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POEZJA

JANUSZ KOBESZKO

Siostrze 

na ŸdŸb³ach czasu wspomnienia 
chwiej¹ siê jak motyle 
wœród dymu modlitw 
wichry ¿alu

powiedz 
¿e tam wiosna a Tyœ promieniem 
co wpadnie tu na chwilê

telefon milczy 
list niedokoñczony..
i tylko echo powtarza: 
– wola Bo¿a tak trzeba!

powiedz 
¿e noc¹ rozb³yœniesz 
gwiazd¹ na prerii nieba 

. 

Czarny skórzany p³aszcz

Na koœci pamiêci chrzciny komunie i pogrzeby. 
W moich dokumentach p³atki kwiatów 
i w ogóle py³ek.

Nie mam tam tylko czarnego skórzanego p³aszcza po ojcu. 
W szeœædziesi¹tym szóstym odprowadza³ w nim kuzynów 
na MS „Batory” przed ich emigracj¹ 
do Ameryki.

P³aszcz nadal wisi u mnie i pachnie skór¹ mitycznego wo³u. 
Odnalaz³em go po wielu latach niewidzenia w szafie 
na strychu rodzinnego domu. Czyli tam gdzie czekaj¹ na odkrycie 
najwa¿niejsze rzeczy do pamiêtania.

Nak³adam tê czarn¹ skórê co kilkadziesi¹t lat. 
Skórê z zielon¹ podszewk¹ wielokrotnie poprawianymi szwami 
i poprzecieranymi rêkawami.

Ubrany w czarny skórzany p³aszcz mogê wypowiadaæ 
nawet najwiêksze bluŸnierstwa. Motorniczy wyrzuci³ mnie kiedyœ 
za to z tramwaju poœrodku mostu.

W naderwanej kieszeni przechowujê relikwie rozbitego muru. 

REGINA ŒWITOÑ
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Informacje samorz¹dowe. PaŸdziernik 2011
• Zakoñczy³a siê akcja usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kny-
szyn. Zadanie finansowane jest ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Bia³ymstoku. £¹czny koszt 
zadania wyniós³ 68.352,66 PLN.
• Przy ul. Nowej w Knyszynie wymieniane s¹ p³yty chodnikowe. Roboty wy-
konywane s¹ w partnerstwie Gminy Knyszyn z Powiatem Monieckim  (fot.). 

• Wykonano przebudowê chodnika na ulicy Grodzieñskiej (odcinek od ul. 
Pocztowej do ul. Nowej). Inwestycjê wykonano wspólnie z Podlaskim 
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich.
• Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie remontu ul. Goni¹dzkiej i czêœci Rynku 
w Knyszynie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój. 
• Wyrównano drogi ¿wirowe do Gr¹dów, Lewoni oraz na ulicach Osiedla 
Niepodleg³oœci
• Wykonano podzia³ geodezyjny nieruchomoœci w Kalinówce Koœcielnej 
zabudowanej Domem Nauczyciela.
• Wykonano geodezyjne wskazanie pasa drogowego na drodze w obrêbie 
Zofiówki w kierunku Milewskich.
• Przekazano w u¿ytkowanie wieczyste na okres 99 lat dzia³kê nr 1946 o pow. 

21032 m  zabudowan¹ budynkiem banku, na rzecz Podlaskiego Banku 
Spó³dzielczego w Knyszynie.
• Rozpoczêto procedurê administracyjn¹ uzyskiwania pozwolenia na budowê 
dla inwestycji polegaj¹cej na modernizacji Wiejskiego Oœrodka Kultury we 
wsi Gr¹dy.
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AKTUALNOŒCI

Wkrótce listopad – miesi¹c, który 
zmusza do refleksji nad przemija-
niem, nad ¿yciem i œmierci¹. Na 
cmentarzach rozpoczyna siê wzmo-
¿ony ruch. Liczniej ni¿ zwykle od-
wiedzamy groby naszych zmar³ych, 
porz¹dkujemy je. Cmentarz przybie-
ra odœwiêtny wygl¹d. Mnóstwo 
kwiatów, œwiat³o zniczy, szczególnie 
wieczorem tworzy piêkn¹ zorzê roz-
œwietlaj¹c to smutne miejsce. To jak 
wygl¹da nie tylko grób naszych naj-
bli¿szych, ale ca³y cmentarz œwiad-
czy o naszym szacunku dla zmar³ych. 

A jak wygl¹da nasz cmen-
tarz? Obok zadbanych grobów, s¹ 
zapomniane, poroœniête chwastami. 
Pod murem cmentarnym równie¿ ro-
sn¹ chwasty i wysoka trawa, bywa, ¿e 
wyrzucane s¹ tam zu¿yte znicze czy 
inne rzeczy, których miejscem jest 
œmietnik. Pojemnik na odpady zape³-
nia siê bardzo szybko. Zdarza siê, ¿e 
obok normalnych odpadów z cmenta-
rza le¿¹ œmieci niepochodz¹ce z nie-
go. Mimo og³oszenia przez ksiê¿y, 
nie segreguje siê œmieci, a pojemnik 
jest opró¿niany niezbyt czêsto.

Zastanówmy siê, jak ro-
zwi¹zaæ te problemy. Proponujê na-
stêpuj¹ce rozwi¹zania: 
1. Segregujmy œmieci. Trawê, chwa-
sty, wieñce z ¿ywych kwiatów zano-
œmy na wydzielone miejsce po prawej 
stronie cmentarza w miejscu, gdzie 
zaczyna siê najnowsza jego czêœæ.

2. Szklane znicze po usuniêciu plasti-
kowej pokrywki wrzucajmy do poje-
mnika na szk³o. Zamiast nowych 
zniczy, kupujmy wk³ady, bêdzie 
taniej i mniej odpadów.
3. Koszt wywozu jednego du¿ego po-
jemnika i pojemnika na szk³o to oko-
³o 230 z³. Jeœli ka¿da rodzina wrzu-
ci³aby do specjalnej puszki ustawio-
nej w koœciele jednorazowo 10 z³, to 
przy cmentarzu by³oby czysto.
4. Konieczne jest wykaszanie trawy 
przy murze cmentarnym. Jest to 
wyzwanie dla posiadaczy kosiarek.
5. Usuñmy od czasu do czasu chwa-
sty z zaniedbanych grobów s¹siadu-
j¹cych z grobem naszych bliskich. 
6. Na nowej czêœci cmentarza staraj-
my siê sytuowaæ groby wed³ug linii, 
która u³atwi poruszanie siê i wp³ynie 
na ³ad na cmentarzu.
7. Nie wyrzucajmy domowych œmie-
ci przy cmentarzu.

Na pewno pozostaje jeszcze 
wiele problemów, np. co zrobiæ ze 
zdemontowanymi krzy¿ami i figur-
kami, które stoj¹ pod murem? Jak 
ocaliæ stare, opuszczone nagrobki i 
krzy¿e posiadaj¹ce walory history-
czne i kulturowe?

Pamiêtajmy o cmentarza-
ch, dbajmy o nie, wszak to miejsce 
jest zagwarantowane jak nic w 
¿yciu ka¿demu z nas.                  

     •

JANINA BAGIÑSKA

Pamiêtajmy o cmentarzach



AKTUALNOŒCI

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêto Zmar³ych sta³o 
siê okazj¹ do uporz¹dkowania zapo-
mnianych nagrobków znajduj¹cych 
siê na cmentarzu parafialnym w 
Kalinówce Koœcielnej. 

22 wrzeœnia m³odzie¿ ze 
Szkolnego Ko³a Wolontariatu dzia³a-
j¹cego w gimnazjum w Kalinówce 
Koœcielnej uzbrojona w grabie, miot-
³y, taczki, worki i mnóstwo zapa³u 
oraz chêci do pracy posprz¹ta³a 
opuszczone pomniki. 

Zebraliœmy zu¿yte znicze     
i zniszczone wianki, grabiliœmy liœ-
cie, zamiataliœmy, wyrywaliœmy 
chwasty, a ch³opcy kosili trawê. 
Okaza³o siê, ¿e nawet ciê¿ka praca 
mo¿e byæ przyjemna i przynosiæ 
wiele satysfakcji. 

U. MAGDZIUK
M³odzie¿ posprz¹ta³a na cmentarzu w Kali-
nówce Koœcielnej

Sprz¹tanie cmentarza

23 i 24 wrzeœnia, wolontariusze ze 
Szkolnych Szkó³ Wolontariatu w 
Knyszynie i Kalinówce Koœcielnej 
wziêli udzia³ w Ogólnopolskiej 
Zbiórce ¯ywnoœci w ramach 
programu „Podziel siê posi³kiem”.

Ogólnopolska Zbiórka ¯y-
wnoœci to najprostszy sposób, by 
pomóc niedo¿ywionym dzieciom. Na 
terenie sklepów, przy specjalnie 
oznakowanych koszach czekali 
wolontariusze, którym mo¿na by³o 
przekazaæ produkty ¿ywnoœciowe  

najlepiej te z d³ug¹ dat¹ wa¿noœci. 
Zebrane produkty (w Knyszynie – ok. 
580 kg, w Kalinówce Koœcielnej – ok. 
180 kg), zosta³y przekazane rodzi-
nom, których dzieci uczêszczaj¹ do 
szkó³ w tych miejscowoœciach.

Dziêkujemy wszystkim 
ludziom dobrej woli, dziêki którym, 
na twarzach dzieci pojawi³ siê 
uœmiech.                                           •

Mieszkañcy podzielili siê 
posi³kiem

M. SIDORSKA, A. CHOWAÑSKA, 
U. MAGDZIUK
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Knyszyñski Oœrodek Kultury rozpo-
cz¹³ przy Koœcielnej 6 cykl spotkañ 
„Opowieœci spod strzechy” skiero-
wanych do dzieci i m³odzie¿y.

Dotychczas wziê³y w nich 
udzia³ dwie grupy przedszkolne. 
Dzieciaki zwiedzi³y ekspozycjê sta³¹ 
zabytkowego domu oraz czasow¹ 
wystawê rzeŸb Ryszarda Bo³towicza 
i Piotra Papierzyñskiego. Najwiêksz¹ 
frajd¹ by³y opowieœci o historii 
starych przedmiotów (kufra, kopañki 
czy szafy).

Komputery, oprogramowanie, gry i ksi¹¿ki – miêdzy innymi takie pomoce naukowe 
trafi¹ do szkó³ w Knyszynie i Kalinówce Koœcielnej dziêki œrodkom unijnym 
pozyskanym w projekcie „Czym skorupka za m³odu...”. Bêd¹ z nich korzystaæ 
uczniowie klas I-III. Czêœæ materia³ów dydaktycznych ju¿ zosta³a zakupiona. 

Opowieœci spod strzechy

  J. KONOPKO
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EDUKACJA

Gimnazjalista z Knyszyna wygra³ 
wojewódzki konkurs

Wydzia³ Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Bia³ymstoku 
wspólnie z innymi podmiotami dzia-
³aj¹cymi na rzecz bezpieczeñstwa 
dzieci i m³odzie¿y og³osi³ konkurs 
„Na groŸnego psa – obronny ¿ó³w”.

Konkurs polega³ na przygo-
towaniu poradnika profilaktycznego 
zawieraj¹cego informacje nt. jak 
ustrzec siê przed pogryzieniem przez 
psa oraz jakie obowi¹zki posiadaj¹ 
w³aœciciele psów wynikaj¹ce z faktu 
ich posiadania. Adresatami konkursu 
by³a m³odzie¿ z placówek oœwiato-
wych, opiekuñczo-wychowawczych, 
kulturalnych, organizacji zrzeszaj¹-
cych dzieci i m³odzie¿ i organizacji 
pozarz¹dowych woj. podlaskiego.

30 wrzeœnia konkurs zosta³ 
rozstrzygniêty – zwyciê¿y³ w nim 
Tomasz Chowañski, uczeñ gimna-

zjum w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Knyszynie. Opiekun, Anna 
Chowañska, otrzyma³a dyplom edu-
katora zasad bezpiecznego kontaktu z 
groŸnym psem, zaœ gimnazjum, dy-
plom za udzia³ w konkursie „Na gro-
Ÿnego psa obronny ¿ó³w”, podpisane 
przez wojewodê podlaskiego, 
marsza³ka województwa, komendan-
ta wojewódzkiego policji, podla-
skiego kuratora oœwiaty oraz dyre-
ktora KRUS w Bia³ymstoku.

Laureaci I, II i III miejsca 
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczo-
we. Nagrodzone poradniki profila-
ktyczne zostan¹ zamieszczone na 
stronie internetowej podlaskiej 
policji www.podlaska.policja.gov.pl 
oraz rozes³ane drog¹ elektroniczn¹ 
do szkó³ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych województwa.          •

Tomasz Chowañski 
zaj¹³ I miejsce 

w konkursie 
wojewódzkim „Na 

groŸnego psa – 
obronny ¿ó³w” 
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Sebastian Ko¿uszko 

nagrodzony w konkursie 
turystycznym

3 paŸdziernika odby³a siê pierwsza 
edycja „Podlaskiego Bogactwa 
Ró¿norodnoœci”. To konkurs wiedzy 
turystycznej dla m³odzie¿y gimna-
zjalnej, zorganizowany przez mar-
sza³ka województwa podlaskiego 
pod honorowym patronatem pos³a na 
Sejm RP Roberta Tyszkiewicza.

Gimnazjum w Kalinówce 
Koœcielnej reprezentowa³, wy³onio-
ny spoœród 8 osób podczas eliminacji 
szkolnych, Sebastian Ko¿uszko z 
klasy II. (Fot. poni¿ej)

W konkursie wziê³o udzia³ 
52 uczniów, ka¿dy z nich napisa³ test 
sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ, Sebastia-
nowi uda³o siê udzieliæ 27 popra-
wnych odpowiedzi, co da³o mu trze-
cie miejsce. Sebastian w nagrodê 
otrzyma³ cyfrow¹ ramkê oraz, tak jak 
wszyscy nagrodzeni i wyró¿nieni 

9

Pose³ Robert Tyszkiewicz, Sebastian Ko¿uszko i wicemarsza³ek Jacek Piorunek

uczniowie, plecak z gad¿etami pro-
mocyjnymi województwa podla-
skiego.

Rajdy rowerowe do 
Tykocina

22 i 30 wrzeœnia odby³y siê rajdy 
rowerowe do Tykocina uczniów klas 
IIb, Ia i Ib Gimnazjum w Knyszynie. 
Celem wyjazdu by³ odbudowany za-
mek w Tykocinie. Podczas jego zwie-
dzania, atmosfera rezydencji stylizo-
wanej na tê z czasów ostatniego z 
Jagiellonów – króla Zygmunta Augu-
sta, mocno wszystkich poruszy³a.

W trakcie rajdu podziwia-
liœmy uroki krajobrazu okolic Kny-
szyna i Tykocina. Pogoda dopisa³a, 
dobry nastrój te¿ – niew¹tpliwie te 
wyjazdy mo¿na uznaæ za udane.

A. CHOWAÑSKA, M. SIDORSKA, 
B. PRZYBYSZEWSKA
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POMNIKI GRANITOWE
Marek Ok³a 

 ? Pomniki
 ? Parapety
 ? Schody
 ? Kostka granitowa
 ? Wazony granitowe

     Boguszewo 7               
     tel. 601 924 904           e-mail: oklatomasz@gmail.com

Najwy¿sza jakoœæ, najni¿sze ceny!

www.okla.net.pl
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Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Knyszynie informuje, i¿ Rada 
Ministrów w dniu 27 wrzeœnia 2011 r. 
przyjê³a Uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ 
rz¹dowy program wspierania osób 
pobieraj¹cych œwiadczenie pielêgna-
cyjne. Uchwa³a przewiduje, ¿e osoby 
maj¹ce w listopadzie lub grudniu 
2011 r., prawo do œwiadczenia pielê-
gnacyjnego otrzymuj¹ dodatkowe 
œwiadczenie w wysokoœci: 100 z³ 
miesiêcznie.

Osoba maj¹ca ustalone 
prawo do œwiadczenia pielêgnacyj-
nego musi z³o¿yæ do Miejskiego 

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kny-
szynie wniosek o przyznanie pomo-
cy w terminie do 31 paŸdziernika 
2011 r.

Osoby, którym œwiadczenie 
pielêgnacyjne za miesi¹c listopad lub 
grudzieñ 2011 r., bêdzie przyznane po 
31 paŸdziernika 2011 r., wniosek o 
przyznanie pomocy powinny z³o¿yæ 
w terminie 7 dni od dnia, w którym 
decyzja o przyznaniu prawa do 
œwiadczenia pielêgnacyjnego sta³a 
siê ostateczna.                                   •

A. ROSZKOWSKA

Mo¿na ubiegaæ siê o 
zwiêkszenie zasi³ku pielêgnacyjnego
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Ruszy³a druga tura zajêæ z projektu 
„P³ywaæ – ju¿ umiem”. 30 uczniów 
ze szko³y podstawowej i gimnazjum 
w Knyszynie zaczyna od nauki pod-
staw: gier i zabaw oswajaj¹cych z 
wod¹, zanurzania g³owy, wydechów 
do wody, le¿enia na plecach i brzu-
chu, podstawowych skoków, ruch 
nóg do stylu grzbietowego i stylu 
dowolnego (kraula). 

Wczesne oswajane z wod¹ 
sprawia, ¿e dzieci lepiej siê rozwijaj¹, 
s¹ zdrowsze, zahartowane i bardziej 
sprawne. Æwiczenia w wodzie 
pobudzaj¹ rozwój ich miêœni. Malu-
chy uczêszczaj¹ce na zajêcia nauki 
p³ywania maj¹ lepiej rozwiniête 
miêœnie oddechowe, lepszy apetyt, 
zdrowe serce i prosty krêgos³up. 
Czêsto staj¹ siê bardziej odwa¿ne i z 
wiêksz¹ pewnoœci¹ siebie podchodz¹ 
do nowych, nieznanych sytuacji. 

Ponadto uczniowie gimnazjum  
zapoznaj¹ siê z podstawami bezpie-
czeñstwa i ratownictwa wodnego, 
poznaj¹ zasady bezpiecznego 
zachowania siê w wodzie i w pobli¿u 
akwenów wodnych.

Projekt „P³ywaæ – ju¿ 
umiem” jest w 50% finansowany z 
Funduszu Zajêæ Sportowych dla 
Uczniów Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, pozosta³e 50% pochodzi z 
bud¿etu Gminy Knyszyn. Zajêcia 
odbywaj¹ siê na P³ywalni Powiato-
wej w Moñkach. £¹cznie w ca³ym 
projekcie wziê³o udzia³ 90 uczniów z 
obu szkó³ naszej gminy. Ka¿dy z nich 
otrzyma³ 15 bezp³atnych lekcji nauki 
p³ywania z instruktorem.

Lekcje te oprócz tego, ¿e s¹ 
bardzo po¿yteczne, to dostarczaj¹ 
równie¿ niesamowitej frajdy.            •

URSZULA PU£AWSKA

Uczymy 
siê p³ywaæ
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KULTURA

Knyszyñski Oœrodek Kultury
ma zaszczyt zaprosiæ 

mieszkañców gminy Knyszyn i okolic na

BAL SENIORA
w dniu 5 listopada 2011 r. o godzinie 17.00

Zapewniamy mi³¹ atmosferê
W programie wystêpy zespo³ów Pogodna Jesieñ, Wrzosy i Ko³owrotki

Do tañca zagra Pañstwu zespó³ SONEL

Prosimy zabraæ ze sob¹ w³asny koszyczek i znajomych

Zapisy przyjmujemy do 3 listopada pod nr. tel. 85 72 79 997

Serdecznie zapraszamy!

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e zespó³ Ko³owrotki,  ponownie 
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ. 16 paŸdziernika po raz pierwszy wyst¹pi³ na 
Senioriadzie w Goni¹dzu daj¹c udany koncert. Gratulujemy Paniom i ¿yczymy 
dalszych sukcesów. 

w zmienionym sk³adzie,
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Knyszyñski Oœrodek Kultury 
zaprasza osoby doros³e 

do udzia³u w nastêpuj¹cych formach spotkañ:
 

00 00¤ KLUB SENIORA – ka¿dy poniedzia³ek w godzinach 16 –18  

¤ SPOTKANIA KULINARNE „S£ODKI WEEKEND” (pokazy 
dekoracji dañ, sposoby przygotowania poczêstun-ków na ró¿ne 
okolicznoœci, dobór sk³adników na dania wyszukane, wspólne 
wypieki) – spotkania odbywaj¹ siê w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê 

00 
miesi¹ca od godz. 18

¤  AEROBIK – spotkania w poniedzia³ki i czwartki 

¤  CHÓR

¤  SEKCJI TAÑCA LATINO DISCO

¤  SEKCJI BRYD¯A SPORTOWEGO

¤  WARSZTATY wykonywania ozdób z filcu oraz decoupage

Prosimy o propozycje i sugestie dotycz¹ce organizacji spotkañ, 
w których chcieliby Pañstwo uczestniczyæ. 

 
Szczegó³owych informacji udziela i zapisy przyjmuje KOK

tel.: 85 72 79 997    e-mail: kok@knyszyn.pl    www.kok.knyszyn.pl 

W pi¹tkowy wieczór (21 paŸdziernika) grupa mieszkanek Knyszyna i okolic 
spotka³a siê w Knyszyñskim Oœrodku Kultury na warsztatach ozdób z filcu. Panie 
w mi³ej atmosferze przy kawie pozna³y techniki filcowanania i z zapa³em 
przyst¹pi³y do robienia filcowych kulek na korale. Na kolejnym spotkaniu powsta-
n¹ piêkne korale i broszki.
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KRZYSZTOF BAGIÑSKI

Dobiega koñca odnawianie elewacji 
koœcio³a parafialnego w Knyszynie.

Wysi³ek organizacyjny ks. 
proboszcza oraz wsparcie finansowe 
parafian i licznych darczyñców przy-
nosi widoczne efekty. Tak¿e Kny-
szyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta w³¹czy³o siê 
do tego dzie³a. W tym roku nasze 
stowarzyszenie op³aci³o koszty 
malowania okien i górnej czêœci 
wie¿y w kwocie 12 800 z³. Pieni¹dze 
te pochodzi³y z darowizn 1% podatku 
otrzymanych w 2010 r. od 136 osób,  
a w 2011 r. – od 126. Wszystkim im 
sk³adamy serdeczne podziêkowanie. 
Wspólnym wysi³kiem przyczynili-
œmy siê w jakiejœ czêœci do odnowie-
nia naszej zabytkowej, XVI-wiecznej 
œwi¹tyni.

Knyszyñskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta 
jest jedyn¹ organizacj¹ po¿ytku pu-
blicznego na terenie gminy Knyszyn 
uprawnion¹ do otrzymywania 1% 
podatku. Pamiêtajmy o tym podczas 
wype³niania PIT-ów w przysz³ych 
latach – czêœæ naszych podatków 
mo¿e s³u¿yæ knyszyñskiej spo³eczno-
œci. Nadal bêdziemy mogli przekazy-

waæ 1% podatku na remont koœcio³a 
lub inne cele. W przysz³ym roku 
planujemy np. wydanie „Kroniki 
parafialnej koœcio³a knyszyñskiego” 
autorstwa ks. Kazimierza Cyganka.

•

Zakoñczenie odnawiania górnej czêœci 
wie¿y koœcio³a parafialnego pw. œw. 
Jana Aposto³a i Ewangelisty

1% na remont 
zabytkowego 
koœcio³a
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Mamy najlepiej zachowany 
zabytek w województwie

nagroda, jaka przypad³a Knyszynowi 
– 6 tys. z³ – bêdzie w ca³oœci przezna-
czona na kontynuacjê prac rewitali-
zacyjnych w zabytkowym domu.

Konkursowi towarzyszy ka-
talog z opisem i fotografiami obie-
któw nagrodzonych i wyró¿nionych, 
a tak¿e ze zdjêciami pozosta³ych 
budynków zg³oszonych do konkursu.

Zapraszamy serdecznie do 
zwiedzania zabytkowego domu 
grupy zorganizowane. Nale¿y umó-
wiæ siê telefonicznie 85 72 79 997.    •

JADWIGA KONOPKO

23 paŸdziernika w Muzeum Rolni-
ctwa im. ks. krzysztofa Kluka w 
Ciechanowcu odby³o siê podsumo-
wanie Konkursu na najlepiej zacho-
wany zabytek wiejskiego budowni-
ctwa drewnianego w województwie 
podlaskim. 

Do konkursu zg³oszono 57 
obiektów z terenu 8 powiatów (16 
gmin), wœród nich równie¿ zabytek z 
Knyszyna – dom nale¿¹cy niegdyœ do 
rodziny Piaseckich. 

W czasie podsumowania 
konkursu, nagrodzono 9, zaœ wyró-
¿niono 10 obiektów budownictwa 
drewnianego. Gmina Knyszyn otrzy-
ma³a I nagrodê za budynek drewnia-
ny przy ul. Koœcielnej 6. 

To dla nas wielki zaszczyt, 
¿e w³adze gminne potrafi¹ umiejêtnie 
pozyskiwaæ fundusze unijne dla 
ratowania dziedzictwa kulturowego 
jednoczeœnie podnosz¹c atrakcyj-
noœæ turystyczn¹ gminy. 

Organizatorem konkursu 
by³o Muzeum w Ciechanowcu, a 
honorowy patronat sprawowali nad 
nim sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Generalny Konserwator Zabytków 
oraz marsza³ek województwa 
podlaskiego Jaros³aw Dworzañski.

Oprócz nagród pieniê¿nych 
i dyplomów do nagrodzonych obie-
któw trafi³y tabliczki z wymienio-
nym miejscem w konkursie. G³ówna 

Nagrodê odebrali dyrektor KOK i burmistrz 
Knyszyna 
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watelska cieszy siê poparciem ponad 
22% mieszkañców. Niez³e wyniki 
odnotowa³o PSL zbieraj¹c 15% 
g³osów. Ruch Poparcia Palikota i 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
zdoby³y w gminie Knyszyn kolejno 
6,5 i 4,2% g³osów.

W naszych czterech obwo-
dach rozk³ad g³osów pomiêdzy po-
szczególne ugrupowania polityczne 
ró¿ni³ siê nieraz bardzo znacz¹co 
(szczegó³owe wyniki w % poni¿ej).

Wybory parlamentarne 2011

Jak g³osowa³a gmina Knyszyn?

               %                         PiS         PO         PSL   R.Palikota  SLD

Urz¹d Miejski Knyszyn    45,4        24,4       14,6         7,2          4,5
KOK                                   39,6        31,7       11,1         6,3          4,2
Kalinówka Koœcielna       62,8        8,8         20,7         3,4          2,3
Zofiówka                           53,5        10,2       18,9         5,5          5,5

Wyniki g³osowania         47,8    22,2   15,2     6,5     4,2
w gminie Knyszyn

Prawo i Sprawiedliwoœæ, potem 
Platforma Obywatelska i Polskie 
Stronnictwo Ludowe – mieszkañcy 
naszej gminy w wyborach parlamen-
tarnych 9 paŸdziernika zag³osowali 
inaczej ni¿ reszta kraju. 

W g³osowaniu na pos³ów, 
kolejne wybory z rzêdu, najwiêkszy 
elektorat w Knyszynie, Kalinówce 
Koœcielnej i Zofiówce ma partia 
Jaros³awa Kaczyñskiego (47,8%). 
Zwyciêska w kraju Platforma Oby-

W gminie Knyszyn za-
g³osowa³o dok³adnie 1558 wybor-
ców. Frekwencja wynios³a 39,2% 
(najwiêcej osób posz³o do urn w UM 
w Knyszynie, a najmniej w Zofiów-
ce). Nasi wyborcy okazali siê 
najaktywniejsi spoœród wszystkich 

gmin niechêtnie g³osuj¹cego powiatu 
monieckiego (tu frekwencja siêgnê³a 
tylko 36,8%, by³a najni¿sza w ca³ym 
województwie i jedn¹ z najni¿szych 
w kraju). Ponad 7% g³osów odda-
nych w gminie Knyszyn by³o niewa-
¿nych.

Pozosta³e partie zdoby³y: PJN – 2,1%; Nowa Prawica – 1,2%; PPP – 
0,4%; Samoobrona – 0,4%; Prawica – 0,1%.

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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Kandydat do Sejmu – partia – liczba g³osów w gminie Knyszyn – 
% wszystkich g³osów w gminie:

•   Jurgiel Krzysztof (PiS) – 371 – 25,84%
•   Kudrycka Barbara (PO) – 173 – 12,05%
•   Piontkowski Dariusz (PiS) – 100 – 6,96%
•   Kamiñski Mariusz (PiS) – 82 – 5,71%
•   Kamiñski Jan (PSL) – 63 – 4,39%
•   Magnuszewski Marian (PSL) – 62 – 4,32%
•   To³wiñski Krzysztof (PiS) – 39 – 2,72%
•   Zieliñski Jaros³aw (PiS) – 35 – 2,44%
•   Chmiel Patrycja Maria (PiS)– 33 – 2,30%
•   Rybakowicz Adam (Ruch Palikota) – 28 – 1,95%
•   Klim Józef Piotr (PO) – 27 – 1,88%
•   Baszko Mieczys³aw Kazimierz (PSL) – 26 – 1,81%
•   Bil-Jaruzelska Ma³gorzata Anna (SLD)– 24 – 1,67%
•   Tyszkiewicz Robert (PO) – 22 – 1,53%

W wyborach do Sejmu 
spoœród poszczególnych kandydatów 
najwiêcej g³osów w gminie Knyszyn 
zdoby³ Kszysztof Jurgiel. Co czwarty 
wyborca stawia³ „X” w³aœnie przy 

jego nazwisku. Lista polityków 
ciesz¹cych siê najwiêkszym popar-
ciem znajduje siê poni¿ej (podkre-
œlono nazwiska tych, którzy dostali 
siê do Sejmu):

Z województwa podlaskie-
go w sejmowych ³awach zasi¹d¹ 
równie¿: Lech Ko³akowski i Jacek 
Bogucki z PiS; Damian Raczkowski, 
Bo¿ena Kamiñska i Jacek ̄ alek z PO 
oraz Edmund Borawski z PSL i Euge-
niusz Czykwin z SLD. 

Senatorem z okrêgu, w któ-
rym znajduje siê gmina Knyszyn 
bêdzie Bohdan Paszkowski z Prawa    
i Sprawiedliwoœci. W wyborach do 
Senatu w obwodach w Knyszynie, 
Kalinówce Koœcielnej i Zofiówce 
najwiêkszym poparciem cieszyli siê:

Kandydat do Senatu – partia – 
liczba g³osów w gminie 
Knyszyn – % wszystkich 
g³osów w gminie:
•   Paszkowski Bohdan Józef 
(PiS) – 606 – 40,9%
•   Sieñko Adam (PO) – 340 – 
22,9%
•   Bagiñski Mieczys³aw (PSL) – 
301 – 20,3%

•
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Zawody knyszyñskich 
wêdkarzy

W niedzielê 16 paŸdziernika na 
starorzeczu rzeki Narew, w okolicach 
Góry, odby³y siê zorganizowane 
przez burmistrza Knyszyna i Ko³o 
Wêdkarskie z Knyszyna zawody w 
wêdkarstwie sp³awikowym. 

Ujemna temperatura (-5°C) 
nie przeszkodzi³a 21 zahartowanym 
wêdkarzom stan¹æ w szranki, by 
walczyæ o Puchar Burmistrza. 
Zawody rozpoczê³y siê o godzinie 

6.00 i trwa³y nieprzerwanie przez 6 
godzin, do po³udnia. 

Po zakoñczeniu wêdkowa-
nia przeprowadzono w ramach pracy 
komisji sêdziowskiej oficjalne 
wa¿enie zawodniczego „urobku”.  
Wœród zawodników najlepszym 
okaza³ siê Maciej Bochenek, na 
drugiej pozycji uplasowa³ siê 
Jaros³aw Bartnik, natomiast trzecim 
by³ Andrzej Kondrakiewicz. Nagrod¹ 

w zawodach by³y 
bony na zakup akceso-
riów wêdkarskich. Na 
uczestników zawo-
dów czeka³o du¿e 
ognisko i gor¹cy bigos 
z kie³baskami, ciep³¹ 
kaw¹ i herbat¹.

  Zwyciêzcom gra-
tulujemy! Wszystkim 
uczestnikom zawo-
dów dziêkujemy za 
udzia³ i zapraszamy na 
kolejne spotkanie nad 
wod¹ w przysz³ym 
roku.

 Wspania³¹ foto-
relacjê z zawodów 
przygotowa³ Mieczy-
s³aw Piasecki (zdjêcia 
na ok³adce „Goñ-
ca”).                          •

ANNA MOLSKA
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Fundacja Spo³eczeñstwa Informacyj-
nego przy Stowarzyszeniu Bibliote-
karzy Polskich og³osi³a konkurs 
„Komu po drodze”. Przystêpuj¹c do 
niego nale¿a³o zorganizowaæ cieka-
we wydarzenie dla jednej z dwóch 
grup wiekowych: ludzi m³odych    
(16-24 l.) lub doros³ych (25-60 l.). 
Nale¿a³o pokazaæ konkretne korzy-
œci, które odnieœli uczestnicy danego 
wydarzenia, a ponadto zastosowaæ 
nowoczesne technologie.

Biblioteka w Knyszynie 
skupi³a siê na grupie doros³ych, 
zapraszaj¹c do swojej placówki 
uczniów Liceum Zaocznego w 
Knyszynie i proponuj¹c dwa tematy:
# pokazanie i poznanie katalogów 
bibliotecznych w Internecie
# prezentacja multimedialna ukazu-
j¹ca etapy tworzenia prezentacji 
maturalnej.

Uczestnicy spotkania korzy-
staj¹c z czterech komputerów z dostê-

pem do Internetu zapoznali siê z 
zasobami on-line naszej biblioteki 
oraz bibliotek powiatowej i wojewó-
dzkiej. Uœwiadomiliœmy s³ucha-
czom, ¿e przygotowuj¹c siê do matu-
ry i poszukuj¹c potrzebnych publika-
cji, mo¿na nie wychodziæ z domu 
(maj¹c Internet) lub poszukaæ 
pomocy w bibliotece. Prezentacja 
multimedialna „A w maju matura” 
pokaza³a jak napisaæ prezentacjê, 
gdzie i jak szukaæ materia³ów, jak je 
zaprezentowaæ oraz terminy matur i 
obowi¹zki maturzysty.Na zakoñcze-
nie wszyscy otrzymali papierow¹ 
wersjê spotkania tj. listê adresów 
bibliotek z bazami oraz wydruk z 
prezentacji multimedialnej.

Dzia³anie naszej placówki 
zosta³o docenione przez Fundacjê 
Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyj-
nego i jako jedna z dwóch placówek z 
ca³ej Polski otrzymaliœmy wyró¿nie-
nie.                                                    •

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Biblioteka dla doros³ych licealistów
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Knyszyñski Oœrodek Kultury zaprasza do sk³adania ofert na

zorganizowanie balu sylwestrowego
na sali widowiskowej KOK

ü odnowione i przestronne wnêtrze
ü dobre nag³oœnienie
ü doskona³a lokalizacja

Powitajmy razem Nowy Rok!

Oferty przyjmujemy do 15 listopada do godz. 15.00  (tel. 85 72 79 997)
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Gospodarstwo Rybackie to jedna   
z wiêkszych firm dzia³aj¹cych w 
gminie Knyszyn, ale wielu mie-
szkañcom jest ma³o znana. Proszê 
powiedzieæ kilka s³ów o tym przed-
siêbiorstwie.
Gospodarstwo Rybackie jako spó³ka 
zosta³o zarejestrowane w 1993 r. w 
E³ku, a dzia³alnoœæ rozpoczê³o w 
1994 r. Dwa lata póŸniej stanêliœmy 
do przetargu i od Agencji Nierucho-
moœci Rolnych wydzier¿awiliœmy w 
Knyszynie kompleks po by³ym 
gospodarstwie skarbu pañstwa.

W E³ku prowadzimy hodo-
wlê jesiotra, w niedu¿ych iloœciach 
pstr¹ga, mamy przetwórniê ryb 
s³odkowodnych. Mo¿na u nas kupiæ 
ryby œwie¿e, wêdzone, filetowane. 
Realizujemy te¿ specjalne zamówie-
nia. W sumie zatrudniamy 45 osób. 
W ci¹gu roku produkcja roczna siêga 
oko³o 500 ton.

A jak wygl¹da dzia³alnoœæ Gospo-
darstwa w Knyszynie?
Ca³y kompleks to stawy w Knyszynie 
Zamku, CzechowiŸnie, Popielewie, 
Ogrodnikach i w miejscowoœci Pory-
te Jab³oñ. W E³ku mamy ma³y obiekt, 
serce naszej dzia³alnoœci jest tutaj, tu 
zatrudniamy 30 pracowników. 

W czasie 3-letniego cyklu 
produkcyjnego (1. rok to narybek, 2.  
kroczek, 3. ryba handlowa) hoduje-
my tu przede wszystkim karpia. Jest 
te¿ sum, amur, to³pyga, jaŸ, lin, 
czasem pokazuje siê szczupak, s¹ te¿ 
ryby kolorowe  ozdobne karasie. 

Jak ocenia Pani warunki do prowa-
dzenia hodowli ryb w Knyszynie?
Gdy przejêliœmy gospodarstwo, by³o 
trudno – obiekt potrzebowa³ wielu 
nak³adów finansowych na prowadze-
nie hodowli. W chwili obecnej osi¹-
gnêliœmy tu pewien poziom stabi-
lizacji, aczkolwiek wci¹¿ wykonuje-

W rozmowie z „Goñcem”: 
wiceprezeska 

Gospodarstwa 
Rybackiego w E³ku 

prowadz¹cego hodowlê 
m.in. na stawie

w CzechowiŸnie –

Sabina Buraczewska  
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my prace ziemne, które poch³aniaj¹ 
du¿o nak³adów, musz¹ byæ prowa-
dzone ci¹g³e remonty zbiorników.

Gospodarstwo Rybackie zajmuje 
teren Jeziora Zygmunta Augusta. 
Czy przy obecnych metodach pro-
dukcji, warunkach, jest mo¿liwe by 
zbiornik udostêpniæ mieszkañcom 
na cele rekreacyjne?
Woda, w której hodowane s¹ ryby nie 
nadaje siê do u¿ytku publicznego. 
Poza tym staw ma du¿o bardzo 
niebezpiecznych mu³ów i osadów – 
jego œrednia g³êbokoœæ to 1,5 m.

A ze stawu nie mogliby korzystaæ, 
na przyk³ad odp³atnie, wêdkarze?
W Knyszynie nie ma mo¿liwoœci, by 
zrobiæ ³owisko – nie mamy tu odpo-
wiedniego zbiornika, który móg³by 
na ten cel pos³u¿yæ. £owisko mamy 
w E³ku, ale traktujemy ten obiekt jako 
taki dodatek, pewn¹ zabawê.

Hodowla wymaga tego, by 
ze wzglêdu na zdrowotnoœæ ryb obo-
wi¹zywa³ zakaz wstêpu – takie s¹ 
przepisy weterynaryjne. Gdyby poja-
wi³a siê jakaœ choroba ryb, zanieczy-
szczenie, najprawdopodobniej odpo-
wiada³yby za to osoby postronne.

Produkuje siê u nas ryby kupowa-
ne przez mieszkañców ca³ej Polski. 
W Knyszynie nie króluj¹ jednak na 
sto³ach, nie mo¿na dostaæ œwie¿ych 
ryb w ¿adnym sklepie. Czy coœ w tej 
kwestii da siê zmieniæ?
Trudno by³oby nam prowadziæ od-
dzielny sklep, ale pamiêtajmy, ¿e od 
chwili po³owów w CzechowiŸnie 
(wrzesieñ-paŸdziernik) a¿ do wy-
czerpania zapasów, nieraz np. do 
Wielkanocy, œwie¿e ryby mo¿na 
kupiæ w Knyszynie Zamku.

Wiem, ¿e anga¿uje siê Pani spo³e-
cznie pomagaj¹c w organizacji im-
prez w CzechowiŸnie, funduj¹c na-
grody. Co pani¹ do tego sk³ania?
Uwa¿am, ¿e naszym obowi¹zkiem 
jest wspieranie ludnoœci miejscowej. 
Wynika to z sympatii do œrodowiska, 
w którym prowadzimy dzia³alnoœæ. 
Tu prawie wszyscy mnie znaj¹, z 
ludŸmi st¹d, przez tyle lat, po prostu 
z¿y³am siê.

Czym szczególnym Gospodarstwo 
Rybackie mo¿e siê pochwaliæ?
W 2010 r. zajêliœmy 2. miejsce w 
ogólnopolskim konkursie Agroligi. 
W Pa³acu Prezydenckim odbierali-
œmy od prezydenta Bronis³awa 
Komorowskiego list gratulacyjny.

We wrzeœniu tego roku zdo-
byliœmy 2. miejsce w kraju w konkur-
sie na najbezpieczniejszy zak³ad i 
otrzymaliœmy nagrodê od ministra 
rolnictwa Marka Sawickiego.           •

Rozmawia³a Ewelina Sadowska-Dubicka

24 paŸdziernika rozpoczê³y siê od³owy ryb 
na stawie w CzechowiŸnie
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Ta kadencja jest pocz¹tkiem pañ-
skiej pracy w knyszyñskim samo-
rz¹dzie. Co pana sk³oni³o, by ubie-
gaæ siê o mandat radnego?
Chcia³em wype³niæ jak¹œ misjê, ale 
przede wszystkim zmieniæ najbli¿sze 
otoczenie: naprawiæ „s³ynne” stu-
dzienki na Starodwornej, fatalny 
chodnik na Nowej, w miêdzyczasie 
wysz³a sprawa œlepej uliczki prowa-
dz¹cej do miejsca po dawnej bo¿nicy, 
sk¹d wci¹¿ wymywany jest piasek...

Dostawa³em te¿ sygna³y od 
ludzi, ¿e warto spróbowaæ swoich si³, 
sporo osób namawia³o mnie, ¿ebym 
wystartowa³ w wyborach.

Czy Pana wyobra¿enie o pracy 
radnego zmieni³o siê po zetkniêciu 
z rzeczywistoœci¹?
W ogóle nie wyobra¿a³am sobie, jak 
ta praca bêdzie wygl¹daæ. Wczeœniej 
nie uczestniczy³em w dzia³aniach sa-
morz¹du, ale komisja po komisji, se-
sja po sesji i siê w nie wdro¿y³em. 

Wiedzia³em konkretnie co 
jest do zrobienia, ale czy to wykonaæ 
bêdzie trudno, czy ³atwo nie mia³am 
pojêcia, lecz jak w ka¿dej pracy, tak i 
w tej, wspó³praca z ludŸmi daje du¿o.

Czy objêcie mandatu radnego 
zmieni³o coœ w Pana ¿yciu osobi-
stym, w pracy zawodowej?

Kontynuujemy cykl rozmów z knyszyñskimi rajcami. W tym 
„Goñcu” wywiad z Adamem Traczem – przewodnicz¹cym Komisji 
rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska, jednym 
z najm³odszych radnych naszej gminy. 

„Dobre pomys³y zawsze bêdê popieraæ”
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Nie. Cz³owiek wiêcej udziela siê 
spo³ecznie, ale na pewno nie kosztem 
pracy czy rodziny. Wczeœniej nie by-
³em tak zainteresowany tym, co dzie-
je siê konkretnego w gminie, teraz to 
siê zmieni³o.

Czy ma Pan jakiœ w³asny pomys³ na 
inwestycjê, jakieœ dzia³anie, inicja-
tywê, których w Knyszynie jeszcze 
nie by³o?
Jakiegoœ szczególnego to chyba nie. 
Na pocz¹tku kadencji narodzi³ siê 
pomys³, po rozmowach z radnymi,    
z mieszkañcami, by stworzyæ zalew 
w Knyszynie. Popiera³em go, jednak 
w czasie pracy w radzie zmieni³em 
spojrzenie na tê inwestycjê – wiem, 
¿e wa¿niejsze s¹ inne sprawy, takie 
jak drogi, szko³y, teraz te¿ renowacja 
Rynku. Zalew przyjdzie z czasem...

Bud¿et nie jest z gumy i trze-
ba siê z tym liczyæ. Nie zak³ada³em, 
¿e zrobiê to, to i to, ale dobre, realne 
pomys³y zawsze bêdê popieraæ.

Jest Pan m³od¹ osob¹. Do tej pory 
nie mieliœmy radnych poni¿ej 
„trzydziestki”. Czy pana metryka 
jest atutem, czy przeszkod¹ w pra-
cy samorz¹dowca?
Na pewno nie przeszkod¹. Wiek nie 
jest wa¿ny, wa¿ne jest to, co jest do 
zrobienia i znalezienie sposobu, by to 
zrealizowaæ. Trzeba zwracaæ uwagê 
na dobr¹ wspó³pracê z ca³¹ rad¹, bur-
mistrzem czy na przyk³ad z kierowni-
kami Powiatowego Zarz¹du Dróg i 
Zak³adu Gospodarki Komunalnej.

Proszê powiedzieæ, czy Knyszyn 
jest dobrym miejscem do ¿ycia dla 
m³odych ludzi?
To trudna miejscowoœæ do ¿ycia dla 
m³odych ludzi. Nie ma tu wiêkszych 

zak³adów pracy, nie licz¹c szko³y, 
urzêdu miasta, szpitala. Ludzie mu-
sz¹ poszukiwaæ pracy w wiêkszych 
aglomeracjach albo wyje¿d¿aj¹ za 
granicê.

Niew¹tpliwym plusem Kny-
szyna jest stosunkowo bliska odle-
g³oœæ od Bia³egostoku. To niewielka 
miejscowoœæ, która nie tworzy takiej 
anonimowoœci jak w du¿ych mia-
stach.

Czy wed³ug Pana mo¿na zrobiæ coœ, 
by z Knyszyna m³odzi tak masowo 
nie wyje¿d¿ali?
Praca, praca i jeszcze raz praca. Œci¹-
gniêcie, stworzenie warunków dla ja-
kichœ zak³adów, które da³yby zatru-
dnienie ludziom. Poprawa infrastru-
ktury drogowej to te¿ du¿y magnes, 
mog¹cy przyci¹gn¹æ inwestorów.

Jakie najtrudniejsze zadanie stoi 
przed Knyszynem w tej kadencji 
samorz¹du?
Mnie generalnie le¿y na sercu zape-
wnienie dobrej opieki zdrowotnej dla 
knyszyniaków. ZOZ, który zosta³ 
wywalczony kosztem bardzo du¿ych 
wyrzeczeñ naszego spo³eczeñstwa    
i gminy, moim zdaniem powinien 
oferowaæ wiêcej dla pacjentów z na-
szego terenu – poszerzyæ ofertê us³ug 
medycznych, na przyk³ad o rehabili-
tacjê, z której mog³yby korzystaæ 
osoby po wypadkach, z urazami krê-
gos³upa. Trzeba te¿ znaleŸæ dodatko-
wego pediatrê – opieka nad dzieæmi 
powinna byæ tu przynajmniej 5 dni   
w tygodniu. Uwa¿am, ¿e z kwesti¹ 
ZOZ-u radni tej kadencji powinni siê 
zmierzyæ.

Jest Pan przewodnicz¹cym komi-
sji, która zajmuje siê m.in. sprawa-
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Rozmawia³a 
Ewelina Sadowska-Dubicka

mi rolnictwa, a tak¿e magistrem     
z tej dziedziny. Jak w Pana ocenie 
ma siê rolnictwo w naszej gminie, 
czy coœ mo¿na tu zmieniæ?
Po wst¹pieniu do Unii rolnictwo bar-
dzo siê zmieni³o. Nie tylko w skali 
krajowej, ale nawet naszej gminy. W 
porównaniu z du¿ym rozdrobnie-
niem, jakie by³o kiedyœ, teraz gospo-
darstwa powiêkszaj¹ siê przez wykup 
ziemi, dzier¿awê i œmia³o mo¿na je 
nazwaæ ma³ymi przedsiêbiorstwami. 

Patrz¹c na rolnictwo na 
Podlasiu, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e 
¿yjemy w Polsce B. Inicjatywa, jak¹ 
siê wykazuj¹ i skutecznoœæ z jak¹ 
pozyskuj¹ œrodki unijne, moim 
zdaniem, stawia naszych rolników 
ponad œredni¹.

Na pewno ciê¿ko jest zna-
leŸæ na wyprodukowane towary go-
dziw¹ cenê, ale zmiany, kumulacja 
gospodarstw id¹ w dobr¹ stronê. Je-
stem umiarkowanym optymist¹ i 
uwa¿am, ¿e generalnie nie jest Ÿle.  

Gospodarstwa w ten czy in-
ny sposób opieraj¹ siê na handlu. W 
Knyszynie handel to targ w czwartek. 
Warto by³oby pomyœleæ o poprawie 
stanu naszej targowicy, ale reasumu-
j¹c pytanie pani redaktor nie oczeki-
wa³bym zbyt wiele od gminy w tej 
dziedzinie. Zmiany, jeœli chodzi o 
rolnictwo, wychodz¹ poza jej kompe-
tencje.

A z jakimi problemami boryka siê 
nasza gmina w obszarze dzia³ania 
komisji, której jest Pan przewodni-
cz¹cym?
Pal¹cych problemów w tej chwili nie 
widzê. Takie inwestycje jak drogi s¹ 
realizowane zgodnie z wykazem za-
dañ inwestycyjnych, a wykonywane 

w miarê pojawiania siê œrodków, np. 
na schetynówki. 

Jeœli chodzi o ochronê œro-
dowiska to nale¿y zwiêkszyæ œwiado-
moœæ mieszkañców w kwestii segre-
gacji odpadów. Co zaœ siê tyczy 
gospodarki komunalnej: utrzymania 
czystoœci na gminnych drogach, 
odœnie¿ania, remontów budynków 
nale¿¹cych do zasobu gminy – moim 
zdaniem niektóre zadania zlecone 
powinny byæ realizowane szybciej.

Nawi¹¿ê do nieruchomoœci gmin-
nych. W Knyszynie mamy zabytko-
w¹ przychodniê, stary internat. 
Czy te budynki s¹ skazane na popa-
dniêcie w ca³kowit¹ ruinê?
Ja zaj¹³bym siê renowacj¹ internatu. 
To pomys³ realny, budynek niesie za 
sob¹ bardzo piêkn¹ historiê. Knyszyn 
szczyci siê, ¿e jest miastem z tra-
dycjami, kiedyœ by³ wielokulturowy. 
Mamy Izbê Regionaln¹, ale odresta-
urowany budynek internatu spe³nia³-
by potrzeby m³odzie¿y. S¹ tam 
podobno piêkne piwnice, mog³aby 
powstaæ w nich bardzo ³adna kafejka, 
w innych miastach takie dzia³aj¹. Na 
górze mog³oby byæ np. schronisko. 

Czy po roku pracy w Radzie Miej-
skiej mo¿e siê pan pochwaliæ jaki-
miœ swoimi dzia³aniami?
Chwalenie siê by³oby nie na miejscu, 
jednak przy œcis³ej wspó³pracy z ra-
d¹, burmistrzem i innymi osobami 
zadania, jakie postawi³em sobie star-
tuj¹c na radnego (studzienki, cho-
dnik, droga) s¹ wykonane albo po-
winny byæ zrealizowane do koñca 
roku.                                                 •
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okaza³ siê on dobrym pracownikiem, 
gdy¿ do koñca administrowania Kny-
szynem przez LOT, pe³ni³ funkcjê za-
stêpcy. 

Po rezygnacji z administro-
wania Knyszynem przez LOT, na 
jego bazie zosta³ utworzony PGR 
Knyszyn. Jego pierwszym kierowni-
kiem zosta³ Wiktor Czerewacz, a po 
utworzeniu Zespo³u PGR Knyszyn 
awansowa³ na dyrektora ca³ego 
zespo³u. W styczniu 1952 r. z Zespo³u 
PGR Knyszyn zosta³ wy³¹czony 
Zak³ad Rybacki i na jego bazie 
utworzono Zespó³ PGRyb Knyszyn. 
Wówczas Wiktor Czerewacz zosta³  
dyrektorem Zespo³u Rybackiego. 
Funkcjê tê pe³ni³ do marca 1954 r. Ze 
stanowiska odszed³ po konflikcie z 
pracownikiem, który z racji przynale-
¿noœci do PZPR mia³ wiêksz¹ si³ê 
przebicia. Na krótko zosta³ nawet 
aresztowany. Zosta³ zwolniony 
dziêki staraniom ¿ony Ireny. 

Choæ przy opisywaniu powojennych 
losów maj¹tku Knyszyn wielokrotnie 
przewija³a siê postaæ Wiktora Czere-
wacza, to niewiele o nim by³o 
wiadomo. Od pani Danuty Wawrzy-
niak, córki Szymona Waœniewskiego 
otrzyma³em informacjê, i¿ w 
Bia³ymstoku mieszka ¿ona Wiktora – 
Irena Czerewacz. Dziêki informa-
cjom oraz zdjêciom otrzymanym od 
niej przybli¿ê czytelnikom „Goñca” 
bli¿ej postaæ Wiktora Czerewacza. 

Urodzi³ siê on w Bia³ymsto-
ku w 1922 r. Przed wybuchem II 
wojny œwiatowej skoñczy³ 4 klas 
gimnazjum. Wojna przerwa³a dalsz¹ 
naukê. 

W latach 1944-1948 maj¹t-
ek Knyszyn by³ administrowany 
przez PLL LOT. Z ramienia LOT-u 
kierowa³ nim in¿.  Stanis³aw 
Grzybowski, kawaler orderu Virtuti 
Militari za udzia³ w wojnie z 
bolszewikami w 1920 r. On to, jako 
swego zastêpcê, zatrudni³ w kwietniu 
1946 r Wiktora Czerewacza. Na tym 
fakcie niew¹tpliwie zawa¿y³a osobi-
sta znajomoœæ, poniewa¿ Czerewacz 
nie mia³ wykszta³cenia lotniczego ani 
wielkich kwalifikacji. Widocznie 

Wiktor
Czerewacz

MIECZYS£AW 
LEWKOWICZ

Wiktor Czerewacz, lata 70. XX w.
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Po zaprze-
staniu pe³nienia 
funkcji dyrektora 
Zespo³u Rybackie-
go Wiktor Czer-
ewacz wraz z rodzi-
n¹ wyjecha³ do Bia-
³egostoku. Przez ja-
kiœ czas by³ zastêpc¹ 
prezesa Spó³dzielni 
Inwalidów „Na-
przód”, póŸniej pia-
stowa³ inne, ni¿sze 
funkcje. W Bia³ym-
stoku zdoby³ pe³ne 
œrednie wykszta³cenie. Praca w Kny-
szynie by³a apogeum jego kariery. 
Zmar³ w 1994 r. w Bia³ymstoku na 
zawa³ serca. 

W 1944 r. Wiktor o¿eni³ siê z 
Iren¹. W okresie jego pracy w Kny-
szynie Irena nie by³a aktywna zawo-
dowo, ale pomaga³a mê¿owi w pe³-
nieniu obowi¹zków. 

Okres powojenny, zw³a-
szcza lata czterdzieste, by³y bardzo 
niespokojne. Oprócz podziemia 

poakowskiego zwalczaj¹cego nowy 
ustrój, szala³ bandytyzm, z³odziej-
stwo. Pañstwowy maj¹tek oraz jego 
kadra byli ³akomym k¹skiem, 
zarówno dla podziemia, jak i pospoli-
tych z³odziei. Czerewaczowie oraz 
inni pracownicy PGR byli wielokro-
tnie obrabowywani. Gro¿ono im 
œmierci¹, a raz nawet zostali ostrzela-
ni. Po napadach rabunkowych, byli 
podejrzewani przez w³adzê o konsza-
chty z podziemiem i nachodzeni 

przez UB. Maj¹tek tak¿e 
by³ okradany. Zrabowa-
no m.in. stawkê 12 koni, 
w tym ogiera Pawika 
otrzymanego z UNRY. 

W okresie pracy 
Czerewacza w Knyszy-
nie, na pocz¹tku lat 
piêædziesi¹tych, PGR 
zosta³ zelektryfikowany. 
Zrobili to pracownicy     
i studenci Politechniki 
Warszawskiej. 

1 wrzeœnia 1951 r. 
ukaza³ siê pierwszy nu-
mer „Gazety Bia³osto-

Na Popielewie. Wiktor Czerewacz (po lewej), Irena Czere-
wacz oraz in¿ynierowie dokonuj¹cy elektryfikacji 

Stoi Stanis³aw Grzybowski, siedz¹ od lewej: siostra Ireny 
Czerewacz, Miko³aj Waremczuk (dyrektor Zespo³u PGR 
Knyszyn po Czerewaczu) oraz bracia Czerewacza
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ckiej”, obecnie „Wspó³czesnej”. Z 
okazji obchodzonego w bie¿¹cym 
roku jubileuszu 60-lecia istnienia, 
ukaza³ siê reprint pierwszego numeru 
tego dziennika W numerze tym, na 
stronie omawiaj¹cej ¿ycie gospodar-
cze w województwie bia³ostockim, 
znalaz³ siê fragment poœwiêcony Ze-
spo³owi PGR Knyszyn. Oto on: 
„Rolnictwo nie pozostaje w tyle za 
przemys³em. Przed wojn¹ zbiory zbó¿ 
k³osowych dochodzi³y zaledwie do 7q 
z 1 ha. Obecnie w drugim roku sze-
œciolatki przeciêtne plony zbó¿ waha-
j¹ siê wokó³ 12 q. PGR Rutka w pow. 
bielskim, jako jeden z przoduj¹cych 
uzyska³ w roku bie¿¹cym o 10 q ¿yta z 
ha wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. PGR 
Knyszyn zebra³ po 14,5 q zamiast 
planowanych 13,5 q, przy czym go-
spodarstwo Mikicin, obs³ugiwane 
przez brygadê polow¹ tow. Bronis³a-
wa OŸlañskiego uzyska³a a¿ 20 q. 

Zamiast planowanych 14 q jêczmie-
nia PGR Knyszyn zebra³ przeciêtnie 
18 q, a brygada Stanis³awa Czerepki z 
gospodarstwa Jasionówka – 27 q. 
Uzyskano równie¿ ponadplanowe 
plony pszenicy ozimej”.

Przy tym fragmencie zosta³o 
zamieszczone równie¿ poni¿sze 
zdjêcie (podpis oryginalny):

Traktorzysta Jerzy Chowañski i przyczepo-
wy Czes³aw Czerepko z PGR Knyszyn wyra-
biaj¹ na Zetorze 116% normy. Dziêki takim jak 
oni Zespó³ Knyszyn uzyska³ w roku bie¿¹-
cym ponadplanowe zbiory zbó¿ k³osowych

Ci¹gnik John Deer otrzymany z UNRY. Na pierwszym planie Zofia Waœniewska, 
obok po lewej Wiktor Czerewacz
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wroda = patelnia, szpa³a = podk³ad 
kolejowy; treszczotka = terkotka; 
wintowka = karabin; szompa³ = wy-
cior; gilza (z niem.) = ³uska naboju; 
wodokaczka = pompa wodna, a poza 
tym: bolaczka = bol¹czka, bolak; 
chabora = ³apówka; gubernia; ujezd = 
powiat; otkos = skarpa drogi; 
Sybir/Syber = Syberia; t³oka = wspól-
na praca mieszkañców wsi; zagowki = 
koniec karnawa³u i zakurka = tytoñ na 
jednego papierosa. Czasowniki: 
doœpiewaæ = dojrzewaæ; odgowieæ = 
odmilkn¹æ (o dzwonach); podiwaniæ 
= ukraœæ; podtibrit' = œci¹gn¹æ, zwê-
dziæ, buchn¹æ; oszparyæ = oparzyæ, 
naci¹æ, oszukaæ; rugaæ = wymyœlaæ, 
l¿yæ, ³ajaæ, sztorcowaæ; treno¿yæ = 
pêtaæ zwierzê, ³¹cz¹c jego przednie 
nogi, a nastêpnie pêto z uzd¹; zago-
wieæ = zamilkn¹æ (o dzwonach); 
chreœci = trefle; bubny = karo; zaplu-
szczyæ = zamkn¹æ (oczy). Przymio-
tniki: krypniañski; raby = dziobaty, 
pstrokaty; ruski = rosyj-ski; usadny = 
uparty; niegramotny = niepiœmienny    
i zaimek wsio = wszystko. 
       Za Sowieta pojawi³y siê nazwi-
ska Pietrow i So³onowicz oraz 
przezwiska Bolkin, Chapun i Dadim, a 
ka¿dy wiedzia³, kto to jest Stalin; 
Sowiet oznacza³ obywatela Zwi¹zku 
Radzieckiego. 
       Pojawi³y siê nowe s³owa ozna-
czaj¹ce ludzi: biedniak = ch³op ma³o-
rolny; bojec = ¿o³nierz, szeregowiec; 
chapun = ³apownik, z³odziej; deputat 
= delegat; krasnoarmiejec = czerwo-

Jêzyk rosyjski
We wsi, pamiêtaj¹cej panowanie ro-
syjskie do sierpnia 1915 r., starsi mie-
szkañcy jêzyk rosyjski znali i pos³u-
giwali siê nim na co dzieñ. W chwili 
wybuchu wojny w Krypnie by³o na-
zwisko Kuzniecowa i przezwiska: 
Borodacz, Diot'ka, Machora i Ole-
siok, a Ruski oznacza³ Rosjanina. 
Nazwami ludzi s¹ s³owa: bie¿eniec = 
uchodŸca; bliad'; bolszewik; durak = 
dureñ, g³upi; lejtienant = porucznik, 
matuszka; mo³odiec = zuch, chwat, 
junak; mo³oducha = œwie¿a mê¿atka; 
murza = brudas; so³dat = ¿o³nierz; 
swo³ocz = ³ajdak, szuja, kanalia           
i uchariec = zuch, chwat, junak. 
       Brak s³ów na oznaczenie zwie-
rz¹t, z wyj¹tkiem sobaki, a z produ-
któw odzwierzêcych jest tylko sa³o = 
s³onina, ³ój, sad³o. Jest kilka nazw 
roœlin: chwoszczka = skrzyp polny; 
³ug = podmok³a ³¹ka i osko³a = sok 
brzozowy, oraz produktów roœlin-
nych: machorka = gorszy gatunek 
tytoniu i koreszki = pociête na drobno 
³odygi tytoniu. 
            Z rzeczy materialnych mamy: 
bezmian = prosta waga bezszalkowa; 
dieñgi = pieni¹dze; rubel; kopiejka; 
drebiezgi = drobne kawa³ki; fonar = 1. 
gospodarcza lampa naftowa i 2. 
siniak; harmoszka = harmonia; 
mas³obojka = maœlnica, maselnica; 
osko³ek = od³amek; proboj = sko-
bel(ek); reæka = rzodkiewka; relsa = 
szyna kolejowa; samogon = bimber; 
siny kamieñ = siarczan miedzi; sko-

Jêzyk mojego dzieciñstwa
(do 1947 r.)    cz. II

WIES£AW SIENKIEWICZ
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noarmista; ku³ak = bogaty gospodarz; 
enkawudzista = pracownik NKWD; 
politruk = oficer polityczny; priedsie-
datiel = przewodnicz¹cy. Poza tym: 
ob³ast' = obwód administracyjny; ra-
jon = powiat; ko³choz; trudodieñ = 
dzieñ pracy, dniówka; sojuz = zwi¹-
zek; sowiecki = radziecki; sowiet = 
rada; sielsowiet = rada wiejska; Ko-
msomo³ = Komunistyczny Zwi¹zek 
M³odzie¿y; NKWD = Ludowy Ko-
misariat Spraw Wewnêtrznych; na-
gan = typ rewolweru; p³oszczadka = 
lotnisko prowizoryczne; tankietka = 
czo³g lekki; tiep³uszka = wagon to-
warowy z piecykiem do wywo¿enia 
ludzi; czastuszka = weso³a, humory-
styczna czy satyryczna piosenka; 
czerwoniec = czerwony banknot 10-
rublowy; pokupat' = kupowaæ i roz-
ku³aczyæ = wyw³aszczyæ ku³aka. 
            Za Niemca pojawi³o siê sporo 
nazwisk i imion rosyjskich: Lutostan-
skij, Miroszkin, Iwanow, Liebiediew, 
W³asow, Kola, Wala i Wowka. Po woj-
nie ze s³ów rosyjskich przyby³y chyba 
tylko katiusza i fufajka = waciak.           
       Jêzyk rosyjski jest jedynym z 
jêzyków niepolskich, reprezentowa-
nym nie tylko przez pojedyncze wyra-
zy, ale równie¿ zestawienia, np. car-
batiuszka, matuszka-Rossija, pistolet - 
-pulemiot, p³aszcz-pa³atka; wyra¿e-
nia, np. raboczyj narod, Rossijskaja 
Impieria; sukin syn, wychodnoj dieñ; 
zwroty, np. duraka walat', razbit' w 
drebiezgi; zdania, na przyk³ad job 
twoju mat', or³y letiat (podpis w 
sowieckiej gazecie pod zdjêciem 
or³ów odbijanych z gmachu Urzêdu 
Wojewódzkiego w Bia³ymstoku), 
najstraszniejszy rozkaz za okupacji 
sowieckiej sobirajtieœ!; kni¿ki pisali; 
zdania z³o¿one, na przyk³ad s kiem ty 

choczesz, z tiem podielisia (z wyli-
czanki dzieciêcej), staroje razruszym, 
nowoje postroim; wiersz Ech, Rossija, 
storona,/Czudiesa Jewropy! /Spirt tam 
goniat iz gowna,/Priamo w rot i¿ ¿opy, 
a nawet piosenki, np. Rassija, Rassija, 
kak tiebia zwat'?/ Pa ruski?, pa 
polski? Da job twoju mat'!; albo Po 
dolinam i po wzgorjam /Sz³a diwizija 
wpieriod,/Cztoby w bojach wziat' 
Primorje,/Bie³oj armii op³ot (ta osta-
tnia znana tylko przeze mnie) czy 
przekleñstwa, np. rugat' = wymyœlaæ, 
l¿yæ, ³ajaæ, sztorcowaæ, bliad' samar-
skaja, chapun = ³apownik, z³odziej, 
durak = dureñ, sukin syn = suczy syn 
oraz swo³ocz = ³ajdak, szuja, kanalia.
         Poza tym jêzyk rosyjski wywar³ 
wp³yw na jêzyk polski nie tylko 
poprzez ozdobienie go rusycyzmami, 
ale powoduj¹c tak zwane trebaczenie, 
tzn. wymowê r zamiast rz, na przyk³ad 
w wyrazach treba, breg, drewo, grech, 
kukrysko, repa, taler, umreæ, wierbny, 
wyrec siê, Wawryn, Andrejewski, Do-
bryñski czy Pietrycki; poza tym wy-
mowê o zamiast ó, np. gora, goral, go-
wno, row, rowny czy rownianka; wy-
mowê w wyg³osie i zamiast miêkkiego 
e, np. grabi, ho³obli, karasi, koni, ko-
nopi, krokwi, p³omieni, promieni, Re-
kli, sani czy ¿erdzi zamiast grabie, ho-
³oble, Rekle, sanie itd., i wymowê wy-
g³osowego chi zamiast chy, np. grechi, 
miechi, orechi, strechi czy wiechi. 
          Rosyjska te¿ by³a odmiana cza-
sowników czasu przesz³ego, np. ja 
robi³(a), ty robi³(a), on(a) robi³(a), my 
robili, wy robili, oni robili (dla 
wszystkich rodzajów). Czasownik byæ 
w czasie teraŸniejszym mia³ tylko 
liczbê pojedyncz¹. Mówi³o siê np.: 
ojciec jest, matka jest, dziecko jest, 
ojcowie jest, matki jest i dzieci jest.     •
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Od wtorku 18 paŸdziernika w Muze-
um Ziemi Sokólskiej mo¿na ogl¹daæ 
ekspozycjê „Królewski Knyszyn. 
Starostwo knyszyñskie w XVI-XX 
wieku”. Honorowy patronat nad wy-
staw¹ obj¹³ burmistrz Sokó³ki Stani-
s³aw Ma³achwiej.

Zgromadzonych na otwar-
ciu goœci powita³ Józef Jusuf Kono-
packi z Muzeum Ziemi Sokólskiej w 
Sokó³ce. S³owo o wystawie powie-
dzia³ Ryszard Saciuk, kierownik 
Muzeum RzeŸby Alfonsa Karnego 
oraz Marta Piszczatowska i Anna 
Malesiñska, autorki wystawy. 

Wystawa „Królewski Kny-
szyn. Starostwo knyszyñskie w XVI-
XX wieku” przedstawia historiê dóbr 
knyszyñskich za panowania ostatnie-
go Jagiellona, a tak¿e splecion¹ z 
losami rodów Zamoyskich, Czap-
skich, Krasiñskich, Raczyñskich, 
Tyszkiewiczów.

Knyszyn to miasto króle-
wskie, które prawo miejskie otrzy-
ma³o 18 paŸdziernika 1568 r. z nada-
nia króla Zygmunta Augusta. Wraz   
z przyleg³ymi dobrami stanowi³o je-
go w³asnoœæ prywatn¹. By³o to jedno 

z najbogatszych starostw w Wielkim 
Ksiêstwie Litewskim.

Wystawa ta by³a ekspono-
wana od 16.06 do 17.10.2010 r. w 
Muzeum Historycznym w Bia³ym-
stoku. (oddzia³ Muzeum Podlaskie-
go), a obecnie jej drug¹, zmienion¹ 
wersjê mo¿na ogl¹daæ w Muzeum 
Ziemi Sokólskiej w Sokó³ce.

Wystawê bêdzie mo¿na 
ogl¹daæ do koñca 2011 r. 

Muzeum Ziemi Sokólskiej 
jest czynne od wtorku do pi¹tku w 
godzinach 8.00-16.00 oraz w soboty 
od 10.00 do 14.00.

•

443. rocznica nadania praw 
miejskich
Królewski Knyszyn. Starostwo knyszyñskie w XVI-
-XX wieku. Wystawa w Muzeum Ziemi Sokólskiej   
w Sokó³ce

MARTA PISZCZATOWSKA

Sokó³ka. Otwarcie wystawy poœwiêconej 
historii Knyszyna

F
o
t. D

. B
iziu

k



31

MOJA BIBLIOTEKA

W tym roku przypada³a niezwykle 
wa¿na dla naszej lokalnej wspólnoty 
rocznica: piêæsetlecie parafii Kali-
nówka Koœcielna. Z tej okazji ukaza-
³a siê niezwykle ekscytuj¹ca publika-
cja zbiorowa pt. „Parafia w Kalinów-
ce Koœcielnej 1511-2011. Piêæ wie-
ków historii” pod redakcj¹ ks. Adama 
Szota. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach 
Bia³ostockich Studiów Historyczno-
Koœcielnych, liczy sobie prawie 
czterysta piêædziesi¹t stron i zawiera 
dziewiêtnaœcie artyku³ów trzynastu 
autorów. Wydana w atrakcyjnej 
formie, z grub¹ ok³adk¹ i barwnymi 
ilustracjami, stanowi godne zaakcen-
towanie okr¹g³ego jubileuszu 
Kalinówki Koœcielnej.

Ksi¹¿kê otwieraj¹ dwa te-
ksty o charakterze osobistym, dwóch 
profesorów seminarium duchownego 
w Bia³ymstoku. Pierwszy z nich ks. 
Tadeusz Krahel w tekœcie „Zarys 
dziejów parafii w Kalinówce 
Koœcielnej”, oprócz faktów history-
cznych, dzieli siê swoimi refleksjami 
z pracy, któr¹ pe³ni³ tutaj jako wika-
riusz w latach 1966-1968. Z senty-

mentem wspomina: „Po lekcjach 
religii w Szpakowie w soboty ciep³¹    
i pogodn¹ por¹ jeŸdzi³em do lasu za 
Repnem, aby pooddychaæ œwie¿ym 
powietrzem i podumaæ o kazaniu na 
niedzielê. Mile wspominam widok 
przepe³nionego koœcio³a na Mszach 
œw. niedzielnych i œwi¹tecznych. (…) 
Jak¿e czêsto spotyka³o siê w parafii 
starszych, prostych, ma³o wykszta³-
conych ludzi, a nieraz – jak¿e 
m¹drych ¿yciowo, ukszta³towanych 
na wiernoœci Chrystusowi i doœwiad-
czeniu w³asnym.” (s. 48)

Z kolei ks. prof. Józef Za-
bielski w tekœcie „Kalinowskie œro-
dowisko wzrastania w powo³aniu” 
pisze: „Z radosn¹ dum¹ uœwiada-

500 lat 
Kalinówki

MAREK OLESIEWICZ

„Parafia w Kalinówce Koœcielnej 1511-   
-2011. Piêæ wieków historii”, red. ks. 
Adam Szot, Bia³ystok – Kalinówka 
Koœcielna 2011
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miam sobie fakt, ¿e pochodzê z pa-
rafii Kalinówka Koœcielna. Uczucie 
to oparte jest nie tylko na tym, ¿e jest 
to jedna z najstarszych parafii w na-
szej archidiecezji, ale przede wszy-
stkim zakotwiczone jest w wartoœci 
œrodowiska tej wspólnoty koœcielnej   
i narodowej. Jak daleko siêgam pa-
miêci¹, uœwiadamiam sobie jednoœæ 
¿ycia rodzinnego z religijnym  
parafialnym.” Ks. Zabielski przypo-
mina niezwykle wa¿n¹ dla parafii 
postaæ ks. Antoniego Kruka, który 
by³ tutaj proboszczem w latach 1970-
-1993, a póŸniej przebywa³ tu jako 
rezydent, by umrzeæ w 2002 r. 
Czytamy o nim: „Faktem jest, ¿e ks. 
Antoni Kruk by³ cz³owiekiem i ka-
p³anem, który potrafi³ zainteresowaæ 
sob¹  swoj¹ osob¹ i postaw¹ ¿ycia, co 
inspirowa³o do odkrywania tej formy 
¿yciowego powo³ania. Nie by³ cz³o-
wiekiem narzucaj¹cym siê sw¹ 
osob¹, lecz tym, który wskazuje 
drogê, jest niewidzialnym przewo-
dnikiem, towarzysz¹cym na poszcze-
gólnych etapach ¿yciowej wêdrów-
ki.” (s. 70)

Doceniæ te¿ trzeba wysi³ek 
m³odego historyka Wies³awa Wró-
bla, który w tekœcie „Dzieje koœcio³a 
parafialnego w Kalinówce Koœciel-
nej do koñca XVI w.” bardzo szcze-
gó³owo opisuje ten pierwszy odleg³y 
okres ¿ycia parafii. Doœæ ciekawie 
brzmi tutaj w¹tek buntu parafian 
przeciw daninie na rzecz koœcio³a 
parafialnego. Otó¿ w latach szeœæ-
dziesi¹tych i siedemdziesi¹tych   
XVI w. na naszym terenie by³o 
bardzo du¿o wyznawców religii 
reformowanych, którzy sprzeciwiali 
siê m.in. dotychczasowym obci¹¿e-

niom materialnym parafian. Czytamy 
na s. 95: „… po³owa XVI w. chara-
kteryzowa³a siê przede wszystkim 
sporami miêdzy parafianami a pleba-
n i ¹ ,  g ³ ó w n i e  o  p o w i n n o œ c i  
dziesiêcinne. Tego typu konflikty 
wystêpowa³y nie tylko w Knyszynie   
i Kalinówce, lecz równie¿ w wielu 
innych parafiach Podlasia. Sporne 
kwestie próbowano rozwi¹zywaæ 
przed s¹dami grodzkimi, biskupimi   
i królewskimi. Nieustêpliwoœæ stron 
powodowa³a, ¿e procesy ci¹gnê³y siê 
niekiedy latami, zwykle nie przyno-
sz¹c efektów lub doprowadzaj¹c do 
zmian w sposobie wype³niania po-
winnoœci zapisanych w przywilejach 
fundacyjnych i uposa¿eniowych.”

Ciekawy w sensie pozna-
wczym jest równie¿ tekst „'Status ani-
marum' parafii Kalinówka Koœcielna 
z 1842 r.” Urszuli Magdziuk, która 
zamieszcza na kilkudziesiêciu stro-
nach tytu³ow¹ „ksiêgê dusz”, a tam 
widzimy pe³en katalog nazwisk 
parafian. Dziêki temu mo¿na 
przypuszczalnie odnaleŸæ swoich 
przodków…

Z kolei w tekœcie Marty 
Wróbel „Parafia w Kalinówce 
Koœcielnej w latach 1795-1914 w 
œwietle dzia³alnoœci jej duszpasterzy” 
czytamy o trudnym okresie zaborów 
w ¿yciu parafii: „W latach 1795-1914 
parafia w Kalinówce Koœcielnej 
pozostawa³a pod zarz¹dem ³¹cznie 13 
proboszczów i administratorów. (…) 
S³u¿ba duchownych po utracie 
niepodleg³oœci nie ogranicza³a siê ju¿ 
tylko do 'typowych' obowi¹zków 
duszpasterskich, wymaga³a tak¿e 
dostosowania siê do nowej rzeczywi-
stoœci politycznej, spo³ecznej i go-
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spodarczej. Wi¹za³a siê z utrat¹ 
³¹cznoœci z dawn¹ opiek¹ kolatorsk¹, 
sprawowan¹ w przypadku Kalinówki 
przez monarchê (rz¹d) i przekazywa-
niem jej stopniowo w rêce parafian.” 
(s. 291) W tekœcie czytamy, ¿e 
próbowano wówczas wybudowaæ 
koœció³ murowany, lecz nie zgadza³y 
siê na to w³adze carskie.

Wœród wielu innych intere-
suj¹cych tekstów warto jeszcze wy-
mieniæ „Zarys historii Szko³y w 
Kalinówce Koœcielnej 1919-2011” 
Stanis³awa Czerepa. Otó¿ oprócz 
koœcio³a, to w³aœnie szko³a by³a i jest 
najwa¿niejszym ogniskiem ¿ycia 
spo³ecznego. Niestety w doœæ wy-
czerpuj¹cym tekœcie brakuje nazwisk 
kilku nauczycieli, np. Janiny i Kazi-
mierza Bagiñskich, pracuj¹cych w tej 
szkole w latach 1962-1978. Po utwo-
rzeniu szko³y zbiorczej w 1973 r. 
Janina Bagiñska pe³ni³a funkcjê 
zastêpcy dyrektora szko³y do 1977 r. 
Warto dodaæ, ¿e w szkole pracowali 
tak¿e: Maria Kis³o, Anna Szumska-    
-£oœ czy Alina Romanowska. Po-
przednikiem Haliny Ostrowskiej na 
stanowisku kierownika szko³y by³ 
Zdzis³aw Kowalski, którego ¿ona 
Danuta równie¿ pracowa³a w tej 
placówce. Nastêpc¹ Haliny Ostro-
wskiej by³ Stanis³aw Raœ, za jego 
kadencji powsta³a w Kalinówce 
Szko³a Przysposobienia Rolniczego. 
¯ona Stanis³awa Rasia Anna by³a 
równie¿ nauczycielk¹ szko³y. Stani-
s³aw Raœ – cz³owiek niezwykle 
uzdolniony, pracowity, ambitny, ma-
gister matematyki – po utworzeniu 
szko³y rolniczej podj¹³ studia na 
Akademii Rolniczej w Olsztynie       
i uzyska³ tytu³ magistra in¿yniera 

rolnictwa. W jego œlady poszed³ 
nastêpca na stanowisku kierownika 
Czes³aw Bazyd³o, nie mniej pracowi-
ty i ambitny. Posiada³ równie¿ przy-
gotowanie do nauczania matematyki i 
ukoñczy³ wy¿sze studia rolnicze. 
Obaj uwa¿ali, ¿e prowadz¹c szko³ê 
rolnicz¹ trzeba znaæ siê na rolnictwie.

Do nielicznych mankamen-
tów nale¿y równie¿ zaliczyæ brak 
choæby krótkiego tekstu o tym, ¿e 
Kalinówka Koœcielna do roku 1954 
by³a siedzib¹ w³adz gminnych. 
Wprawdzie temat ten bardzo luŸno 
wi¹¿e siê z wiod¹cym, ale wydaje siê, 
¿e utworzenie w³aœnie tutaj gminy 
by³o zaakcentowaniem wa¿nej roli 
Kalinówki, która z kolei wyp³ywa³a z 
tego, ¿e to tutaj by³a parafia z du¿ymi 
tradycjami i to tu by³o centrum 
lokalnego ¿ycia spo³ecznego…

Szkoda te¿, ¿e redakcja, któ-
ra i tak wykona³a imponuj¹c¹ pracê, 
nie pokusi³a siê o przet³umaczenie 
tekstów Ÿród³owych w jêzyku ³aciñ-
skim na temat powstania koœcio³a       
i parafii, choæby tych zamieszczo-
nych w aneksach przy tekœcie Wie-
s³awa Wróbla o dziejach koœcio³a 
kalinowskiego…

Pomimo nielicznych uste-
rek nale¿y siê wielka laurka autorom   
i redakcji ksi¹¿ki za ogromn¹ pracê 
wykonan¹ przy przegl¹dzie licznych 
dokumentów Ÿród³owych, za szcze-
gó³owe opisanie dziejów parafii, za to 
w koñcu ¿e godnie upamiêtnili 
piêæsetlecie parafii w Kalinówce Ko-
œcielnej! Ksi¹¿ka ta powinna byæ 
obowi¹zkow¹ lektur¹ tych, którzy 
szukaj¹ odpowiedzi na pytanie o 
nasz¹ to¿samoœæ…

•
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ks. JERZY CHWIEÆKO

W najbli¿szych dniach, jak co roku, w 
uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i 
Dzieñ Zaduszny, nasze kroki kieruje-
my w stronê cmentarzy. Bardziej ni¿ 
zazwyczaj do naszej œwiadomoœci 
dociera prawda o przemijalnoœci 
¿ycia tu na ziemi. Wchodz¹c na 
cmentarz uœwiadamiamy sobie, ¿e 
jest to miejsce, w którym kiedyœ i 
nasze doczesne szcz¹tki zostan¹ 
z³o¿one. Tej œwiadomoœci towarzy-
sz¹ mieszane odczucia. Czêsto w 
momentach takich rozmyœlañ poja-
wia siê smutek, nostalgia, przygnê-
bienie... Przecie¿ wszystko, to co 
doczesne, bêdê musia³ zostawiæ, tak 
jak ci, którzy ju¿ spoczywaj¹ w gro-
bach. Ich plany, marzenia, têsknoty, 
zosta³y urwane w momencie œmierci, 
nieraz w bardzo m³odym wieku. To 
takie niesprawiedliwe! Ale przecie¿ 
tak nie jest do koñca... 

Wiara mi podpowiada coœ 
innego. Ufam s³owom które wypo-
wiedzia³ Chrystus: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i ¿yciem. Kto we Mnie 
wierzy choæby i umar³, ¿yæ bêdzie. 
Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki”. J 11, 25-26. Tak 
wiêc jako cz³owiek, jestem powo³any 
do tego, by ¿yæ wiecznie. Nigdy nie 
umieram! W momencie œmierci po-

zostawiam wszelkie uciechy ziem-
skie, aby potem rozkoszowaæ siê w 
wiecznoœci szczêœciem, przy którym 
najwiêksza ziemska radoœæ jest 
marna i blada, szczêœciem wiecznie 
trwaj¹cym i niczym niezm¹conym: 
"Ani oko nie widzia³o, ani ucho i nie 
s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie 
zdo³a³o poj¹æ, jak wielkie rzeczy 
przygotowa³ Bóg tym, którzy Go 
mi³uj¹". 1 Kor 2, 9. 

Pozostaje jednak warunek 
najwa¿niejszy – mi³oœæ Boga. To ona 
decyduje najpe³niej o wielkoœci 
ka¿dego cz³owieka. To ona, sprawia, 
¿e w wiecznoœci mo¿emy zbli¿yæ siê 
do Boga, który jest sam¹ Mi³oœci¹. 
Wiemy doskonale, ¿e nie mo¿na 
mówiæ, i¿ kochamy Boga, je¿eli rów-
noczeœnie podsycamy w sercu niena-
wiœæ w stosunku do drugiego cz³o-
wieka. Wiemy o tym, ale jak¿e czêsto 
zapominamy! Jak ubogim duchowo 
jest cz³owiek, który nigdy siê nie 
zakocha³, nie odczu³ g³êbi mi³oœci... 
Jak biednym i smutnym jest ten, kto 
nie nauczy³ siê wspó³czuæ, przeba-
czaæ, kochaæ innych chocia¿by w 
formie bezinteresownie oferowanej 
pomocy... Jak nêdznym teraz i po 
œmierci jest ten, w sercu którego 
dominowa³a nienawiœæ, zazdroœæ, 

B¹dŸ cz³owiekiem 
abyœ ¿y³ wiecznie!



35

RELIGIA

egoizm, kto nigdy nie nauczy³ siê byæ 
cz³owiekiem... Jak ktoœ taki mo¿e po 
œmierci zbli¿yæ siê do Boga i przyj¹æ 
Jego mi³oœæ, je¿eli nie wytworzy³ w 
sobie takiej dyspozycyjnoœci? Gdyby 
zmarli mogli do nas przemówiæ, 
jak¿e wspania³ej lekcji by nam 
udzielili.

W pierwszym dniu listopa-
da czcimy Wszystkich Œwiêtych, któ-
rzy s¹ dla nas najlepszymi nauczycie-
lami w drodze do Boga. To oni naj-
bardziej wydoskonalili siê w mi³oœci 
Boga i cz³owieka. Gdy s³yszymy o 
œwiêtoœci, czêsto wydaje siê nam, i¿ 
jest ona zarezerwowana jedynie 
osobom wyj¹tkowym. Tymczasem 
potrzeba jej wpisana jest w naturê 
ka¿dego cz³owieka. Mierzy siê j¹ 
bowiem stopniem zjednoczenia serca 
z Bogiem, têsknot¹ za wiecznoœci¹. 
Któ¿ z nas, nawet gdyby posiad³ 
wszelkie bogactwa œwiata, nie 
pragn¹³by czegoœ wiêcej, kogoœ, kto 
pozwoli³oby mu trwaæ wiecznie, kto 
wype³ni³by wszystkie niespe³nione 
pragnienia serca, kto obdarzy³by 
nieskoñczonym szczêœciem. O tej 
têsknocie pisze autor psalmu: „Bo¿e, 
mój Bo¿e szukam Ciebie i pragnie 
Ciebie moja dusza. Cia³o moje têskni 
za Tob¹, jak zesch³a ziemia ³akn¹ca 
wody. Oto wpatrujê siê w Ciebie w 
œwi¹tyni, by ujrzeæ Tw¹ potêgê i 
chwa³ê. Twoja ³aska jest cenniejsza 
od ¿ycia, wiêc s³awiæ Ciê bêd¹ moje 
wargi. Bêdê Ciê wielbi³ przez ca³e me 
¿ycie i wzniosê rêce w imiê Twoje. 
Moja dusza syci siê obficie, a usta Ciê 
wielbi¹ radosnymi wargami. Gdy 
myœlê o Tobie na moim pos³aniu i o 
Tobie rozwa¿am w czasie moich 
czuwañ. Bo sta³eœ siê dla mnie 

pomoc¹ i w cieniu Twych skrzyde³ 
wo³am radoœnie. Do Ciebie lgnie 
moja dusza, prawica Twoja mnie 
wspiera”. Ps 63, 2-9. 

Skoro taka têsknota istnieje 
w cz³owieku, istnieje te¿ i pragnienie 
œwiêtoœci wpisane niejako w naturê. 
Wystarczy jedynie byœmy pragnienie 
Boga i nieskoñczonoœci dopuœcili do 
g³osu. Wówczas ka¿da chwila tu na 
ziemi, œwiadomie prze¿ywana z 
Bogiem w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej 
ma wartoœæ nieskoñczon¹. Wówczas 
poœwiêcenie ¿ony i matki, pochylaj¹-
cej siê w bezsenn¹ noc nad dziec-
kiem, s³u¿¹c¹ swojej rodzinie, jest 
momentem zdobywania jej œwiêto-
œci; trud i wysi³ek mê¿a i ojca, tro-
szcz¹cego siê o utrzymanie swojej 
rodziny, idzie za nim w wiecznoœæ; 
trud zdobywania wiedzy i uszlache-
tnianie swojej osobowoœci przez 
m³odego cz³owieka, jest te¿ drog¹ do 
zdobywania osobistej œwiêtoœci. 
Bezinteresowna pomoc s¹siadowi, 
zapisuje siê z³otymi zg³oskami w 
ksiêdze ¿ycia. Natomiast krzy¿ ludzi 
dotkniêtych chorobami i ró¿nymi 
innymi doœwiadczeniami, staje siê 
swoistym czyœæcem, który uœwiêca    
i jednoczy z Bogiem. Tak wiêc drog¹ 
do œwiêtoœci jest ka¿da chwila na-
szego ¿ycia prze¿ywana w ³¹cznoœci 
z Bogiem, jest troska o to, by byæ 
cz³owiekiem z krwi i koœci, kochaj¹-
cym, wspó³czuj¹cym, wra¿liwym na 
ludzk¹ biedê. Wówczas myœl o œmier-
ci nie powinna przera¿aæ, ale nape³-
niaæ serce nadziej¹ spotkania z Bo-
giem i tymi, których kochaliœmy tu na 
ziemi, którym pomogliœmy dojœæ do 
Boga i zbawiæ siê. B¹dŸ wiêc cz³o-
wiekiem, a bêdziesz ¿y³ wiecznie!    •



Zawody wêdkarskie 
o puchar burmistrza 
Knyszyna

Fot. Mieczys³aw Piasecki
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