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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

Zapraszamy do organizowania imprez i przyjêæ 
okolicznoœciowych na ka¿d¹ okazjê

• chrzciny • wesela • studniówki • 
• imieniny • bankiety • pokazy • 
• prezentacje • inne spotkania •

Sala wraz z zapleczem kuchennym jest w pe³ni 
wyposa¿ona i gotowa do przyjmowania goœci

Zamówienia i informacje:
tel.: 887344402  i  664778087

e-mail: gizanka5@go2.pl

Sala Weselno-Bankietowa
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AKTUALNOŒCI

Informacje samorz¹dowe

• Og³oszono przetarg nieograniczony na us³ugê udzielenia kredytu 
d³ugoterminowego gminie Knyszyn na sfinansowanie nastêpuj¹cych 
wydatków inwestycyjnych: przebudowa drogi gminnej Nr 104772B w 
Jaskrze — transza kredytu w kwocie 680.000 z³ oraz przebudowa drogi 
powiatowej we wsi Nowiny Kasjerskie (dotacja dla powiatu monieckiego — 
transza kredytu w kwocie 320.000 z³.

• Przygotowywana jest procedura poprzedzaj¹ca realizacjê inwestycji w 
ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej 
na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” obejmuj¹cej termomoderni-
zacje budynków Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie oraz 
Zespo³u Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej wnioskowanej do dofinansowania ze 
œrodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, priorytet IX — 
Infrastruktura Energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ 
gospodarcza, dzia³anie 9.3. — Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci 
publicznej. 

• Przygotowywana jest procedura przetargu nieograniczonego na wy³onienie 
nowego dostawcy energii elektrycznej do obiektów zamawiaj¹cego. 

• Opublikowano wykaz dotycz¹cy lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w budynku 
przystanku autobusowego przy Rynku w Knyszynie przeznaczonego do 
oddania w najem na okres 3 lat. Lokal bêdzie wykorzystywany przez najemcê 
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej — sklepu z odzie¿¹ u¿ywan¹. 

• Rozpoczêto budowê drogi do Jaskry (przekazano plac budowy wykonawcy).

• Wszczêto procedurê przygotowania koncepcji zagospodarowania Rynku w 
Knyszynie. 

•Podsypano i wyrównano drogi na Osiedlu Niepodleg³oœci w Knyszynie.

• Wykoszono pobocza dróg gminnych.

• Uprz¹tniêto teren po by³ych dzikich wysypiskach œmieci we wsi Guzy oraz 
przed Kalinówk¹ Koœcieln¹.

• 22 maja zespó³ tañca Galimatias wzi¹³ udzia³ w „Pompie” (przegl¹d orkiestr 
dêtych) i wyst¹pi³ przed publicznoœci¹ bia³ostock¹ na Rynku Koœciuszki. 

• 25 maja Chór Bell Canto uczestniczy³ w spotkaniach grup pielgrzymkowych 
„Do Matki Bo¿ej Krypniañskiej z Pieœni¹ Pielgrzymkow¹”.
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Obchodzenie pó³ 

w Gr¹dach
5 czerwca, w ramach obchodzonych 
Dni Krzy¿owych w Gr¹dach odpra-
wiono uroczyst¹ mszê œw. Po niej 
mieszkañcy i zaproszeni goœcie 
wziêli udzia³ w zwyczajowym 
obchodzeniu pó³ w podziêkowaniu za 
doznane ³aski i z proœb¹ o urodzaj w 
bie¿¹cym roku. 

Po modlitwach odby³o siê 
spotkanie integracyjne mieszkañców 
wsi.                                                   •

Ruszy³a  
Akcja lato 2011
Najm³odsi knyszynianie, jak co roku, 
tak¿e i te wakacje rozpoczêli zabawa-
mi w oœrodku kultury.

W dniach 27 czerwca – 8 lipca 
oraz 11–22 lipca dzieci z klas III i 
m³odzie¿ z klas IV–VI mog¹ ucze-
stniczyæ w zorganizowanym letnim 
wypoczynku „Akcja lato 2011”.       •

Spektakl BTL w Knyszynie

29 czerwca w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury znani aktorzy Bia³ostockiego 
Teatru Lalek wyst¹pili z dwoma 
spektaklami „Marsz, marsz Gom-
bro…wski”. W przerwie odby³o siê 
spotkanie z aktorami. Ca³oœæ 
relacjonowa³a TVP Bia³ystok           •
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AKTUALNOŒCI

W czerwcu grupa m³odzie¿y: 
Paulina Mosiejewska, Sara Wró-
blewska, Eryk Kury³owicz, Mar-
ek Marecki, Pawe³ Olesiewicz, 
Mateusz Komarowski i Krzy-
sztof Dubi³o z udzia³em An-
drzeja Paszkowskiego i Krzy-
sztofa Bagiñskiego uporz¹dko-
wa³a groby weteranów powsta-
nia styczniowego: Antoniego 
Onufrego Wereszczyñskiego 
oraz Konstantego Muszyñskie-
go, pochowanych na knyszyñ-
skim cmentarzu.

Oprócz tego Knyszyñ-
skie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta odnowi³o 
tabliczkê na nagrobku Konstan-
tego Muszyñskiego.                  •

Uporz¹dkowano 

Prace przy mogile weterana

22 czerwca w Knyszyñskim 
Oœrodku Kultury odby³ siê koncert 
z okazji zakoñczenia roku 
szkolnego w Spo³ecznym Ognisku 
Muzycznym. W jego trakcie 
uczniowie Ogniska  prezentowali 
efekty nauki ca³ego roku, a 
uroczystoœæ uœwietni³ swoim 
wystêpem Chór Bell Canto.

W nagrodê za ca³oroczny 
trud, cz³onkowie chóru, uczniowie 
SOM i zespól tañca nowoczesnego 
Galimatias wyjad¹ 9 lipca do 
Warszawy na koncert kameralny w 
Pa³acu na wodzie w £azienkach 
Królewskich.                                •

Zakoñczenie 
roku w Ognisku 
Muzycznym

F
o
t.
 K

. 
B

a
g
iñ

sk
i



AKTUALNOŒCI

7

rzystwa Diagnostów Laboratoryj-
nych (Oddzia³ w Bia³ymstoku), na 
którym Wojewódzki Konsultant w 
Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryj-
nej prof. dr hab. Maciej Szmitkowski 
og³osi³ wyniki dla laboratoriów 
województwa podlaskiego, które w 
tym rok po raz 12. zajmuje pierwsze 
miejsce w kraju. 

Knyszyñskie laboratorium 
ponownie uzyska³o wyró¿nienie w 
postaci Certyfikatu Wiarygodnoœci 
Badañ Laboratoryjnych za 2010 rok 
(6. miejsce wœród 48 podlaskich 
laboratoriów), co oznacza, ¿e nasza 
placówka spe³nia wymagane kryteria 
jakoœci. Jest ono w œcis³ej czo³ówce 
podlaskich laboratoriów, a pacjenci 
mog¹ korzystaæ z badañ na najwy¿-
szym poziomie. Zawdziêczamy to 
rzetelnej i fachowej pracy  personelu 
i nowoczesnemu wyposa¿eniu 

Ju¿ po raz kolejny Medyczne Labora-
torium Diagnostyczne dzia³aj¹ce 
przy SP ZOZ w  Knyszynie uzyska³o 
wysok¹ lokatê wœród laboratoriów 
podlaskich, bior¹cych udzia³ w 
programie miêdzylaboratoryjnej 
kontroli jakoœci prowadzonym przez 
Wojewódzk¹ Pracowniê Kontroli 
Jakoœci Badañ Laboratoryjnych w 
Bia³ymstoku. Program ma za zadanie 
ocenê wiarygodnoœci i poprawnoœci 
wykonywanych  oznaczeñ.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem 
Ministra Zdrowia ka¿de laborato-
rium uczestniczy w programach 
zewnêtrznej kontroli jakoœci. Nasze 
laboratorium bierze udzia³ w spra-
wdzianach ogólnopolskich organizo-
wanych przez Centralny Oœrodek 
Badañ Jakoœci w Diagnostyce Labo-
ratoryjnej w £odzi (6 razy do roku) 
oraz w comiesiêcznych sprawdzia-
nach wojewódzkich. Kontrol¹ objête 
s¹ oznaczenia biochemi-
czne, immunochemiczne, 
hematologiczne oraz z 
zakresu koagulologii.

Za rok 2010 w po-
wszechnych ogólnopol-
skich sprawdzianach che-
micznych uzyskaliœmy oce-
nê 4,82 na mo¿liw¹ 5. La-
boratorium w Knyszynie 
objête jest równie¿ kontrol¹ 
wewnêtrzn¹.

25 maja odby³o siê 
spotkanie Polskiego Towa-

Knyszyñskie laboratorium na 6

BARBARA OLESIEWICZ

Zespó³ laboratorium przy SP ZOZ w Knyszynie
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AKTUALNOŒCI

Trwa modernizacja otoczenia 
koœcio³a

W czerwcu trwa³y intensywne prace 
wokó³ koœcio³a w Knyszynie. 

Parafia, z pomoc¹ Urzêdu 
Miejskiego, pozyska³a fundusze 
unijne na rewitalizacjê otoczenia 
œwi¹tyni. W jej ramach, zgodnie z 
wytycznymi konserwatora zaby-
tków, kamienn¹ kostk¹ zostanie 
estetycznie utwardzony plac znajdu-
j¹cy siê na wprost wejœcia do koœcio-
³a (w tej chwili parking za murem). Z 
tej strony czêœciowo rozebrano 
ogrodzenie i utworzono nowy wjazd 
bezpoœrednio przed œwi¹tyniê. Po-

wstanie dziêki temu reprezentacyjna 
i, co wa¿ne, praktyczna przestrzeñ. 
Wykorzysta siê ja z pewnoœci¹ w cza-
sie uroczystoœci œlubnych czy po-
grzebowych, gdy samochód bêdzie 
mia³ mo¿liwoœæ podjechaæ niemal 
pod drzwi koœcio³a. Dodatkowo no-
we rozwi¹zanie zapewni lepsz¹ 
ochronê przeciwpo¿arow¹ szesnasto-
wiecznego zabytku. 

Wartoœæ tych prac opiewa 
na 260 tys. z³, w tym dofinansowanie 
Unii Europejskiej siêgnie 195 tys. z³.

ESD
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EDUKACJA

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w £om¿y poda³a wyniki egza-
minu gimnazjalnego. Niestety uczniowie ze szkó³ gminy Knyszyn 
na tle swoich rówieœników z nie wypadli najlepiej.

Nienajlepsze wyniki gimnazjalistów

Œredni wynik gimnazjalistów z woje-
wództwa podlaskiego pisz¹cych w 
pierwszym terminie standardowy 
zestaw zadañ z czêœci humani-
stycznej to 24,9 pkt., z czêœci 
matematyczno-przyrodniczej —  
24,2 pkt., a z jêzyka angielskiego — 
28,7 pkt. na 50 mo¿liwych.

Wed³ug wyjaœnieñ Komisji, 
osi¹gniêcia uczniów ze szkó³ miej-
skich s¹ na ogó³ wy¿sze ni¿ osi¹gniê-
cia ich kolegów ze szkó³ wiejskich. 
Szczególnie zaobserwowano tê 
ró¿nicê w wynikach egzaminu z 
jêzyka angielskiego. 

Podobnie jak w ubieg³ym 
roku, dziewczêta osi¹gnê³y wy¿sze 
wyniki ni¿ ch³opcy, zw³aszcza w 
czêœci humanistycznej. Natomiast w 
czêœci matematyczno-przyrodniczej 
ró¿nice nie s¹ znacz¹ce.

Gimnazjaliœci z naszej gmi-
ny: ze szkó³ w Knyszynie i Kali-

nówce Koœcielnej niestety w ka¿dej  
z 3. czêœci egzaminu wypadli poni¿ej 
œredniej województwa podlaskiego.

Na tle powiatu szczególnie 
s³abo napisali sprawdzian humani-
styczny. Wypad³ on u nas najgorzej ze 
wszystkich trzech czêœci i najni¿ej 
oceniono go w porównaniu z 6 pozo-
sta³ymi gminami powiatu. Bior¹c 
pod uwagê wiedzê matematyczno-             
-przyrodnicz¹ i jêzykow¹ nasi gimna-
zjaliœci okazali siê „œredniakami” 
(czwarty wynik w powiecie).

Wynik kwietniowego egza-
minu gimnazjalnego w czêœci hu-
manistycznej oraz matematyczno-      
-przyrodniczej bêdzie wykorzystany 
w czasie rekrutacji do szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Sprawdzian z jêzyka 
obcego w tym roku jeszcze nie jest 
brany pod uwagê. 

                                hum.           mat.-przyr.          jêz. ang.

woj. podlaskie        24,9  —  24,2  —  28,7

Goni¹dz                 20,9  —  19,4  —  20,1
Jasionówka            25,2  —  23,1  —  27,0
Jaœwi³y                   24,1  —  23,6  —  27,2
Knyszyn                 20,8  —  22,4  —  23,1
Krypno                   20,9  —  21,2  —  20,9
Moñki                     24,2  —  24,6  —  27,4
Trzcianne               22,0  —  21,9  —  22,1

Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w 
poszczególnych 
gminach powiatu 
monieckiego

ESD
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KULTURA

Tañcz¹cy Galimatias
Grupa z Knyszyna na XXX Miêdzynarodowym Festiwalu 
Tañca Nowoczesnego

Muzyka, choreografia, pomys³o-
woœæ, technika taneczna, ró¿noro-
dnoœæ figur tanecznych, estetyka 
wykonania, kostiumy — to kryteria, 
które by³y podstaw¹ do oceny przez 
jurorów uczestników XXX Miêdzy-
narodowego Festiwalu Tañca Nowo-
czesnego, który odby³ siê w Wasilko-
wie.

Dla zespo³u GALIMATIAS 
dzia³aj¹cego przy Knyszyñskim 
Oœrodku Kultury, festiwal by³ 
powa¿nym sprawdzianem umie-

jêtnoœci artystycznych oraz konfron-
tacj¹ z zespo³ami miêdzy innymi z 
Siedlec, Legnicy, Lidzbarka War-
miñskiego, Koszalina, Piastowa i 
Bia³egostoku.

M³odzi tancerze startowali 
w kategorii Hip hop mini formacja 
powy¿ej 15 lat. I nie zawiedli — 
zatañczyli w pó³finale!

Gratulujemy pasjonatom 
tañca oraz Justynie Skoczeñ, która 
znakomicie przygotowa³a zespó³ do 
wystêpu.                                           •

JADWIGA KONOPKO

Zespó³ Galimatias dzia³aj¹cy przy Knyszyñskim Oœrodku Kultury
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W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Knyszynie zosta³ rozstrzy-
gniêty skierowany do uczniów kon-
kurs „Œwiêtoœæ w codziennoœci Jana 
Paw³a II”. Jego organizatorami byli: 
ks. Karol Piniewski i Magdalena 
Sidorska.

Udzia³ w konkursie polega³ 
na wykonaniu indywidualnie, w 
okreœlonej technice, pracy konkurso-
wej:
- klasy I-V szko³y podstawowej — 
praca plastyczna — plakat 
- klasy VI szko³y podstawowej i 
gimnazjum — prezentacja multime-
dialna.

Celem konkursu by³o:
- prezentowanie dzieciom i m³odzie-
¿y postaci papie¿a Jana Paw³a II jako 
najwy¿szego autorytetu moralnego 
wspó³czesnego œwiata;
- ukazanie œwiêtoœci Jana Paw³a II w 
codziennym ¿yciu;
- popularyzacja wœród m³odego po-
kolenia wiedzy o nieprzemijaj¹cych 
wartoœciach i idei tkwi¹cych w ¿yciu 
i dzia³alnoœci Jana Paw³a II;
- propagowanie wartoœci chrzeœci-
jañskich w procesie wychowania i 
kszta³cenia
- krzewienie postaw religijnych i pa-
triotycznych;
- promowanie uzdolnionych ucz-
niów;
- kszta³towanie i rozwijanie u ucz-

niów wyobraŸni i twórczych umiejêt-
noœci plastycznych.
Komisja wy³oni³a nastêpuj¹cych 
laureatów:
praca plastyczna  plakat:
Tomasz Grelecki, kl. I „a”
Robert Gieniusz, kl. I „a”
Katarzyna Klimowicz, kl. III „a”
Natalia Grelecka, kl. IV „b”
Monika Budna, kl. IV „a”
Prezentacja multimedialna:
Patrycja Budna, kl. I „a”

Wrêczenie nagród odby³o siê 16 maja 
w koœciele parafialnym. Dziêkujemy 
za pomoc w organizacji konkursu 
proboszczowi ks. Andrzejowi Sado-
wskiemu, burmistrzowi Knyszyna 
Andrzejowi Matyszewskiemu, dyre-
ktorowi ZSO w Knyszynie Krzyszt-
ofowi Chowañskiemu oraz Annie 
Chowañskiej. 

Laureatom gratulujemy!

„Œwiêtoœæ w codziennoœci Jana Paw³a II”

Konkurs dla uczniów
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AKTUALNOŒCI

W tym roku szkolnym w parafii Knyszyn do I komunii œwiêtej przyst¹pi³o 31 
uczniów: 22 ze szko³y w Knyszynie i 9 z Chrabo³. Dzieci do tej wa¿nej uroczystoœci 
przygotowywa³a Jadwiga Nowicka.

Trwaj¹ zajêcia w ramach projektu „P³ywaæ — ju¿ umiem”. Dziêki niemu uczniowie z 
Knyszyna i Kalinówki Koœcielnej, 45 ze szkó³ podstawowych oraz 45 z gimnazjum, 
wezm¹ udzia³ w 15 lekcjach nauki p³ywania. Zajêcia odbywaj¹ siê na p³ywalni 
powiatowej w Moñkach. S¹ ca³kowicie bezp³atne, sfinansowa³o je Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Gmina.
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W dniu 9 czerwca klasa I „a” SP 
uczestniczy³a w wycieczce do 
Bia³owie¿y i okolic. Zwiedziliœmy 
Muzeum Wsi w Narwi, cerkiew w 
Hajnówce, Rezerwat Parkowy 
¯ubrów, Park Pa³acowy i Muzeum 
Przyrodniczo-Leœne.

To by³a pierwsza wycieczka 
klasy I „a”. Dzieci wyjecha³y na ni¹, 
gdy¿ wygra³y gminny konkurs 
„Baterii mniej ziemi l¿ej”.

W imieniu dzieci dziêku-
jemy burmistrzowi Andrzejowi 
Matyszewskiemu za dofinansowanie 
wyjazdu.                                           •

DANUTA ZABIELSKA, MAGDALENA SIDORSKA

Nagroda w konkursie „Baterii mniej — Ziemi l¿ej”

Pierwsza wycieczka
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11 oraz 13 lipca 
Knyszyn odbêdzie siê bezp³atna 
zbiórka odpadów elektrycznych i 
elektronicznych. 

Dnia 11 lipca (poniedzia³ek) 
zostan¹ zebrane odpady elektryczne i 
elektroniczne z terenu Knyszyna, zaœ 
13 lipca (œroda) z miejscowoœci: Kny-
szyn Zamek, Czechowizna, kolonia 
Czechowizna, Nowiny Kasjerskie, 
Nowiny Zdroje, Poniklica, Gr¹dy, 
Wodzi³ówka, Zofiówka, Kalinówka 
Koœcielna, Guzy, Ogrodniki, Jaskra, 
Wojtówce, Chobotki. 

na terenie gminy Prosimy o wystawienie w 
wyznaczonych miejscach rzeczy 
takich jak: stary sprzêt RTV, AGD, 
komputery, itp. Przedmioty te musz¹ 
byæ kompletne. Zdekompletowane 
nie zostan¹ odebrane przez Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Knyszynie. 

Odpady, w obu dniach 
zbiórki, nale¿y wystawiæ do godziny 
7.00. Prosimy o aktywne w³¹czenie 
siê w akcjê w trosce o czystoœæ 
otaczaj¹cego nas œrodowiska.           •

WOJCIECH LASIK

Zbieramy zu¿yty sprzêt 
elektroniczny

Miejsca wystawienia odpadów w poszczególnych miejscowoœciach:

Knyszyn — przed posesjami
Knyszyn Zamek — wzd³u¿ ulicy
Czechowizna — obok kontenerów na œmieci
kolonia Czechowizna — przy kapliczce 
Nowiny Kasjerskie — plac przed klubem
Nowiny Zdroje — przed posesj¹ so³tysa
Poniklica — przed posesj¹ so³tysa
Gr¹dy — plac przed zlewni¹ mleka
Wodzi³ówka — przed posesj¹ pana £azarczyka
Zofiówka — przed zlewni¹ mleka
Kalinówka Koœcielna — plac obok koœcio³a
Guzy — plac przed zlewni¹ mleka
Ogrodniki — plac przed biurem
Jaskra — plac przed zlewni¹ mleka
Wojtówce — na rozjeŸdzie ko³o pana Roberta Szyd³owskiego
Chobotki — przy kontenerach
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Wystawa artystów 
z Grodna
Od 23 czerwca w sali konferencyjnej 
urzêdu miejskiego trwa wystawa prac 
malarzy z Grodna: Stanis³awa Ki-
czko i Andrzeja Sturejko. Ekspozycjê 
osobiœcie otworzyli artyœci, na 
wernisa¿u nie zabrak³o tak¿e goœci    
z Bia³orusi.

Obaj artyœci – z polskimi 
korzeniami – ukoñczyli w Witebsku 
wydzia³ malarstwa, a ich prace 
znajduj¹ siê w kolekcjach na ca³ym 
œwiecie: w Polsce, Niemczech, Au-
strii, Belgii, Holandii, Watykanie, 
USA, Izraelu, Sri Lance, Bia³orusi, 
Ukrainie i Rosji.

Stanis³aw Kiczko jest wy-
konawc¹ koncepcji muzeów Grodna, 
odtwarza³ wnêtrza domu Adama 

Mickiewicza w Nowogródku. Jego 
prace – naturalistyczne, z odrobin¹ 
abstrakcji najpiêkniej przedstawiaj¹ 
Grodzieñszczyznê. Wystawia³ je w 
Polsce, Rosji, na Bia³orusi, Ukrainie i 
w Niemczech.

Andrzej Sturejko uczy 
przysz³ych plastyków-malarzy. Sam 
tworzy m.in. barwne obrazy z moty-
wami florystycznymi. Do tej pory 
publicznoœæ podziwia³a je w Polsce, 
na Ukrainie i Bia³orusi.

Wystawê artystów z zagra-
nicy mo¿na ogl¹daæ do 9 lipca, od 
poniedzia³ku do pi¹tku. Istnieje 
mo¿liwoœæ zakupu prezentowanych 
prac malarskich.                            •

EDS

Stanis³aw 
Kiczko na 
otwarciu 
wystawy w 
Knyszynie
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Podczas turnieju zorganizowanego 
12 czerwca przez Stowarzyszenie 
Królewski Goœciniec Podlasia 
mieszkañcy 4 gmin: Dobrzyniewa 
Du¿ego, Krypna, Knyszyna oraz 
Jasionówki zmagali siê w konku-
rencjach artystycznych, kulinarnych   
i sportowych. Nagroda g³ówna 
turnieju – Korona Królewskiego 
Goœciñca Podlasia – przypad³a w tym 
roku naszej dru¿ynie!
— To po pierwsze kawa³ dobrej 
zabawy, w której bezpoœredni udzia³ 
bior¹ mieszkañcy — ocenia turniej 
burmistrz Knyszyna Andrzej Maty-
szewski. — Oprócz tego jest to 
promocja gminy: s¹ wydawane 
foldery, kr¹¿¹ zdjêcia z corocznych 
imprez. Trafia to do ca³ego wojewó-
dztwa, a nawet i dalej — dodaje. 

Tym razem spotkanie 
mieszkañców odby³o siê w Jasio-
nówce. W zabawnej rywalizacji gmin 
Knyszyn uczestniczy po raz trzeci. 

W tym roku wszystkie 
dru¿yny wykaza³y siê niezwykle 
du¿¹ pomys³owoœci¹ w aran¿acji 
swoich stoisk oraz w prezentacji 
artystycznej przedstawiaj¹cej gminê 
przez pryzmat dowolnie wybranego 
filmu. Organizatorzy przygotowali 
wiele ciekawych konkurencji, które 
by³y okazj¹ do œwietnej zabawy i 
zdrowej rywalizacji. Odby³ siê, jak co 

roku turniej gry w siatkówkê, ale 
kolejne konkurencje by³y ju¿ 
niepowtarzalne. Panowie krêcili 
hula-hop, dru¿yny owija³y siê w 
mumie z papieru toaletowego czy 
próbowa³y zmieœciæ jak najwiêksz¹ 
liczbê osób na palecie (fotoreporta¿ 
obok). Oprócz tego kucharki z 
czterech gmin przygotowa³y na 
konkurs kulinarny grochówkê.

Wszystkie dru¿yny ocenia³a 
komisja, w której zasiada³o po 
jednym przedstawicielu ka¿dej 
gminy. Po podliczeniu wyników 
najlepszy okaza³ siê Knyszyn! 
Korona Królewskiego Goœciñca 
Podlasia, przekazana na rêce 
burmistrza, przez rok zostanie w 
naszym mieœcie.

Zorganizowanie i przepro-
wadzenie turnieju wymaga³o wiele 
inwencji twórczej oraz wysi³ku 
organizacyjnego ze strony wszy-
stkich ekip oraz dzia³aczy z  Lokalnej 
Grupy Dzia³ania Królewski Goœci-
niec Podlasia. Nastêpny Turniej Wsi 
ju¿ za rok w Krypnie.
— Z roku na rok jest coraz 
sympatyczniej. Dopóki œrodki unijne 
bêd¹ na ten cel, impreza na pewno 
bêdzie kontynuowana — podsumo-
wuje Andrzej Matyszewski.              •

RED

Korona Królewskiego 
Goœciñca Podlasia dla Knyszyna



Œciga³a siê na dziwnych nartach... ...oraz œciska³a siê na platformie.

...albo nawet czasy egipskich 
faraonów.

Trochê pokrêci³a pup¹...

Nasza dru¿yna...

...musia³a sobie 
przypomnieæ 

okres 
dzieciñstwa

...i zdoby³a dla Knyszyna Koronê 
Królewskiego Goœciñca Podlasia!
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Tegoroczne obchody Dni Knyszyna 
trwa³y trzy dni; rozpoczê³y siê w 
pi¹tek 17 czerwca, a zakoñczy³y w 
niedzielê 19 czerwca. 

Uroczystego otwarcia Dni 
Miasta dokona³ burmistrz Andrzej 
Matyszewski. Impreza rozpoczê³a siê 
widowiskiem artystycznym w 
wykonaniu knyszyñskiej m³odzie¿y. 
Spektakl „Nadanie praw miejskich” 
przygotowali m³odzi artyœci pod 
kierownictwem Anny Jelskiej. 
Inscenizacja przenios³a publicznoœæ 
w zamierzch³e czasy, kiedy to 
Knyszyn otrzyma³ prawa miejskie. 

Dni Knyszyna 
Anno Domini 2011

ANNA MOLSKA
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Król Zygmunt 
August nadaje 

Knyszynowi 
prawa miejskie

Poloneza na placu przed urzêdem miejskim zatañczyli 
piêknie ubrani uczniowie i nauczyciele
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Pogoda i humory dopisa³y zarówno 
wykonawcom, jak i zgromadzonym 
widzom, którzy nagrodzili m³odych 
wykonawców gromkimi brawami. 

Po po³udniu rozpocz¹³ siê 
sêdziowany przez profesjonalnych 
sêdziów turniej seniorów w pi³kê 
no¿n¹ „O Puchar Przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej w Knyszynie”. 
Wziê³o w nim udzia³ 12 dru¿yn, 
zgodnych z okrêgami wyborczymi 
(gra³y 2 grupy, ka¿dy z ka¿dym). 
Zawodnicy dawali z siebie wszystko, 
a podczas ka¿dego meczu zostawiali 
na boisku nie tylko pot, ale i serce – 
mecze by³y niezwykle zaciête. 
Kibicowa³o im, z naprawdê pe³nych 
trybun, mnóstwo knyszynian. 

Fina³ rozegrano w dniu 
nastêpnym. Na najlepsze dru¿yny 
czeka³y puchary. I miejsce w turnieju 
zdobyli zawodnicy z okrêgu nr 1 (ul. 
Goni¹dzka) GALACTICOS, II 
miejsce – okrêgu nr 5 CENTRUM 

(graj¹cy m.in. z ksiê¿mi), natomiast 
zawodnicy z okrêgu nr 12 GUZY 
zajêli III miejsce. 

Turniej „O Puchar Przewo-
dnicz¹cego Rady Miejskiej” zakoñ-
czy³ siê sukcesem sportowym i orga-
nizacyjnym. Zawodnicy udowodnili, 
¿e potrafi¹ bawiæ siê sportem i z 
uœmiechem na twarzy przyjmowaæ 
ka¿de, nawet mniej trafne zagranie. 

F
o
t. M
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cki

Mecze budzi³y 
nadspodziewanie du¿o emocji

Najbardziej wysportowany okrêg
 wyborczy, czyli dru¿yna z ul. Goni¹dzkiej



W zawodach wêdkarskich wziê³o udzia³ 
ponad 40 osób

Maluchy chêtnie bawi³y 
siê w pi³kach, ale do 
ich dyspozycji by³y te¿ 
m.in. trampolina i 
gigantyczna zje¿d¿alnia

Mieszkañców zaproszono na 
kie³baski z grilla

Wystawa Doroty Czerepko

Regina Œwitoñ opowiada o 
nowym tomiku wierszy

Bezp³atne przeja¿d¿ki 
kucykiem

Uroczyste otwarcie Izby 
Regionalnej
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Po turnieju pi³karskim 
knyszynianie rywalizowali w 
zabawnych konkursach: podnosili 
ciê¿ary, rzucali pi³kami czyi uk³adali 
puzzle. Na koniec wszystkich 
zaproszono na zabawê na œwie¿ym 
powietrzu. Podczas imprezy zagra³y 
zespo³y Nexx Dance i Focus. 
Uczestnicy festynu bawili siê do 
póŸna w nocy.

Na mieszkañców Knyszyna 
i okolic czeka³o wiele atrakcji tak¿e 
w niedzielê. Rano, na stawie w 
CzechowiŸnie odby³y siê zawody w 
wêdkarstwie sp³awikowym „O 
Puchar Burmistrza Knyszyna”. W 
zmaganiach uczestniczy³o ponad 40 
wêdkarzy. Zawody by³y otwarte, 
móg³ w nich uczestniczyæ ka¿dy, kto 
zg³osi³ siê u organizatora. Wœród 
zawodników znalaz³y siê trzy panie, 
które godnie reprezentowa³y p³eæ 
piêkn¹. Na miejscu wszyscy 
zawodnicy wylosowali stanowiska. 
Podczas zawodów ³owiono g³ównie 
p³ocie, okonie, karasie i karpie. 
Zwyciê¿y³ Dariusz Pawelski (waga 
ryb 3,57 kg). II miejsce zajêli ex 
aequo Grzegorz Zajkowski i £ukasz 
Krysiewicz (waga ryb 2,40 kg). 
Zwyciêzcom zosta³y wrêczone 
puchary oraz zostali oni obdarowani 
nagrodami. 

Po po³udniu nast¹pi³o 
uroczyste otwarcie Izby Regionalnej 
w generalnie wyremontowanym 
XVIII-wiecznym domu przy ul. 
Koœcielnej 6. Wstêgê przeci¹³ 
burmist rz  Knyszyna,  a  dom 
poœwiêci³ ksi¹dz proboszcz Andrzej 
Sadowski. W budynku tym przez lata 
Józef Piasecki, a nastêpnie jego córka 
Cecylia, gromadzili dokumenty ty w t

zwi¹zane z Knyszynem oraz 
przedmioty nale¿¹ce do poprzednich 
mieszkañców. Meble i bibeloty w 
tych samych miejscach stoj¹ od 
kilkudziesiêciu lat. Na rzeŸbionym 
fotelu pod oknem od lat le¿y czapka 
legionisty W³adys³awa Bartkiewicza, 
k tóry  bra ³  udzia ³  w Bi twie  
Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. 
W domu przy Koœcielnej uczestnicy 
festynu mogli obejrzeæ te wszystkie 
pami¹tki, fotografie, dokumenty, 
ksi¹¿ki, naczynia i wszelkie rzeczy 
wykorzystywane niegdyœ w gospo-
darstwie domowym. 

Obecny podczas otwarcia dr 
Artur Gawe³, szef Bia³ostockiego 
Muzeum Wsi, podkreœli³ wyj¹tko-
woœæ zabytku w skali województwa 
— nie ma bowiem na Podlasiu tak 
starych, drewnianych budynków, 
zw³aszcza z wyposa¿eniem.

Podczas Dni Knyszyna 
odby³y siê te¿ dwa wydarzenia 
kulturalne. W domu Piaseckich 
otwarto pierwsz¹ wystawê. Swoj¹ 
nastrojow¹ twórczoœæ malarsk¹ 
zaprezentowa³a Dorota Czerepko. Z 
kolei znana lokalna poetka, Regina 
Œwitoñ, promowa³a najnowszy tomik 
wierszy „W cieniu s³ów” (nota bene z 
ok³adk¹ Doroty Czerepko). W mi³ej 
atmosferze artystki opowiada³y o 
swoich inspiracjach, technikach i 
motywach swojej twórczoœci.

W niedzielê na najm³o-
dszych czeka³y kie³baski z grilla, 
przeja¿d¿ki kucykiem, dmuchany 
zamek, zabawy w pi³eczkach, 
trampolina, malowanie twarzy oraz 
mnóstwo dobrej zabawy i konkursów 
z czarodziejami z bajecznej Bañko-
landii.                                               •
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11 czerwca rozpoczê³y siê obchody 
500-lecia istnienia parafii œw. Anny  
w Kalinówce Koœcielnej. 

Jednym z punktów progra-
mu by³o wrêczenie nagród zdobytych 
przez uczniów Zespo³u Szkó³ w 
Kalinówce Koœcielnej w konkursie, 
który odby³ siê pod has³em „Moja 
parafia, moja rodzina, moja historia”. 
Celem konkursu by³o zachêcenie 
m³odych ludzi do poznawania historii 
swojej rodziny i otoczenia, rozwija-
nie postaw patriotycznych zwi¹za-
nych z kultur¹ i tradycj¹ regionaln¹, 
propagowanie wartoœci chrzeœci-
jañskich. Sk³ada³ siê on z dwóch 
czêœci — plastycznej, skierowanej do 
uczniów szko³y podstawowej oraz 
literackiej — dla uczniów gimna-
zjum. Prace plastyczne ka¿dego z 
uczestników zaprezentowane zosta³y 
podczas uroczystoœci. 

URSZULA MAGDZIUK

500 lat kalinowskiej parafii

Konkurs plastyczny

Wszyscy bior¹cy udzia³ w 
konkursie otrzymali nagrody. 
Dodatkowo praca Marty Romano-
wskiej pt. „Krzy¿ — znak pokoleñ. 
Moi przodkowie w opowieœciach 
dziadka Zenona” opublikowana zo-
sta³a w ksi¹¿ce „Parafia w Kalinówce 
Koœcielnej 1511-2011. Piêæ wieków 
historii.”, znalaz³y siê tam równie¿ 
fotografie prac plastycznych Wero-
niki Do³¿yk, Zuzanny Jaromiñskiej, 
Artura i Rafa³a Romanowskich oraz 
Moniki Poliñskiej.  Nagrody 
sfinansowane zosta³y przez parafiê 
œw. Anny w Kalinówce Koœcielnej, 
oraz burmistrza Andrzeja Matysze-
wskiego.

Wyniki konkursu 
Praca literacka:
I miejsce — Marta Romanowska, 
kl. II gimnazjum;
II miejsce — Sebastian Ko¿uszko, 
kl. I gimnazjum
III miejsce — £ukasz Skutnik, kl. II 
gimnazjum
Praca plastyczna:
I miejsce — Weronika Do³¿yk, kl. I 
Zuzanna Jaromiñska, kl. VI
II miejsce — Artur i Rafa³ Romano-
wscy, kl. IV; Adrian Do³¿yk, kl. IV; 
Monika Poliñska, kl. VI (fot. obok)
III miejsce — Ewelina Kochañska,  
kl. VI; Wojciech Karejwo, kl. IV.
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W dniach 11-12 czerwca w Kalinów-
ce Koœcielnej odby³y siê uroczysto-
œci upamiêtniaj¹ce 500-lecie powsta-
nia parafii œw. Anny. Rozpoczê³y siê 
sobotni¹ msz¹ œwiêt¹, na któr¹ 
przyby³o wielu zaproszonych goœci, 
w tym przedstawiciele w³adz Kny-
szyna: burmistrz Andrzej Matysze-
wski i jego zastêpca Krzysztof 
Bagiñski. Homiliê wyg³osi³ ks. dr 
Tadeusz Kasabu³a, jeden z wielu za-
proszonych kap³anów, którzy wywo-
dz¹ siê z tej parafii, b¹dŸ niegdyœ w 
niej pracowali. 

Po mszy œwiêtej uroczysto-
œci przenios³y siê do budynku ZS w 
Kalinówce Koœcielnej, gdzie swój 
wyk³ad dotycz¹cy historii parafii 
wyg³osi³ ks. dr Tadeusz Krahel, a na-
pisany przez dr. Stanis³awa Czerepa 
referat o historii szko³y w Kalinówce 
Koœcielnej w XIX wieku odczyta³a 
dyrektor placówki Marta Bartnik.

Kolejnym punktem progra-
mu by³ wystêp m³odzie¿y zorganizo-
wany przez Stanis³awa Fiedorowicza 
oraz krótka promocja i rozdanie 
autorskich egzemplarzy wszystkim 
przyby³ym autorom ksi¹¿ki „Parafia 
w Kalinówce Koœcielnej 1511-2011. 
Piêæ wieków historii” pod redakcj¹ 
ks. dr. Adama Szota. 

Na koniec wrêczono nagro-
dy uczestnikom konkursu „Moja   

500 lat kalinowskiej parafii

Uroczyste obchody
URSZULA MAGDZIUK

rodzina, moja parafia, moja historia”, 
zorganizowanego z tej okazji. 

Niedzielne obchody rów-
nie¿ rozpoczê³a msza œwiêta. Cele-
browa³ j¹ abp Edward Ozorowski. 
Udzia³ w niej wziêli m.in. pos³owie 
na sejm: Krzysztof Jurgiel i Józef 
Klim, wicemarsza³ek województwa 
Mieczys³aw Baszko oraz wojewó-
dzki konserwator zabytków Andrzej 
Nowakowski. 

W czasie mszy metropolita 
poœwiêci³ tablicê pami¹tkow¹, któr¹ 
do o³tarza przynieœli pañstwo Maria   
i W³adys³aw Reæko z Kalinówki Kró-
lewskiej — najstarsze ma³¿eñstwo w 
parafii. Nastêpnie stra¿acy przytwier-
dzili j¹ do œciany koœcio³a. 

Po po³udniu odby³ siê kon-
cert w wykonaniu góralskiego zespo-
³u „Martyny”, tworz¹cego muzykê 
chrzeœcijañsk¹. Fotoreporta¿ z jubi-
leuszowych uroczystoœci w Kali-
nówce — na ok³adce „Goñca”.          •
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Wspóln¹ decyzj¹ Ambasady 
Izraela w Warszawie, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa narodowego 
RP, Funduszu Michaela Traisona 
dla Polski, ¯ydowskiego Instytutu 
Historycznego oraz Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskie-
go Krzysztof Bagiñski zosta³ laure-
atem odznaczenia „Chroni¹c pa-
miêæ”. Jest ono nadawane Polakom 
zas³u¿onym dla ratowania dziedzi-
ctwa ¿ydowskiego. 

Podczas tegorocznej, 14. 
edycji wyró¿niono 11 osób. Uroczy-
stoœæ wrêczenia dyplomów „Chro-
ni¹c pamiêæ” odby³a siê 13 czerwca 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego w Warszawie. 
Laureaci otrzymali je z r¹k 
ministra Bogdana Zdrojewskiego i 
ambasadora Izraela Zvi Rav-Ner.

Przy tej okazji zachêcamy 
do lektury wywiadu z laureatem z 
Knyszyna.

•••

Dyplom „Chroni¹c pamiêæ” to dla 
Pana du¿e wyró¿nienie? 
Tak, to bardzo mi³o, ¿e moja praca 
zosta³a zauwa¿ona i doceniona przez 
tak szacowne gremium, a dyplomy 
zosta³y wrêczone w tak uroczystej 

oprawie. Okazuje siê, ¿e z pozoru 
drobne dzia³ania maj¹ znaczenie w 
skali kraju. Daje to du¿¹ satysfakcjê. 
Chocia¿ g³ówn¹ satysfakcjê czerpiê z 
tego, ¿e robiê to, co lubiê i mam 
wewnêtrzne poczucie, ¿e jest to 
wa¿ne.

Jakie Pañskie dzia³ania docenio-
no?
Kilka projektów edukacyjnych: 
„Spotkanie po latach”, „Przywróæmy 
pamiêæ” – 2 edycje, Haverim-
Przyjaciele” – 3 edycje, „Relatio-
Net”, w tym miêdzynarodowe z 
udzia³em naszej i ¿ydowskiej 
m³odzie¿y, podczas których odbywa 
siê tak¿e wspólne sprz¹tanie 
knyszyñskiego kirkutu. Zauwa¿ono 
kilka artyku³ów na temat ¯ydów i 
stosunków polsko-¿ydowskich w 
Knyszynie oraz przygotowanie 3 
wizyt potomków knyszyñskich 
¯ydów w naszym mieœcie. 

Wspó³pracujê te¿ z Instytu-
tem Yad Vashem w Jerozolimie w 
poszukiwaniu osób ratuj¹cych 
¯ydów w czasie wojny. Dziêki temu 
uda³o siê ustaliæ osoby pomagaj¹ce 
rodzinie Suraskich, czego efektem 
by³o oznaczenie Czes³awa Dworzañ-
czyka medalem „Sprawiedliwy 

Wywiad z Krzysztofem Bagiñskim, wyró¿nionym przez 
ministra kultury i ambasadora Izraela za ratowanie 
dziedzictwa ¿ydowskiego 

„Z pozoru drobne dzia³ania 
maj¹ znaczenie w skali kraju”
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wœród narodów œwiata”. Ponadto 
ustawienie tablic informacyjnych na 
cmentarzu ¿ydowskim oraz wystawê 
obrazów, zwi¹zanego z Knyszynem, 
Israela Bekera, aktora, re¿ysera i 
malarza. Wszystko to by³o mo¿liwe 
dziêki pomocy wielu osób z Knyszy-
na. W tym miejscu chcia³bym im 
serdecznie podziêkowaæ. W sposób 
szczególny mojej ¿onie Agnieszce za 
wyrozumia³oœæ i pomoc w konta-
ktach zagranicznych oraz Marcinowi 
Bartosiewiczowi z Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa ¯ydowskiego za sta³¹ i 
mobilizuj¹c¹ wspó³pracê.

A czy s¹ pomys³y na kolejne 
inicjatywy przywo³uj¹ce pamiêæ o 
polsko-¿ydowskim Knyszynie?
Na cmentarzu ¿ydowskim jest 

mogi³a 75 ¯ydów zamordowanych 2 
listopada 1942 r. W przysz³ym roku 
bêdziemy obchodzili 70-t¹ rocznicê 
tego tragicznego wydarzenia. Trzeba 
zlokalizowaæ dok³adne po³o¿enie 
grobu, wykonaæ ogrodzenie i ustawiæ 
tablicê pami¹tkow¹. Jesteœmy w 
trakcie realizacji tego przedsiêwziê-
cia wspólnie z Fundacj¹ Ochrony 
Dziedzictwa ¯ydowskiego w War-
szawie. Mamy ju¿ tablicê i kamieñ, 
na którym zostanie umieszczona. Na 
pewno bêd¹ kontynuowane projekty 
z udzia³em naszej i izraelskiej m³o-
dzie¿y. Jestem w kontakcie z Instytu-
tem Yad Vashem w sprawie uhonoro-
wania kolejnych „Sprawiedliwych” z 
naszych okolic. Pomagam w 
poszukiwaniu ich rodzin.

Krzysztof Bagiñski odbiera z r¹k ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego 
honorowe wyró¿nienie „Chroniæ pamiêæ”
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Proszê powiedzieæ, sk¹d u Pana 
zainteresowanie tematyk¹ ¿ydo-
wsk¹? 
Dziedzictwo ¿ydowskie jest nieod³¹-
czn¹ czêœci¹ bogatego dziedzictwa 
historycznego Knyszyna.

Fascynacja t¹ tematyk¹ 
wyp³ywa u mnie z zainteresowania 
histori¹ naszego miasta a jeszcze 
wczeœniej histori¹ Polski, zw³aszcza 
okresem jagielloñskim, który tak 
mocno splata siê z dziejami Kny-
szyna. Królowa³a wówczas ró¿noro-
dnoœæ etniczna, kulturowa i religijna, 
która wzmog³a siê jeszcze w czasach 
reformacji. Co ciekawe katolickiej 
czy te¿ prawos³awnej wiêkszoœci 
spo³eczeñstwa nie przeszkadza³o wy-
bieranie jako swych pos³ów na sejm 
œwiat³ych obywateli wyznania prote-
stanckiego. Natomiast s³owa Zy-
gmunta Augusta „Nie jestem królem 
waszych sumieñ” s¹ najlepszym 
œwiadectwem tolerancji w³adcy 
wobec swoich poddanych.

Knyszyn jeszcze w okresie 
miêdzywojennym by³ miastem 
wielokulturowym, z liczn¹ spo³e-
cznoœci¹ ¿ydowsk¹ i niemieck¹. To 
w³aœnie Niemcy i ¯ydzi przyczynili 
siê do rozwoju tutejszego rzemios³a, 
handlu i przemys³u. 

Zainteresowanie dziedzi-
ctwem ¿ydowskim wynika tak¿e z 
faktu dramatycznego i nag³ego 
unicestwienia jednej trzeciej spo³e-
cznoœci Knyszyna. W krótkim czasie 
jak¿e odmienna i barwna jego czêœæ 
przesta³a istnieæ. Rodzi siê cieka-
woœæ, jaki by³ wtedy Knyszyn oraz 
chêæ ocalenia tego, co siê da z bezpo-
wrotnie zniszczonej przesz³oœci. 
Zmar³ym nale¿y siê pamiêæ, która 

najlepiej przechowywana jest w 
rodzinie. Kto ma pamiêtaæ, je¿eli nie 
my, gdy jednego dnia zamordowano 
ca³e rodziny naszych s¹siadów?

Niemcy osiadli w Knyszy-
nie od przesz³o 100 lat, ci nie do 
koñca spolonizowani, zostali przez 
tragiczn¹ historiê zmuszeni do opo-
wiedzenia siê po stronie okupanta      
i do Knyszyna, który podobnie jak dla 
¯ydów, by³ ich prawdziwym domem, 
ju¿ nie wrócili.

Jakie jeszcze inicjatywy chroni¹ce 
dziedzictwo kulturowe Knyszyna 
wato promowaæ?
Podczas tegorocznych Dni Knyszyna 
zosta³ otwarty XVIII-wieczny, 
zabytkowy dom rodziny Piaseckich. 
Okazuje siê, ¿e tak¿e w Knyszynie 
mo¿na robiæ rzeczy wielkie. Podczas 
uroczystoœci dr Artur Gawe³, 
etnograf i dyrektor Bia³ostockiego 
Muzeum Wsi powiedzia³, ¿e ocalenie 
tak starego domu wraz z oryginalnym 
wyposa¿eniem jest czymœ wyj¹tko-
wym w skali województwa. Wów-
czas ma siê satysfakcjê, ¿e uczestni-
czy³em w tym od pocz¹tku a wiele 
dzia³añ inspirowa³em b¹dŸ prowa-
dzi³em osobiœcie.

Na ³amach „Goñca” chyba nigdy 
nie pisaliœmy o perypetiach zwi¹-
zanych z tym piêknym zabytkiem 
po œmierci jego ostatniej w³aœci-
cielki. Proszê je przypomnieæ.
Cecylia Piasecka zmar³a 5 sierpnia 
2002 r. nie pozostawiaj¹c spadko-
bierców ani testamentu. Od dawna 
by³o wiadomo, ¿e jej dom oraz zgro-
madzone w nim przedmioty i doku-
menty to bezcenne dziedzictwo kul-
turowe naszego miasta. W trosce o 
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Kiedy dom ostatecznie przekazano 
Gminie Knyszyn?
Po przejêciu zabytku przez Skarb 
Pañstwa burmistrz wyst¹pi³ o jego 
natychmiastowe zabezpieczenie, 
przeprowadzenie szczegó³owej 
inwentaryzacji wyposa¿enia oraz o 
przekazanie Gminie Knyszyn na 
potrzeby Izby Regionalnej. Sta³o siê 
to w maju 2006 r. 

Od œmierci w³aœcicielki mi-
nê³y 4 lata, a dom i jego wyposa¿enie 
niszcza³o. Na mój wniosek dokumen-
ty, zdjêcia, listy i ksi¹¿ki zosta³y 
przeniesione do ogrzewanego 
pomieszczenia i zinwentaryzowane. 
Wykona³a to po, krótkim przeszkole-
niu w tykociñskim muzeum, Monika 
Charyton. Natomiast pracownicy 
Urzêdu Ochrony Zabytków z Bia³e-
gostoku przyst¹pili do inwentaryzacji 
innych zabytków ruchomych.

W nastêpnym roku wyko-
nano ekspertyzê konstrukcyjno-         
-mykologiczn¹ oraz projekt robót 
budowlanych i konserwatorskich. 
Fundusze na wykonanie tej doku-
mentacji pozyska³ KOK z dotacji 
Urzêdu Marsza³kowskiego.

W 2009 r. pojawi³a siê mo-
¿liwoœæ pozyskania funduszy na 
remont. Wtedy opracowa³em wnio-
sek o dofinansowanie „Adaptacji za-
bytkowego budynku przy ul. Ko-
œcielnej 6 w Knyszynie na potrzeby 
Izby Regionalnej” oraz Plan odnowy 
miejscowoœci Knyszyn opisuj¹cy 
potrzebne dzia³ania. Do koñca roku 
prace remontowe i konserwatorskie 
domu zosta³y perfekcyjnie wykonane 
przez firmê z Bia³egostoku. Potem 
powsta³ wniosek o dofinansowanie 
zagospodarowania dzia³ki wokó³ 

nie ju¿ 8 sierpnia z inicjatywy 
burmistrza Knyszyna Antoniego 
Stefanowicza odby³o siê spotkanie z 
Janin¹ Gogolewsk¹, wieloletni¹ 
lokatork¹ domu. Uczestniczyli w nim 
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej 
Teresa Rutkowska oraz cz³onkowie 
Knyszyñskiego Towarzys twa 
Regionalnego: Antoni Dubicki, 
Edmund Chodorowski, Henryk 
Stasiewicz i moja osoba. Zapropono-
wano wówczas przejêcie w depozyt 
przez Towarzystwo zbiorów œp. 
Cecylii Piaseckiej. Niestety dalsze 
dzia³ania nie zosta³y podjête.

Z powodu braku spadko-
bierców domu w 2005 r. burmistrz 
Knyszyna Andrzej Matyszewski 
wyst¹pi³ do s¹du o stwierdzenie 
nabycia spadku przez Gminê Kny-
szyn. W zwi¹zku z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami s¹d postanowi³ o nabyciu 
spadku przez Skarbu Pañstwa. W 
listopadzie 2005 r. uczestniczy³em w 
przejmowaniu domu przez Skarb 
Pañstwa w imieniu, którego dzia³a³ 
starosta moniecki. Wtedy wykona-
³em dokumentacjê fotograficzn¹ 
(zdjêcia te pos³u¿y³y w 2011 r. do 
przygotowania ekspozycji sta³ej po 
przeprowadzonym remoncie) i 
zauwa¿y³em, ¿e w pomieszczeniach 
zajmowanych przez œp. Cecyliê 
Piaseck¹ nie ma fotela z czapk¹ 
legionisty oraz kroniki ks. Cyganka. 
Fotel i czapka po jakimœ czasie 
odnalaz³y siê. Dziœ apelujê do osoby, 
która po¿yczy³a kronikê ks. Cyganka 
o jej zwrot do Gminy Knyszyn — 
obecnie jest prawowitym w³aœcicie-
lem tego opracowania, jak¿e 
wa¿nego dla historii naszego miasta. 



AKTUALNOŒCI

28

domu – wykonanie ogrodzenia, 
utwardzenie czêœci placu, nasadzenia 
tradycyjnej zieleni oraz przystoso-
wanie stodo³y na potrzeby spotkañ 
turystycznych (grill, ³awy, sto³y, toa-
lety). Wszystko to by³o gotowe do 
koñca 2010 r. Ca³kowita wartoœæ obu 
projektów, których by³em koordyna-
torem, wynios³a ponad 654 tys. z³, w 
tym dofinansowanie pozyskane przez 
Gminê Knyszyn ze œrodków Unii 
Europejskiej w kwocie ok. 400 tys. z³.

Czy ju¿ wszystkie prace przy domu 
rodziny Piaseckich dobieg³y 
koñca?
Gmina Knyszyn realizuje jeszcze 
projekt „Wizytówka naszej historii” z 
dofinansowaniem unijnym w kwocie 
ok. 25 tys. z³. Jego koordynatorem 
oraz autorem wniosku o dofinanso-
wanie jest Jadwiga Konopko, która 
wraz z zespo³em perfekcyjnie 
wykona³a ekspozycjê sta³¹ w czêœci 
domu zajmowanej niegdyœ przez œp. 
Cecyliê Piaseck¹ (w drugiej czêœci 
budynku podczas Dni Knyszyna mo-
gliœmy obejrzeæ wystawê obrazów 
Doroty Czerepko). Zakoñczenie 
realizacji projektu przewidziane jest 
na koniec wrzeœnia 2011 r. Wtedy 
dom jeszcze bardziej o¿yje, stanie siê 
tak¿e miejscem podtrzymywania 
tradycji, spotkañ twórców i warszta-
tów rêkodzie³a ludowego. Tutaj te¿ 
znajdzie swoj¹ siedzibê Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne, którego 
pierwszym prezesem by³a œp. Cecylia 
Piasecka.

Widaæ, ¿e w Knyszynie  zw³aszcza 
na polu ochrony jego dziedzictwa 
kulturowego  ci¹gle coœ siê dzieje. 
Czyli pracy nie brakuje?

Tak, chocia¿by ostatnio pomaga³em 
parafii w Kalinówce Koœcielnej w 
pozyskaniu i rozliczeniu unijnego 
dofinansowania na remont œwi¹tyni, 
a parafii w Knyszynie na utwardzenie 
placu przed koœcio³em. Ksi¹dz pro-
boszcz z du¿ym wysi³kiem prowadzi 
remont zabytkowego koœcio³a i ma 
ciekawe plany ocalenia niszczej¹-
cego lamusa.

Warto tu te¿ dodaæ, ¿e w 
ochronê dziedzictwa w³¹czaj¹ siê 
nowe pokolenia knyszynian. Od 
kilku lat razem z grup¹ m³odzie¿y 
porz¹dkujemy groby Konstantego 
Muszyñskiego i Antoniego Onufrego 
Wereszczyñskiego, weteranów 
powstania styczniowego pochowa-
nych na knyszyñskim cmentarzu. W 
tym roku odnowi³em tabliczkê na 
jednym z tych grobów.

Mi³oœnicy historii Knyszyna 
i jego dziedzictwa kulturowego 
skupiaj¹ siê w Knyszyñskim Towa-
rzystwie Regionalnym im. Zygmunta 
Augusta. W ubieg³ym roku grupa 
m³odych adeptek regionalizmu, pod 
moim kierownictwem, zrealizowa³a 
projekt szlaku turystycznego pt. 
„Œladami historii królewskiego Kny-
szyna”. W ramach projektu w miej-
scach wa¿nych dla dziedzictwa 
naszej ziemi ustawione zosta³y 
tablice informacyjne a ca³oœæ zosta³a 
opisana w folderze turystycznym 
oraz miejskim portalu internetowym.

Mamy piêknie odnowiony dom 
Piaseckich, ale jest jeszcze kilka 
zabytków, które zas³ugiwa³yby na 
podobne traktowanie. S¹ co do nich 
jakieœ plany?
Pamiêtam s³owa Artura Gaw³a, 
wypowiedziane podczas otwarcia 
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domu Piaseckich. „Lubimy szczyciæ 
siê naszym dziedzictwem, ale nie 
potrafimy go chroniæ”. Te s³owa 
dotycz¹ tak¿e nas. Knyszyn jak na tak 
bogat¹ historiê ma niewiele zaby-
tków. Dawny budynek szpitala oraz 
synagoga zosta³y rozebrane. Mamy 
jeszcze star¹ przychodniê, „niechcia-
ny zabytek”, którym obdarowa³ nas 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
a jego decyzjê podtrzyma³ Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zastanówmy siê jak ocaliæ ten obiekt. 
Niech pozostanie pami¹tka po ponad 
100-letniej historii knyszyñskiego 
szpitala.

Gmina Knyszyn przystêpuje 
te¿ do opracowania koncepcji rewita-
lizacji Rynku. Burmistrz prowadzi 
rozmowy z renomowanym biurem 
projektowym. Jest szansa na to, ¿e 
nasz Rynek uzyska wygl¹d reprezen-
tacyjny, na miarê XXI wieku oraz 
bogatej historii królewskiego grodu. 
Proponowane rozwi¹zania mog¹ byæ 
kontrowersyjne i kosztowne. Prace 
bêdzie mo¿na wykonywaæ etapami, 
w miarê posiadanych i pozyskanych 
œrodków. Wa¿ne, aby ca³oœciowa 
koncepcja rewitalizacji rynku, która 
ma szanse powstaæ jeszcze w tym 
roku, by³a w przysz³oœci konsekwen-
tnie realizowana.

Wracaj¹c do budynków: w 
Knyszynie niszczeje te¿ jeszcze 
200-letni internat...
To prawda. O jego bogatej historii 
oraz ludziach z nim zwi¹zanych 
pisaliœmy obszernie na ³amach 
„Goñca” (Nr 3 z 2011 r.) w artykule 
„Tu dzia³a siê wielka historia”. 
Zachêcam do lektury.

Jest to du¿y drewniany bu-
dynek, w niez³ym stanie techni-
cznym, zw³aszcza, je¿eli porównamy 
go z w³aœnie oddanym do u¿ytku 
domem rodziny Piaseckich. To ideal-
ne miejsce na urz¹dzenie schroniska 
m³odzie¿owego. Pod domem znajdu-
j¹ siê kamienne, sklepione piwnice, 
œwietne np. do urz¹dzenia stylowej 
kawiarenki. Po remoncie mo¿e to byæ 
prawdziwe „cacko”. Pamiêtajmy, ¿e 
³atwiej jest pozyskaæ fundusze na re-
mont domu z histori¹ ni¿ wybudo-
wanie nowego obiektu. Budynek po-
³o¿ony jest przy szlakach prowadz¹-
cych do Puszczy Knyszyñskiej a w 
pobliskiej szkole znajduje siê 
zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz 
kuchenne. Tymczasem w Knyszynie 
brak jest miejsc noclegowych. Tury-
stów chc¹cych przenocowaæ w na-
szym mieœcie odsy³amy do Moniek a 
goœciom zagranicznym odwiedzaj¹-
cym nas, chocia¿by podczas imprezy 
konopielkowej, szukamy noclegu w 
najbli¿szej okolicy... 

Na koniec ¿yczê Knyszyno-
wi i jego mieszkañcom, jak¿e dum-
nym z historii swego miasta, aby po-
zosta³o tu jak najwiêcej materialnych 
œwiadectw jego bogatej przesz³oœci. 

•

Krzysztof Bagiñski jest wicepreze-
sem Knyszyñskiego Towarzystwa 
Regionalnego, redaktorem naczel-
nym „Goñca Knyszyñskiego”; 
zastêpca burmistrza Knyszyna. 
Wczeœniej by³ kierownikiem 
referatu infrastruktury i promocji 
gminy Knyszyn i, w latach 1996-
2001, dyrektorem Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury.



HISTORIA

30

Leopold Szostek – prezes Gospodar-
stwa Rybackiego w E³ku, które 
dzier¿awi stawy knyszyñskie, wy-
szpera³ ciekawy artyku³, który ukaza³ 
siê w czasopiœmie „Okólnik 
Rybacki” nr 1,2 z 1914 r. By³ to organ 
Krajowego Towarzystwa Rybackie-
go w Krakowie. Artyku³ nosi tytu³ 
„Rybactwo knyszyñskie”, a jego 
autorem by³ L. Mosiñski.

Przytaczam ten artyku³ w 
ca³oœci, w oryginalnej pisowni, wraz 
z komentarzem redakcji czasopisma.

Rybactwo Knyszyñskie uwa¿ane jest 
za jedno z najstarszych i najwiêk-
szych gospodarstw w ca³ej Polsce, 
gdy¿ datuje siê z 1550-60 roku. 
Zygmunt August, król polski który 
umar³ w Knyszynie 7 lipca 1572 roku, 
posiada³ tutaj sw¹ letni¹ rezydencjê i 
hodowa³ liczne stadniny koni. Za 
panowania swego zbudowa³ w 
Knyszynie jezioro sztuczne, obszaru 
kiedyœ przesz³o 1000 morgów i na 
pami¹tkê dostojnego budowniczego 
nazwane zosta³o Zygmunt czyli 

Augustowskie. Jezioro to zbudowane 
jest w du¿ej dolinie przy zbiegu trzech 
niewielkich rzek i pozwala siê 
nape³niæ i spuszczaæ do suchego dna. 
Prócz wymienionego jeziora, w sk³ad 
gospodarstwa wchodzi 32 stawów 
obszaru razem 1305 morgów. 

W roku 1888 rybo³óstwo 
by³o powiêkszone przez hr Z £ubieñ-
skiego pod kierunkiem p Leona 
Mizerskiego. W roku 1904 przez in¿. p 
Gierdwoyna. Po œmierci Mizerskiego 
rybo³óstwo by³o prowadzone przez 
ludzi nie maj¹cych pojêcia o fachu, 
przez co znacznie upad³o. Po objêciu 
przeze mnie posady hodowcy w 
Knyszynie, gospodarstwo znalaz³em 
w stanie kompletnego upadku. Stawy 
by³y zachwaszczone, zakwaszone, z 
wszelk¹ dzik¹ ryb¹ i nie zarybione 
prawid³owo. Groble obsiad³y, 
wskutek czego woda nie pozwala³a 
siê podnosiæ wysoko. Dopiero przy 
usilnej kilkuletniej pracy i zabiegach 
zdo³a³em postawiæ rybo³óstwo na 
nogi .Praktykowa³em za granic¹ u 

Knyszyñskie 
rybactwo 
przed I wojn¹ œwiatow¹

MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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by³ego ucznia d Dubisza, zwiedza³em 
i praktykowa³em w gospodarstwach 
wzorowo urz¹dzonych pod kierun-
kiem fachowców tj u barona Birona w 
Rypinie w ks. Poznañskiem, ks. Ra-
dziwi³a w Antoninie itp. Przez d³ugo-
letnie gospodarowanie i zak³adanie 
gospodarstw naby³em niejakiej 
praktyki i z zadania, jak s¹dzê, 
wywi¹za³em siê dobrze. Groble 
podnios³em, stawy oczyœci³em i 
porzn¹³em w kratê  rowami .  
Urz¹dzi³em nowe tarliska, gdy¿ stare 
by³y zbudowane na zimnicach, 
miejscach nie stosownych i nie 
zdatnych dla prawid³owej hodowli 
narybku. Nastêpnie zbudowa³em 
nowe zimochowy na wodzie rzecznej 
silnie bie¿¹cej, gdy¿ stare by³y w ten 
sposób, ¿e woda przychodzi³a tylko z 

artezyjskich studni i nie wystarcza³a, 
przeto zdarza³y siê wypadki licznego 
œniêcia karpi w zimochowach. 

Zastosowa³em po raz  
pierwszy, mimo obaw administracji w 
Knyszynie, hodowlê szczupaków z 
karpiami która mi siê znakomicie 
uda³a. Puszczam do karpi 2- i 3-
letnich szczupaki o rok m³odsze , które 
oczywiœcie szkody karpiom wyrz¹dziæ 
nie mog¹. Szczupaki wycinaj¹ w 
stawie ¿aby i wszelk¹ dzik¹ rybê, 
przez co pozbawiaj¹ karpi niepotrze-
bnych ¿ar³oków i fauna karpiowa w 
danym stawie powiêksza siê i 
szczupak wyrasta, inaczej mówi¹c 
wilk syty i koza ca³a. 

Teraz myœlê wpuszczaæ 
zamiast szczupaków sandacza, gdy¿ 
hodowla jego w wodach stoj¹cych nie 

Jan Waœniewki – administrator maj¹tku Knyszyn, Stanis³aw Skrobecki – buchalter 
maj¹tku, Sawarzyñski – leœnik maj¹tku, Mosiñski – ichtiolog ryboóstwa
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podlega wielkim trudnoœciom i 
sandacz udaje siê, lecz Litwa trochê 
daleko le¿y od sandacza i bêd¹ 
trudnoœci  ze sprowadzeniem. 
Obecnie dziêki szczupakom iloœæ 
dzikiej ryby w stawach dosz³a do 
minimum. W przesz³ych latach 
corocznie wy³awiano dzikiej ryby 
parêset centnarów, a dziœ mogê 
powiedzieæ, ¿e jest wytêpion¹ 
zupe³nie. 

Na dowód jak gospodarstwo 
posz³o do góry s³u¿y to, ¿e w roku 
1904 z³owiono karpi towarowych 476 
cent. a obecnie suma ta przekracza 
2000 cent., licz¹c po 25 rb. cent. 
(bierzemy wiêcej) rybo³ówstwo daje 
przesz³o 50.000 rb. rocznego 
dochodu. Suma karpi mo¿e dojœæ do 
3000 cent , lecz brakuje mi potrzebnej 
samodzielnoœci w gospodarstwie. 
Produkuj¹ siê trzylatki. Zbyt 
produktów Berlin, Warszawa i 
pobliski Bia³ystok.

UWAGA: Gospodarstwo knyszyñskie 

jest lenn¹ w³asnoœci¹ Rosyi, obecnie 
nale¿y jeszcze do spadkobierców œ. p. 
Adama hr. Krasiñskiego jednak po 
wygaœniêciu tych¿e przechodzi na 
w³asnoœæ rz¹du.

 L. Mosiñski.

Myœl hodowania sandaczy pochwaliæ 
tylko mo¿emy zw³aszcza, ze tamtejsze 
g³êbokie i czyste wody nadawaæ siê 
mog¹ znakomicie do tego a w doda-
tku sandacz jako ryba konsumpcyjna 
i handlowa, stoi znacznie wy¿ej ni¿ 
szczupak.

Trudnoœci w sprowadzeniu 
sandaczy niema siê co obawiaæ, gdy¿ 
w praktyce zarybiania sandaczem 
wód odleg³ych od Ÿróde³ nabywania 
tej ryby u¿ywa siê z zasady tylko ikry, 
a ta znosi bardzo dobrze nawet d³ugi 
transport.

Z ca³¹ gotowoœci¹ s³u¿y 
ka¿demu Krajowe Towarzystwo 
rybackie swem poœrednictwem i to ze 
Ÿróde³ wypróbowanych a wiêc 
bezwzglêdnie pewnych.

Po³owy ryb w CzechowiŸnie
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Wysy³ka ikry nastêpuje 
normalnie w pocz¹tkach kwietnia. 

 Redakcya. 

Artyku³ ten jest cennym uzupe³nie-
niem historii hodowli ryb w staro-
stwie knyszyñskim. Knyszyñskie 
rybactwo zaczê³o siê od stawów, 
które zosta³y zbudowane w pobli¿u 
dworu królewskiego. Pe³ny jego 
rozwój nast¹pi³ po wybudowaniu 
przez Piotra Chwalczewskiego 
jeziora Zygmunta Augusta. Po 
zniszczeniu dworu królewskiego, 
równie¿ stawy w Knyszynie z 
czasem uleg³y likwidacji a jezioro 
Zygmunta Augusta sta³o siê jedynym 
akwenem produkcyjnym. Przy 
folwarku knyszyñskim istnia³y 
sadzawki, ale jak wynika z mapy z 
1862 r. by³y one niewielkie i pe³ni³y 
raczej rolê magazynów ni¿ stawów 
produkcyjnych. 

Przesadkowy system hodo-
wli karpi by³ znany od XVI wieku. 
System ten jednak by³ doœæ 
prymitywny i przy jego stosowaniu 
cykl produkcyjny karpi, tzn. od 
narybku, do ryby handlowej wynosi³ 
piêæ lat. System ten w drugiej 
po³owie XIX wieku udoskonali³ 
znacznie Tomasz Dubisz (1813-
1888). 

Dubisz by³ synem s³owa-
ckiego rybaka, doskona³ym prakty-
kiem. Zarz¹dza³ stawami w maj¹-
tkach w S³owacji i na po³udniu 
Polski.  Wprowadzi³ praktykê 
przenoszenia œwie¿o wylêgniêtego 
narybku ju¿ po kilku dniach (4-5) do 
tzw. przesadek pierwszych a 
nastêpnie po 4-5 tygodniach do tzw. 
przesadek drugich. W ten sposób ncji 

m³ody narybek przenoszony do 
nowych œ rodowisk  wodnych  
znajdowa³ w nich bogatsze zasoby 
naturalnego po¿ywienia zapewnia-
j¹ce mu w konsekwencji mo¿liwoœæ 
maksymalnego wzrostu w ci¹gu 
pierwszego roku hodowli. Dziêki tym 
udoskonaleniom oraz rozpoczêciu 
dokarmiania ryb, cykl produkcyjny 
karpi skróci³ siê z piêciu do trzech lat. 
W efekcie znacznie wzros³a op³acal-
noœæ hodowli karpi. System Dubisza 
do chwili obecnej jest podstaw¹ 
hodowli karpi w Polsce. 

Dubisz by³ prostym, niewy-
kszta³conym rybakiem. Swojej meto-
dy nie opracowa³ na piœmie. Dopiero 
jego uczniowie usystematyzowali i 
opisali metody jego gospodarki 
rybnej. L Mosiñski chwali siê i¿ 
praktykowa³ u ucznia Dubisza. 
Nowoczesna gospodarka karpiowa 
wg metody Dubisza najwczeœniej 
rozwinê³a siê w zachodniej czêœci 
Ma³opolski a nastêpnie rozprzestrze-
ni³a siê na terenie ca³ej Polski.

Najpewniej na potrzeby 
tego systemu stawy knyszyñskie 
zosta³y w 1888 i w 1904 r. znacznie 
rozbudowane. Zbudowano du¿y 
kompleks stawów w folwarku 
knyszyñskim oraz rozbudowano 
stawy w Popielewie. 

L. Mosiñski nie pisze w któ-
rym roku rozpocz¹³ pracê w Knyszy-
nie. Wed³ug niego stawy w momencie 
rozpoczêcia pracy by³y ca³kowicie 
zapuszczone. Z materia³ów ksiêgo-
wych z 1902 r. wynika i¿ na pocz¹tku 
XX w. stawy knyszyñskie by³y wy-
dzier¿awione przez u¿ytkowników 
maj¹tku. Hodowla ryb wymaga 
ponoszenia sta³ych, niema³ych 
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nak³adów na remonty i konserwacjê 
stawów i grobli oraz wapnowanie. 
Je¿eli umowa dzier¿awna nie by³a 
skonstruowana w³aœciwie, to rodzi³a 
pokusê prowadzenia gospodarki ra-
bunkowej, nastawionej na osi¹gniê-
cie wysokiego zysku w krótkim okre-
sie, a nie d³ugotrwa³ego inwestowa-
nia. 

I tak najpewniej by³o w 
Knyszynie. Skoñczy³o siê to zapu-
szczeniem stawów i katastrofalnym 
spadkiem ich produkcyjnoœci. Nie 
pomóg³ system Dubisza, który na 
pewno by³ stosowany, je¿eli zabrak³o 
elementarnej uczciwoœci ze strony 
dzier¿awcy. Po odbudowie gospodar-
ki stawowej przez L Mosiñskiego 
produkcja ryb wzros³a z 476 
centnarów do 2000 centnarów (ok. 
100 ton) w 1914 r., których wartoœæ 
wynosi³a ok. 50 tys. rubli. By³a to 
niew¹tpliwie bardzo wysoka suma, 

poniewa¿ rubel w tym okresie by³ 
mocn¹ walut¹. Œwiadczy³o to 
równie¿ o bardzo wysokiej cenie 
karpi. 

Wkrótce po ukazaniu siê 
przytaczanego artyku³u wybuch³a 
pierwsza wojna œwiatowa. L Mosiñ-
ski najpewniej opuœci³ Knyszyn, 
poniewa¿ z jego osob¹ nie spotykamy 
siê w póŸniejszym okresie. w 1918 r. 
do Knyszyna przyjecha³ Henryk 
Jakacki i on przez nastêpne dwadzie-
œcia lat z sukcesami prowadzi³ 
gospodarkê rybn¹ w knyszyñskim 
maj¹tku. 

•
__________

 Literatura:
Wojciech Szczygielski, Zarys 
dziejów rybactwa œródl¹dowego w 
Polsce ,PWRiL, Warszawa 1967.

Po³owy ryb w CzechowiŸnie
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REGINA ŒWITOÑ

*        *        *

O, có¿ jest piêkniejszego ni¿ wysokie drzewa

za poet¹ powtarzam
urod¹ urzeczona 

oto obrazek z mojego miasteczka
wiekowy wi¹z, przy nim chata
do chropowatej piersi drzewa utulona

ponad zmursza³ym dachem
jak panteon wynios³y
szmerem liœci
tajemnice przesz³oœci rozmiata
poœród domów co cyfrowymi 
polsatami wybiegaj¹
poza horyzontu ulice
trwaj¹ tak jakby czas ich nie dotyczy³
wiekowy wi¹z
i bezpieczna w jego ramionach
biedna, stara chata



Promocja wydanej na jubileusz ksi¹¿ki opisuj¹cej 
dzieje kalinowskiej parafii 

Zawieszenie pami¹tkowej tablicy 
w koœciele w Kalinówce

Praca Zuzanny Jaromiñskiej. 
I miejsce w konkursie plastycznym 

z okazji 500-lecia parafii

Msza œw. odprawiana przez ksiê¿y pochodz¹cych z 
Koœcielnej b¹dŸ niegdyœ tu pracuj¹cych 

Kalinówki 

Goœcie na mszy œw. koncelebrowanej 
przez apb. Edwarda Ozorowskiego
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