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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

*     *     *

wêdrowcze
zab³¹kany na drodze
dalekiej od miejskiego gwaru
wejdŸ do cienia œwi¹tyñ topoli
poczekaj!

spójrz na krajobraz knyszyñskiej ziemi

tam w dole szumi rzeka
po lewej œciana wielkich lasów
wzgórze Królowej Bony
ni¿ej na  ³¹kach
szczêœliwy bociek brodzi
z prawej rozleg³a panorama miasteczka
najpiêkniejsza w widoku
kiedy s³oñce zachodzi

tu
pod najczystsz¹ purpur¹ nieba
dzieñ przystaje na kontemplacjê ducha
wieczór
na ramionach drzew przysiada
œwierszczowego koncertu pos³uchaæ
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AKTUALNOŒCI

Urz¹d Miejski, Knyszyn – obwód 1.

Knyszyñski Oœrodek Kultury, 
Knyszyn – obwód 2.

Kalinówka Koœcielna – obwód 3.

Zofiówka – obwód 4.

GMINA KNYSZYN RAZEM

Lech 
Kaczyñski

60,0%

51,3%

78,9%

75,9%

63,2%

Bronis³aw 
Komorowski

40,0%

48,7%

21,1%

24,1%

36,8%

II tura
wyborów
prezydenckich

F
o
t.: E
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 niedzielê, 4 lipca, 1877 mie-Wszkañców naszej gminy 
wziê³o udzia³ w II turze wyborów 
prezydenckich. Do urn swoje karty 
wrzuci³o 47% uprawnionych do 
g³osowania. Komisje naliczy³y 26 
niewa¿nych g³osów, 2 osoby zdecy-
dowa³y siê skorzystaæ z nowoœci tych 
wyborów — g³osowania przez 
pe³nomocnika.

W gminie Knyszyn wiêcej 
g³osów zdoby³ Jaros³aw Kaczyñski 

— 1170 (63,2%); Bronis³aw Komo-
rowski otrzyma³ ich 681 (36,8%). 
Procentowy rozk³ad poparcia dla obu 
kandydatów by³ niemal identyczny 
jak w I turze wyborów. 

Wyniki ogólnopolskie da³y 
zwyciêstwo Bronis³awowi Komoro-
wskiemu, który otrzyma³ nieco po-
nad 53% g³osów i tym samym zosta³ 
prezydentem Rzeczypospolitej. Fre-
kwencja wynios³a 55,3%.

ES
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— Termomodernizacja, zmiana po-
krycia dachowego, nowe ogrzewanie 
centralne, trzeci gara¿ dla samochodu 
ratownictwa ogólnego, magazynek 
na zapleczu, toaleta i pomieszczenie 
dla stra¿aków oraz rozbiórka frag-
mentu nieu¿ywanych zabudowañ po 
dawnej szkole rolniczej — prace, 
jakie zostan¹ przeprowadzone przy 
budynkach dzia³aj¹cej w Knyszynie 
jednostki Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej wymienia burmistrz miasta 
Andrzej Matyszewski.

W sierpniu rozpocz¹³ siê gene-
ralny remont bazy knyszyñskich stra-
¿aków. Wy³oniony w przetargu wy-
konawca zobowi¹za³ siê, ¿e do koñca 
bie¿¹cego roku wykona go za nieco 
ponad 521 tys. z³. Ca³oœæ 
wydatków zwi¹zanych z 
pracami zostanie pokryta ze 
œrodków gminnych. 

O remoncie budynków u 
zbiegu ul. Goni¹dzkiej i Ryn-
ku zadecydowano po konsul-
tacjach ze stra¿akami. To do-
bry punkt kontaktowy w cen-
trum Knyszyna. Z ka¿dej stro-
ny, co jest niezwykle wa¿ne w 
czasie akcji, mo¿na do niego z 
³atwoœci¹ dojechaæ. Przed 
zabudowaniami jest te¿ spory, 
utwardzony plac. 

Na czas remontu sprzêt 
gaœniczy, pojazdy i ca³a baza 

stra¿aków przenios³a siê na ul. Szkol-
n¹. Gdy wróci do ju¿ nowoczesnej 
siedziby, budynek, w tej chwili 
s³u¿¹cy jako zastêpczy, znowu bêdzie 
sta³ niemal pusty.
— Tamten obiekt jest ma³o funkcjo-
nalny. Pomys³, by na jego piêtrach 
mieœci³y siê mieszkania stra¿aków 
jest dziœ zupe³nie nietrafiony. Wyja-
zdy do po¿arów, syreny, by³oby tam 
bardzo g³oœno, nieraz nawet noc¹ — 
t³umaczy Matyszewski.

Nadanie nowej funkcji plano-
wanej niegdyœ remizie, bêdzie zape-
wne sta³o przed wybran¹ w przysz³ej 
kadencji rad¹ miejsk¹. 

Remont budynków 
OSP w Knyszynie

RED

F
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Jak co roku, tak¿e i w te wakacje, Knyszyñski Oœrodek Kultury przygotowa³ dla 
najm³odszych pó³kolonie „Akcja lato”. Uczêszcza³a na nie 40-osobowa grupa dzici 
z Knyszyna i okolic.

4 lipca ze stolicy Litwy wyruszy³a Wileñska Pielgrzymka Rowerowa do Grunwaldu. 
Na trasie, miêdzy 7 a 8 lipca, pielgrzymi goœcili w Knyszynie.
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Na stadion miejski, gdzie 
odbywa³ siê rodzinny festyn 
knyszynian wozi³a na kolejka

Dni Knyszyna 2010

Wystêp zespo³u 
tañca nowoczesnego

Promocja ksi¹¿ek Reginy Œwitoñ 
i Tomasza Krawczuka

Mecz siatkówki nauczyciele 
kontra samorz¹dowcy
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Œwiêto plonów w 
CzechowiŸnie
JADWIGA KONOPKO

14 sierpnia w miejscowoœci  
Czechowizna odby³ siê festyn ph. 
„Na Zieln¹ do Czechowizny”, 
zorganizowany w ramach Funduszu 
So³eckiego Wsi Czechowizna. 

Uroczysta msza œwiêta z 
poœwiêceniem p³odów rolnych, 
rozs t rzygniêcie  konkursu na  
najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy, 
wystêpy zespo³ów ludowych i 
koncert zespo³u EX-ces zgromadzi³y 
oko³o 800 mieszkañców okolicznych 

wsi i Knyszyna. Wszyscy bawili siê 
do póŸnych godzin wieczornych.

Za³o¿enie, ¿e festyn mia³ na 
celu zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb mieszkañców oraz promocjê 
wsi Czechowizna i gminy Knyszyn 
zosta³o w ca³oœci zrealizowane. 

Gratulujemy mieszkañcom i 
so³tysowi wsi Czechowizna wspania-
³ej inicjatywy i ¿yczymy, aby „Zielna 
w CzechowiŸnie” obchodzona by³a  
podobnie w latach przysz³ych. 

•
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Lato na terenie naszej gminy to 
dwie wa¿ne inwestycje drogowe. 

Now¹ asfaltow¹ drogê do Cze-
chowizny (od strony Moniek) ju¿ od-
dano do u¿ytku. Knyszyñski magi-
strat stara³ siê o dofinansowanie jej 
budowy w ramach tzw. „schetynó-
wek”, niestety bezskutecznie. Ca³y 
koszt prac — ponad 635 tys. z³ — 
pokry³ bud¿et gminy.

W lipcu natomiast rozpoczêto 
d³ugo zapowiadan¹ przebudowê 
przejazdu kolejowego. Inwestycjê, 
która zak³ada wyremontowanie szosy 
a¿ do Tykocina, prowadzi Podlaski 
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich. 

Przejazd kolejowy bêdzie bieg³ 
na poziomie drogi. Po remoncie nie 
bêdzie, jak do tej pory, ostrych zakrê-
tów tu¿ przed i za torami.                   •

Nowe inwestycje 

drogowe

Now¹ drogê do Czechowizny poœwiê-
cono w czasie œwiêta Zielnej

Pó³rocze w

W lipcu „Podlasiak” z³o¿y³ spra-
wozdanie ze swojej dzia³alnoœci w 
pierwszym pó³roczu 2010 r. 

W barwach knyszyñskiego klu-
bu graj¹ dwie sekcje: pi³karzy i siat-
karek. W rundzie wiosennej pi³karze, 
zgodnie z terminarzem PZPN, 
rozegrali 15 meczy. Siatkarki wziê³y 
udzia³ w turnieju o puchar starosty 
(na szczeblu powiatowym i wojewó-
dzkim), uczestniczy³y w rozgry-
wkach kuratorium oœwiaty i Podla-
skiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej. W 
czerwcu wyjecha³y na obóz szkole-
niowo-treningowy do Rajgrodu.
` Na dzia³alnoœæ klubu gmina 
przyzna³a w tym roku 47 tys. z³ 
dotacji. Do tej pory wydano oko³o 20 
tys. z³ (przede wszystkim na op³aty 
sêdziowskie, sprzêt sportowy i wyna-
grodzenia trenerskie). Dodatkowo 
klub pozyska³ sponsorów — sporto-
wcy maj¹ zapewnione nieodp³atne 
przewozy oraz zabezpieczone na ca³y 
rok napoje i wodê. „Podlasiak” otrzy-
ma œrodki z 1% podatku, zaœ w staro-
stwie powiatowym wystara³ siê o   
1,5 tys. z³ na zakup stroi pi³karskich.

Sympatycy klubu wykonywali 
prace zwi¹zane z przygotowaniem 
boiska do gry. Dzia³alnoœæ klubowa, 
której przewodniczy Tadeusz Janko-
wski, prowadzona jest spo³ecznie.    •

Podlasiaku
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i³karze Podlasiaka przyst¹pili do Ptego spotkania z pewnymi 
obawami o wynik koñcowy, gdy¿ 
Sudovia lideruj¹ca w rozgrywkach 
„A” klasy, wygrywaj¹c mecz ze Skr¹ 
Czarna Bia³ostocka, mog³a nie oddaæ 
korony i zwyciê¿yæ w rozgrywkach. 
Jednak po ciekawym i pe³nym emocji 
meczu sta³o siê inaczej. Sudovia 
zremisowa³a, a Podlasiak wygra³, a 
tym samym zaj¹³ pierwsze miejsce w 
tabe l i  i  awansowa³  do  l ig i  
okrêgowej.

Radoœæ pi³karzy, trenera, 
dzia³aczy i kibiców nie mia³a koñca, 
bo awans do ligi okrêgowej to 
historyczne wydarzenie sportowe 
Knyszyna. 

Teraz przed zawodnikami stoi 
nie lada wyzwanie. Musz¹ siê oni 
wspi¹æ na wy¿yny swoich umiejê-
tnoœci sportowych, aby dotrzymaæ 
kroku najlepszym.

•

W tym miejscu chcê serdecznie po-
dziêkowaæ trenerowi Wies³awowi 
Romaniukowi, wszystkim zawo-
dnikom, burmistrzowi Andrzejowi 

Matyszewskiemu, dzia³aczom 
sportowym oraz kibicom i sponso-
rom, za ich udzia³ w osi¹gniêcie 
tego sukcesu sportowego.

Trenerowi i wszystkim zawodni-
kom ¿yczymy wielu sukcesów 
sportowych i zas³u¿onego wypo-
czynku, a nam, kibicom, w nowej 
rundzie rozgrywek ligi okrêgowej 
zadowolenia, dumy i satysfakcji z 
gry naszych zawodników.

20 czerwca na miejscowym stadionie ogromn¹ niespodziankê na 
zakoñczenie rozgrywek „A” klasy zgotowa³ swoim kibicom 
Podlasiak Knyszyn. Nasza dru¿yna, wygrywaj¹c z Rospud¹ 
Filipów (2:1), ostatecznie wywalczy³a mistrzostwo „A” klasy.

Podlasiak Knyszyn koronowanym liderem „A” klasy

Awans do ligi okrêgowej

F
o
t.: W

. S
zw
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W£ADYS£AW SZWEJKOWSKI
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jaki sposób wezwaæ pomoc. Drugo- i 
trzecioklasiœci nauczyli siê jak nale¿y 
sprawdzaæ oddech, u³o¿yæ poszkodo-
wanego w pozycji bocznej, spra-
wdziæ têtno, a tak¿e uciskaæ klatkê 
piersiow¹ i wykonywaæ wdechy 
ratownicze. Zapoznali siê równie¿ z 
pojêciem resuscytacja kr¹¿eniowo-
oddechowa.

Dziêki udzia³owi w programie 
uczniowie klas nauczania zintegro-
wanego mieli mo¿liwoœæ doskonale-
nia swoich umiejêtnoœci i wykorzy-
stania zdobytej wiedzy na fantomach 
otrzymanych z fundacji Orkiestry.

•

 minionym ju¿ roku szkolnym Ww drugim pó³roczu uczniowie 
klas II i III Szko³y Podstawowej w 
K n y s z y n i e  u c z e s t n i c z y l i  w  
programie „Ratujemy i uczymy 
ra towaæ”.  G³ównym l iderem 
programu jest Wielka Orkiestra  
Œwi¹tecznej Pomocy.

Podczas trwania programu 
uczniowie zapoznali siê ze schema-
tem udzielania pierwszej pomocy. Na 
zajêciach by³y omawiane takie 
zagadnienia, jak: w³asne bezpieczeñ-
stwo podczas udzielania pierwszej 
pomocy, sprawdzenie stanu przyto-
mnoœci poszkodowanego, a tak¿e w 

„Ratujemy i uczymy ratowaæ”
Knyszyñscy uczniowie w programie Wielkiej Orkiestry 
Œwi¹tecznej Pomocy

ANNA WOJEWNIK
DANUTA ZABIELSKA
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Zajêcia pozalekcyjne w ramach 
projektu „Rozwój przez kompeten-
cje” prowadzone s¹ w dwóch grupach 
w klasach pierwszych gimnazjum. 
Dziêki udzia³owi w zajêciach ucznio-
wie nabêd¹ umiejêtnoœci pracy w ze-
spole, stosowania wiedzy w praktyce, 
logicznego i twórczego myœlenia. 
Natomiast szko³a zosta³a wyposa¿o-
na w sprzêt dydaktyczny (tablicê 
interaktywn¹, rzutnik, laptop), który 
po projekcie zostanie przekazany na 
jej w³asnoœæ.

8 i 10 czerwca w naszym gimna-
zjum odby³y siê dwa wyk³ady z mate-
matyki i fizyki przeprowadzone 
przez kadrê uniwersyteck¹. 

Szczegó³owe informacje  
znajduj¹ siê pod adresem:
www.rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl

imnazjum w Knyszynie zosta³o Gzakwalifikowane i przyst¹pi³o 
do realizacji 3-letniego projektu 
„Rozwój przez kompetencje”.
stot¹ jest rozwój uczniów gimna-

zjów w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych poprzez organizacjê 
dodatkowych, nieodp³atnych zajêæ 
pozalekcyjnych, w oparciu o wspó³-
pracê uczelni wy¿szych ze szko³ami 
(prowadzenie zajêæ dla uczniów 
przez nauczycieli szkó³ oraz kadrê 
dydaktyczn¹ uczelni wy¿szych).

Za³o¿eniem projektu jest reali-
zacja zajêæ w atrakcyjnej i przy-
stêpnej formie dla ucznia, 
odmiennej od standardowych 
lekcji, z zastosowaniem no-
woczesnych rozwi¹zañ dyda-
ktycznych, m.in. metodê pro-
jektu, materia³y e-learnigowe, 
nowoczesne narzêdzia dyda-
ktyczne i wielofunkcyjny por-
tal umo¿liwiaj¹cy udostê-
pnianie materia³ów e-learnin-
gowych, prowadzenie e-kro-
nik zespo³ów, uczestnictwo w 
forach i grupach dyskusyj-
nych.

 Jego 
i

„Rozwój przez kompetencje” 
to projekt wspó³finansowany przez UE w ramach EFS, którego realizato-
rem w województwie podlaskim jest Uniwersytet w Bia³ymstoku w par-
tnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. Projekt,  w okresie od paŸdzier-
nika 2009 do sierpnia 2012 r., jest realizowany w gimnazjach z 4 
województw: podlaskiego, warmiñsko-mazurskiego, pomorskiego oraz 
kujawsko-pomorskiego.

MA£GORZATA WOJTECKA
BOGUS£AWA GOSKO
opiekunowie grup 
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Projekt „Otwieramy drzwi…— 
wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów szkó³ Gminy Kny-
szyn” realizowany by³ w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki ,  Poddz ia ³ an ie  9 .1 .2  
„Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym 

dostêpie do edukacji oraz zmniejsze-
nie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyj-
nych” wspó³finansowanego przez 
Uniê Europejsk¹. Projekt trwa³ od     
1 wrzeœnia 2009 r. do 31 sierpnia 
2010 r. i adresowany by³ do uczniów 
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
w Knyszynie i Zespo³u Szkó³ w 
Kalinówce Koœcielnej.

G³ównym celem projektu by³o 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów szkó³ prowadzonych przez 
Gminê Knyszyn poprzez stworzenie 
na ich terenie systemu zajêæ 
pozalekcyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój uczniów.

Zajêcia w obu placówkach 
trwa³y od paŸdziernika 2009 r do 
czerwca 2010 r. W projekcie wziê³o 
udzia³ 426 uczniów obu zespo³ów 
szkó³. Realizatorem projektu by³ 
Urz¹d Miejski w Knyszynie.  
Zrealizowano wszystkie zak³adane 
rezultaty projektu: odby³o siê 3064 
godzin zajêæ pozalekcyjnych, 
powsta³o 17 grup zajêæ wyrówna-
wczych, odby³o siê 6 wyjazdów do 

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zamkniêto „Otwieramy drzwi…”
Podsumowanie projektu realizowanego przez Urz¹d 
Miejski w Knyszynie 

URSZULA PU£AWSKA
koordynator projektu
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teatru i 2 do redakcji „Gazety 
Wspó³czesnej” oraz Radia Bia³ystok, 
zorganizowano wycieczki krajozna-
wcze, rajdy i biwak, wykonano 6 
przedstawieñ teatralnych i muzy-
cznych, a podsumowanie dzia³alno-
œci kó³ zrealizowano poprzez 
wykonanie prezentacji multimedial-
nych i ksi¹g projektowych. Czêœæ 
zajêæ odbywa³a siê czasie ferii 
zimowych, dziêki czemu rodzice nie 
musieli siê martwiæ o bezpieczeñ-
stwo swoich najm³odszych. Informa-
cje z bie¿¹cej dzia³alnoœci kó³ oraz 
postêpu projektu zamieszczane by³y 
na stronach internetowych szkó³ oraz 
urzêdu.

Bud¿et projektu to 178 838 z³. 
Do prowadzenia zajêæ zakupiono 

sprzêt: drukarki, projektor multime-
dialny, aparaty fotograficzne, 
dyktafony, pamiêci zewnêtrzne, 
mikroporty, instrumenty muzyczne, 
programy komputerowe itp. na ³¹czn¹ 
kwotê ok. 14 tys. z³ Na pomoce 
dydaktyczne i plastyczne, nagrody, 
m a t e r i a ³ y  e k s p l o a t a c y j n e  i  
papiernicze wydano prawie 20 tys z³. 
Organizacja wyjazdów do teatru i 
redakcji, wycieczek i biwaku 
poch³onê³a prawie 15 tys. z³.

W trakcie trwania zajêæ 
organizowane by³y konkursy i 
zawody z nagrodami, a najbardziej 
pracowici uczestnicy niektórych 
zajêæ zostali nagrodzeni nagrodami 
rzeczowymi. 

 •
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przewodnicz¹cy podlaskiego oddzia-
³u zwi¹zku, so³tys Czechowizny 
Alfred Snarski. 
Zorganizowa³ on, wspó³pracuj¹c z 
Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³e-
cznej w Knyszynie, wyjazd 17-oso-
bowej grupy z Knyszyna. 
— Trzeba promowaæ i wysy³aæ w 
œwiat swoj¹ m³odzie¿ — uœmiecha 
siê so³tys Czechowizny. 
Pozosta³e 23 miejsca zajê³y dzieci z 
Krypna.

W Karkonoszach wczasowicze 
mieli w planach m.in. zwiedzanie 
wodospadów Przysieka i Szklarka, 
Karpacza, Cieplic, Szklarskiej Porê-
by, Jeleniej Góry oraz wycieczkê do 
czeskiego Harrachova. Przewidziano 
wêdrówki po górskich szlakach, 
ogl¹danie Muzeum Ziemi i Muzeum 
Ornitologicznego, zamku Chojnik 
czy górskiego western city. Nie 
mog³o te¿ zabrakn¹æ czasu na 
zawody, zabawy i ogniska.

Uczestnikiem kolonii mog³o 
zostaæ dziecko, którego przynajmniej 
jedno z rodziców jest p³atnikiem 
KRUS-u. Koszty wyjazdu niemal w 
ca³oœci pokrywa³ zwi¹zek rolników, 
rodzice p³acili jedynie 150 z³.
— Mam nadziejê, ¿e dzieciaki 
przyjad¹ uœmiechniête i zadowolone 
z wyjazdu — koñczy Alfred Snarski.

•

40 osobowa grupa dzieci i  
m³odzie¿y, w tym 17 najm³odszych 
knyszynian, wyjecha³o w sierpniu 
na prawie dwutygodniowe wczasy 
w Karkonosze.

Zorganizowanie wypoczynku 
m³odym knyszynianom by³o mo¿li-
we dziêki Zwi¹zkowi Zawodowemu 
Rolników Rzeczypospolitej. 
— Z centrali dostaliœmy pulê 40 
miejsc dla dzieci z naszego wojewó-
dztwa na wczasy w górach — mówi 

Wyjazd w Karkonosze

RED
Wodospad w Karkonoszach
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rawie po³owa zg³oszonych w PKRUS wypadków w gospodar-
stwach rolnych to upadki, w tym — 
szczególnie groŸne w skutkach — 
upadki z wysokoœci.

Najczêœciej ich przyczyn¹ jest 
niew³aœciwe zabezpieczenie otwo-
rów w pod³ogach i stropach, upadek z 
maszyn rolniczych oraz z³y stan dra-
bin u¿ytkowanych w gospodar-
stwach.

Z regu³y drabiny s¹ wykonywa-
ne przez rolników samodzielnie i 
u¿ytkowane przez wiele lat. Troska o 
bezpieczeñstwo pracy ogranicza siê 
do naprawy widocznie zu¿ytych 
elementów.
Nale¿y pamiêtaæ:
• materia³, z którego wykonywane s¹ 
drabiny powinien byæ starannie do-
brany, bez sêków; jego wytrzyma³oœæ 
musi uwzglêdniaæ ciê¿ar osób, które 
bêd¹ jej u¿ywaæ,
• minimalna szerokoœæ drabiny 
powinna wynosiæ 0,28 m,
• szczeble nale¿y wpuœciæ w otwory 
wyciête w pod³u¿nicach, a odstêpy 

miêdzy nimi powinny wynosiæ oko³o 
0,3  m,
• w drabinie przystawnej, na górze 
prowadnic nale¿y zamontowaæ haki 
zaczepne, a na dole — w zale¿noœci 
od typu pod³o¿a, na którym bêd¹ 
u¿ytkowane — ostre lub gumowe 
zakoñczenie,
• nie nale¿y ustawiaæ drabin na 
nierównym pod³o¿u, w pobli¿u 
drzwi, wrót,
• drabina powinna wystawaæ 
przynajmnie j  0 ,75  m ponad 
powierzchniê, na któr¹ wchodzimy,
k¹t nachylenia nie powinien 
przekraczaæ 65-75°,
• nale¿y wchodziæ i schodziæ 
przodem do drabiny,
• w pobli¿u drabiny nie nale¿y 
umieszczaæ ¿adnych przedmiotów i 
maszyn, szczególnie maj¹cych ostre 
albo wystaj¹ce elementy,
• drabiny nie nale¿y malowaæ farb¹ 
kryj¹c¹, utrudniaj¹c¹ dostrze¿enie 
ewentualnych uszkodzeñ.

•

Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym

KRZYSZTOF B¥CZYK
placówka terenowa KRUS w £om¿y
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Rusza Powszechny Spis Rolny
We wrzeœniu i paŸdzierniku odbêdzie siê Powszechny Spis 
Rolny, a jego pierwsze elementy — tzw. obchód przedspi-
sowy — rozpoczn¹ siê ju¿ w sierpniu. 
Powszechny Spis Rolny to badanie statystyczne, które 
jednoczeœnie obejmie wszystkie gospodarstwa na terenie  
ca³ej Unii Europejskiej.

Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR) 
to obowi¹zkowe dla ka¿dego rolnika, 
przeprowadzane na terenie ca³ego 
kraju badanie, pozwalaj¹ce opisaæ 
sytuacjê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ 
polskiego rolnictwa. Umo¿liwi on 
m.in.: zebranie aktualnych informa-
cji o polskim rolnictwie, opisanie 
zmian, jakie w nim zasz³y od czasu 
ostatniego spisu rolnego w 2002 r. 
oraz wykonanie zobowi¹zañ miêdzy-
narodowych. 

Dane z PSR 2010 bêd¹ wyko-
rzystywane przy podejmowaniu 
wielu decyzji, w tym oddzia³uj¹cych 
bezpoœrednio na obszar rolnictwa 
(polityka rolna, struktura agrarna czy 
programy dotycz¹ce rozwoju obsza-
rów wiejskich).

Przed rozpoczêciem spisu formula-
rze spisowe zostan¹ zasilone danymi 
pochodz¹cymi z systemów informa-
cyjnych.

W sierpniu ka¿de gospodarstwo 
odwiedzi rachmistrz spisowy. Prze-
ka¿e on rolnikom list od prezesa 
G³ównego Urzêdu Statystycznego, 
spisze dane adresowe gospodarstwa i 

 ewentualnie umówi siê na spotkanie, 
na którym zostanie przeprowadzony 
w³aœciwy spis rolny.

Dane spisowe bêd¹ zbierane za 
pomoc¹ trzech sposobów:
• samopis internetowy — w dniach  
1 IX–17 X ka¿dy rolnik bêdzie móg³ 
samodzielnie spisaæ siê korzystaj¹c 
z formularza w Internecie; 
• wywiad telefoniczny — realizowa-
ny przez ankieterów statystycznych 
miêdzy 8 IX a 31 X — w tej formie 
spisu rolnik bêdzie udziela³ odpowie-
dzi ankieterowi przez telefon; 
• wywiad — realizowany przez 
rachmistrza spisowego w dniach       
8 IX–31 X — gospodarstwo odwie-
dzi ankietuj¹cy, który przeprowadzi 
osobiœcie wywiad z rolnikiem. W 
gminie Knyszyn spis bêdzie prowa-
dzony przez 3 rachmistrzów.

Ka¿dy gospodarz mo¿e wybraæ 
najwygodniejsz¹ dla siebie formê 
spisu. 

We wszystkich metodach 
zbierania danych wykorzystywany 
bêdzie formularz elektroniczny.
Wa¿ne jest ,  ¿e podczas Po-

ROLNICTWO
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wszechnego Spisu Rolnego 
2010 zbierane informacje nie 
bêd¹ dotyczy³y stanu na chwilê 
spisu, ale stanu na:

30 czerwca 2010 r. (na godz. 
24:00), w tym informacje 
dotycz¹ce:
• prowadzenia dzia³alnoœci 
rolniczej, 
• u¿ytkowania gruntów,
• powierzchni zasiewów, 
• pog³owia zwierz¹t gospodar-
skich, 
• ci¹gników, maszyn i urz¹dzeñ 
rolniczych;

b¹dŸ stanu na okres 12 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych dzieñ 
30 czerwca br. (czyli od lipca 
2009 do koñca czerwca 2010), 
w tym informacje dotycz¹ce:
• struktury dochodów gospo-
darstwa domowego,
• prowadzenia dzia³alnoœci innej ni¿ 
rolnicza bezpoœrednio zwi¹zanej z 
gospodarstwem rolnym, 
• aktywnoœci ekonomicznej,
• zu¿ycia nawozów mineralnych czy 
wapniowych.

Informacji powinna udzielaæ osoba 
prowadz¹ca gospodarstwo lub inny, 
jego pe³noletni cz³onek.

Rachmistrze i ankieterzy nie 
bêd¹ wymagali okazania ¿adnych do-
kumentów czy zaœwiadczeñ, a spis 
bêdzie prowadzony tylko i wy³¹cznie 
na podstawie deklaracji rolników.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e 
bêd¹ spisywane zasoby gospodar-
stwa, które s¹ u¿ywane przez danego 
rolnika, a których wcale nie musi byæ 
w³aœcicielem (np. dzier¿awiona zie-

mia bêdzie odnotowana u gospoda-
rza, który jej u¿ywa).

Wszystkie dane osobowe oraz 
dane indywidualne zbierane i gro-
madzone podczas prac spisowych 
s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej 
ochronie w ramach tajemnicy sta-
tystycznej. Dane bêd¹ wykorzysty-
wane tylko i wy³¹cznie do zbiorczych 
opracowañ statystycznych.

Pytania dotycz¹ce spisu mo¿na 
zadawaæ na stronie internetowej

 w czêœci „pytania 
do GUS”. Z w¹tpliwoœciami mo¿na 
równie¿ zg³aszaæ siê do Urzêdu 
Gminy w Knyszynie.                        •

 
www.stat.gov.pl,

US/RED

ROLNICTWO
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30 czerwca 2010 r. minê³a 15. ro-
cznica tragicznej œmierci Kazimie-
rza Cybulko. Mimo i¿ by³ on 
mieszkañcem Krypna i w Krypnie 
koncentrowa³a siê jego dzia³alnoœæ, 
to by³ doskonale znany wielu 
mieszkañcom Knyszyna i warto 
przypomnieæ jego sylwetkê.

Kazimierz Cybulko urodzi³ siê 
06.08.1939 r. jako najm³odsze 
dziecko Anny i Alfonsa Cybulko. 
Mia³ jeszcze dwie starsze siostry: 
Krystynê i Halinê. W 1941 r. matkê 
(do której zawsze zwraca³ siê z naj-
wy¿szym szacunkiem „mamusiu”) 

oraz siostry sowieci wywieŸli na Sy-
beriê. Kazimierzowi oraz ojcu uda³o 
siê unikn¹æ wywózki. Ojciec w okre-
sie okupacji niemieckiej dzia³a³ w 
AK, a po wojnie w konspiracji poa-
kowskiej. Za tê dzia³alnoœæ by³ wiê-
ziony i torturowany przez UB. Matce 
wraz z córkami uda³o siê prze¿yæ Sy-
beriê i po wojnie wróci³y do Polski. 
Ojciec w wyniku pobytu i tortur w 
wiêzieniu straci³ zdrowie i zmar³ w 
1954 r. w wieku zaledwie 47 lat.

Po ukoñczeniu w 1956 r. Lice-
um Ogólnokszta³c¹cego w Knyszy-
nie Kazimierz Cybulko rozpocz¹³ 
studia na SGGW, których jednak nie 
ukoñczy³. Po odbyciu dwuletniej s³u-
¿by wojskowej w wojskach lotni-
czych na Okêciu wróci³ do Krypna i 
zaj¹³ siê prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego. Odziedziczy³ po ojcu 
tradycyjne, niewielkie gospodarstwo, 
które nie rokowa³o wiêkszych per-
spektyw. Uzna³, i¿ szans¹ jego ro-
zwoju bêdzie rzadki w tym czasie kie-
runek: hodowla drobiu. Na pocz¹tku 
lat 60. jako jeden z pierwszych rolni-
ków z terenu Bia³ostocczyzny zacz¹³ 
na du¿¹ skalê hodowaæ drób, naj-
pierw ze szwagrem Stanis³awem Pie-
trzyckim, a póŸniej samodzielnie. 
Mozolnie i z uporem budowa³ swoje 
gospodarstwo, staj¹c siê szybko 
wzorem do naœladowania. Szuka³  

Kazimierz Cybulko
Wspomnienie

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Alfons Cybulko
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wszelkich nowinek rolnych i szybko 
wprowadza³ je w ¿ycie. By³ cz³owie-
kiem niezwykle dociekliwym, prze-
widuj¹cym, patrz¹cym g³êboko w 
przysz³oœæ. Dzia³a³ z werw¹, energi-
cznie, by³ niezmordowany w d¹¿eniu 
do obranego celu. Czêsto te¿ s³u¿y³ 
rad¹ i pomoc¹ s¹siadom i innym 
rolnikom, którzy t³umnie odwiedzali 
jego gospodarstwo. Szefowa³ Bia³o-
stockiemu Zwi¹zkowi Hodowców 
Drobiu. W koñcówce lat 80. stworzy³ 
jedn¹ z pierwszych, jak dziœ mo¿na to 
nazwaæ, „grupê producenck¹”. W 
ci¹gu trzydziestoletniej pracy wybu-
dowa³ bardzo du¿¹ fermê drobiu oraz 
powiêkszy³ znacznie gospodarstwo, 
dokupuj¹c ziemiê. 

Na pocz¹tku lat 70. Kazimierz 
o¿eni³ siê z m³od¹ lekark¹ Liliann¹. 
W ma³¿eñstwie urodzi³o siê im 
dwóch synów: Pawe³ i £ukasz. 

Upadek „komuny” umo¿liwi³ 
Kazimierzowi podejmowanie no-

wych wyzwañ. Jednym z nich sta³a 
siê budowa rzeŸni i przetwórni dro-
biu, która przyjê³a nazwê „Agrikur”. 
Kryzys w drobiarstwie na pocz¹tku 
lat dziewiêædziesi¹tych zmusi³ go do 
przerwania na pewien okres budowy. 
Po poprawie sytuacji w drobiarstwie 
oraz dobraniu wspólników budowa 
zak³adu zosta³a dokoñczona i w   
1994 r. rozpocz¹³ on produkcjê. 
Niestety Kazimierz nied³ugo cieszy³ 
siê z jeszcze jednego udanego dzie-
cka swojej — dzia³alnoœci. Prowa-
dzi³ bardzo aktywny tryb ¿ycia, do 
kierowania ferm¹ dosz³o prezesowa-
nie Agrikurowi. By³ wiecznie zajêty, 
zaaferowany problemami, w ci¹g³ym 
niedoczasie. Feralnego dnia na prze-
jeŸdzie kolejowym w Borsukówce  
nie zauwa¿y³ zbli¿aj¹cego siê poci¹-
gu, który uderzy³ w przód jego forda 
mondeo. Kazimierz Cybulko zgin¹³ 
na miejscu. Trzy miesi¹ce wczeœniej 
prze¿y³ osobist¹ tragediê. W Stanach 
Zjednoczonych zgin¹³ jego starszy 
syn Pawe³, który rokowa³ i¿ przejmie 
i godnie bêdzie prowadzi³ dorobek 
¿yciowy Kazimierza. 

Pogrzeb Kazimierza by³ t³um-
ny. Koncelebruj¹cy mszê w koœciele 
krypnieñskim ksi¹dz dziekan Alfred 
Ignatowicz wyg³osi³ znakomit¹ ho-
miliê, w której m.in. pad³y takie sfor-
mu³owania: „nie ma ludzi niezast¹-
pionych, ale s¹ te¿ wyj¹tki i to jest ten 
przypadek”. By³y to niestety proro-
cze s³owa. Kondukt pogrzebowy do 
Bia³egostoku liczy³ kilka kilome-
trów. Kazimierz zosta³ pochowany na 
cmentarzu komunalnym w Bia³ym-
stoku, obok syna. Kolega Kazimierza 
¿egnaj¹c go nad grobem powiedzia³: 
„bez Ciebie ani Krypno, ani Bia³y-
stok nie bêd¹ ju¿ takie jak wczeœniej”.

Kazimierz Cybulko w okresie s³u¿by w 
wojskach lotniczych
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w zak³adzie, chyba nie sprostali wy-
zwaniom trudnego rynku. Zak³ad 
zmienia³ formy w³asnoœciowe i popa-
da³ w coraz wiêksze k³opoty finanso-
we i ok. 2005 r. zosta³ zlikwidowany.

D³ugi ci¹¿¹ce na Agrikurze mo-
cno obci¹¿a³y fermê prowadzon¹ po 
œmierci Kazimierza przez wdowê 
Liliannê i m³odego syna £ukasza. Za-
brak³o im determinacji w walce o jej 
odd³u¿enie. W 2008 r., w celu pokry-
cia poagrikurowskich zobowi¹zañ, 
sprzedali j¹. Wraz z upadkiem Agri-
kuru i zbyciem fermy znikn¹³ g³ówny 
dorobek ¿yciowy Kazimierza. Okru-
tny to i niesprawiedliwy kaprys losu. 
Zaciera siê powoli pamiêæ o Kazi-
mierzu Cybulko i jego dziele. Sprzyja 
temu niew¹tpliwie fakt, i¿ zosta³ on 
pochowany nie na cmentarzu w Kry-
pnie, a na nekropolii w Bia³ymstoku 
(tak musia³o byæ). Rzadko znajomi z 
Krypna i okolic odwiedzaj¹ jego grób 
w Bia³ymstoku. Grób na cmentarzu 
w Krypnie niew¹tpliwie sprzyja³by 
kultywowaniu jego pamiêci.

Osobowoœæ Kazimierza, jego 
dorobek, osi¹gniêcia zas³uguj¹ na 
wieczn¹ pamiêæ.                               •

Kazimierz Cybulko by³ niew¹-
tpliwie cz³owiekiem zamo¿nym. Ta-
cy ludzie w Polsce wzbudzaj¹ najczê-
œciej zawiœæ. S¹ tematem z³oœliwych 
plotek, pomówieñ.I tu dziwna rzecz, 
nie spotka³em cz³owieka, który 
wyra¿a³by siê Ÿle o Kazimierzu. 

Trzeba mieæ wyj¹tkowe cechy 
osobowoœciowe, aby wywo³ywaæ 
tylko pozytywne reakcje ludzi. Zna-
mienn¹ jego cech¹ by³a chêæ poma-
gania innym. Móg³ wiele pomóc po-
przez swoje kontakty oraz mo¿liwo-
œci finansowe. I stara³ siê to robiæ, 
wobec wszystkich, którzy prosili go o 
pomoc. Zaskarbi³ tym samym du¿o 
wdziêcznoœci od wielu, wielu ludzi. 
Cechowa³a go te¿ grzecznoœæ, uczci-
woœæ, rzetelnoœæ, szacunek w stosun-
ku do innego cz³owieka. Prowadzi³ 
interesy, wchodzi³ w spó³ki z wielo-
ma osobami. Nigdy nikogo ze wspól-
ników nie oszuka³. Rzadki to przy-
miot u wspó³czesnego cz³owieka.

Najm³odsze dziecko Kazimie-
rza — Agrikur, po jego œmierci przez 
pewien okres wspaniale siê rozwija³. 
Rozbudowano zak³ad w Krypnie, 
wybudowano nowy zak³ad w Sokó³-
ce. Agrikur by³ znakomitym czyn-
nikiem aktywizacji Krypna i okoli-
cznych miejscowoœci. W apogeum 
jego rozwoju w Krypnie pracowa³o 
ok. 200 osób. Wyroby garma¿eryjne 
z drobiu i indyka produkowane przez 
Agrikur by³y nowoœci¹ na rynku i w 
drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹-
tych zdominowa³y rynek Polski pó³-
nocno-wschodniej. To jeszcze raz 
œwiadczy³o o wizjonerstwie Kazi-
mierza Cybulki. Niestety, po okresie 
œwietnego rozwoju Agrikuru, nast¹-
pi³a zapaœæ. Wspólnicy Kazimierza, 
którzy po jego œmierci przejêli rz¹dy 
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Knyszyñskie liceum 
37 lat póŸniej

„Okres kiedy uczy³am siê w liceum w 
Knyszynie to dla mnie najpiêkniejsze 
lata w szkole. Tylko je powinno siê 
wspominaæ — cz³owiek jest ju¿ tak 
naprawdê doros³y, ale jeszcze taki 
m³ody... 

Wiele rzeczy ju¿ siê zapomnia-
³o, mi jednak w pamiêci utkwi³ obóz 
wêdrowny czy to, jak klas¹ jeŸdzili-
œmy na wykopki.”

Kornelia Olechno (Kowalska)

„Przypominam sobie maturê, jak do 
niej razem siê uczyliœmy. Wszyscy 
siê spotykaliœmy, za ka¿dym razem w 
innym domu.

Mieliœmy wspania³ych nauczy-
cieli. Naprawdê nam pomagali. 
Wydaje mi siê, ¿e byli bardziej 
tolerancyjni i wyrozumiali ni¿ teraz.”

Bo¿enna Klepad³o (Sawicka)

„Mieszka³am w internacie, tam 
toczy³o siê zupe³nie odrêbne ¿ycie, 
poza szko³¹. Nikt nie zdradza³, ani nie 

opowiada³ rze-
czy, które dzia³y 
siê w internacie, 
nawet najlepszym 
przyjacio³om z 
klasy. Jeszcze dziœ 
pamiêtam, ¿e tak 
zwane odrabianki 
obowi¹zywa³y od 
godziny 17 do 19, 
a o godzinie 22 za-
czyna³a siê cisza 
n o c n a ,  k t ó r e j  
przestrzeganie po 
prostu nie by³o 
mo¿liwe.

Gdy tylko nadesz³y wakacje, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w 
Knyszynie spotka³a siê klasa jego maturzystów z 1973 roku. 
Jak siê okazuje, nasz ogólniak oko³o 40 lat póŸniej mo¿na 
wspominaæ tylko dobrze i zawsze z uœmiechem.

F
o
t.
: 
E

S
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Bardzo mi³o wspominam profe-
sorów. Byli dobrymi pedagogami, 
dobrze przekazywali wiedzê. Pan 
Krucza³a — œwietny wyk³adowca, 
pasjonat, który nie liczy³ swego cza-
su; Zenon Mika — bardzo zgrabnie 
powadzi³ lekcje i wszystko komento-
wa³. Krystyna Boæwiñska, poloni-
stka, wprowadza³a na zajêciach inno-
wacje, np. klasa podzielona na grupy 
przedstawia³a teatr. Profesor od 
historii trzyma³ zaœ dyscyplinê jak w 
koszarach. Na okres stawia³ zawsze 
s³abe oceny, a historia to by³ 
przedmiot, który trzeba by³o „zakuæ, 
zdaæ i zapomnieæ”.

Irena Fiedosiuk (Wo³yniec)

„1969-1973 to by³a wspania³a klasa. 
A dziœ najwa¿niejsze jest to, ¿e dla 
wiêkszoœci z nas ¿ycie po jej 
skoñczeniu te¿ u³o¿y³o siê dobrze. 

Wychowawca — Zenon Mika 
— by³ z nami bardzo z¿yty, nieraz 
walczy³ o swoich uczniów i trzyma³ 
nasz¹ stronê, np. gdy przyszed³ czas 
wystawiania ocen koñcowych. JeŸ-

dzi³ syrenk¹, któr¹ ch³opaki zawsze 
mu szorowali.

Ja zawsze wspominam, jak za 
Zdziœka Jankowskiego pisa³em mate-
matykê, ale zawsze tylko na trójkê, 
gdyby dosta³ czwórkê, nikt by w to 
nie uwierzy³”

Marian Iglicki

„Moja mama pracowa³a w szkole, 
mieszka³am niedaleko tej szko³y, a 
wspominam j¹ tylko dobrze. 

By³o bardzo weso³o, zw³aszcza 
na fizyce. Wychodziliœmy z klasy 
przez okno, paliliœmy papierosy i do-
pisywaliœmy oceny w dzienniku. 
Nasz profesor, taki „zakrêcony 
naukowiec”, którego dziœ bardzo 
mi³o wspominamy, wtedy nieraz 
nabiera³ w¹tpliwoœci, które stopnie s¹ 
wystawione przez niego, a które 
przez nas. Mia³ nawet pomys³, by 
stawiaæ przy swoich piecz¹tki, ale 
nigdy tego nie zrobi³, a tych dopi-
sywanych przez uczniów ostatecznie 
nigdy nie podwa¿a³.”

Halina Mina³to
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„Z czasów liceum 
nie mo¿na zapo-
mnieæ prywatek u 
— mojej najle-
pszej przyjació³ki 
ze szko³y — Beaty 
K r a s z e w s k i e j .  
Wspominam te¿ 
jak razem chodzi-
l i œ m y  s a d z i æ  
drzewa wzd³u¿ 
drogi i lasy.”

Helena Prochorska

„Na pewno mi³o 
wspominam naszego wychowawcê. 
By³ niecodzienny i nietuzinkowy, 
potrafi³ z¿yæ nasz¹ klasê, ale i 
zdyscyplinowaæ.  Gdyby nam 
pofolgowa³, byœmy siê nie uczyli. 
Myœlê, ¿e jako wychowawca 
sprawdzi³ siê doskonale.”

Beata Kraszewska

„Najprzyjemniejsze s¹ wspomnienia 
sportowe. Dzia³a³ wówczas na wyso-
kim poziomie klub sportowy Podla-
siak Knyszyn — wtedy klasa okrêgo-
wa. Graliœmy w nim miêdzy innymi z 
Promieniem Moñki. Wspominam te¿ 
ró¿ne zawody. Ja startowa³em w 
rzucie oszczepem, a Stasiek Purta w 
lekkoatletyce.

Ze œmiechem mo¿na odnosiæ 
siê do „wypraw” do PGR-u w Kny-
szynie, gdzie z nauczycielem od 
zajêæ praktyczno-technicznych, 
Andrzejem Kalinowskim, jeŸdzili-
œmy na wykopki albo zbieraliœmy 
buraki”. 

Albert Torachanowicz

F
o
t.: E

S

„Mi³o jest spotkaæ siê w starym gro-
nie i wspominaæ dawne czasy. Gdy 
byliœmy uczniami, narzekaliœmy, ale 
po latach ka¿dy myœli z sentymentem 
o kole¿ankach, kolegach oraz nauczy-
cielach i zdaje sobie sprawê, ¿e spro-
stanie ich wymaganiom wysz³o na 
dobre, nawet w dziedzinie, mojej 
piêty achillesowej, historii.

Jedno z najzabawniejszych kla-
sowych wspomnieñ dotyczy którejœ z 
lekcji PO prowadzonej przez naszego 
wychowawcê. Wtedy jednego z kole-
gów ubraliœmy w maskê przeciwga-
zow¹, obanda¿owaliœmy i w tym 
rynsztunku zaprowadziliœmy do klasy 
profesora Krucza³y. 

Wspominaæ te¿ mo¿na — dziœ z 
przymru¿eniem oka — obowi¹zkowe 
pochody pierwszomajowe. Szliœmy 
ze szko³y pod ówczesne prezydium, 
gdzie przemawiano z trybuny na przy-
czepie ci¹gnikowej. Uczniom rozda-
wano flagi i zawsze trzeba by³o kom-
binowaæ, by unikn¹æ ich niesienia.”

Joanna Sadowska (Litman)
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W pierwszym dziesiêcioleciu XX w., 
dr Stanis³aw Jeholkowski, rozpocz¹³ 
starania o budowê zak³adu opieki 
zdrowotnej w Knyszynie. Carskie 
w³adze powiatowe z Bia³egostoku 
wykupi³y plac przy ulicy Grodzieñ-
skiej, gdzie powsta³ szpital dla 
rosyjskiego wojska. Jak natomiast 
wskazuj¹ opracowania Wojewó- 
dzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków, 
przychodniê zbudowano z inicjatywy 
ówczesnej Rady Miejskiej. Mia³a byæ 
obiektem pomocniczym szpitala Pra-
ce przy niej zakoñczono oko³o 1912 r.

Po II wojnie œwiatowej na parte-
rze budynku mieœci³a siê przychodnia 
lekarska i laboratorium, a na pier-
wszym piêtrze mieszkania lekarzy, 
m.in. d³ugoletniego dyrektora pla-
cówki, dr. Edwarda Jelskiego. 

Pomieszczenie przychodni 
zupe³nie przesta³y byæ u¿ytkowane 
na pocz¹tku lat 90.

Nowy zabytek w Knyszynie

Budynek dawnej 
przychodni
Po d³ugiej procedurze, tak¿e odwo³awczej, wojewódzki 
konserwator zabytków wpisa³ do rejestru zabytków kolejny 
historyczny obiekt z Knyszyna — stuletni budynek dawnej 
przychodni lekarskiej. Niestety jest on w fatalnym stanie i wiele 
wskazuje na to, ¿e przez najbli¿sze lata bêdzie popada³ w jeszcze 
wiêksz¹ ruinê. 

EWELINA SADOWSKA
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balkonowa czy urokliwe zêbate 
daszki nad drzwiami wsparte na 
wolutowych wspornikach.

Tak¿e we wnêtrzu zachowa³y 
siê ciekawe dla historyków sztuki 
elementy architektoniczne — dwu-
biegowe schody z zakrêtami i a¿uro-
wymi balustradami czy oryginalne 
piece.

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych 
g³ówny budynek szpitala rozebrano. 
Podobny los mia³ spotkaæ przycho-
dniê. Wojewódzki konserwator zaby-
tków zadecydowa³ jednak, ¿e stuletni 
obiekt nale¿y otoczyæ ochron¹ i 
wpisaæ do rejestru zabytków co 
uniemo¿liwi³oby jego rozbiórkê. Po 
odwo³aniu od tej decyzji, sprawa 
znalaz³a siê w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, które na 

Nieistniej¹cy ju¿ szpital oraz wpisana 
w³aœnie do rejestru zabytków 
przychodnia to obiekty typowo 
neoklasycystyczne.

Dwukondygnacyjna przycho-
dnia powsta³a na fundamencie z 
polnych kamieni i ceg³y ceramicznej. 
Na uwagê zas³uguje jej elegancka, 
boniowana (poziomo ¿³obiona) 
elewacja w klasycznym, be¿owym 
kolorze. Wzd³u¿ obu kondygnacji 
biegn¹ profilowane, bia³e gzymsy i 
p³yciny, a ca³¹ bry³ê urozmaicaj¹ 
niewielkie ryzality i lizeny (wystêpy 
z muru). Charakter budynkowi 
nadaj¹ raczej ju¿ dziœ nietypowe okna 
— dwuskrzyd³owe, z trójpolowymi 
nadœwietlami. 

Cenne s¹ tak¿e detale kowal-
skiej roboty — a¿urowa balustrada 

W g³ównym budynku szpitala w okresie I wojny œwiatowej prawdopodobnie 
mieœci³a siê niemiecka szko³a. Poœwiadczaæ to mo¿e zdjêcie, na którym widaæ 
wisz¹c¹ nad wejœciem tablicê w jêzyku polskim i niemieckim z napisem „Katolicka 
Szko³a Ludowa”. Neoklasycystyczny budynek rozebrano w latach 80.
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szczêœcie podtrzyma³o decyzjê 
konserwatora. Teraz przychodnia jest 

jak na remont zabytkowego domu 
przy ul. Koœcielnej. Z pieniêdzy 
gminnych nie ma szans, by z 
obiektem zrobiæ coœ wiêcej ni¿ 
zabezpieczyæ na zimê.”

•
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W Muzeum Historycznym w Bia³ymstoku trwa wystawa

Królewski Knyszyn. 
Starostwo knyszyñskie w XVI-XX wieku

Ë

Akcja „Epitafium dla 
Barbary Radzwiwi³-
³ówny” rozpoczyna siê 
tu¿ po œmierci królo-
wej. Od 25 maja do 24 
czerwca 1551 r. kon-
dukt pogrzebowy prze-
mieszcza siê z Krako-
wa do Wilna, gdzie 
bêdzie pochowana 
Barbara. Jej ma³¿onek, 
k r ó l  Z y g m u n t  I I  
August, pod¹¿a za ka-
rawanem, a w czasie 
podró¿y wspomina 
chwile, które spêdzi³ z 

ukochan¹ — te dla nich szczêœliwe i 
te, gdy musia³ walczyæ z matk¹, 
królow¹ Bon¹,  oraz sejmem 
szlacheckim o akceptacjê ma³¿onki i 
jej koronacjê.

„Epitafium dla Barbary Radzi-
wi³³ówny” wyre¿yserowa³ w 1982 r. 
Janusz Majewski. Barbarê zagra³a w 
nim Anna Dymna, a Zygmunta Augu-
sta — Jerzy Zelnik. W wielu scenach 
filmu wykorzystano fragmenty 
serialu telewizyjnego „Królowa Bo-
na” zrealizowanego dwa lata wcze-
œniej.                                                 •

W Muzeum Historycznym w Bia³ym-
stoku (ul. Warszawska 37) nadal trwa 
wystawa „Kólewski Knyszyn”. 
Ekspozycja prezentuje losy naszego 
starostwa od XVI do XX w. 

Do muzeum warto wybraæ siê 
zw³aszcza 19 wrzeœnia (niedziela). 
Wtedy, o godz. 11.00, oprócz wysta-
wy bêdzie mo¿na obejrzeæ film 
„Epitafium dla Barbary Radziwi³-
³ówny” (wstêp wolny).

Wystawie towarzyszyæ bêd¹ 
tak¿e wyk³ady: 6 paŸdziernika, prof. 
Józefa Maroszka a 13 paŸdziernika, 
Mieczys³awa Lewkowicza i Tomasza 
G¹tkiewicza. 

Pere³k¹ ekspozycji jest z pewnoœci¹ obraz Jana Matejki 
„Œmieræ Zygmunta Augusta w Knyszynie”           

RED
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“Jasionówka. Echa XIX i XX w. z 
królewskiego szlaku...” to druga, 
opisuj¹ca dzieje pobliskiej Knyszy-
nowi wsi, publikacja Jana Hryniewi-
ckiego. 

£adnie  wydany zbiór  
esejów-wspomnieñ, publicy-
styka, wydawnictwo Ÿród³owe  
i album w jednym. Chyba 
najmniej ksi¹¿ka stricte histo-
ryczna, a jednak mo¿e byæ 
bezcenna dla pasjonatów 
przesz³oœci. Z jednej strony, 
autor nie prowadzi g³êbokich 
analiz przekazów Ÿród³owych, 
ale z drugiej, wiêkszoœæ kart 
publikacji w³aœnie przekazami 
jest wype³niona.

Znajdziemy tu przebogaty 
materia³ pochodz¹cy z kwerend 
archiwalnych i przegl¹d czaso-
pism (ksi¹¿ka to niezast¹piony 
przewodnik do dalszych 
poszukiwañ i analiz). Ogromne 
wra¿enie robi¹ zebrane w 
publikacji fotografie. Znaczna 
ich czêœæ, pochodz¹ca z okresu 
miêdzywojennego, przedsta-
wia miejsca i spo³ecznoœci, 
których ju¿ nie ma obok nas, 

EWELINA SADOWSKA

Jan Hryniewicki „Jasionówka. Echa XIX i XX 
wieku z królewskiego szlaku”, wydawnictwo 
Prymat

Odleg³e czasy
nieodleg³ej wsi

„Jasionówka. Echa XIX i XX wieku z królewskiego szlaku...” 
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aczyna siê od mro¿¹cego krew 
w  ¿ y ³ a c h  z a b ó j s t w a ,  Zdokonanego w wyniku fata-

lnej pomy³ki, przez dwunastolatka. 
Potem jest podrzucenie trupa 
Indianki Jane (pomocy kuchennej, 
kochanki  dwóch mê¿czyzn) .  
Nastêpnie, trwaj¹ca blisko 50 lat, 
ucieczka ojca i syna przed ¿¹dnym 
zemsty policjantem, zreszt¹ typem 
spod ciemnej gwiazdy. To wszystko 
autor okrasza wieloma przepisami 
kulinarnymi (jeden z bohaterów jest 
kucharzem) i streszczeniami powie-
œci (drugi bohater — to pisarz).

Tak mog³oby brzmieæ strywia-
lizowane streszczenie streszczenie 
najnowszej powieœci Johna Irvinga 
„Ostatnia noc w Twisted River”.

m.in. czêsto opisywanych przez 
autora jasionowskich — i nie tylko — 
¯ydów.

Dla historyków z pewnoœci¹ 
nieocenione bêd¹ zamieszczane w 
ksi¹¿ce licznie relacje, przede wszy-
stkim te dotycz¹ce czasów II wojny 
œwiatowej. Trzeba jednak pamiêtaæ, 
¿e nale¿y na nie patrzeæ z krytycznym 
obiektywizmem.

Wydawnictwo Jana Hryniewi-
ckiego to oprócz fleszy z losów 
Jasionówki XIX i XX w. oraz historii 
ludzi z ni¹ zwi¹zanych próba ukaza-
nia ich w nieco szerszym kontekœcie. 
Dlatego te¿ staje siê niezwykle 
wartoœciowe i dla knyszynian. 
Wielokrotnie napotykamy w nim na 
materia³y dotycz¹ce przesz³oœci 
naszego miasta i gminy, jak chocia-
¿by te, mówi¹ce o niegospodarnoœci 
naszych w³adz w czasach PRL-u .

Najmniej mo¿e udan¹ ga³êzi¹ 
ksi¹¿ki s¹ wplatane w ni¹ raz po raz 
przemyœlenia autora. Nie zawsze 
maj¹ one zwi¹zek z g³ównym tokiem 
narracji, a ich wydŸwiêk — 
niektórym byæ mo¿e nazbyt tr¹caj¹cy 
zaœciankowoœci¹ — czêsto dotyczy 
bardzo osobistych pogl¹dów. 
Szkoda, ¿e ca³oœæ jest tylko zbiorem 
swojego rodzaju migawek z 
przesz³oœci. Trudno poruszaæ siê w 
nieco chaotycznie zebranym mate-
riale. 

Niestety te¿, tu¿ przed wyda-
niem, ksi¹¿ka nie przesz³a korekty 
jêzykowej, a ta z pewnoœci¹ by siê jej 
przyda³a.        

                                  •

Groch z 
kapust¹, 
czyli ba³aganiarska 
powieœæ Johna 
Irvinga

TERESA DUBICKA
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kiem œmierci swojej ¿ony, 
Rosie. Ich syn, Daniel, ma 
wtedy zaledwie dwa lata. 
Doros³y Danny wczeœnie 
zak³ada rodzinê. Jest 
jeszcze studentem, kiedy 
przychodzi na œwiat jego 
syn, Joe. Katie z dnia na 
dzieñ opuszcza mê¿a i 
synka (uzasadnienie jej 
decyzji jest dziwne i 
pokrêtne).

Rodzinê, nadzwy-
czaj skonsolidowan¹, 
stanowi¹ wiêc mê¿czyŸni: 
ojciec, syn i wnuk. Ich 
oddanym i niezawodnym 
przyjacielem, a w³aœciwie 
Anio³em Stró¿em, jest 
Ketchum, flisak znad 
tytu³owej Twisted River w 
hrabstwie Coos, na pó³no-
cy Stanów Zjednoczo-
nych.

W powieœciach 
Irvinga to mê¿czyŸni s¹ 
odpowiedzialni, dzielni, 
pracowici, czuli i opiekuñ-
czy. Kobiety zaœ… có¿, 

czasem podejrzewam autora o ukryty 
mizoginizm. Co prawda takim 
„szwarccharakterem” jest tylko jedna 
b o h a t e r k a ,  K a t i e  C a l l a h a n ,  
wiaro³omna ¿ona Daniela. Jej 
wizerunek jest jednak nadzwyczaj 
sugestywny. Jest hipisk¹, buntowni-
cz¹ anarchistk¹, rewolucjonistk¹ 
(g³ównie w sferze obyczajowej). Na 
te wszystkie fanaberie mo¿e sobie 
pozwoliæ jako córka bogatych 
rodziców. Zas³aniaj¹c siê „idea³ami”, 
gardzi ma³¿eñstwem i macierzyñ-

MOJA BIBLIOTEKA

Czytelnicy obeznani z twór-
czoœci¹ Irvinga, odnajduj¹ motywy 
stale obecne w jego prozie. Bohaterzy 
w dzieciñstwie lub wczesnej m³odo-
œci doœwiadczaj¹ traumatycznych 
prze¿yæ, które k³ad¹ siê cieniem na 
ca³e ¿ycie. Czêsto to mê¿czyŸni 
samotnie wychowuj¹cy swoje dzieci. 
Ich zwi¹zki z kobietami s¹ tyle¿ 
liczne, co niezwyk³e i skompliko-
wane.

Dominik Baciagalupo, m³ody, 
utalentowany kucharz, jest œwiad-

John Irving „Ostatnia noc w Twisted River”, 
wydawnictwo Prószyñski i S-ka
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stwem. Tego jej nie wybacz¹ ani 
Dominik ani Ketchup, który okreœla 
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WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011

Uwaga rodzice!

Burmistrz Knyszyna informuje, i¿ w ramach Rz¹dowego Programu 
pomocy uczniom w 2010 r. — „Wyprawka szkolna” — o 
dofinansowanie zakupu podrêczników bêd¹ mogli ubiegaæ siê rodzice 
uczniów rozpoczynaj¹cych w roku szkolnym 2010/2011 naukê w:

- klasach I-III szko³y podstawowej,

- klasach II gimnazjum

- w klasach I-III i IV-VI szko³y podstawowej, I-III gimnazjum — 
uczniowie s³abo widz¹cy, nies³ysz¹cy, z upoœledzeniem w stopniu 
lekkim oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w 
przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ 
wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia 
specjalnego.

• Dofinansowanie mog¹ uzyskaæ uczniowie pochodz¹cy z rodzin , w 
których dochód na cz³onka rodziny :

- nie przekracza kwoty 351 z³ netto miesiêcznie na cz³onka rodziny 

- przekracza w/w kwotê a w rodzinie wystêpuje szczególna sytuacja 
¿yciowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a 
lub ciê¿ka choroba, przemoc, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczych, 
potrzeba ochrony macierzyñstwa, alkoholizm lub narkomania itp.

• Wysokoœæ dofinansowania wynosi:

- do 170 z³  dla uczniów klas I-III szko³y podstawowej, w tym uczniom 
s³abo widz¹cym, nies³ysz¹cym, z upoœledzeniem w stopniu lekkim 
oraz uczniom z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, 
gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona 
wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego

- do 310 z³  dla uczniów klas II gimnazjum, oraz uczniom klas I-III 
gimnazjum s³abo widz¹cym, nies³ysz¹cym, z upoœledzeniem w stopniu 
lekkim oraz uczniom z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w 
przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci  jest niepe³nosprawnoœæ 
wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia 
specjalnego

- do 200 z³ dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych s³abo 
widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem w stopniu lekkim oraz 
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uczniom z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy 
jedn¹ z niepe³nosprawnoœci  jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona 
wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego.

• Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (opiekunów 
prawnych) a tak¿e nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych 
osób, za zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub rodziców 
zastêpczych. W przypadku uczniów s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z 
upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniów z 
niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi j/w, dokumentem na podstawie 
którego przyznaje siê dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie 
kszta³cenia specjalnego wydane przez publiczn¹ poradniê 
psychologiczno-pedagogiczn¹.

• Rodzic (opiekun) do wniosku powinien do³¹czyæ zaœwiadczenie o 
wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ 
pieniê¿nych w formie zasi³ku sta³ego lub okresowego (za miesi¹c 
poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o¿enia wniosku). W uzasadnionych 
przypadkach zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów mo¿na 
do³¹czyæ oœwiadczenie o wysokoœci dochodów. W przypadku uczniów 
pochodz¹cych z rodzin , gdzie dochód przekracza 351 z³ do wniosku 
nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie.

• Wniosek nale¿y z³o¿yæ w szkole, do której uczeñ bêdzie 
uczêszcza³ w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 15 wrzeœnia 
2010 r.

• Dyrektor szko³y po otrzymaniu œrodków zwraca rodzicom koszty 
zakupu podrêczników do wysokoœci wartoœci pomocy po przed³o¿eniu 
dowodu zakupu, którym jest faktura VAT, rachunek — wystawione na 
ucznia lub rodzica, paragon lub oœwiadczenie o zakupie podrêczników.

• W przypadku z³o¿enia oœwiadczenia o zakupie podrêczników nale¿y 
do³¹czyæ informacjê o rozliczeniu wydatków tylko w ramach 
Rz¹dowego Programu pomocy dzieciom w 2010 r. — „Wyprawka 
szkolna”.
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