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POEZJA

Srebrny pierœcionek

Czasami w sadzie srebrzysty pierœcionek
mo¿esz zobaczyæ, na ga³¹zce, zim¹.
Wiedz, ¿e pierœcionek to zarêczynowy
motyla z drzewem. Kiedy mrozy min¹,
z srebrnych ziaren pierœcionka m³ode siê rozwin¹
g¹sieniczki, by listki objadaæ zielone.
Taki po zarêczynach to miesi¹c miodowy.

Nie ka¿de zarêczyny do szczêœcia prowadz¹.
Nieraz wiêc ich zerwanie m¹drzy ludzie radz¹.
Gdy ten pierœcionek ujrzysz, u¿yj sekatora,
by zerwaæ zarêczyny, póki jeszcze pora.
Bo gdy siê pierœcienica z jab³oni¹ zarêczy,
to siê w takim ma³¿eñstwie 
jab³oñ bardzo mêczy.

ANDRZEJ RUSZKOWSKI

Ostatni tomik wierszy 
Andrzeja Ruszkowskiego
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AKTUALNOŒCI

INFORMACJE SAMORZ¥DOWE

Ostatnie posiedzenie 

radnych
Na III sesji Rady Miejskiej w 
Knyszynie w dniu 2 lutego 
podjê³o uchwa³y w nastêpuj¹-
cych sprawach:

• podwy¿szenia kryterium dochodo-
wego uprawniaj¹cego do korzystania 
z bezp³atnej pomocy w formie 
do¿ywiania zgodnie z wieloletnim 
programem „Pomoc pañstwa w 
zakresie do¿ywiania”,
• uchwalenia Gminnej Strategii Ro-
zwi¹zywania Problemów Spo³ecz-
nych Gminy Knyszyn na lata 2011-
2021,
• trybu i sposobu powo³ywania i 
odwo³ywania cz³onków zespo³u 
interdyscyplinarnego oraz szcze-
gó³owych warunków jego funkcjono-
wania,
• uchwalenia Gminnego programu 
profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych na rok 2011,
• wyznaczenia przedstawicieli do 
reprezentowania gminy Knyszyn w 
Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi,
• rezygnacji gminy Knyszyn z 
cz³onkostwa w Stowarzyszeniu 
Samorz¹dów Dorzecza Biebrzy,
• ramowych planów pracy komisji 
sta³ych Rady Miejskiej w Knyszynie 
na 2011 r. oraz w sprawie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej,
• zatwierdzenia taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe od-

prowadzenie œcieków,
• nadania statutu Zak³adowi Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Knyszynie,
• zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w 
sprawie okreœlenia stawek podatku 
od nieruchomoœci oraz okreœlenia 
wzorów formularzy dla podatku od 
nieruchomoœci,
• uchwalenia Wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Knyszyn na lata 
20112015,
• uchwalenia bud¿etu gminy na 2011 
rok,
• wyra¿enia zgody na zawarcie 
umowy gwarancji bankowej.

Gmina w skrócie:

Szerokopasmowy internet
Podpisano wstêpn¹ umowê na 
budowê szerokopasmowej sieci 
dystrybucyjnej z publicznymi 
punktami dostêpu do Internetu na 
terenie gminy Knyszyn, Moñki, 
Goni¹dz i Jaœwi³y.

Termomodernizacja szkó³
Przygotowany przez Stowarzyszenie 
Gmin Górnej Narwi wniosek 
„Termomodernizacja budynku ZSO 
w Knyszynie i budynku ZS w 
Kalinówce Koœcielnej” znalaz³ siê na 
tzw. podstawowej liœcie. Daje to 
bardzo du¿e szanse na zrealizowanie 
tych inwestycji w bie¿¹cym roku z 
dofinansowaniem ze œrodków UE.
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AKTUALNOŒCI

Przygotowania do nowych 
inwestycji drogowych
Wydano decyzjê ustalaj¹c¹ lokaliza-
cjê inwestycji celu publicznego, 
dotycz¹c¹ budowy drogi w Nowi-
nach Kasjerskich. 
· Zlecono wykonanie doku-
mentacji projektowej dotycz¹cej 
rekultywacji przed³u¿enia ulicy 
Bia³ostockiej (Goœciniec). 
· Wszczêto procedurê admini-
stracyjn¹ zwi¹zan¹ z poszerzeniem 
dróg za ul. Koœcieln¹ w Knyszynie. 
Inwestycja wymaga: ustalenia lokali-
zacji inwestycji celu publicznego, 
zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych, wykupu gruntów prywa-
tnych (w przypadku czêœci dzia³ek, 
które nie zosta³y dotychczas wydzie-
lone, wykup zostanie poprzedzony 
przeprowadzeniem procedury 
podzia³owej) lub wyw³aszczenia 
gruntów, nadania nazw ulic. 

Ponadto przygotowywane jest 
postêpowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego na równanie dróg na 
terenie gminy Knyszyn wraz z 
dostaw¹ ¿wiru.

Likwidacja kolonii
Rozpoczêto procedurê likwidacji 
nazw urzêdowych miejscowoœci na 
terenie gminy Knyszyn: kol. 
Lewonie (obrêb: Czechowizna) oraz 
kol. Kalinówki Koœcielnej. 

Dotacje na sport
Og³oszono konkurs otwarty ofert na 
realizacjê zadañ publicznych z 
zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2011 r. Wysokoœæ 
dotacji: 47 tys. z³.·

Nowi so³tysi
Po przeprowadzonych w lutym w 
so³ectwach gminy Knyszyn wybo-
rach so³tysami (druk wyt³uszczony) i 
cz³onkami rad so³eckich zostali:

OGRODNIKI: Kakareko Kazimierz, 
Golecki Mariusz, Gorlewski Robert, 
Mnich Pawe³, P³oñski Mariusz.
KALINÓWKA KOŒCIELNA:  
Golecka Iwona, Fiedorowicz Barbara, 
Laskowski Jerzy, Piskor Marek, Toczy-
d³owska Marta.
GUZY: Kakareko Stanis³aw, Kakareko 
Wojciech s. Jana, Kakareko Wojciech s. 
Stanis³awa, Roszko Piotr, ̄ ak Wies³aw.
NOWINY ZDROJE: Wojtulewicz 
Jerzy, Urbanowski Bogus³aw, Wojtule-
wicz Romualda.
NOWINY KASJERSKIE: Wysocki 
Maciej, Kudzinowski Andrzej, Nowicka 
Jadwiga,Wysocki Stanis³aw
CZECHOWIZNA: Snarski Alfred, 
Grom Andrzej s. Antoniego, £upiñski 
Kamil, Poliñski Zdzis³aw, Sienkiewicz 
Irena.
WODZI£ÓWKA: Zabielski Andrzej, 
£azarczyk Kazimierz, Topczewski Pawe³
GR¥DY: Packiewicz Edyta, Packie-
wicz Pawe³, Pietlukiewicz Stanis³awa, 
P³aszczyk Stanis³aw, Siminiak Mieczy-
s³aw
ZOFIÓWKA: Zalewski Mariusz, 
Bukrym Dariusz, Klimowicz Andrzej 
Klimowicz S³awomir,  Pop³awski 
Kazimierz
JASKRA: Gliñski Ireneusz, Bagiñski 
Adam, Do³¿yk Leszek, Jurgiel Henryk
CHOBOTKI: Baranowski Andrzej, 
Baranowska Luiza, Marciszewski Kazi-
mierz, Roszkowski S³awomir
PONIKLICA: Sadowska Izabela, 
Karejwo Grzegorz, Przybyszeski Tomasz
WOJTÓWCE: Powtórne wybory 
odbêd¹ siê w II po³owie lutego.
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AKTUALNOŒCI

Zakoñczono
remont remizy
Knyszyñska remiza wygl¹da jak na 
Zachodzie! Jest nowoczesna i fun-
kcjonalna. Ju¿ zakoñczy³y siê prace 
remontowe budynków Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej. 

Kosztuj¹ca ponad pó³ milio-
na z³otych modernizacja objê³a zmia-
nê pokrycia dachu, ocieplenie budyn-
ku (wraz z wymian¹ ogrzewania cen-
tralnego), zagospodarowanie trzecie-
go gara¿u oraz urz¹dzenie maga-
zynku, toalety i pomieszczenia 
socjalnego dla stra¿aków. 

By³a to jedna z najwiêk-
szych inwestycji w naszej gminie w 
minionym roku (zdjêcie powy¿ej).  •

F
o
t.
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Bezp³atne badania 
mammograficzne 
Wszystkie kobiety w wieku od 50 do 
69 lat bêd¹ mog³y wykonaæ w 
Knyszynie bezp³atne badanie piersi 
(panie, które nie mieszcz¹ siê w tym 
przedziale wiekowym mog¹ prze-
badaæ siê za op³at¹ 70 z³).

Specjalny autobus, w któ-
rym bêd¹ wykonywane badania, tzw. 
mammobus, stanie na placu przed 
urzêdem miejskim 24 lutego 
(czwartek) w godz. od 9:00 - 17: 00.

Wiêcej informacji mo¿na 
uzyskaæ pod numerami telefonów:   
85 676 0332 i 85 676 13 22. 

Na badanie nale¿y zabraæ ze 
sob¹ dowód osobisty oraz, jeœli posia-
damy, poprzednie badanie mam-
mograficzne.                                     •
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Z³ote Gody

Tu¿ po dniu œw. Walentego, 15 lutego, 
10 ma³¿eñstw z gminy Knyszyn 
uroczyœcie obchodzi³o swoje Z³ote 
Gody. Dostojnych jubilatów, przy-
znanymi przez prezydenta RP 
medalami za d³ugoletnie po¿ycie 
ma³¿eñskie, odznaczy³ burmistrz 
Knyszyna Andrzej Matyszewki. 

50 lat wspólnie prze¿yli: 
Irena i Bogus³aw Marchelewicz, 
Miros³awa i Edward Królikowscy, 
Zofia i W³adys³aw Budni, Alfreda      
i Alfred Rutkowscy, Teodora i Józef 
Fiedorowicz, Adolf i Monika Gur-
³acz, Marianna i Eugeniusz Kochañ-

scy, Jadwiga i Antoni Kochañscy, 
Halina i Alfred Czerepko oraz W³a-
dys³awa i Stanis³aw Jurgiel.              •

  Serdecznie dziêkujê mie-
szkañcom wsi Chobotki za 
poparcie mojej kandydatury w 
wyborach do Rady Miejskiej 
Knyszyna. 

          Andrzej Baranowski

F
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SPORT

Organizatorzy Turnieju pi³karskiego 
o Puchar Burmistrza Knyszyna 
zaprosili do rozgrywek czo³owe 
dru¿yny w kategorii wiekowej 
¿aków: BSP Jagiellonia, MOSP 
Jagiellonia, MOSiR Grajewo, £KS 
£om¿a, D¹b D¹browa Bia³ostocka i 
Rona 03 E³k. Listê uzupe³ni³a 
dru¿yna gospodarzy — Podlasiak.

W turnieju zwyciê¿yli 
zawodnicy BSP Jagielloni II, której 
bramki broni³ uczeñ naszej szko³y — 
Kuba Lisiewicz.

Honorowym goœciem im-
prezy by³ Tomasz Frankowski — 
osoba znana wszystkim sympatykom 
sportu, który wraz z burmistrzem 
Knyszyna, Andrzejem Matysze-

wskim wrêcza³ puchary dru¿ynom     
i nagrody indywidualne najlepszym 
zawodnikom turnieju.

Opiekunowie i trenerzy pod-
kreœlali wysoki poziom wyszkolenia 
oraz zaanga¿owanie m³odych ade-
ptów pi³ki no¿nej. 

Organizatorzy dziêkuj¹ bur-
mistrzowi Knyszyna, dyrekcji Zespo-
³u Szkó³, Knyszyñskiemu Oœrodkowi 
Kultury oraz Markowi Lisiewiczowi, 
dziêki którym turniej przebieg³ spra-
wnie i organizacyjnie sta³ na wyso-
kim poziomie.  

Goœcie ¿yczyli organizato-
rom, by knyszyñskie zawody na sta³e 
wpisa³y siê w kalendarz sportowy 
województwa.                                  •

Tomasz Frankowski
na turnieju w Knyszynie

Nagrody dla uczestników 
knyszyñskiego turnieju 

wrêczali pi³karz polskiej 
reprezentacji Tomasz 

Frankowski z Jagiellonii i 
dyrektor ZSO w Knyszy-

nie, Krzysztof Chowañski 

MIECZYS£AW PIASECKI
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KULTURA

Akcja Zima 2011
Jak co roku, tak¿e i w minione ferie, 
Knyszyñski Oœrodek Kultury 
zorganizowa³ dla 40-osobowej grupy 
dzieci z Knyszyna atrakcyjny wypo-
czynek. „Akcja Zima” przez tydzieñ 
goœci³a równie¿ w Zofiówce. Trady-
cyjnej ju¿ „Akcji” towarzyszy³o jak 
zawsze mnóstwo zabaw, konkursów  
i zajêæ plastycznych.                         •

Fot. Knyszyñski Oœrodek Kultury

Wiêcej zdjêæ na 
www.kok.knyszyn.pl



10

EKOLOGIA

Usuñ azbest
Mieszkañcy gminy Knyszyn 
mog¹ uzyskaæ dofinansowanie 
na usuwanie azbestu. 

Wsparcie pochodzi ze œrodków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Bia³ymstoku.

Kwota dofinansowania mo-
¿e wynieœæ nawet 100% kosztów :
• demonta¿u dachu lub innych wyro-
bów zawieraj¹cych azbest,
• transportu z miejsca rozbiórki do 
miejsca unieszkodliwiania,
• unieszkodliwiania odpadu niebez-
piecznego poprzez sk³adowanie.

Dofinansowanie nie obej-
muje zakupu i monta¿u nowych 
pokryæ dachowych.

Osoby zainteresowane uzy-
skaniem dofinansowania powinny do 
1 marca z³o¿yæ odpowiedni wniosek 
w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie. 
Osoba do kontaktu: Wojciech Lasik, 
podinsp. ds. budownictwa i planowa-
nia przestrzennego (tel. 85 727 9983).

Eternit (azbestowo-cementowy) by³ 
popularnym materia³em s³u¿¹cym do 
krycia budynków czy budowy rur. Od 
1997 r. jego u¿ywanie jest ca³kowicie 
zabronione. W³ókna azbestu ³atwo 
dostaj¹ siê do organizmu, przenikaj¹ 
do dolnych dróg oddechowych i 
wbijaj¹ siê w p³uca, gdzie pozostaj¹. 
W wyniku wieloletniego dra¿nienia 
komórek wywo³uj¹ nowotwory.

•

Wycieczka za baterie
Trwa konkurs dla uczniów i przed-
szkolaków z gminy Knyszyn

Burmistrz Knyszyna po raz kolejny 
og³osi³ konkurs „Baterii mniej – 
Ziemi l¿ej”. Jego celem ma byæ 
kszta³towanie i promowanie postawy 
sprzyjaj¹cej trosce o œrodowisko, a w 
szczególnoœci nawyku segregacji 
zu¿ytych baterii. Jest adresowany do 
uczniów szkó³ podstawowych i  
przedszkola z gminy Knyszyn.

Od 10 stycznia do koñca kwie-
tnia uczniowie bêd¹ zbieraæ zu¿yte 
baterie do specjalnych pojemników. 
Po zwa¿eniu baterie bêd¹ przeka-
zane przez szko³ê wyznaczonemu 
pracownikowi urzêdu miejskiego.

Klasy, które zbior¹ najwiêcej 
kilogramów baterii w przeliczeniu na 
jednego ucznia, zostan¹ nagrodzone. 
Za zajêcie I miejsca klasa otrzyma 
nagrodê w postaci dofinansowania 
wycieczki szkolnej na kwotê 1000 z³, 
za zajêcie II miejsca — dofinansowa-
nie wycieczki szkolnej na kwotê 500 
z³. Klasa, która zajmie III miejsce 
otrzyma nagrodê od firmy PMS 
Bartnicki — odbiorcy baterii.           •

W Knyszynie nadal jest wiele budynków 
krytych rakotwórczym eternitem

RED

F
o
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EKOLOGIA

Od kilku lat na ulicach Knyszyna 
stoj¹ specjalne pojemniki przezna-
czone do gromadzenia posegre-
gowanych odpadów. Nasi mieszkañ-
cy korzystaj¹ z nich chêtnie. Jednak 
jak siê okazuje, sposób w jaki 
niektórzy z nich to robi¹, budzi du¿o 
zastrze¿eñ. 

Mimo doskonale wido-
cznych oznaczeñ, do wydzielonych 
pojemników na szk³o, plastik i maku-
laturê trafiaj¹ nie tylko te rodzaje 
odpadów, na które s¹ przeznaczone 
(np. powszechne wyrzucanie karto-
nów do plastiku). Co gorsze, w konte-
nerach nieraz znajduj¹ siê w ogóle 
nieposegregowane œmieci i mokre 
odpadki. Worki z nieczystoœciami po-
jawiaj¹ siê (zw³aszcza po nocy!) te¿ 
obok pojemników, a wydostaj¹ce siê 
z nich papiery i folie wiatr unosi 
wokó³ przez kilka dni. Praktyki takie, 
delikatnie rzecz ujmuj¹c, s¹ ma³o 
kulturalne.

S³u¿by zajmuj¹ce siê zbiór-
k¹ posegregowanych odpadów nie 
wywo¿¹ wszystkich œmieci. Kosze na 
odpadki mieszane mo¿na zamówiæ w 

Zak³adzie Gospodarki Komunalnej, 
który zajmie siê opró¿nieniem ich na 
naszej posesji. Wrzucanie wszelkich 
nieczystoœci do pojemników selekty-
wnej zbiórki k³óci siê z wa¿n¹ dla 
naszego œrodowiska ide¹ segregacji. 
Wystarcz¹ œmieci jednego mieszkañ-
ca, by zepsuæ ca³y kontener odpadów, 
które prawid³owo segregowa³o 
kikudziesiêciu knyszynian!

Zwracamy szczególn¹ uwa-
gê na pojemniki przy ul. Starodwor-
nej (mamy nadziejê, ¿e wkrótce 
zmieni¹ usytuowanie), przy których 
stanê³a tablica informacyjna nt. znaj-
duj¹cej siê tam niegdyœ synagogi.

Œmieciarski problem

RED

Aktualne op³aty 
za wodê i œcieki

Knyszyñscy radni zatwierdzili taryfy 
na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i 
zbiorowe odprowadzanie œcieków 
zaproponowane przez Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej.

• Cena na zbiorowe zaopatrzenie w 
wodê wynosi netto 1,51 z³ + VAT 

31 m  
3• Za odprowadzenie 1 m  œcieków 

zap³acimy zaœ netto 3,03 z³ + VAT.

Podane taryfy bêd¹ obowi¹zywa³y od 
1 kwietnia tego roku do 31 marca 
2012 r.                                              •

za 

F
o
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KULTURA

23 stycznia w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury odby³ siê zorganizowany 
przez nasz¹ placówkê Powiatowy 
Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych. 

Po wys³uchaniu dziewiêciu 
zespo³ów kolêdniczych komisja 
konkursowa w sk³adzie: Andrzej 
Dyrda³ (dyrektor Wojewódzkiego 
Oœrodka Animacji Kultury), Józef 
Zyœk (korepetytor œpiewu, Wojewó-
dzki Oœrodek Animacji Kultury), 
Zygmunt Ciesielski (etnograf) 
wytypowa³a na Wojewódzki Prze-
gl¹d Kolêdniczy w Hajnówce trzy 

zespo³y: M³odzie¿ow¹ Grupê Kolê-
dnicz¹ z Jaœwi³, K¹dzielnice z Jaœwi³ 
oraz Pogodn¹ Jesieñ z Moniek.         
(30 stycznia M³odzie¿owa Grupa 
Kolêdnicza z Jaœwi³ na przegl¹dzie 
wojewódzkim (wyst¹pi³y tam 33 
zespo³y z regionu) zajê³a w jednej z 
kategorii I miejsce).

Komisja podkreœli³a wysoki 
poziom ca³ego przegl¹du, jednak¿e 
do fina³u wojewódzkiego postanowi-
³a wytypowaæ te grupy, które w szcze-
gólny sposób odwzorowa³y tradycyj-
ne kolêdowanie. 

Powiatowy przegl¹d 
zespo³ów kolêdniczych
w Knyszynie
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W przerwie mo¿na by³o 
us³yszeæ kolêdy w wykonaniu 
m³odzie¿owego chóru „Bell Canto” z 
Knyszyna. 

Na zakoñczenie wszyscy 
uczestnicy przegl¹du otrzymali od 
starosty monieckiego, Joanny Kuli-
kowskiej i zastêpcy burmistrza 

Knyszyna, Krzysztofa Bagiñskiego, 
nagrody i wyró¿nienia. Po zakoñczo-
nym konkursie odby³o siê spotkanie 
dyrektorów oœrodków kultury z 
terenu powiatu monieckiego ze 
starost¹ monieckim, dotycz¹ce 
dofinansowania imprez kulturalnych 
o zasiêgu powiatowym.                    •
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stoku, Maciej Bolek, komendant 
powiatowy PSP w Moñkach, Tadeusz 
Kulikowski burmistrz Goni¹dza oraz 
Zbigniew Karwowski, burmistrz 
Moniek.

Podsumowania dokonañ i 
osi¹gniêæ ubieg³ego roku dokona³ 
wiceprezes Zarz¹du Rejonowego 
PCK w Moñkach. Poinformowa³, ¿e 
w 2010 r. w powiecie monieckim by³o 
zarejestrowanych 589 czynnych 
honorowych krwiodawców , tj o 35 
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Odby³o 
37 akcji pobierania krwi (o 2 wiêcej 
ni¿ w 2009 r.). Uczestniczy³o w nich 
686 osób (o 75 wiêcej ni¿ w 2009 r.)   
i pozyskano od nich 307 050 ml krwi 
(wiêcej o 39 000 ml).

12 lutego na sali widowiskowej 
Monieckiego Oœrodka Kultury odby³ 
siê bal krwiodawców z naszego 
powiatu. W jego trakcie podsumo-
wano dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia 
krwiodawców w minionym roku.

Imprezê prowadzi³ prezes 
Zarz¹du Rejonowego PCK w 
Moñkach, Andrzej Beczko, który 
przywita³ przyby³ych krwiodawców  
i zaproszonych goœci. Wœród nich 
byli: Joanna Kulikowska, starosta 
moniecki, dr Piotr Radziwon, dyre-
ktor RCKiK w Bia³ymstoku, Micha³ 
Grzybek, wiceprezes Podlaskiego 
Zarz¹du Okrêgowego PCK w 
Bia³ymstoku, El¿bieta Paszkowska 
dyrektor biura PZO PCK w Bia³ym-

Powiatowe spotkanie 

krwiodawców

TOMASZ 
KRAWCZUK
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W ogól-
nopolskim turnieju 
k r w i o d a w s t w a  
„Ognisty ratownik 
— gor¹ca krew” w 
p o d s u m o w a n i u  
województwa po-
dlaskiego uzyska-
no wyniki:
• w kategorii naj-
aktywniejsza je-
dnostka PSP —       
I miejsce Moñki
• w kategorii naj-
aktywniejsza je-
dnostka OSP —     
I miejsce Knyszyn.
• w kategorii naj-
aktywniejszy stra-
¿ak indywidualny: I miejsce Walde-
mar Bochenek OSP Knyszyn, II miej-
sce Stanis³aw Bojarzyñski PSP 
Moñki. Ponadto odniesiono sukces 
na szczeblu krajowym — II miejsce 
zajê³a jednostka PSP z Moniek.

Wiceprezes Podlaskiego 
Zarz¹du Okrêgowego PCK Micha³ 
Grzybek oraz dyrektor biura PZO 
PCK wrêczyli odznaki honorowe: II 
stopnia Alinie Brozio — opiekunce 
szkolnego ko³a PCK LO w Moñkach 
i IV stopnia Zbigniewowi Karwo-
wskiemu — burmistrzowni Moniek.

Odznaki Zas³u¿ony Hono-
rowy Dawca Krwi I stopnia (po 
oddaniu 15-18 l krwi) otrzymali 
m.in.: Szczepan Go³êbiewski i An-
drzej Sokólski z Knyszyna oraz 
Krzysztof Zarzecki z Knyszyna 
Zamku. 

Odznaki II stopnia (za 
oddanie 10-12 l krwi) trafi³y m.in. do 
Joanny Ostrowskiej, Grzegorza Gro-

ma i Mariusza Lipiszko z Knyszyna 
oraz do Andrzeja Oku³owicza z 
Knyszyna Zamku.

Odznaki III stopnia (po 
oddaniu 5-6 l krwi) otrzymali m.in. 
Agnieszka ̄ êdzian, Joanna Szostkie-
wicz, Micha³ Klim i Dawid Krawce-
wicz z Knyszyna oraz Katarzyna 
Dzia³kowska z Jaskry.

Na zakoñczenie czêœci ofi-
cjalnej odznaczonym gratulacje i 
s³owa uznania przekazali dr Piotr 
Radziwon, Micha³ Grzybek, starosta 
Joanna Kulikowska oraz Tomasz 
Krawczuk, który zaœpiewa³ piosenkê 
w³asnego autorstwa p.t. „Nie masz 
jak krwiodawcy”, na znan¹ melodiê 
„Raduje siê serce, raduje siê dusza”. 
Przez zebranych zosta³a ona przyjêta 
z wielkim aplauzem i nagrodzona 
gromkimi brawami.

Potem bawiono siê jeszcze 
d³ugo, d³ugo po pó³nocy!          

        •

Na lutowym balu odznaki Zas³u¿onych Honorowych Daw-
ców Krwi otrzyma³y m.in. knyszynianki: Joanna Ostrowska 
(zdjêcie na stronie obok) i Agnieszka ̄ êdzian (powy¿ej) 
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o drugiej wojnie œwiatowej w 
Polsce nast¹pi³a radykalna Pzmiana ustroju. W nowej rze-

czywistoœci nie by³o miejsca dla 
wielkiej w³asnoœci ziemskiej. 6 wrze-
œnia 1944 r. Polski Komitet Wyzwo-
lenia Narodowego — ówczesny rz¹d, 
wyda³ Dekret o reformie rolnej, który 
przewidywa³ przejêcie, a nastêpnie 
parcelacjê wszystkich maj¹tków, 
których wielkoœæ przekracza³a 50 ha 
na terenach rdzennie polskich oraz 
100 ha na terenach odzyskanych.

Sytuacja maj¹tku Knyszyn 
by³a specyficzna. By³ on w³asnoœci¹ 
pañstwow¹, ale jego prawnym u¿y-
tkownikiem, zgodnie z uchwa³¹ sej-
mow¹ z 1776 r. w ostatnim, ósmym 
pokoleniu by³ Karol Roger Raczyñ-
ski, który prze¿y³ wojnê i mia³ prawo 
nadal u¿ytkowaæ Knyszyn. Lecz kto 
w ówczesnym okresie zwraca³ uwagê 
na takie drobnostki? Maj¹tek zosta³ 
przejêty zgodnie z dekretem o refor-
mie rolnej przez pañstwo. Poszcze-
gólne sk³adniki maj¹tku, tj. folwarki 
Knyszyn, Boguszewo i Klewianka 

przejêto oddzielnymi protoko³ami     
i ró¿ne by³y ich powojenne losy. 

Klewianka i Boguszewo zo-
sta³y ca³kowicie rozparcelowane. La-
sy zosta³y przekazane Lasom Pañ-
stwowym. Folwark knyszyñski nie 
zosta³ rozparcelowany, poniewa¿ 
powiatowy komisarz ziemski, Wa-
c³aw Sztachelski, który przejmowa³ 
folwark wysun¹³ propozycjê utwo-
rzenia na jego bazie gospodarstwa 
nasiennego lub te¿ zaplecza gospo-
darczego szko³y rolniczej. 

Istniej¹ dwa protoko³y prze-
jêcia folwarku knyszyñskiego wraz 
ze stawami. Jeden, z 16 wrzeœnia 
1944 r., a drugi z 22 wrzeœnia 1944 r. 
W pierwszym z nich jako przekazu-
j¹cy wystêpuje doktor Szymborski, 
ówczesny dyrektor szpitala w Kny-
szynie. Prawdopodobnie on by³ 
administratorem folwarku w okresie 
miêdzy wyzwoleniem w dniu 7 lipca 
1944 r., a formalnym przejêciem na 
cele reformy rolnej. Przejmuj¹cym 
by³ natomiast Henryk Jakacki, który 
prze¿y³ wojnê w Rudzie. 

Maj¹tek Knyszyn 
w latach 1944 – 1993

POCZET STAROSTÓW KNYSZYÑSKICH cz. XV

MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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A jaki by³ stan przejêtego 
maj¹tku?. Jak ju¿ pisa³em w poprze-
dnim artykule, prawie wszystkie 
budynki gospodarcze zosta³y zni-
szczone. Ocala³y tylko mieszkania 
s³u¿by folwarcznej oraz kilka 
mniejszych budynków gospodar-
czych. Inwentarz ¿ywy zosta³ zabra-
ny przez Niemców. Maszyny i narzê-
dzia uprawowe rozkradziono. Zasie-
wy by³y zniszczone lub zebrane przez 
okoliczn¹ ludnoœæ i s³u¿bê folwar-
czn¹. Wed³ug protoko³u z 22 wrze-
œnia 1944 r. zosta³o przejête 2357 ha 
gruntów, w tym:
 - 226 ha gruntów ornych,
 - 88 ha u¿ytków zielonych,
 - 780 ha stawów,
 - 1250 ha lasów,
 - 19 ha pozosta³ych gruntów.
Powierzchnie przejmowanych grunt-
ów podano orientacyjnie. Nie wiado-
mo dok³adnie do kiedy Henryk Jaka-
cki administrowa³ przejêtym maj¹-
tkiem, ale na pewno nie trwa³o to 
d³ugo. W obawie przed represjami, 
wyjecha³ w okolice £odzi. 

Jako administrator maj¹tku 
w maju 1945 r. wystêpuje Leszek Wa-
œniewski, syn Jana Waœniewskiego. 
W sierpniu 1945 r. z folwarku kny-
szyñskiego wydzielono 56,6 ha grun-
tów, które rozparcelowano wœród go-
spodarzy Knyszyna. 

W paŸdzierniku 1945 r. za-
pad³a decyzja Ministerstwa Rolni-
ctwa i Reform Rolnych o przekazaniu 
folwarku knyszyñskiego dla Polskich 
Linii Lotniczych LOT. Najpewniej 
wed³ug zamys³u decydentów produ-
kty wytworzone przez gospodarstwo 
Knyszyn mia³y s³u¿yæ zaopatrzeniu 
pasa¿erów LOTu. Przekazany proto-
ko³em z 10 paŸdziernika 1945 r. m-
aj¹tek obejmowa³ nastêpuj¹ce sk³a-
dniki: gospodarstwo rolne, gospodar-
stwo rybne oraz m³yn w Dobrzynie-
wie Fabrycznym. W sk³ad ww. maj¹-
tku wchodzi³y grunty o powierzchni 
1171,8 ha, w tym:
 - 203,3 ha gruntów ornych,
 - 87,5 ha u¿ytków zielonych, 
 - 844,6 ha stawów rybnych,
 - 27,4 ha pozosta³ych gruntów.
W imieniu PLL LOT maj¹tek przej-
mowa³ Stanis³aw Grzybowski, który 
by³ jego administratorem w ci¹gu 
ca³ego okresu u¿ytkowania dóbr 
przez Linie. Wraz z przejêciem maj¹-
tku rozpocz¹³ siê okres stabilizacji, 
jednak¿e LOT, mimo zawarcia 
umowy dzier¿awy gospodarstwa na 
10 lat, nie przyst¹pi³ do odbudowy 
zniszczonych budynków. Widocznie 
nie przewidywa³ d³ugiego u¿ytkowa-
nia lub nie mia³ œrodków na 
odbudowê.

Poniewa¿ przedwojenna 
siedziba administracji oraz zame-
czek by³y zniszczone, administracja 

Janina G¹tkiewicz z Danut¹ Wawrzy-
niak. W g³êbi wypalone mury zameczku. 
Lata 40. XX w.
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przekaza³ protokolarnie gospodar-
stwo Knyszyn Pañstwowym Nieru-
chomoœciom Ziemskim (PNZ). By³a 
to instytucja zarz¹dzaj¹ca przejêtymi 
na podstawie Dekretu o reformie 
rolnej maj¹tkami. W lipcu 1949 r. na 
bazie maj¹tków PNZ zosta³y utwo-
rzone Pañstwowe Gospodarstwa 
Rolne (PGR-y). Najprawdopodo-
bniej równie¿ w tym okresie zosta³ 
utworzony PGR Knyszyn. Po utwo-
rzeniu PGR-ów powo³ano Zespo³y 
PGR jako formê ich zarz¹dzania. 
Powsta³ równie¿ Zespó³ PGR 
Knyszyn. W jego sk³ad wchodzi³o 
dziesiêæ PGR-ów rozrzuconych po 
ca³ym obecnym powiecie monieckim 
tj.: Knyszyn, Ogrodniki, Chobotki, 
Jasionówka, Starowola, Mikicin, 
Sto¿nowo, Bia³osuknie, Nowa Wieœ, 
¯ucielec-Karczak. 

Pierwszym dyrektorem Ze-
spo³u PGR Knyszyn zosta³ Wiktor 

gospodarstwa lotowskiego mieœci³a 
siê w domku, w którym przed wojn¹ 
mieszka³ Henryk Jakacki wraz z 
rodzin¹. Oprócz chwilowego pobytu 
Henryka Jakackiego i Leszka Wa-
œniewskiego do znacjonalizowanego 
maj¹tku wróci³a Paulina Waœniewska 
wraz z córkami Wand¹ i Zofi¹. Po po-
wrocie z niewoli niemieckiej narze-
czonego Wandy, porucznika Leona 
Hy¿ego, wkrótce pobrali siê oni i 
wyjechali w rejon Gdañska. Zofia 
natomiast podjê³a ju¿ 25 lipca 1944 r. 
pracê w gospodarstwie jako ksiêgo-
wa techniczna. By³a do tego dobrze 
przygotowana, poniewa¿ przed woj-
n¹ nieformalnie pracowa³a jako ksiê-
gowa w administracji maj¹tku. Ra-
zem z matk¹ mieszka³y w maleñkim 
domku, wybudowanym „za pier-
wszego sowieta” w gospodarstwie. 

LOT gospodarowa³ w Kny-
szynie do 1948 r. 11 marca 1948 r. 

Zofia Waœniewska w otoczeniu pracowników LOT-u. Po prawej: prawdopodobnie 
Wiktor Czerewacz
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Czerewacz. Rozpocz¹³ on pracê w 
Knyszynie zaraz po wyzwoleniu, 
jako dwudziestoparoletni m³odzie-
niec. W ramach gospodarstwa loto-
wskiego zajmowa³ siê gospodark¹ 
rybn¹. W 1951 r. zapad³a decyzja o 
wydzieleniu z Zespo³u PGR Knyszyn 
gospodarstwa rybackiego i utworze-
nia na jego bazie samodzielnego 
Zespo³u Pañstwowych Gospodarstw 
Rybackich. Zespó³ ten rozpocz¹³ 
dzia³alnoœæ 1 stycznia 1952 r. Na jego 
dyrektora przeszed³ z Zespo³u PGR 
Knyszyn Wiktor Czerewacz. By³ on 
najpewniej z wykszta³cenia i 
zami³owania rybakiem. 

K n y s z y ñ s k i  Z e s p ó ³  
PGRybacki skupia³ gospodarstwa 
rybackie stawowe ze znacznej czêœci 
województwa bia³ostockiego, m.in. 
Wali³y, Pietkowo, Dojlidy. Decyzja o 
wydzieleniu gospodarstwa rybackie-
go spowodowa³a rozbicie jednolitego 
od trzystu lat knyszyñskiego oœrodka 
gospodarczego. Od tego momentu 
miejscowoœæ, któr¹ po wojnie zaczê-
to nazywaæ PGR Knyszyn (przed 
wojn¹ Maj¹tek Knyszyn) zaczê³a siê 
rozwijaæ dwutorowo. Zarówno PGR 
rolny jak i rybacki budowa³ na swoje 
potrzeby mieszkania oraz infrastru-
kturê towarzysz¹c¹. W efekcie dwu-
torowego rozwoju w latach póŸniej-
szych w jednej miejscowoœci fun-
kcjonowa³o dwie mniejsze: rolna i 
rybacka. 

Zespó³ PGR Knyszyn 
istnia³ w latach 1949-1958. Zespo³y 
jako forma organizacyjna PGRów 
s³abo sprawdza³y siê w praktyce. 
Knyszyñski tak¿e. Ze wzglêdu na 
du¿e odleg³oœci gospodarstw od 
siedziby Zespo³u, ich kontrola by³a 

utrudniona. Gospodarstwa by³y ma³e, 
l i czy ³y  od  100  do  300  ha .  
Umaszynowianie dopiero wchodzi³o 
na wiêksz¹ skalê, dlatego znaczna 
czêœæ prac, szczególnie na pocz¹tku 
dzia³alnoœci, by³a wykonywana 
rêcznie, a uprawa roli odbywa³a siê 
p r z y  p o m o c y  k o n i .  K a d r a  
kierownicza gospodarstw czêsto siê 
zmienia³a i mia³a niskie kwalifikacje. 
Wiêkszoœæ kierowników mia³o tylko 
p o d s t a w o w e  w y k s z t a ³ c e n i e .  
Równie¿ du¿a rotacja by³a wœród 
pracowników fizycznych. Nic 
dziwnego, i¿ w takich warunkach 
wiêkszoœæ zespo³ów osi¹ga³a s³abe 
wyniki produkcyjne i przynosi³a 
straty. Tak samo by³o w Knyszynie. 
Aby poprawiæ sytuacjê, w³adza 
zmienia³a dyrektorów zespo³u, licz¹c 
i¿ któryœ opanuje sytuacjê. Po 
Czerewaczu dyrektorami byli m.in.: 
Weremczuk, Stanis³aw KuŸniewski, 
Ostrowski, Leoñczuk, Boles³aw 
Michalski, Karol Kaczkowski. 
Ostatnim dyrektorem Zespo³u PGR 
Knyszyn by³ Aleksander Gutkowski. 
(o nim zamieœci³em artyku³ w 
„Nowym Goñcu Knyszyñskim” nr 1 
z 2009 r.). 

W okresie istnienia zespo³u 
odbudowano trzy murowane budyn-
ki, które mimo ca³kowitego wypale-
nia nadawa³y siê do odbudowy. 
1) Obora wybudowana przez Niem-
ców. Uk³ad technologiczny budynku 
nie uleg³ zmianie, natomiast dach 
zosta³ mocno sp³aszczony.
2) Stajnia — odbudowana te¿ ze 
sp³aszczonym dachem
3) Zameczek zosta³ radykalnie 
przebudowany. 
Zameczek pozornie by³ du¿ym obie-
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ktem, ale w rzeczywistoœci jego po-
wierzchnia u¿ytkowa by³a niewielka, 
a sam budynek — ma³o funkcjonal-
ny. Z tego wzglêdu przed wojn¹ nie 
mieœci³a siê w nim administracja 
maj¹tku. Równie¿ na mieszkanie 
administratora by³ on za ma³y. Doœæ 
zaniedbany zameczek spe³nia³ tylko 
podrzêdn¹ rolê mieszkania buchalte-
ra oraz siedziby kasy maj¹tku. Zosta³ 
odbudowywany jako siedziba 
administracji gospodarstwa. Jego 
bry³a zosta³a tak mocno upro-
szczona, i¿ trudno doszukaæ siê w 
odbudowanym budynku œladów 
przedwojennego zameczku. Upro-
szczenie bry³y pozwoli³o znacznie 
zwiêkszyæ powierzchniê budynku a 
tym samym zwiêkszyæ funkcjonal-
noœæ jako biura. Funkcjê tê pe³ni 
zameczek do chwili obecnej. 

Ponadto zbudowano piêæ 
baraków mieszkalnych, cztery domki 

dwurodzinne, cielêtnik, magazyn 
zbo¿owy i gara¿e. Jak na trudny 
powojenny okres oraz ba³agan w 
gospodarowaniu, wykonanie tylu 
inwestycji by³o du¿ym osi¹gniêciem. 
W ostatnich latach istnienia zespo³u 
prawdopodobnie dosz³o do nadu¿yæ 
gospodarczych, których ofiar¹ pad³a 
Zofia Waœniewska. Zosta³a ona 
zwolniona 1 kwietnia 1957 r. z pracy. 
Nie mia³a jeszcze praw do emerytury, 
wiêc zosta³a pozbawiona œrodków do 
¿ycia. Po kilku miesi¹cach, w 
paŸdzierniku 1957 r. zmar³a jej matka 
Paulina, która zosta³a pochowana na 
cmentarzu w Krypnie u boku mê¿a. 
Zofi nic ju¿ nie wi¹za³o z Knyszy-
nem. Wkrótce wyjecha³a w gdañ-
skie, do siostry Wandy, z któr¹ 
zamieszka³a. Z jej wyjazdem koñczy 
siê dzia³alnoœæ rodziny Waœnie-
wskich w Knyszynie, która trwa³a 
przesz³o pó³ wieku. 

Zofia Waœniewska (w œrodku) w otoczeniu pracowników Zespo³u PGR Knyszyn 
przy odbudowanej oborze. Lata 50. XX w.
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W rezultacie odwil¿y     
1956 r. oraz nie najlepszego funkcjo-
nowania zespo³ów, w1958 r. zapad³a 
decyzja o ich likwidacji. Zespó³ PGR 
Knyszyn zosta³ rozwi¹zany w marcu 
1958 r. Z jego maj¹tku powsta³o 
szeœæ samodzielnych PGR-ów, w tym 
PGR Knyszyn. Z czasem ich liczba 
zosta³a zredukowana do trzech. 
Likwidatorem zespo³u i pierwszym 
kierownikiem PGR Knyszyn (póŸ-
niej dyrektorem) zosta³ Aleksander 
Gutkowski.

 Samodzielny PGR Kny-
szyn funkcjonowa³ w latach 1958-
1972. Aleksander Gutkowski potrafi³ 
opanowaæ dotychczasowy ba³agan. 
Wzmocni³ dyscyplinê wœród za³ogi, 
podniós³ poziom agrotechniki i wy-
dajnoœæ krów. Do pomocy mia³ do-
brego brygadzistê Jana Czerepko i 
g³ównego ksiêgowego Edwarda 
Zalewskiego. Razem pracowali do 
1972 r. Efektem tej pracy by³y niez³e 
wyniki produkcyjne i ekonomiczne 
oraz dobra opinia o gospodarowaniu 
PGR-u. W1962 r. do Knyszyna zosta³ 
przy³¹czony PGR Nowa Wieœ. 

W PGR Knyszyn w latach 
1958-1972 wybudowano mieszalniê 
pasz, ja³ownik oraz rozpoczêto 
budowê dwóch oœmiorodzinnych 
bloków mieszkalnych. W drugiej 
po³owie lat szeœædziesi¹tych w s¹sie-
dztwie gospodarstwa Przedsiêbior-
stwo Przemys³u Suszarniczego w 
Bia³ymstoku (PPS) wybudowa³o 
suszarniê zielonek i ziemniaków. W 
1969 r. przedsiêbiorstwo te zosta³o 
rozwi¹zane, a suszarnia zosta³a 
przy³¹czona do PGR-u. 

W1972 r. zapad³a decyzja o 
kolejnej reorganizacji PGR-ów. Z 

dniem 1 grudnia 1972 r. zosta³o utwo-
rzone Wielozak³adowe Pañstwowe 
Gospodarstwo Rolne (WPGR) Kny-
szyn. Powsta³o ono z trzech samo-
dzielnych PGR-ów: Knyszyn, 
Ogrodniki. Mikicin oraz suszarni zie-
lonek w Sztabinie. WPGR Knyszyn 
gospodarowa³ na gruntach, które w 
latach piêædziesi¹tych tworzy³y 
Zespó³ PGR Knyszyn. 

Aleksander Gutkowski ze 
wzglêdu na brak wykszta³cenia, 
nawet œredniego, nie zosta³ dyrekto-
rem WPGR Knyszyn, przeniesiono 
go na stanowisko kierownika zak³adu 
rolnego Knyszyn. Pierwszym dyre-
ktorem organizuj¹cym WPGR by³ 
Jan Krygier. W1973 r. zast¹pi³ go 
Andrzej Kolek, który by³ dyrektorem 
WPGRu (pózniej PGR-u) do 1989 r.

Lata 70. i 80. by³y okresem 
zastoju inwestycyjnego w PGR Kny-
szyn. Przez okres szesnastu lat wybu-
dowano tu tylko dwunastorodzinny 
blok, rozpoczêto budowê drugiego, 
dwa blaszane magazyny i silosy na 
kiszonkê. A przecie¿ w tym czasie 
budowano „drug¹ Polskê”. W okresie 
swojego funkcjonowania WPGR 
Knyszyn mia³ doœæ dobre wyniki 
produkcyjne i ekonomiczne. 

W paŸdzierniku 1989 r. 
dyrektorem PGR Knyszyn zosta³ w 
wyniku postêpowania konkursowego 
autor niniejszego artyku³u. Rok 1989 
by³ rokiem prze³omowym w Polsce. 
W czerwcu tego roku odby³y siê pier-
wsze po wojnie wolne wybory. W 
sierpniu powsta³ pierwszy niekomu-
nistyczny rz¹d Tadeusza Mazowie-
ckiego. 1 stycznia 1990 r. zosta³y 
wdro¿one reformy Balcerowicza. 
Reforma Balcerowicza oraz szereg 
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póŸniejszych decyzji rz¹dowych spo-
wodowa³y drastyczne pogorszenie 
sytuacji finansowej PGR-ów. By³o to 
spowodowane bardzo du¿ym wzro-
stem kosztów p³ac, w wyniku ich 
opodatkowania oraz trzykrotnego 
wzrostu sk³adek ZUS. Ponadto 
mocno wzros³o oprocentowanie 
kredytów i jednoczeœnie spad³y ceny 
produktów rolnych. Spadek cen by³ 
efektem zmniejszenia siê popytu na 
¿ywnoœæ w wyniku gwa³townego 
zubo¿enia spo³eczeñstwa. W efekcie 
wiele PGR-ów stanê³o na skraju 
bankructwa. 

W 1991 r. zapad³a decyzja, 
niew¹tpliwie polityczna, likwidacji 
wszystkich PGR-ów niezale¿nie od 
ich sytuacji ekonomicznej. W tym te¿ 
roku zosta³a utworzona Agencja 
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, 
która mia³a w ci¹gu kilku lat 
zlikwidowaæ PGR-y i przej¹æ ich 
maj¹tek w celu prywatyzacji. PGR 
Knyszyn zosta³ zlikwidowany 31 
grudnia 1992 r.

Jak ju¿ wspomnia³em wcze-
œniej 1 stycznia 1952 r. powsta³ 
odrêbny Zespó³ PGRyb Knyszyn. 
Wiktor Czerewacz by³ dyrektorem 
tego zespo³u do 1953 r. Odszed³ tak 
szybko po konflikcie z pracowni-
kiem, który dziêki przynale¿noœci do 
partii mia³ wiêksz¹ si³ê przebicia. Po 
nim dyrektorami zespo³u byli: 
W³adys³aw Wróbel i Wiktor Fabian.   
1 stycznia 1951 r. praktykê w gospo-
darstwie rybackim w Knyszynie 
rozpocz¹³ Witalis Fiedoruk, który od 
tego momentu zwi¹za³ siê z ryba-
ctwem knyszyñskim na przesz³o 
czterdzieœci lat. W 1952 r. zosta³ w 

ramach zespo³u kierownikiem zak³a-
du rybackiego w Knyszynie. PóŸniej 
pe³ni³ funkcjê ichtiologa w zespole.

Zespó³ rybacki Knyszyn, tak 
jak rolny, zosta³ zlikwidowany pod 
koniec lat piêædziesi¹tych. Po jego 
likwidacji powsta³ samodzielny 
PGRyb Knyszyn. Jego kierownikiem, 
a póŸniej dyrektorem zosta³ Witalis 
Fiedoruk. Jako samodzielny PGRyb 
Knyszyn funkcjonowa³ do pocz¹tku 
lat siedemdziesi¹tych. Wtedy te¿ 
utworzono Wielozak³adowe Pañ-
stwowe Gospodarstwo w Gi¿ycku, w 
sk³ad którego w³¹czono wszystkie 
PGRybackie z województwa suwal-
skiego i bia³ostockiego, które sta³y siê 
zak³adami WPGRyb Gi¿ycko. Zak³ad 
Knyszyn jako jedyny prowadzi³ 
gospodarkê stawow¹, natomiast 
pozosta³e zak³ady gospodarowa³y na 
jeziorach. Witalis Fiedoruk zosta³ 
kierownikiem zak³adu rybackiego 
Knyszyn. Zak³ad ten mia³ zawsze 
jedne z najlepszych wyników ekono-
micznych w WPGRyb Gi¿ycko. 
Witalis Fiedoruk pracowa³ jako 
kierownik a¿ do przejœcia na emerytu-
rê na pocz¹tku lat 90., czyli przez ca³e 
swoje ¿ycie zawodowe. Zak³ad 
rybacki Knyszyn zosta³ zlikwidowa-
ny, a jego mienie przejête przez 
Agencjê W³asnoœci Rolnej Skarbu 
Pañstwa w 1993 r. 

Likwidacja obu PGR-ów 
zakoñczy³a ponad piêædziesiêcioletni 
okres gospodarowania bezpoœrednio 
przez pañstwo na maj¹tku by³ego 
starostwa knyszyñskiego.           

      •
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Pan Mieczys³aw Lewkowicz opisu-
j¹c maj¹tek Knyszyn w okresie II 
wojny œwiatowej, wspomnia³, ¿e 
Niemcy uprawiali tam jak¹œ roœlinê 
kaukask¹, maj¹c¹ zast¹piæ im 
kauczuk.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e maj¹c  
15-16 lat (w latach 1943-44) praco-
wa³em w pu³awskim instytucie rolni-
czym PINGW w Pu³awach jako 
laborant i na poletkach tej w³aœnie 
roœliny ³owi³em owady zapylaj¹ce jej 
kwiaty lub kryj¹ce siê pod rozetk¹ jej 
liœci. Dziêki czemu nie wywieziono 
mnie na roboty do Niemiec. 

Roœlina ta to mniszek gumo-
dajny (zwany na Kaukazie ,,koksa-
gys”). Niemcy przywieŸli z podbi-
tych terenów ZSRR jej nasiona, a 
tak¿e porwali stamt¹d profesora 
chemika, Ormianina o nazwisku 
Agamian, z ca³¹ jego rodzin¹. Mia³ 
on pracowaæ nad metod¹ uzyskiwa-
nia kauczuku z korzeni tego mniszka. 
Niemcom brakowa³o bowiem 
kauczuku na ko³a samolotów, gdy¿ 
Anglicy odciêli dostawy kauczuku z 
po³udniowej Azji.

Obsiali ogromne pola tym 
mniszkiem, miêdzy innymi w 
Prusach Wschodnich, ale metody 
uzyskiwania kauczuku nie da³o siê im 

opracowaæ, pola te wiêc zaorano i tak 
skoñczy³a siê wojenna kariera 
koksagysu.

W Pu³awach roœlina ta 
pokrzy¿owa³a siê z polskim pospoli-
tym mniszkiem (tzw. dmuchawcem), 
od którego ró¿ni siê miêdzy innymi 
bardziej wycinanymi liœæmi. Mo¿e 
wiêc i w Knyszynie œlady koksagysu 
pozosta³y w miejscowej populacji 
mniszka, jak to siê sta³o w Pu³awach.

•

Komentarz do wojennej  
historii maj¹tku Knyszyn

ANDRZEJ RUSZKOWSKI

Czy knyszyñskie mniszki skrzy¿owa³y 
siê ze swoimi „kuzynami” z Kaukazu?
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Za panowania króla Zygmunta 
Augusta Knyszyn prze¿ywa³ swój 
najwiêkszy rozkwit, a starostwo kny-
szyñskie by³o jednym z najboga-
tszych w Wielkim Ksiêstwie Lite-
wskim. Wiek XVII i jego wojny 
przyczyni³y siê do zniszczenia 
dawnej œwietnoœci miasta, epidemie i 
klêski elementarne nawiedzaj¹ce 
Podlasie na prze³omie XVII i XVIII 
w. nie ominê³y tak¿e Knyszyna. 

Po trzecim rozbiorze Polski 
miasto w³¹czono do pañstwa pru-
skiego, administracyjnie podlega³o 
komisji policyjnej w Goni¹dzu. W 
1798 r. w³adze pruskie przeprowa-
dzi³y nowy podzia³ terytorialny 
prowincji, w wyniku którego miasto 
znalaz³o siê pod bezpoœrednim 
zarz¹dem Kamery Wojny i Domen w 
Bia³ymstoku. 

W 1807 r. Obwód Bia³osto-
cki, do którego nale¿a³ Knyszyn, 

zosta³ wydzielony i wcielony w gra-
nice Imperium Rosyjskiego. Po 
wprowadzeniu granicy celnej na 
Narwi rozwin¹³ siê tu handel i prze-
mys³ w³ókienniczy. Procesom tym 
towarzyszy³ ucisk polityczny i rusy-
fikacja. W roku 1837 województwa 
przemianowano na gubernie, a w 
1842 r. Obwód Bia³ostocki w³¹czono 
do guberni grodzieñskiej.

Co wiemy o knyszyñskiej 
szkole?

W Ÿród³ach i opracowaniach poja-
wiaj¹ siê informacje, i¿ w mieœcie w 
1628 roku dokonano zapisu 600 z³ na 
kap³any i szko³ê, w kolejnych latach: 
w 1777 r. w szkole uczy³o siê 10 
uczniów (3 ze szlachty oraz 7 
mieszczan i w³oœcian), a w 1781 r. ju¿ 
tylko 4 uczniów i byli to sami 
w³oœcianie.

Knyszyñska szko³a 
miejska. 1822 r.

MARTA PISZCZATOWSKA
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Od 1 XII 1793 r. do pocz¹tku 
maja 1794 r. w knyszyñskiej szkole 
uczy³ Jan Sienkiewicz. Placówka 
kszta³ci³a do 40 dzieci, by³a 

1utrzymywana ze sk³adek rodziców .

Szko³a parafialna
Informacje o szkole parafialnej w 
Knyszynie mo¿emy znaleŸæ tak¿e w 
kronice ks. Kazimierza Cyganka i w 
wizytacjach generalnych. 

Cyganek pisze, i¿ w metry-
kach parafialnych z 1606 r. czêsto 
wystêpuje jako ojciec chrzestny 
nauczyciel szko³y parafialnej. Ró¿nie 
jest wpisywany do ksi¹g — jako 
rektor szko³y, baka³arz czy magister. 
W 1608 r. wymieniony jest jako oj-
ciec chrzestny Franciszek K³osko-
wski, w 1619 r., Jan Zarêba, a w   
1620 r. Jan Goleniowski. 

W 1781 r. w knyszyñskiej 
szkole parafialnej uczy³o siê 13 

2uczniów: 5 ze szlachty i 8 z w³oœcian . 
W wizytacji generalnej z 

1731 r. mamy wzmiankê, i¿ w 
Knyszynie na miejscu gimnazjum 
zbudowano dom parafialny. 

Wiele nowych usprawnieñ 
organizacyjnych do szko³y parafial-
nej wnios³a Komisja Edukacji 
Narodowej powo³ana przez sejm w 
1773 r. Korzystny dla oœwiaty w 
Kny-szynie by³ tak¿e pierwszy okres 
zabo-rów. Prusacy przywi¹zywali 
du¿¹ wagê do nauczania, widz¹c w 
nim skuteczne narzêdzie germaniza-
cji. 

W 1781 r. do tutejszej szko³y 
chodzi³o 13 ch³opców (5 ze szlachty i 
8 w³oœcian), rok póŸniej wymieniono 
4 uczniów ze szlachty, 1 m³odego 
mieszczanina i 14 w³oœcian. 

Szko³a pruska
W 1802 r. wybudowano w Knyszynie 
przy ul. Tykockiej szko³ê z ceg³y. 
By³a ona ca³kowicie uzale¿niona od 
w³adz pruskich i nie korzysta³a z za-

3si³ku parafialnego . Ks. Cyganek po-
daje, i¿ szko³a mierzy³a 33 x 17 x 7 
arszynów, a jej dyrektorem zosta³ w 
1800 r. Jan Sienkiewicz, który mia³ 
¿onê Rozaliê i córkê Katarzynê. 

Szko³a mia³a jedno piêtro, a 
na poddaszu by³y pokoje dla nauczy-
cieli. Na parterze od strony zacho-
dniej mieœci³a siê kuchnia i pokój dla 
interesantów — poczekalnia. Pod ku-
chni¹ by³a obszerna piwnica muro-
wana i sklepiona. W œrodku obszern¹ 
salê dzieli³y cztery pary drzwi 
stolarskiej roboty. 

W szkole znajdowa³o siê: 15 
sztuk drzwi dobrze opatrzonych, 
okien 18, pieców kaflowych zielo-
nych trzy, kominów z ceg³y na 
wierzch domu wyprowadzonych 
dwa, schody drewniane na piêtro pro-
wadz¹ce jedne. Ponadto przy szkole 
znajdowa³y siê dwa mniejsze budyn-
ki — sk³ad drewna oraz pomieszcze-
nia na potrzeby uczniów. Przy szkole 
znajdowa³ siê tak¿e ma³y ogród. 

Knyszyñska szko³a miejska z 1820 r. 
zosta³a opisana w raporcie o wizycie 
szkó³ w obwodzie bia³ostockim w 
1822 r. znajduj¹cym siê w Litewskim 
Pañstwowym Archiwum History-

4cznym . 

Szko³a w tym mieœcie utrzymywana 
by³a czas niejaki po rz¹dzie pruskim 
jedynie z op³aty od uczniów, gdy dom 
zosta³ zajêty na umieszczenie tam 
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tamo¿ni szko³a upad³a. Przywrócono 
póŸniej dom szkolny do swego prze-
znaczenia i za staraniem Dyrektora 
szkó³ P. Bakowskiego, szko³a na nowo 
zaprowadzon¹ zosta³a. Hrabia Win-
centy Krasiñski Genera³ Dywizji do 
którego nale¿y starostwo knyszyñskie 
w roku 1817 zapisa³ na tê szko³ê 
coroczn¹ op³atê z dóbr swoich po 
rubli 22 1/2 wyra¿aj¹c w zapisach, i¿ 
ta op³ata wydawana ma byæ na rêce 
knyszyñskiego Magistratu i to siê 
nadal regularnie uskutecznia, a 
Magistrat te pieni¹dze oddaje w 
zupe³noœci nauczycielowi. Kopiê 

5zapisu do³¹czam, nr 16 . 
W roku 1820 obywatele 

miasta uchwalili ust¹piæ na fundusz 
szko³y sumê miejsk¹ komunaln¹ rubli 
1000 lokowana na procencie po 6% i 
urzêdowe sporz¹dziwszy zapisy mnie 
wrêczyli, a do Pana Gubernatora 
podali proœbê aby takowe ich zapisy 
potwierdzi³. Pomimo czêstego pisa-
nia do P. Gubernatora o ten fundusz, 
potwierdzenie jego dotychczas nie 
nast¹pi³o. Oœwiadczy³ mi ostatecznie 
¿e odniós³ siê dawno w tym interesie 

do Ministra Skarbu poniewa¿ ta suma 
pod zarz¹dzeniem izby skarbowej 
zostaje, i ¿e dot¹d odpowiedzi nie ma. 

W czasie tegorocznej wizyty 
mojej wezwa³em znowu urzêdników 
miasta i obowi¹za³em aby powtórzyli 
proœbê do P. Gubernatora o przyspie-
szenie skutku ich uchwa³y co te¿ 
uskutecznili i na moje rêce rzeczon¹ 
proœbê oddali. 

Summa ta powiêkszona ju¿ 
jest procentami, których od lat kilku 
przed zapisaniem jej na szko³y miasto 
niepobiera³o. Spodziewam siê ¿e w 
roku nastêpnym suma ta zostanie 
oddana na u¿ytek szko³y. 

Examen w tej szkole odby-
³em dnia 21 czerwca w obecnoœci 
proboszcza, urzêdników i licznie 
zgromadzonych obywateli miasta. 

6Nauczycielem by³ kleryk Lêtowski  od 
lat trzech ten obowi¹zek tu sprawuj¹-
cy. Ucz¹cych siê by³o p³ci mêskiej 38, 
dziewcz¹t 9, w ogóle 47. Nauki na trzy 
oddzia³y roz³o¿one dawane by³y 
pod³ug przepisów z wielk¹ uczniów 
korzyœci¹. 

Dom szkolny murowany za 
rz¹dów pruskich pod³ug tego rysunku 
co dom szkolny w Bielsku. Jedna 
czeœæ jego, w którym niegdyœ by³a 
osobna szko³a dziewcz¹t zrujnowana, 
opuszczon¹ jest zupe³nie, w drugiej 
po³owie mieszka nauczyciel i dajê siê 
lekcje. Dach w wielkiej czêœci jest ze-
psuty, przez co obalaj¹ siê sufity. Czy-
ni³em staranie aby dom by³ wyrepero-
wany i P. Gubernator wyda³ na to 
rozkaz miastu, lecz dla niedostatku 
kasy miejskiej, reparacja od³o¿ona 
zosta³a do wiosny nastêpuj¹cej. 

Nauczyciel X. Lêtowski z 
koñcem roku szkolnego oddali³ siê od 

Rapport o wizycie szkó³ w  w Obwodzie 
Bia³ostockim. Roku 1822 
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obowi¹zków, poruczy³em wiêc 
proboszczowi miejscowemu Ksiêdzu 

7Kisielewskiemu , aby dom wzi¹³ pod 
swoje zawiadywanie i sprzêty szkolne 
pod³ug regestru przyj¹³. 

PóŸniej przeznaczy³em na 
naczyciela tej szko³y P. Szafranko-
wskiego,  mieszkañca mias ta  
Knyszyna, który w roku przesz³ym by³ 
uczniem klasy V Gimnazjum Bia³o-
stockiego. Ten nowy nauczyciel wpro-
wadzony zosta³ do pe³nienia swych 
obowi¹zków przez proboszcza i 
przyj¹³ od niego sprzêty szkolne w 
dniu 28 sierpnia. Akt wizyty szko³y 
knyszyñskiej zapisa³em w ksiêgê 
wizyt sporz¹dzon¹ w tej szkole roku 
1820. 

Prawdopodobnie szko³a przy ulicy 
Tykockiej, któr¹ zbudowali Prusacy 
przetrwa³a do I wojny œwiatowej, 
zanim nie zosta³a wybudowana 
szko³a na placu po dawnej cerkwi 
unickiej, przy ulicy Bia³ostockiej. Na 
ten plac w 1923 roku magistrat 
knyszyñski zamieni³ dwa place o 

powierzchni 606 s¹¿ni przy ulicy 
Tykockiej, oraz 362 s¹¿nie przy ulicy 
Krzywej.                                           •
__________

1 J. Chachaj, £aciñskie szko³y parafialne na 
terenie metropolii lwowskiej w epoce 
nowo¿ytnej, Lublin, 2005; Szkó³ki parafjalne w 
ziemi Bielskiej w roku 1794, wyda³ Z. Bujako-
wski, Wilno 1914. Za zwrócenie uwagi na ten 
dokument dziekujê dr. A. Konopackiemu.
2  Ks. K. Cyganek, Kronika koœcio³a 
parafialnego knyszyñskiego, Knyszyn 1944, 
maszynopis, s. 215-216. Niestety nie mo¿emy 
potwierdziæ tych informacji poniewa¿ 
najstarsze knyszyñskie ksiêgi metrykalne 
zaginê³y.  

 K. Cyganek, 
Kronika, s. 215-216. 
4 LPAH Wilno, F. 567, op. 2, dz. 1162. �ród³o 
dotyczy 1820 roku.
5 Ks. K. Cyganek podaje i¿ Hrabia Wincenty 
Krasiñski w dniu 23 maja 1817 roku wykona³ 
zapis na utrzymanie jednego nauczyciela w 
sumie 150 z³p.
6 Ks. Cyganek podaje nazwisko £atkowski 
Antoni, wikariusz knyszyñski w latach 1817-
1824; Kronika, s. 150.
7 Proboszcz knyszyñski w latach 1809-1838 
wed³ug Ks. K. Cyganka, Kronika, s. 147. 

3http://www.zso.knyszyn.pl/asp/pl_start.asp?t
yp=14&menu=15&strona=1;

Jak podaje Henryk 
Stasiewicz, budynek 
szkolny przy ulicy 
Tykockiej Prusacy 
zbudowali w 1802 r.  
Sta³ na miejscu 
obecnego sklepu   
p. Zapolskich do 
1992 r. 
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W styczniu tego roku ukaza³a siê 
ksi¹¿ka Liliany Narkowicz, „Ty-
szkiewicze z Waki”, Wydawnictwo 
DIG, Warszawa 2010. Autorka w 
publikacji zamieœci³a krótk¹ informa-
cjê o dobrach Tyszkiewiczów w Kny-
szynie. Na stronach 421-424 opisa³a 

1dobra lenne Knyszyn — Goni¹dz . 
Maj¹tkiem tym kierowa³ Jan 

Tyszkiewicz, osobiœcie i poprzez 
administratora Jana Waœniewskiego. 
Tyszkiewicz posiada³ wszystkie 
pe³nomocnictwa od Karola Rogera 
Raczyñskiego, ostatniego w³aœciciela 
dóbr knyszyñskich. Z informacji 
El¿biety z Czartoryskich Kraiñskiej 
autorka czerpie wiadomoœci, i¿ Karol 
Roger Raczyñski by³ pierwszym z 
ziemian polskich, którzy jeszcze w 
roku 1922 podpisali umowê zbioro-
w¹ z robotnikami rolnymi, reguluj¹c 
zarówno warunki ich pracy, jak i 
p³acy. Taka umowa obowi¹zywa³a 
równie¿ w dobrach knyszyñskich. 

Przed II wojn¹ œwiatow¹ 
maj¹tek liczy³ blisko 4,3 tysi¹ca ha 
powierzchni, z czego Knyszyn zaj-
mowa³ 1171 ha, w tym 844 ha stawów 

i tylko 203 ha gruntów ornych. Ze 
wzglêdu na lich¹ ziemiê Jan Tyszkie-
wicz postawi³ na hodowlê ryb w tu-
tejszych stawach. Kilka razy stawy 
nawiedza³a zaraza. W latach dwu-
dziestych mia³a te¿ miejsce kradzie¿ 
250 tysiêcy z³otych z kasy knyszyñ-
skiej i podpalenie stodo³y, o co 
podejrzewano niezadowolonych z 
wynagrodzenia ch³opów. 

W 1929 roku œwiêtowano 
sukces w dobrach knyszyñskich, 

2ka¿demu z Tyszkiewiczów  przypa-
d³o po 8 tysiêcy z³otych polskich 
dochodu, nie licz¹c pieniêdzy na 
dalsze interesy i transakcje. Niestety 
ju¿ rok póŸniej pisano: Prognostyki 

Tyszkiewicze 
z Waki
MARTA 
PISZCZATOWSKA
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na rok przysz³y natomiast nieœwietne 
— gdy¿ ryb bêdzie zapewne po³owa 
tego, co w zesz³ym roku, a tak¿e 
wszystkie inne wp³ywy ogromnie zre-
dukowane. Obecnie mleko Knyszyn 
sprzedaje po 15 groszy za litr zamiast 
przesz³orocznych 30 groszy latem i 35 
groszy zima! £¹ki da³y nieco wiêcej 
ni¿ 50% sumy zesz³orocznej i tak 

3dalej. Bojê siê po prostu deficytu
W lutym 1930 roku Jan        

w imieniu ca³ej czwórki naby³ plac     
z sadzwk¹ o powierzchni tysi¹ca 
s¹¿ni w Bia³ymstoku, przeznaczony 
na magazyny wodne. Wy³o¿y³ na to 
15,6 tysi¹ca z³otych. Plac naby³, 
dlatego i¿ nie chcia³ aby trafi³ on w 
rêce lichwiarzy — dzier¿awi³ go od 
obywatela Malinowskiego lokalny 
Zwi¹zek Produkcji Rybnej, który nie 
mia³ pieniêdzy na jego wykupienie. 
W tym czasie do siostry pisa³: Bardzo 
to nie na rêkê wk³adaæ te pieni¹dze    
w taki plac, choæ pieni¹dz bêdzie 
procentowa³, ale powtarzam, sytua-
cja bez wyjœcia, gdy¿ zawis³a od tego 
egzystencja oddzia³u Zwi¹zku, zaœ ja 
przy obecnym personelu Knyszyna 
nie odpowiadam za handel rybami 

4bez kontroli, jak¹ daje zwi¹zek . 
Wed³ug relacji córki Zofii 

Czartoryskiej, Jan Tyszkiewicz wraz 
z siostr¹ Zofi¹ byli dzier¿awcami 
podstawowej czêœci dóbr knyszyñ-
skich o obszarze 1972 ha (folwark 
Knyszyn, gospodarstwo rybne, go-
spodarstwo leœne oraz nieruchomoœæ 
w Bia³ymstoku). Oficjalnie za dzier-
¿awê p³acili symboliczny czynsz 600 
z³otych polskich rocznie, jednak       
w praktyce by³y to niema³e sumy. 
Prawdopodobnie wuj (K. R.  
Raczyñski) liczy³ sobie równie¿ za 

.

dochody z hodowli pstr¹gów. Na 
mocy aktu notarialnego z roku 1939 
Jan zosta³ wspó³dzier¿awc¹ folwarku 
Knyszyn wraz z wchodz¹cymi w jego 
sk³ad lasami, zagajnikami, i nie-
u¿ytkami. Do folwarku nale¿a³y 
stawy o powierzchni 1426 ha oraz 
staw Czechowizna. 

 Autorka podaje równie¿ 
informacje, i¿ Jan Micha³ Tyszkie-
wicz kilkakrotnie polowa³ na kaczki 

5w Knyszynie . 
Wiêcej informacji o rodzie 

Tyszkiewiczów z Waki, ostatnim 
dziedzicu Waki — Janie Michale 
Tyszkiewiczu, jego rodzeñstwie w 
wy¿ej wymienionej ksi¹¿ce. 

•

Jan Micha³ Tyszkiewicz (1896-1939) ze 
swoim trofeum myœliwskim, Waka ok. 
1931 r. 
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Przypisy:

1 L. Narkowicz, Tyszkiewicze z Waki, 
Warszawa 2010.
2 Autorka jest zdania i¿ w miêdzywoj-
niu u¿ytkownikami dóbr byli: Karol 
Roger Raczyñski — w³aœciciel, oraz 
rodzeñstwo: Zofia, Jan, W³adys³aw    
i Micha³ Tyszkiewiczowie z Waki.    
W 1937 roku ju¿ tylko Karol Roger 
Raczyñski, Jan Tyszkiewicz i Zofia    
z Tyszkiewiczów Czartoryska. 
3 Za L. Narkowicz, List Jana Tyszkie-
wicza pisany z Wilna do Zofii z Ty-
szkiewiczów Czartoryskiej, 10 wrze-
œnia 1930, Archiwum rodzinne. 
4 Za L. Narkowicz, List Jana 
Tyszkiewicza pisany z Wilna do Zofii 
z Tyszkiewiczów Czartoryskiej,        
1 lutego 1930, Archiwum rodzinne.
5 L. Narkowicz, op. cit., s. 206. 

HISTORIA

mo¿na zobaczyæ 40 zdjêæ z naszego 
miasta. 

Zdjêcia te pochodz¹ z 1961 
roku, przedstawiaj¹ miêdzy innymi 
synagogê w Knyszynie, centrum 
miasta oraz nagrobki na cmentarzu 
¿ydowskim.                                      •
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Wa¿niejsze odznaczenia i ordery wojen-
ne Jana Micha³a Tyszkiewicza. U góry: 
Krzy¿ Zas³ugi. Poni¿ ej od lewej: Virtuti 
Militari, Krzy¿ Oficerski Polonia Restitu-
ta, Krzy¿ Zas³ugi Wojsk Litwy Œrodko-
wej, Medal Pami¹tkowy za wojnê 1918  
1921, Medal Dziesiêciolecia Odzyska-
nia Niepodleg³oœci

Fotografie Knyszyna 
z Instytutu Yad Vashem

MARTA PISZCZATOWSKA

Instytut Pamiêci Mêczenników i 
Bohaterów Holokaustu Yad Vashem 
udostêpni³ swoje zdjêcia online. Na 
stronie internetowej Instytutu:
http://collections.yadvashem.org/ph
otosarchive/en-us/search.html#q
=Knyszyn 
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EWELINA SADOWSKA

Instytut Pamiêci Mêczenników i Bo-
haterów Holocaustu Yad Vashem 
(Jad Waszem) to oficjalna instytucja 
poœwiêcona ¿ydowskim ofiarom 
Holokaustu, za³o¿ona w 1953 r. w 
Jerozolimie.

W sk³ad Instytutu wchodz¹ 
m.in.: muzeum, gdzie przechowywa-
ne s¹ dane o ofiarach Holokaustu, 
Izba Pamiêci, dwie galerie sztuki, 
synagoga, archiwum i biblioteka. 
Poza tym na terenie Yad Vashem 
znajduje siê kilkanaœcie pomników 
(np. Janusza Korczaka) i drzewa 
upamiêtniaj¹ce Sprawiedliwych 
Wœród Narodów Œwiata — osoby 
ratuj¹ce ¯ydów w czasie Holokaustu 
(w tej chwili upamiêtniono ponad 23 
tys. Sprawiedliwych, w tym blisko 
6,2 tys. z Polski. Wœród nich jest 
knyszynianin — Czes³aw Dworzañ-
czyk). Obecnie, ze wzglêdu na brak 
miejsca, ich nazwiska umieszczane 
s¹ na œcianie pami¹tkowej.

•
Z okazji obchodzo-
nego 27 stycznia 
(66. rocznica wy-
zwolenia obozu w 
Auschwitz) Miê-
d z y n a r o d o w e g o  
Dnia Pamiêci o Ho-
lokauœcie na oficjal-
nym portalu Yad 
Vashem umieszczo-
no zbiór 130 tysiêcy 
zdjêæ w pe³nej roz-
dzielczoœci (digita-
l i z o w a n e  p r z y  

wspó³pracy z koncernem Google) 
umo¿liwiaj¹c ich przeszukiwanie na 
podstawie s³ów kluczowych czy dat. 
Mo¿na do nich dodawaæ w³asne 
uwagi, b¹dŸ przy nich umieszczaæ 
dokumenty.

Znajdowane w portalu Yad Vashem 
na has³o Knyszyn fotografie w 
wiêkszoœci s¹ oznaczone dat¹ 1961 r. 
Niestety ich czêœæ nasuwa w¹tpliwo-
œci czy rzeczywiœcie by³y wykonane 
w Knyszynie pó³ wieku temu. Nie raz 
s¹ ze sob¹ sprzeczne, co potwierdza 
na przyk³ad zdjêcie synagogi (fot. 
powy¿ej), które zosta³o podpisane, 
jak wiêkszoœæ: „dom w miasteczku”. 
Kolejne, pokazuj¹ce ten sam obiekt 
zidentyfikowano ju¿ prawid³owo. 

Yad Vashem publikuje rów-
nie¿ fotografiê z 1961 r. innej, rzeko-
mo knyszyñskiej synagogi (fot. na 
nastêpnej stronie). Wszystko wska-
zuje, ¿e to ewidentna pomy³ka — 
przekazy mówi¹, ¿e bo¿nica Bejsa 
Jaszur z ul. Szkolnej spali³a siê pod-
czas II wojny œwiatowej. Ponadto 
mia³a byæ u¿ytkowana przez ubo¿-
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szych ̄ ydów, czy wiêc mog³a byæ tak 
okaza³a?

Oprócz fotografii z naszego 
miasteczka na portalu Yad Vashem 
znaleŸæ mo¿na bogate galerie zdjêæ 
dawnego Bia³egostoku (m.in. 
wstrz¹saj¹ce, z likwidacji getta) i 
innych podlaskich miejscowoœci.

Opublikowane zdjêcia 
pochodz¹ z archiwów Yad Vashem, 
¯ydowskiego Instytutu History-
cznego i Bernfes Archives (Alexan-
der Bernfes, dziennikarz i zbieracz 
judaików przebywa³ w Polsce w 
1961 r. Byæ mo¿e st¹d dat¹ t¹ opisano 
fotografie — nie musia³y byæ 

wykonane tego roku, ale w tym czasie 
trafi³y do jego zbiorów).

Wszystkie zamieszczone w tym 
„Goñcu” fotografie pochodz¹ z ofi-
cjalnego portalu Instytutu Yad 
Vashem. Podpisy pod zdjêciami 
zosta³y przet³umaczone z angielskie-
go za Instytutem.             

Zachêcamy Czytelników do 
wnikliwego obejrzenia zamie-
szczonych „Goñcu” oraz na 
podanej stronie internetowej 
fotografii i identyfikacji miejsc, 
które przedstawiaj¹. Czy to na 
pewno Knyszyn?                 •

Knyszyn, 1961, wygl¹d 
zewnêtrzny zaniedbanej 
synagogi 
(Czy ktoœ wie jak wygl¹-
da³a synagoga na ulicy 
Szkolnej?)

Wydaje siê, ¿e to raczej 
pomy³ka...

Po lewej:
Knyszyn, 1961, dom w 
miasteczku



Knyszyn, 1961, dom w  
miasteczku

Knyszyn, 1961, dom w  miasteczku

Knyszyn, 1961, ulica w miasteczku
(nad drzwiami wisi szyld PIEKARNIA)

Knyszyn, 1961, dom w  miasteczku

Knyszyn, 1961, dom 
Zeliga Chaima Polaka

Bia³ystok, 
Knyszyn, 

1961, 
rezydencja 

rabina 
Fajansa

Knyszyn, 
okres 

powojenny, 
widok na 

miasteczko

Knyszyn, 1961, 
dom w  miasteczku
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W poniedzia³ek 14 lutego, obchodzi-
liœmy Œwiêto œw. œw. Cyryla, mnicha, 
i Metodego, biskupa — patronów 
Europy. Œwiêto to da³o nam mo¿li-
woœæ uœwiadomienia sobie, ¿e ich 
dzia³alnoœæ na Morawach w IX w. 
naszej ery, przyczyni³a siê do rozkwi-
tu pocz¹tków chrzeœcijañstwa w 
Europie. Przygotowali oni m.in. te-
ksty liturgiczne w jêzyku s³owiañ-
skim, spisuj¹c je alfabetem zwanym 
póŸniej cyrylic¹. Gdy przygl¹damy 
siê osi¹gniêciom literatury, sztuki, 
dziedzictwu kultury, widzimy jak 
wielki wp³yw na ich rozwój mia³o 
chrzeœcijañstwo. Europa swoje dzie-
dzictwo kulturowe zawdziêcza w³a-
œnie chrzeœcijañstwu. Chlubiæ siê 
wiêc powinien ka¿dy ochrzczony, 
uœwiadamiaj¹c sobie, z jak zaszczy-
tnych korzeni wyrasta oraz widzieæ 
przed sob¹ jasn¹ drogê ¿ycia znaczo-
n¹ przez Krzy¿ i Ewangeliê.

RELIGIA

Rodzi siê pytanie nastêpuj¹-
cej treœci: co poprzestawia³o siê w 
mentalnoœci wspó³czesnego cz³owie-
ka, ¿e zacz¹³ wstydziæ siê swoich 
korzeni, a nawet z nich kpiæ? 
Dlaczego niektórym krzy¿ a¿ tak 
przeszkadza, ¿e jego obecnoœæ w 
szko³ach chciano podaæ do Trybuna³u 
Praw Cz³owieka? Bez w¹tpienia 
mamy tu do czynienia z mod¹ na 
niewiarê, postaw¹ w której s¹czy siê 
w umys³y ateizm, ¿ycie bez wartoœci   
i pogañski œwiatopogl¹d. Mo¿na tu 
przytoczyæ fragment Listu œw. Paw³a 
Aposto³a do Rzymian: „Poniewa¿, 
choæ poznali Boga, nie oddali Mu czci 
jako Bogu ani Mu nie dziêkowali, lecz 
znikczemnieli w swoich myœlach i 
zaæmione zosta³o bezrozumne ich 
serce. Podaj¹c siê za m¹drych stali 
siê g³upimi. I zamienili chwa³ê 
niezniszczalnego Boga na podobizny 
i obrazy œmiertelnego cz³owieka, 

ks. JERZY CHWIEÆKO

Moda na 
niewiarê

Œwiêci Cyryl i Metody — patroni Europy
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ptaków, czworono¿nych zwierz¹t i 
p³azów”. Rz 1, 21-23. Mo¿na wiêc 
powiedzieæ, ¿e wielu dziœ obecnoœæ 
Boga w ¿yciu zamieni³o na przy-
wi¹zania, które koñcz¹ siê wraz z 
doczesnym ¿yciem, a swoj¹ wielkoœæ 
buduj¹ na g³upocie.

Zapytajmy siebie o nasz¹ 
kondycjê wiary i miejsce Boga w 
¿yciu. By wiara mog³a w nas ¿yæ, 
musi byæ karmiona pewnymi warto-
œciami. Nie dziwmy siê, ¿e m³ode 
pokolenie nie czuje w wielu wypad-
kach zwi¹zku z Koœcio³em. Jak mo¿e 
czuæ, skoro rodzice przez wiele lat 
sami zabijali w nich wiarê? Jak 
m³odzi ludzie maj¹ odczuwaæ potrze-
bê pójœcia na mszê œw., skoro od 
najm³odszych lat wraz z rodzicami   
w niedzielê jeŸdzili nie na Euchary-
stiê, ale do supermarketu? Jak mog¹ 
odczuwaæ potrzebê modlitwy, jeœli 
rodzinne „modlitwy” odbywa³y siê 
przed telewizorem? Jak mog¹ ¿ywiæ 
szacunek do Koœcio³a, jeœli w wielu 
wypadkach przy dorastaj¹cych 
dzieciach mówi³o siê Ÿle o ksiê¿ach   
i Koœciele, powtarzaj¹c zas³yszane 
plotki, a przez to niszcz¹c w m³odych 
sercach autorytet? Bardzo mocno     
w utracie szacunku do Boga, wiary    
i tradycji chrzeœcijañskiej „pomaga-
j¹” nam media. Dotyczy to chocia¿by 
filmów lansuj¹cych pogañski styl 
¿ycia. Nie dziwi wiêc wielu fakt 
chocia¿by mieszkania ze sob¹ bez 
œlubu, czêsto przy akceptacji rodzi-
ców, t³umacz¹c: „takie przecie¿ s¹ 
czasy…”. Nie zapominajmy, ¿e to nie 
jest chrzeœcijañski model ¿ycia, ale 
pogañski, uniemo¿liwiaj¹cy rozgrze-
szenie i przyst¹pienie do Komunii œw. 
w przypadku grzechu. Z pewnoœci¹ 

lubimy ogl¹daæ kabarety i wszyscy 
siê zgodzimy z tym, ¿e œmiech to 
zdrowie. Ale nie z wszystkiego 
mo¿na siê œmiaæ. Na niektóre skecze i 
reakcje publicznoœci patrzê z 
za¿enowaniem. Jeœli robi siê publi-
czn¹ kpinê z Boga, z duchownych, 
bêd¹cych dla niektórych niewygo-
dnymi, z tajemnicy sakramentu 
pokuty, przy wielkim aplauzie 
publicznoœci, to budzi to mój osobisty 
smutek. Okazuje siê, ¿e cz³owiek 
potrafi wszystko wykpiæ, nawet 
Boga, ale podœwiadomie przez to 
traci szacunek do sacrum. Umyka mu 
prawda o Koœciele jako Wspólnocie 
Chrystusa, w której przez œwiêtoœæ 
sakramentów spotykamy samego 
Boga, a zaczyna siê go traktowaæ jako 
zimn¹ instytucjê obsadzon¹ niedou-
czonymi hipokrytami zdzieraj¹cymi 
pieni¹dze. Pomyœla³em tak sobie, czy 
równie spokojnie i bez ostrego odze-
wu przyjête by³yby kpiny z judaizmu 
czy islamu. A my pozwalamy sobie 
pluæ w twarz…

Moc chrzeœcijañstwa rozpo-
czyna siê od naszego serca i naszych 
rodzin. Nie stracimy czasu, jeœli 
poœwiêcimy go Bogu, uczestnicz¹c z 
ca³¹ rodzin¹ w niedzielnej Euchary-
stii. W³aœciwie wychowamy nasze 
dzieci, jeœli nauczymy je szacunku do 
Chrystusa i drugiego cz³owieka. Nie 
przekroczy naszych mo¿liwoœci 
troska o w³aœciwe prze¿ywanie 
adwentu, wielkiego postu, zacho-
wywanie pi¹tkowych abstynencji od 
pokarmów miêsnych. Powróæmy 
wiêc do naszych korzeni i Komunii z 
Bogiem, a odnajdziemy osobist¹ 
godnoœæ!

•



Przeka¿ 1% podatku 
na remont koœcio³a w Knyszynie
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Aby przekazaæ 1% podatku na remont koœcio³a w Knyszynie,
w formularzu PIT za rok podatkowy 2010 nale¿y wpisaæ:
• nazwê OPP:

• numer KRS:
• wyliczon¹
• w informacjach uzupe³niaj¹cych podaæ cel: 

Informacji udzielaj¹: Marek Olesiewicz i Krzysztof Bagiñski
tel. 85 7279981, ktr@knyszyn.pl

Z góry serdecznie dziêkujemy!

 Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta,

kwotê 1% podatku
remont koœcio³a w Knyszynie

 0000230882,
 

Dru¿yna ¿aków Podlasiaka Knyszyn z Tomaszem Frankowskim


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36

