
Miesiêcznik Turystyczno-Kulturalny

Nr 2 (99) LUTY 2012 ISSN 1644-7166

Miesiêcznik Turystyczno-Kulturalny

Nr 2 (99) LUTY 2012 ISSN 1644-7166

Nowy Goniec Knyszynski
/

´

W numerze:

Tragiczny po¿ar w Knyszynie
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego
Wywiad z radn¹ Barbar¹ Fiedorowicz
Knyszynianki nagrodzone na przegl¹dzie wojewódzkim
O rewitalizacji rynku i pomys³ach na kulturalne 
o¿ywienie Knyszyna

W numerze:

Tragiczny po¿ar w Knyszynie
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego
Wywiad z radn¹ Barbar¹ Fiedorowicz
Knyszynianki nagrodzone na przegl¹dzie wojewódzkim
O rewitalizacji rynku i pomys³ach na kulturalne 
o¿ywienie Knyszyna





Redakcja:

Krzysztof Bagiñski – redaktor naczelny
Edmund Chodorowski
Teresa Dubicka 
Mieczys³aw Lewkowicz
Anna Aneta Molska
Ewelina Sadowska-Dubicka
Krystyna Urbanowicz – korekta

Opr. graficzne i sk³ad komputerowy

Ewelina Sadowska-Dubicka

Wydawca

Urz¹d Miejski w Knyszynie
Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Druk

Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Bia³ostockiej

Adres redakcji, kontakt w sprawie 
reklam i og³oszeñ

Rynek 39, 19-120 Knyszyn
tel.: 85 727 99 88
e-mail: cit@knyszyn.pl

Konto

BS Knyszyn 
11 8076 0001 0000 1209 2000 0010

Redakcja nie zawsze identyfikuje siê 
z pogl¹dami autorów oraz nie 
odpowiada za treœæ reklam i 
og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów nie 
zamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania.

Miesiêcznik Turystyczno-Kulturalny

Nowy Goniec Knyszynski
/

Ok³adka

Uroczystoœæ z okazji 50-lecia po¿ycia 
ma³¿eñskiego
fot. Wojciech Lasik

Redaktor wydania

Ewelina Sadowska-Dubicka
tel.: 663 482 302

W numerze:

ü Harmonogram wywozu odpadów 
komunalnych, s. 3

ü Informacje samorz¹dowe, s. 4

ü XII sesja Rady Miejskiej w Knyszynie,   
s. 5

ü Tragiczny po¿ar na kolonii Knyszyna,    
s. 6

ü MOPR dla pogorzelców, s. 8

ü Prze¿yli razem 50 lat, s. 10

ü Œwiêto babæ i dziadków, s. 11

ü Magiczne kwadraty i tajemnicze tropy, 
s. 12

ü W bibliotece siê dzieje, s. 14

ü Knyszynianki nagrodzone na 
przegl¹dzie wojewódzkim, s. 16

ü Akcja Zima i „Historia ¿yciem pisana”,  
s. 17

ü P
, s.18

ü Sprawiedliwi z Mierestek, s. 22

ü O rewitalizacji rynku i pomys³ach na 
kulturalne o¿ywienie Knyszyna, s. 26

ü Mariusz Olkowski wywo³a³ PRL, s. 31

ü Ludzie z Missing, s. 32

ü Odnowiæ moc ducha, s. 34

ü Poezja, s. 35

asja m³odych radnych, piêkna 
inwestycja i pozytywy Kalinówki



3

AKTUALNOŒCI



AKTUALNOŒCI

4

Informacje samorz¹dowe
• 24 stycznia Zarz¹d Województwa Podlaskiego przyj¹³ projekt uchwa³y 
Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 
samorz¹du terytorialnego na budowê kompleksów sportowych w ramach 
programu „Moje boisko Orlik 2012”. Z terenu woj. podlaskiego 
zarekomendowanych zosta³o 5 gmin, w tym Gmina Knyszyn.
• 19 stycznia w NFOŒiGW w Warszawie odby³o siê spotkanie negocjacyjne 
dotycz¹ce projektu na termomodernizacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej 
na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Obecnie trwa kompletowanie 
dokumentacji niezbêdnej do podpisania umowy. Obiekty zg³oszone do 
projektu z terenu Gminy to przedszkole w Knyszynie, ZSO w Knyszynie oraz 
ZS w Kalinówce Koœcielnej. Planowany termin podpisania umowy z 
NFOŒiGW to 02.04.2012.
• Zakoñczona zosta³a ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. „Wdra¿anie elektronicznych us³ug dla ludnoœci województwa 
podlaskiego  czêœæ II, administracja samorz¹dowa”. Trwa kompletowanie 
dokumentów niezbêdnych do sporz¹dzenia decyzji w sprawie 
dofinansowania.
• Czeœæ wizualna opracowanej koncepcji rewitalizacji rynku w Knyszynie 
zosta³a opublikowana w prasie regionalnej, Nowym Goñcu Knyszyñskim 
oraz na stronie internetowej www.knyszyn.pl, celem poddania wstêpnym 
konsultacjom spo³ecznym.
• Trwaj¹ prace przygotowawcze do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie 
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, spinki wodoci¹gów, stacji uzdatniania 
wody oraz zakupu prasy do odwadniania osadów œciekowych. Projekt bêdzie 
sk³adany w ramach programu PROW.
• Rozpoczêto prace nad przyjêciem Rocznego programu opieki nad 
zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie 
Gminy Knyszyn. 
• Zmodernizowano drogê nr 1393 (droga przed wysypiskiem).
• Rozstrzygniêto Otwarty Konkurs Ofert na realizacjê zadañ publicznych z 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r. Wy³oniony 
Zleceniobiorca: Uczniowski Klub Sportowy Podlasiak Knyszyn. Kwota 
dotacji wynosi 47 000,00 z³.
• Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony pn.: ¯wirowanie i równanie dróg 
gminy Knyszyn. Najkorzystniejsz¹ cenowo ofertê z³o¿y³a firma Us³ugi 
Budowlano-Drogowe Leszek Grzegorczyk Moñki, ul. Zielona 10 z cen¹ 
ofertow¹ brutto: 120,54 z³/1 km równanej drogi i 31,98 z³/m3 dostawy ¿wiru.
• Wydano decyzjê ustalaj¹c¹ warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na 
budowie budynku kuŸni jako obiektu wystawienniczego regionalnych 
tradycji kowalskich, zlokalizowanej na dzia³ce po³o¿onej w Knyszynie przy 
ul. Koœcielnej 6.
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XII sesja Rady Miejskiej w Knyszynie
31 stycznia radni realizuj¹c porz¹dek obrad podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y: 
• w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym uczniom zamieszka³ym na terenie gminy Knyszyn; 
• w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy; 
• w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania 
problemów alkoholowych na rok 2012;
• w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na œwiadczenia pomocy 
spo³ecznej w ramach realizacji zadañ gminy w zakresie do¿ywiania;
• ws. okreœlenia warunków przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze      
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug 
opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 
czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at oraz trybu ich pobierania;
• ws. okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych; 
• ws. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe 
odprowadzanie œcieków; 
• ws. przyjêcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leœny i 
podatek od nieruchomoœci;
• ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2015;
• ws. uchwalenia bud¿etu gminy na 2012 rok.

Nagrobki 
Granitowe

pomniki v parapety v schody 
kostka granitowa v wazony 

granitowe

Marek Ok³a
Boguszewo 7               
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W niedzielê, 5 lutego na kolonii Kny-
szyna mia³ miejsce tragiczny po¿ar. 

Po¿ar wybuch³, gdy rodzice 
wraz z 4-letnim synem dokonywali 
wieczornego obrz¹dku w gospodar-
stwie, zostawiaj¹c drugiego, niespe³-
na 3-letniego, ch³opczyka samego w 
domu. Gdy jedno z rodziców zoba-
czy³o wydobywaj¹cy siê dym z dachu 
domu, natychmiast poinformowali 
stra¿ i policjê, sami tak¿e próbowali 
ratowaæ swoje dziecko. Gdy na 

6

miejsce przyby³a pierwsza jednostka 
stra¿y, ogniem objêty by³ ca³y 
budynek. Pomimo podjêtej niezw³o-
cznie akcji gaœniczej i ratunkowej, 
nie uda³o siê uratowaæ 2,5-letniego 
dziecka.

W chwili obecnej poszko-
dowani mieszkaj¹ w zakupionym 
przez gminê ogrzewanym domku 
typu holenderskiego, który jest dla 
nich tymczasowym miejscem zamie-
szkania. 

Tragiczny po¿ar na 
kolonii Knyszyna
ANNA ANETA MOLSKA
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wpisaæ: nazwê organizacji: Carias 
potrzebuj¹cym i numer KRS: 
0000269579 oraz wskazaæ cel:              
„pomoc pogorzelcom”.

Jeœli ktokolwiek posiada 
materia³y budowlane, które móg³by 
ofiarowaæ na budowê nowego domu, 
bêdzie mo¿liwoœæ ich przekazania. 
Wszelkie pytania w sprawie pomocy 
poszkodowanej rodzinie prosimy 
kierowaæ pod numer telefonu:         
85 727 99 80.

•

Na zwo³anym przez burmi-
strza spotkaniu z radnymi i so³tysami 
ustalono plan organizacji pomocy; 
ustalono m.in., ¿e odbêdzie siê zbiór-
ka pieniêdzy dla pogorzelców; radni  
i so³tysi zbierali pieni¹dze. Dziêki 
wspó³pracy z proboszczami i ksiê-
¿mi, by³a tak¿e og³oszona zbiórka 
pieniêdzy w koœcio³ach. 

Caritas Archidiecezji Bia³o-
stockiej udostêpni³ konto, na które 
mo¿na wp³acaæ œrodki, by pomóc 
rodzinie dotkniêtej tragedi¹ po¿aru. 
Numer konta w Banku PKO SA:
66 1240 5211 1111 0000 4931 3527 
z dopiskiem „pomoc pogorzelcom”.

Tak¿e przy rozliczeniu 
podatkowym istnieje mo¿liwoœæ 
przekazania 1% swojego podatku na 
rzecz poszkodowanej rodziny. 
Wype³niaj¹c odpowiednie rubryki w 
zeznaniu podatkowym nale¿y 

Gmina Knyszyn w imieniu poszkodo-
wanej rodziny pañstwa Zalewskich 
dziêkuje radnym, so³tysom wsi oraz 
proboszczom parafii Knyszyn, Krypno, 
Jasionówka i Kalinówka, którzy 
zorganizowali zbiórki pieniêdzy i darów 
rzeczowych. 

Ustawianie tymczasowego domu zakupionego przez Gminê Knyszyn poszkodo-
wanej rodzinie 
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Miejski Oœrodek Pomocy Spo³e-
cznej to instytucja, która w tego 
typu sytuacjach powinna dzia³aæ 
jako jedna z pierwszych. Jak po-
moc MOPR-u wygl¹da³a w czasie 
tej tragedii?

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Knyszynie natychmiast pospieszy³ 
z pomoc¹. Przeprowadzona zosta³a 
zbiórka œrodków finansowych wœród 
pracowników, która zabezpieczy³a 
pierwsze potrzeby rodziny. Og³o-
szono równie¿ zbiórkê odzie¿y, 

obuwia, koców, poœcieli, sprzêtu 
gospodarstwa domowego oraz 
œrodków czystoœci. 

W czasie po¿aru doszczêtnie sp³o-
n¹³ dom pañstwa Zalewskich. Jak 
zabezpieczono im dach nad g³ow¹?
Na pocz¹tku rodzina mieszka³a w 
Domu Pielgrzyma w Krypnie i 
codziennie nad ranem oraz wieczo-
rem, na czas prac przy inwentarzu, 
pracownik gminy dowozi³ ma³¿eñ-
stwo na ich gospodarstwo.

 8

MOPR dla pogorzelców
5 lutego sp³on¹³ dom mieszkalny pañstwa Iwony i Antoniego 
Miros³awa Zalewskich. W po¿arze zgin¹³ ich 2,5-roczny synek. 
Rodzice z 4-letnim synem niezw³ocznie zostali umieszczeni w 
Domu Pielgrzyma w Krypnie. Tragedia wstrz¹snê³a ca³¹ gmin¹.

Tymczasowy dom zakupiony poszkodowanej w po¿arze rodzinie
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Wspólnie z w³adzami 
gminy podjêto decyzjê zakupienia 
domku typu holenderskiego. Domek 
zosta³ postawiony na posesji pañstwa 
Zalewskich, a Oœrodek Pomocy 
zakupi³ do wyposa¿enia 2 grzejniki 
elektryczne, p³ytkê elektryczn¹ do 
gotowania posi³ków, czajnik elektry-
czny oraz pralkê wirnikow¹ z pod-
grzewaczem wody. Ze zbiórki zebra-
no i dowieziono rodzinie telewizor, 
odzie¿, obuwie, sprzêt gospodarstwa 
domowego, poœciel, koce, zabawki, 
s³odycze dla dziecka i œrodki 
czystoœci.
P³omienie strawi³y ca³y dom, ale 
rodzinê dotknê³a znacznie wiêksza 
tragedia – zginê³o ma³e dziecko... 
Czy MOPR udzieli³ jej pomocy 
innej ni¿ materialna?
Rodzina pañstwa Zalewskich na 
wniosek Oœrodka Pomocy zosta³a 
objêta pomoc¹ psychologa i peda-
goga z Poradni Psychologiczno-          
-Pedagogicznej w Moñkach. Pomoc 
bêdzie nadal kontynuowana.

9

Jak bêdzie wygl¹da³o wsparcie 
MOPR-u dla rodziny pañstwa 
Zalewskich w najbli¿szym czasie?
Zosta³a przyznana pomoc finansowa 
w formie zasi³ku celowego na zakup 
¿ywnoœci na okres od 1 lutego do 
koñca sierpnia 2012 roku. Pomoc 
bêdzie przed³u¿ana w zale¿noœci od 
potrzeb.

Oœrodek Pomocy wyst¹pi³ z 
pismem do Dyrektora Zak³adów 
Miêsnych w Bia³ymstoku o przyspie-
szenie wyp³aty za zdany ¿ywiec 
wieprzowy.

Miejski Oœrodek Pomocy    
w Knyszynie od dnia zdarzenia 
losowego odwiedza systematycznie 
rodzinê w miejscu zamieszkania 
udzielaj¹c wsparcia i pomocy tak¿e w 
postaci pracy socjalnej, poradnictwa 
oraz nawi¹zuje kontakty z innymi 
instytucjami w celu pozyskania 
ró¿nego rodzaju pomocy.                  •

Informacji udzieli³a Anna Roszkowska, 
dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy 

Rodzinie w Knyszynie

OG£OSZENIE

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Moñkach zaprasza na spotkanie 
informacyjne dla podatników rozliczaj¹cych siê z osi¹gniêtego dochodu w 

roku podatkowym 2011.

Na spotkaniu udzielane bêd¹ informacje na temat:
• zasad wype³niania formularzy podatkowych 

PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39; 
• warunków i mo¿liwoœci dokonania odliczeñ; 

• zwrotu podatku VAT zwi¹zanego z zakupem materia³ów budowlanych.

Spotkanie odbêdzie siê w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie 16 marca 
(pi¹tek) w godz. 9.00 – 11.00. 
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2 lutego w Urzêdzie Miejskim w 
Knyszynie odby³a siê uroczystoœæ z 
okazji jubileuszu 50-lecia po¿ycia 
ma³¿eñskiego. Burmistrz Knyszyna 
wrêczy³ kwiaty, przyznane przez 
prezydenta Rzeczpospolitej odzna-
czenia i dyplomy parom, które w 
ubieg³ym roku obchodzi³y Z³ote 
Gody. 

50 lat razem prze¿yli: Irena i 
Jan WoŸniewscy, Romualda i Józef 
Ko³naccy, Maria i Fabian Snarscy, 
Marianna i Lucjan Puchalscy, 
Weronika i Stanis³aw Wysoccy, 
Alicja Irena i Bogdan Wróblewscy, 
Halina i Miros³aw Puchalscy, 
Wiktoria i Kazimierz Charyton, 
Marianna i Ryszard Olesiewicz.       •

RED
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Prze¿yli razem 50 lat

Uroczysty toast. Wy¿ej – burmistrz Knyszyna Andrzej Matyszewski przypina 
jubileuszowe medale
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W przedszkolu w Knyszynie tradycj¹ 
sta³o siê zapraszanie babæ i dziadków 
na uroczystoœci organizowane z oka-
zji ich œwiêta, by dzieci mog³y w tym 
dniu podziêkowaæ im za ich cierpli-
woœæ, wyrozumia³oœæ, dobroæ i mi-
³oœæ. Dzieci przygotowuj¹ zaprosze-
nia i prezenty, ucz¹ siê wierszy i pio-
senek, a kiedy wreszcie nadejdzie 
d³ugo oczekiwany dzieñ, z niecierpli-
woœci¹ wypatruj¹ goœci. 

Dzieci w radosnym i uro-
czystym nastroju, z odrobin¹ tremy, 
rozpoczê³y uroczystoœæ z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Sale wype³nione 
by³y po brzegi. Mili goœcie lubi¹ 
podziwiaæ swoje wnuczêta podczas 
wystêpu, ale chêtnie te¿ sami w nich 
uczestnicz¹. We wspólnej zabawie 
zanika ró¿nica wieku, niepewnoœæ, a 
pojawia siê radoœæ i zadowolenie z 
mo¿liwoœci obcowania w grupie. 
Tradycyjnie babcie i dziadkowie 
zamienili siê w aktorów i wspaniale 
odegrali swoje role mimik¹ i gestem 
w wierszu Jana Brzechwy „Na 
straganie”. Wspólne zabawy i tañce 
oraz poczêstunek przygotowany 
przez rodziców przyczyniaj¹ siê do 
prze¿ycia niezapomnianych chwil. 
Œpiewy piosenek, tañce przy muzyce 
mog³yby trwaæ do bia³ego rana. 
Kiedy dzieci wrêcza³y laurki i 
upominki, na twarzach przyby³ych 
goœci pojawi³y siê uœmiechy, ³zy 
szczêœcia i wzruszenia. 

¯egnaj¹c siê z nami wszy-
scy prosili o zorganizowanie kuligu. 
Dziadek Kuby i babcia Karoliny po-
prosili do sali ca³y personel przed-
szkola, by w imieniu wszystkich 
dziadków i babæ podziêkowaæ za 
opiekê nad wnuczêtami i tak mi³e 
przyjêcie, a nastêpnie wszyscy ucze-
stnicz¹cy w uroczystoœci tak jak co 
roku za œpiewali nam 100 lat i ¿yczyli 
spokojnej pracy, du¿o sukcesów i 
wytrwa³oœci.                                     •

Przedszkole w Knyszynie og³asza 
nabór dzieci 3, 4, 5, 6-letnich na rok 
szkolny 2012/2013.
Kartê zg³oszenia dziecka mo¿na 
otrzymaæ w kancelarii przedszkola 
lub pobraæ ze strony internetowej 
(zak³adka Dla rodziców).
Wype³nion¹ kartê nale¿y z³o¿yæ w 
kancelarii przedszkola do 31 marca 
w godzinach 8.00 – 15.00.

Œwiêto babæ i dziadków
TERESA GAMARADZKA
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Zajêcia „Ma³y Przyrodnik” w Kny-
szynie realizowane w projekcie 
„Czym skorupka za m³odu…– 
indywidualizacja procesów naucza-
nia i wychowania uczniów klas I-III 
szkó³ podstawowych w gminie 
Knyszyn” kierowane s¹ do uczniów 
szczególnie uzdolnionych przejawia-
j¹cych zainteresowania matematy-
czno-przyrodnicze. Zajêcia prowa-
dzone przez Danutê Zabielsk¹ 
odbywaj¹ siê w dwóch 8-osobowych 
grupach w ka¿d¹ œrodê i czwartek. 

Zachêcona przez córkê 
entuzjastycznymi opisami zajêæ 
postanowi³am zobaczyæ jak te¿ 

wygl¹da ta „super nauka”. Na 
czwartkowe zajêcia chodzi 8 uczniów 
klas II szko³y podstawowej: 5 
dziewczynek i 3 ch³opców. Mali 
naukowcy wcale nie siedz¹ pilnie w 
³aweczkach, ale przy pozsuwanym z 
kilku ³awek wielkim stole pracuj¹ 
metod¹ „burzy mózgów”. Pisz¹c 
„burza” wcale nie przesadzam, bo 
momentami ró¿nica zdañ pomiêdzy 
uczestnikami by³a tak du¿a, ¿e 
s³ychaæ by³o nawet grzmoty 
nauczyciela. Ka¿dy z uczniów mia³ 
swoje zdanie i potrafi³ broniæ go jak 
lew. A temat zajêæ by³ od pocz¹tku 
tajemniczy: najpierw magiczne kwa-

Magiczne kwadraty 
i tajemnicze tropy
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rozpozna³y. To da³o im okazjê do 
opowiedzenia o w³asnych spotka-
niach ze zwierzêtami: wiewiórkami, 
lisami, sarnami a nawet ³osiami. Po-
tem nauczyciel dzieli ich na 3 grupy, z 
których ka¿da otrzymuje inne 
zadanie. Amelka WoŸniewska prze-
wodniczy grupie, która na zestawach 
przyrodniczych Mac Edukacja 
rozpoznaje drzewa i roœliny, Monika 
Pu³awska odpytuje Kubê z quizu 
przyrodniczego, a Martynka Okra-
siñska uk³ada z kolegami krajobraz 
na magnetycznej tablicy.
– Te zajêcia s¹ bardzo fajnie i przy-
daj¹ siê do normalnych lekcji – mówi 
Amelka WoŸniewska.

Po zakoñczonych zajêciach 
wszyscy wspólnie porz¹dkuj¹ klasê 
i... domagaj¹ siê nastêpnych.             •

draty, po których rozwi¹zaniu 
uczniowie mieli dowiedzieæ siê, jaki 
bêdzie temat dzisiejszych zajêæ. 
Kwadraty zosta³y w mig rozwi¹zane.
– Ja chcia³bym jeszcze trudniejszych 
zadañ – domaga³ siê Kuba Grzy-
bowski.
– Ale najfajniejsze s¹ eksperymenty i 
mikroskop – rozmarzy³ siê Maciek 
Sidorski
Faktycznie, na stoliku stoi profesjo-
nalny mikroskop, nad którym pochy-
lona Gabrysia Czerepowicz z uwag¹ 
coœ ogl¹da. 
– Ja lubiê te zajêcia, bo ma³o piszemy, 
du¿o siê bawimy i mamy takie fajne 
rzeczy – Kuba Dworzañczyk pokazu-
je na mikroskop i planszê magnety-
czn¹. 
– A ja lubiê tutaj wszystko – dodaje 
entuzjastycznie Wiktoria Kuliko-
wska. 

Po magicznych kwadratach 
i zagadkach przysz³a kolej na tropy 
zwierz¹t, które dzieci b³yskawicznie 

Obserwowa³a: Urszula Pu³awska
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publi-
czna w Knyszynie rozpoczê³a w 
paŸdzierniku 2011 roku bezp³atny 
komputerowy kurs jêzyka angielskie-
go FunEnglish.pl. £¹czy on zabawê i 
naukê z u¿ywaniem komputera. 
Ka¿de dziecko w wieku 6-12 lat mo¿e 
korzystaæ z kursu samodzielnie. 
Dok³adnie tak, jak na co dzieñ 
korzysta z gier komputerowych. 
Wystarczy, aby uczy³o siê w biblio-
tece raz w tygodniu przez nieca³¹ 
godzinê, aby w ci¹gu kilku miesiêcy 
mo¿na by³o zobaczyæ pierwsze 
efekty nauki. Kurs polega na po³¹-
czeniu najnowszych technologii z 
tradycyjnym nauczaniem. Sk³ada siê 
z ponad 60 gier edukacyjnych, setek 
filmów, piosenek, „foto-lekcji” i 
æwiczeñ opracowanych przez eksper-

tów. Dzieci w œwiecie FunEnglish.pl 
prze¿ywaj¹ przygody wraz z bohate-
rami gier i filmów i ucz¹ siê bezpo-
œrednio od native speakerów. Kurs 
jest oparty o metodê immersion, 
polegaj¹c¹ na zanurzeniu w jêzyku 
angielskim. FunEnglish.pl tworzy 
sytuacje komunikacyjne i sprawia, ¿e 
dzieci mówi¹ i myœl¹ w jêzyku 
angielskim. Dziêki temu postêpy w 
nauce s¹ znacznie szybsze ni¿ w 
tradycyjnych metodach nauczania. 
W naszej placówce z zajêæ korzysta 
31 uczestników i po pierwszym gru-
powym podsumowaniu widaæ pozy-
tywne efekty nauki (fot. powy¿ej).

Czas po feriach ka¿dego 
roku przeznaczamy na intensywne 
odwiedziny klas pierwszych SP. 
Uczniowie ci umiej¹ ju¿ czytaæ           

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

W bibliotece siê dzieje
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i dlatego jest to dobry czas, aby zapi-
sa³y siê do biblioteki i samodzielnie 
wypo¿ycza³y ksi¹¿ki. 

Tak te¿ by³o w tym roku gdy 
podczas zajêæ dzieci poznawa³y bi-
bliotekê, jej zbiory, ogl¹da³y ksi¹¿ki, 
dowiedzia³y siê, jak nale¿y obcho-
dziæ siê z ksi¹¿kami. Podczas liczn-
ych zabaw, gier, odgadywania zaga-
dek, przybli¿a³y sobie zbiory biblio-
teczne. Du¿y entuzjazm, jak zwykle 
wœród dzieci, budz¹ zabawy integra-
cyjne, które i tym razem by³y czêœci¹ 
programu. Na zakoñczenie spotkania 
uczniowie z³o¿yli uroczyste przyrze-
czenie, i¿ bêd¹ czytaæ i szanowaæ 
ksi¹¿ki, a nastêpnie otrzymali pami¹-
tkowe dyplomy i zak³adki do ksi¹¿ek 
(fot. poni¿ej). Ka¿de spotkanie z ma-
³ymi u¿ytkownikami biblioteki 
utwierdza w przekonaniu, i¿ bibliote-
ka jest niezbêdna w œrodowisku, a dla 
czytelników jest zawsze po drodze.

Tak¿e po feriach podsumo-
waliœmy konkurs na najlepszego czy-
telnika roku 2011. Nagrodami ksi¹-

¿kowymi obdarowaliœmy: Adama 
Skibickiego, Adama Nowackiego, 
Krzysia Go³êbiewskiego, Patrycjê 
Podgórsk¹, Gabrysiê Skobodziñsk¹. 

Og³oszony w grudniu 
konkurs plastyczny pn. Niech Ci siê 
przyœni¹ anio³y, zosta³ rozstrzygniê-
ty i nagrodziliœmy:Aldonê Siemion-
kowicz oraz Patrycjê i Kamila Ol-
sztyñskich. Wœród 19 prac przedsta-
wiaj¹cych anio³y ich prace by³y naj-
lepsze. Pozostali uczestnicy konkur-
su otrzymali pami¹tkowe dyplomy.

Biblioteka Powiatowa w 
Moñkach w zwi¹zku z Rokiem 
Korczaka, og³osi³a dwa konkursy 
plastyczne oraz jeden literacki. 
Najaktywniejsz¹ grup¹ uczestników 
konkursu w Knyszynie okaza³o siê 
Samorz¹dowe Przedszkole. Otrzy-
maliœmy ³¹cznie 42 prace, z czego      
5 najlepszych wytypowaliœmy do 
konkursu powiatowego. Nagrodzon¹ 
okaza³a siê praca Oliwii Sidorskiej,    
a wyró¿nienie otrzyma³a Paulina 
Dubicka z klasy I. Gratulujemy.        •
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Zwyciêzcy 14 przegl¹dów powiato-
wych rozpoczêli 17 lutego w 
Regionalnym Oœrodku Kultury przy 
ul. Ma³achowskiego w £om¿y rywa-
lizacjê o najlepsze miejsca i nagrody 
w Wojewódzkim Przegl¹dzie Te-
atrów Wiejskich i Obrzêdowych.

Wœród zaprezentowanych  
spektakli przewa¿a³y jase³ka maj¹ce 
z regu³y luŸny zwi¹zek z tradycj¹. Jak 
powiedzia³ organizator Przegl¹du, 
Jaros³aw Cholewicki, dyrektor ROK, 
ofensywê nowoczesnych jase³ek or-
ganizatorzy staraj¹ siê powstrzymy-
waæ, a te, które wchodz¹ do przegl¹-
du, odznaczaj¹ siê wysokim pozio-
mem wykonania. 

By³o te¿ kilka prawdziwych 
pere³ek regionalnej tradycji. Ludowy 
zespó³ Knyszynianki z Knyszyna 
odegra³ widowisko „Wianki na okta-
wê Bo¿ego Cia³a”, w którym ukazana 
zosta³a tradycja wicia wianków i to-
warzysz¹ce im obyczaje. Widowisko 
„Wianki na oktawê Bo¿ego Cia³a” w 
wykonaniu Knyszynianek zdoby³o II 
miejsce w kategorii teatrów obrzêdo-
wych  wiernych tradycji.

Wczeœniej Knyszynianki w 
Bia³ostockim Muzeum Wsi prezento-
wa³y obrazek obrzêdowy „Zapust”. 
Zapust w wykonaniu Knyszynianek 
mo¿na by³o obejrzeæ w lutym w 
telewizji regionalnej.                        •

Knyszynianki nagrodzone na 
przegl¹dzie wojewódzkim

IWONA WASILUK
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Akcja Zima w Knyszyñskim Oœro-
dku Kultury odbywa³a siê przez ca³e 
ferie. W ci¹gu 10 dni zimowiska z 
zajêæ skorzysta³o 40 uczestników, a 
œrednio w codziennych zajêciach 
bra³o udzia³ 25 dzieciaków.

Organizowano ró¿nego 
rodzaju zabawy, konkursy, zajêcia 
rekreacyjno-sportowe, warsztaty 
plastyczne, taneczne oraz spotkania z 
policj¹ i przedstawicielami monie-
ckiego KRUSU. W Knyszynie goœci-
³a równie¿ grupa dzieci z Krypna oraz 
Marcin Oba³ek i jego amazoñski 
przyjaciel Marcel. Wybraliœmy siê w 
dalek¹ podró¿ do Ameryki Po³udnio-
wej. Pan Marcin opowiedzia³ nam o 
swoich wyprawach po Amazonii. 
Dzieci równie¿ wyje¿d¿a³y do Bia³o-
stockiego Teatru Lalek na spektakl 

„Królowa Œniegu”. Bal karnawa³owy 
by³ podsumowaniem ca³ego 2-           
-tygodniowego zimowiska, na który 
dzieciaki zjawi³y siê przebrane w 
piêkne bajkowe kreacje (fot. na 
ok³adce „Goñca”). 

W lutym Knyszyñski Oœro-
dek Kultury rozpocz¹³ realizacjê 
projektu „Historia ¿yciem pisana”. 
Spotkania grupy m³odzie¿y odbywa-
j¹ siê co tydzieñ w pi¹tki o godz. 
14.00 w zabytkowym domu przy ul. 
Koœcielnej. Pierwszy etap zajêæ 
prowadzi³a dziennikarka TV Bia³y-
stok, Iwona Zawadecka. Pod okiem 
pani redaktor uczestnicy poznaj¹ 
tajniki dziennikarstwa oraz ucz¹ siê, 
jak nale¿y poprawnie przeprowadziæ 
wywiad, a nastêpnie napisaæ artyku³ 
do gazety (fot. poni¿ej).                   •

Akcja Zima i „Historia ¿yciem pisana”
IWONA WASILUK

F
o
t. I. W

a
silu

k



18

WYWIAD

To ju¿ Pani kolejna kadencja w Ra-
dzie Miejskiej Knyszyna. Kolejny 
rok z rzêdu przygl¹da siê Pani pra-
cy samorz¹du i dzia³aniom gminy. 
Jak je mo¿na oceniæ na przestrzeni 
lat? Czy id¹ w dobrym kierunku?
W 2010 r. z mieszanymi uczuciami 
kandydowa³am po raz drugi do rady 
miejskiej. Poprzednia kadencja by³a 
bardzo trudna, ale pouczaj¹ca. Teraz 
myœlê, ¿e wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Mam to szczêœcie, ¿e w tej 
radzie jest du¿o m³odych, energi-
cznych ludzi. Ten ich zapa³, gdy jest 
siê zmêczonym, pobudza, motywuje. 
Cz³owiek myœli, ¿e mo¿na jeszcze 
zrobiæ to czy to. M³odzi ludzie nie 
boj¹ siê ryzykowaæ, lepiej pracowaæ z 
takimi otwartymi g³owami ni¿ 
s³uchaæ „nie ma pieniêdzy, nie ma 
pieniêdzy”. Ja m³odym radnym prze-
kazujê moje doœwiadczenie, ale od 
nich uczê siê pasji, która jest zara-
Ÿliwa. Ta rada jest taka pe³na wiary, ¿e 
mo¿na osi¹gn¹æ rzeczy niemo¿liwe. 
Na przyk³ad coœ zacz¹æ w tej 
kadencji, by skoñczyæ w nastêpnej.

Ka¿dy zachowuje swoje 
opinie, ka¿dy ma swoje zdanie, ale 
gdy przychodzi do trudniejszych 
rozwi¹zañ, wiêkszoœci¹ mo¿emy 
dojœæ do wspólnych wniosków.

Chcia³abym, ¿eby ludzie 
byli bardziej otwarci, ¿eby zaczêli siê 
lepiej rozumieæ, potrafili siê wczuæ w 

innego cz³owieka. Rozmawiaj¹c ze 
sob¹, przejawiaj¹c wiêcej pozyty-
wnej energii, szybciej dojd¹ do 
wspólnych wniosków, celów, a w ta-
kiej harmonii, dobrym œrodowisku  
mo¿na osi¹gn¹æ wiele rzeczy.

Jest Pani przewodnicz¹c¹ Komisji 
rewizyjnej, która w pewien sposób 
spina prace rady miejskiej i ca³ego 
urzêdu miejskiego. Czym zajmuj¹ 
siê dzia³aj¹cy w niej radni?
Komisja rewizyjna to przede wszy-
stkim organ kontroli wewnêtrznej. 
Jest zale¿na od rady miejskiej, spra-
wdza dzia³alnoœæ organu wykona-
wczego i samorz¹dowych jednostek 
organizacyjnych (szko³y, przedszko-
la, KOK, ZGKiM, klub Podlasiak, 
ZOZ). Sprawdzamy jak s¹ zaspoka-
jane zbiorowe potrzeby mieszkañ-
ców. Kontrola stanowi najwa¿niejsze 
Ÿród³o sta³ej i obiektywnej informacji 
o stanie realizacji zadañ, o tym czy 
jednostki dzia³aj¹ prawid³owo, 
oszczêdnie, rzetelnie. G³ównym za-
daniem Komisji jest opiniowanie i 
sprawdzanie wykonania bud¿etu oraz 
wystêpowanie z wnioskiem o udzie-
lenie absolutorium burmistrzowi. 

Jakimi sprawami ju¿ zajmowa³a 
siê komisja w tej kadencji?
Na pocz¹tku jeden z radnych zapro-
ponowa³, by przejrzeæ protoko³y z 
poprzedniej rady i sprawdziæ czy jest 

Pasja m³odych radnych, piêkna 
inwestycja i pozytywy Kalinówki
wywiad z radn¹ Barbar¹ Fiedorowicz – 
Komisji rewizyjnej w Radzie Miejskiej Knyszyna

przewodnicz¹c¹ 
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coœ jeszcze do zrobienia, dokoñcze-
nia po poprzedniej radzie miejskiej.

W 2011 r. prowadziliœmy 
kontrolê placówek szkolnych. Ustali-
liœmy np., ¿e w przedszkolu w Kny-
szynie konieczne jest odœwie¿enie 
œcian, sufitów, by dzieci bawi³y siê, 
pracowa³y w jak najbardziej kom-
fortowych warunkach. Rozmawiali-
œmy o termomodernizacji – czy jest 
niezbêdna, jak bêdzie wygl¹da³a. 
Bêdziemy sprawdzaæ czy pojawia³y 
siê jakieœ problemy, czy bêdzie trzeba 
coœ  naprawiaæ.

Szykuje siê rewitalizacja rynku      
w Knyszynie. Co osobiœcie s¹dzi 
Pani o tej inwestycji? Czy jest ona 
potrzebna naszej gminie?
Ja jestem zwi¹zana z Kalinówk¹ – tu 
mieszkam, tu pracujê, ale jak zosta-
³am radn¹ poczu³am siê tak¹ mie-
szkank¹ gminy, a Knyszyn jest w³a-

œnie jej wizytówk¹. Przez centrum 
przeje¿d¿aj¹ autobusy, samochody. 
Gdy rewitalizacja, wed³ug pomys³u, 
który nam przedstawiono zostanie 
zrealizowania i ktoœ jecha³by têdy np. 
na Mazury, do rodziny, to mogê siê 
za³o¿yæ, ¿e zatrzyma³by siê tutaj, by 
sprawdziæ, co ta miejscowoœæ oferu-
je. Mamy tu przecie¿ trochê zaby-
tków, rzeczy które mo¿na zobaczyæ.

Niektórzy mówi¹, ¿e to 
mrzonki, ¿e poch³onie to tyle pie-
niêdzy. Ale przecie¿ nie mo¿na ¿yæ 
tylko szar¹ rzeczywistoœci¹. Trzeba 
myœleæ o tych drogach, które s¹ okro-
pne, to wa¿ne, ale wa¿na jest równie¿ 
estetyka. Mam nadziejê, ¿e w tej 
kadencji to wszystko da siê zrobiæ.

Jaka najwa¿niejsza inwestycja 
czeka nasz¹ gminê w tym roku?
W 2012 roku nie mo¿emy byæ zbyt 
rozrzutni. Tak z reszt¹ jak w ca³ej 
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Polsce, gdzie w obawie przed kryzy-
sem na³o¿ono na samorz¹dy du¿e 
ograniczenia dotycz¹ce wydatków.   
Z wielu planowanych na 2012 rok 
inwestycji bêdziemy musieli zrezy-
gnowaæ, albo przesun¹æ je na kolejne 
lata. Nie jesteœmy najbogatsz¹ gmin¹. 
Musz¹ byæ skoñczone te inwestycje, 
które zaczêliœmy. Z nowych, które 
bêd¹ prowadzone, to po pierwsze 
termomodernizacja szkó³ i dokoñ-
czenie kanalizacji w Knyszynie. 
Bêdzie poprawiona droga w Guzach, 
naprawiona ul. Goni¹dzka, powsta-
nie nowy plac zabaw na osiedlu 
Niepodleg³oœci. Mo¿e coœ drgnie w 
sprawie remontu strasznej ul. 
Po³udniowej. Chcia³abym, ¿eby w 
tym roku coœ siê zaczê³o z t¹ 
rewitalizacj¹ – to takie piêkne!

Jaka jest wed³ug Pani najmocniej-
sza strona Kalinówki, a co nale¿a-
³oby tu poprawiæ?
Najmocniejsza strona wynika z tego, 
¿e nasza wieœ le¿y na styku. Drogi 
przez ni¹ przebiegaj¹ce prowadz¹ do 
kilku gmin. Jest te¿ centrum miejsco-
woœci, które nale¿¹ do parafii. 
Tworzymy takie ma³e œrodowisko – 
jest tu koœció³, szko³a (w takiej 
miejscowoœci jak Kalinówka jest 
g³ównym centrum, w którym ludzie 
mog¹ siê spotkaæ, pobawiæ, poæwi-
czyæ), jest oœrodek zdrowia, mleczar-
nia – wszystko na miejscu.

W Kalinówce w ubieg³ym 
roku obchodziliœmy 500-lecie istnie-
nia parafii. Niewiele miejscowoœci 
mo¿e pochwaliæ siê takim jubileu-
szem. Widaæ wtedy by³o, ¿e ludzie 
potrafi¹ siê zmobilizowaæ. Prowadzi-
lœmy generalne sprz¹tanie. Na pose-
sje opuszczone burmistrz przys³a³ 

pracowników, którzy pomogli w 
porz¹dkach. Wszystko to by³o takie 
pozytywne. Wtedy mnóstwo osób z 
ró¿nych miejsc w kraju przyjecha³o i 
mówi³o, ¿e jest tu tak czysto, ¿e jest to 
miejsce, do którego chce siê wracaæ. 

Bol¹czk¹ Kalinówki jest 
komunikacja. Bolejê nad drogami. 
Chcia³abym, by by³y lepsze po³¹cze-
nia miêdzy wsiami, ¿eby nie straszy-
³o, ¿eby, gdy ktoœ wyje¿d¿a z Kny-
szyna w stronê Kalinówki, nie 
myœla³, ¿e to ju¿ koniec œwiata.

Mia³a powstaæ ze schety-
nówek droga Jasionówka –Wojtówce 
– Kalinówka – Moñki z rondem w 
Kalinówce. Mam nadziejê, ¿e kiedyœ 
ta inwestycja ruszy. Musz¹ jej jednak 
chcieæ Jasionówka i Moñki. Wtedy 
poszerzono by pobocza w stronê 
Wojtówiec i w stronê cmentarza, co 
moim zdaniem jest bardzo wskazane 
– dzieci têdy chodz¹ do szko³y.

Ju¿ jest zaplanowane, ¿e z 
funduszu so³eckiego na ten rok 
bêdzie rozbudowany plac zabaw przy 
szkole, z którego korzystaj¹ dzieci 
nie tylko z Kalinówki, powstanie 
altanka, w której mog³yby odbywaæ 
siê ró¿ne zajêcia. W przysz³ym roku 
zaplanowano naprawê dróg do 
kolonii Kalinówki Koœcielnej.

Kalinówka to druga pod wzglêdem 
wielkoœci po Knyszynie miejsco-
woœæ naszej gminy. Jak Pani wspo-
mnia³a, ze szko³¹, parafi¹, oœro-
dkiem zdrowia. Czy czasami da siê 
odczuæ jakiœ rodzaj rywalizacji 
pomiêdzy tymi miejscowoœciami?
Rywalizacja? Nie. To raczej uzupe³-
nianie siê. Chocia¿ trochê mi siê 
smutno zrobi³o, gdy postanowiono o 
przeniesieniu starej kuŸni z prywa-
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tnej posesji z Kalinówki do Knyszy-
na. Mo¿na by³oby zostawiæ j¹ tu, 
postawiæ przy naszym lamusie.

Knyszyn i Kalinówka na-
wzajem uzupe³niaj¹ siê, np. w czasie 
ró¿nych konkursów czy konopielki. 
Ludzie korzystaj¹ z propozycji obu 
miejscowoœci. Na przyk³ad jeŸdzimy 
œrednio co 2 tygodnie do Knyszyñ-
skiego Oœrodka Kultury, gdzie odby-
waj¹ siê warsztaty wykonywania 
ozdób z filcu, decoupage, dekoro-
wania potraw. W KOK-u zaczê³o siê 
coœ dziaæ, s¹ zajêcia, które interesuj¹ 
mieszkañców ca³ej gminy.

Czy wed³ug Pani takie miejscowo-
œci jak Knyszyn, Kalinówka s¹ 
przyjazne dla dzieci i m³odzie¿y, 
dla ich rozwoju? Czego zaœ malu-
chom tu brakuje?
Na pewno brakuje tu takich rzeczy 
jak kino czy teatr, chocia¿ tak napra-
wdê dzieci w du¿ym mieœcie tylko 
odrobinkê czêœciej z nich korzystaj¹. 
Gdy jest ciekawy film, to i tak organi-
zuje siê wycieczkê do kina i przy 
okazji zwiedzamy, np. muzeum.

W mniejszych miejscowo-
œciach ludzie dobrze siê znaj¹. Do 
szko³y w Kalinówce dzieci chêtnie 
przychodz¹, s¹ z¿yte, przyjazne. Jest 
tu bezpiecznie, nie ma osób 
anonimowych, nie ma ludzi, którzy 
przychodz¹ do szko³y i mogliby coœ 
z³ego zrobiæ. Dzieci nowe szybko 
nawi¹zuj¹ kontakty, b³yskawicznie 
aklimatyzuj¹ siê. Uczniowie s¹ 
otwarci, nie znam sytuacji, by kogoœ 
nie zaakceptowali.

Nie jest to miejsce w dusz-
nym mieœcie, pe³nym spalin. Jest 
du¿o zieleni, plac zabaw jest wœród 
drzew. Mo¿na chodziæ na wycieczki, 

przebywaæ du¿o na œwie¿ym powie-
trzu. W Knyszynie te¿ jest du¿o 
miejsc, które potrafi¹ wyciszyæ.

Bol¹czk¹ naszych szkó³ jest 
ni¿ demograficzny. O rodziców 
dzieci, które mog³yby tu przyjœæ, 
trzeba zabiegaæ, ale warunki s¹ 
naprawdê dobre, jest zorganizowane 
dowo¿enie. Mog³oby byæ natomiast 
wiêcej PKS-ów, z których korzy-
sta³yby starsze dzieci.

Jeœli nie mieszkamy w du¿ej 
aglomeracji, to mo¿emy tam poje-
chaæ albo trochê tej aglomeracji 
przywieŸæ do nas. S¹ tu dzieci, które 
nie jeŸdzi³y poci¹giem i nie widzia³y 
go nigdy, wiêc planujemy zabraæ je 
na stacjê na wycieczkê.

Proszê powiedzieæ, czy pracê rad-
nej da siê oddzieliæ od ¿ycia rodzin-
nego, pracy zawodowej? Czy te¿ 
niektóre problemy gminy zabiera 
Pani do domu?
Nie da siê tego oddzieliæ. Tak jak nie 
mo¿na zapomnieæ o rodzinie, nie 
mo¿na zapomnieæ o pracy. Cz³owiek 
taki jest, ¿e ma jakieœ swoje cele, 
marzenia, o których chce komuœ 
powiedzieæ. Praca radnego to taka 
realizacja swoich celów, ale te¿ celów 
tych ludzi, którzy s¹ obok nas, którzy 
nas wybrali, nam zaufali. 

Czasami gdy po sesji przy-
je¿d¿am do domu, to jestem tak zmê-
czona, ¿e muszê trochê rzeczy z sie-
bie wyrzuciæ i mê¿owi kilka zdañ 
powiem. Gdy obrady s¹ ³atwiejsze – 
jest l¿ej. Ale wszystko to daje satysfa-
kcjê. Kiedyœ, jak bêdê jechaæ przez 
piêkny Knyszyn, Kalinówkê to mo¿e 
pomyœlê: „tu le¿y moja cegie³ka”.     •

Rozmawia³a 
Ewelina Sadowska-Dubicka
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KRZYSZTOF BAGIÑSKI

W lutym ubieg³ego roku otrzyma³em 
e-mail z Instytutu Yad Vashem z 
proœb¹ o pomoc w odszukaniu 
krewnych Antoniego Sokólskiego. 
Jak napisano w wiadomoœci „Antoni 
Sokólski przez okres prawie 2 lat da³ 
schronienie ¯ydom z Knyszyna. 
Mieszka³ w gospodarstwie obok wsi 
Gr¹dy. Uratowa³ Altera Drzewko, 
jego ¿onê Ester z domu Rotenberg 
syna Majera i córkê Miriam. Ocalona 
Miriam Drzewko Winer mieszka w 
Boliwii i ona z³o¿y³a zeznanie na ten 
temat. ¯adnych informacji o 
Antonim Sokólskim nie mamy.”

Przypomnia³a mi siê sprawa 
Czes³awa Dworzañczyka z Kny-
szyna, który w 2008 roku zosta³ 
uhonorowany tytu³em „Sprawie-
dliwy wœród Narodów Œwiata”, 
wtedy szybko uda³o mi siê odszukaæ 
jego krewnych.

Wydawa³o siê, ¿e i tym razem 
bêdzie ³atwo. Doœæ szybko uda³o mi 
siê ustaliæ, ¿e na kolonii wsi Gr¹dy 
mieszka³ Antoni Sokólski, który w 
1942 roku mia³ 38 lat. Na pierwszy 
rzut oka wszystko siê zgadza³o. Po 
rozmowie z dzieæmi Antoniego 
okaza³o siê, ¿e rodzice nigdy nie 
mówili o swojej pomocy ¯ydom. 

Moi rozmówcy sugerowali, ¿e mo¿e 
chodziæ o kogoœ innego. Wydawa³o 
siê, ¿e sprawa utknê³a w martwym 
punkcie. Po kilku dniach Wies³aw 
Jeleniewski powiedzia³ mi, ¿e na 
kolonii Mierestki mieszka³ inny 
Antoni Sokólski, który po wojnie 
wyjecha³, prawdopodobnie do £eby. 
Jego relacja jest nastêpuj¹ca: „Antoni 
Sokólski przechowywa³ ¯ydów w 
kryjówce zbudowanej w stajni po³¹-
czonej z domem. Drug¹ kryjówk¹ 

Sprawiedliwi 
z Mierestek

Antoni Sokólski. 1936 r.
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by³a ziemianka w lesie, obok niej 
przep³ywa³ strumieñ.”

Natychmias t  napisa ³em        
e-mail do burmistrza £eby, który 
odpisa³, ¿e Antoni Sokólski zmar³ 4 
paŸdziernika 2008 r., zostawi³ syna i 
córkê. Po otrzymaniu tego potwier-
dzenia wszystko potoczy³o siê ju¿ 
szybko. W internecie znalaz³em kon-
takt do Ryszarda Sokólskiego, syna 
Antoniego, który w rozmowie telefo-
nicznej potwierdzi³, ¿e jego rodzice 
mieszkali na kolonii Mierestki i 
ukrywali ̄ ydów w czasie wojny.

W czerwcu 2011 r. Ryszard 
Sokólski odwiedzi³ Knyszyn i 
miejsce w Mierestkach, gdzie 
mieszka³ razem z rodzicami. Ich dom 
sta³ niegdyœ na skraju lasu, by³y tu te¿ 
budynki gospodarcze, w których 
przez dwa wojenne lata jego rodzice 
ukrywali knyszyñskich ¯ydów. 
Ryszard Sokólski pokaza³ mi wtedy 
zdjêcia rodziców, artyku³ pt. „Ostatni  

co tak wiersze sk³ada” i lakoniczn¹ 
informacjê spisan¹ przez matkê, 
Ameliê o nastêpuj¹cej treœci: 
„listopad 1942  1944, 29 lipca wyszli 
Drewko + ¿ona + córka + syn i Kagan 
= 2 rodziny…”.

Artyku³ pt. „Ostatni  co tak 
wiersze sk³ada” ukaza³ siê 15 marca 
1990 r. w Tygodniku Pomorza 
„Zbli¿enia” i poœwiêcony jest 
poetyckim zami³owaniom Antoniego 
Sokólskiego, który mia³ naturalne i 
spontaniczne zdolnoœci do rymowa-
nia. Autor artyku³u pisze o Antonim 
Sokólskim w nastêpuj¹cy sposób: 
„Mieszka teraz z ¿on¹ Ameli¹ w 
samym œrodku £eby, w starym 
zabytkowym domu. Chocia¿ liczy 
sobie 76 lat i s³uch zupe³nie straci³, 
wiersze jeszcze sk³ada i w samym 
œrodku £eby prowadzi swoje ma³e 
gospodarstwo. … Odk¹d zacz¹³ uk³a-
daæ rymy, a trwa to ju¿ ponad æwieræ 
wieku, nie przejmuje siê niczym. 

Antoni i Amelia Sokólscy z dzieæmi Ryszardem i Iren¹. £eba 1947 r.
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Zawsze pogodny, weso³y, beztroski. 
¯yje tylko swoj¹ ziemi¹, konikiem, 
którego ci¹gle jeszcze trzyma i 
poezj¹. Wszystko co najwa¿niejsze 
na g³owie pani Amelii. Latem 
wiersze sk³ada za p³ugiem w polu. 
Zim¹ wsiada w poci¹g, dawne 
miejsca odwiedza, potem opisuje. … 
Wszystko rymuje. Prawie 1000-
letni¹ historiê Polski mo¿e w swoich 
wierszach opowiedzieæ.…”

Antoni Sokólski przed wojn¹ 
odby³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskowa w 
Wilnie, z wojska wróci³ w 1938 r. 
Wtedy o¿eni³ siê z Ameli¹ z domu 
Klimowicz. We wrzeœniu 1939 r. 
walczy³ w szeregach pu³ku grodzieñ-
skiego. Do koñca wojny Sokólscy 
mieszkali w Mierestkach, wtedy 
urodzi³y im siê dzieci (Ryszard i 
Irena). Po wojnie znaleŸli swoje 
miej-sce w £ebie. Do dziœ s¹ 
szanowanymi obywatelami tego 
miasta. Antoni Sokólski bardzo lubi³ 
odwiedzaæ Mierestki, swoj¹ ojcowi-
znê, rodzinne siedlisko i otaczaj¹cy je 
las. Wiele lat po wojnie, ten cz³owiek 
o duszy poety, postawi tu pami¹tko-
wy krzy¿ z napisem: „K³oñmy siê 
krzy¿om zwalonym, srebrnej daleko-
œci, dalekiej przesz³oœci. Za Bo¿¹ 
opiekê w latach wojny i okupacji 
dziêki Ci Panie. A. Sokólski”. Widzi-
my jak to miejsce by³o mu drogie, jak 
wiele wi¹za³o siê z nim wspomnieñ. 
Warto zastanowiæ siê, dlaczego opu-
œci³ je w 1945 roku? Córka, Irena do-
myœla siê tylko, dlaczego wyjechali, 
bo rodzice nigdy o tym nie mówili.

Pani Irena przes³a³a mi swoje 
wspomnienia, stare zdjêcia i dwa 
listy (spoœród wielu), które jej matka 
otrzyma³a po wojnie od mieszkaj¹cej 

w Boliwii, ocalonej Ireny Winer. Pani 
Winer pisze w nich o codziennych 
sprawach, rodzinie i pracy, troskach i 
radoœciach ¿ycia codziennego. 
Wspomina dzieci pañstwa Sokól-
skich, które w 1944 roku mia³y po 2 i 
4 lata. Odnosi siê wra¿enie, ¿e utrzy-
mywanie tej korespondencji by³o dla 
niej bardzo wa¿ne.

Oto wspomnienie Ireny z 
rozmów z rodzicami na temat 
przechowywania ¯ydów w czasie 
wojny: „Rodzice moi, Antoni 
Sokólski (19.V.1914 – 4.X.2008) i 
Amelia Sokólska (22.IV.1921 – 
2.X.2009) mieszkali na kolonii 
Mierestki pod Gr¹dami. Za domem 
by³ las, z którego przysz³y do 
rodziców dwie rodziny ¿ydowskie, 
które moi rodzice przyjêli. W dzieñ 
przebywali w kryjówce, a nocami 
wychodzili i mogli przebywaæ w 
domu. By³o to mo¿liwe, poniewa¿ 
rodzice mieli psa, który inaczej 
szczeka³ na s¹siadów, inaczej na 
Niemców a inaczej na bandy czy 
partyzantów. (Rodzice rozró¿niali 
bandy od partyzantów). Pies ostrze-
ga³ ich na 5 minut przed najœciem, tak, 
¿e mo¿na by³o przygotowaæ siê na 
przyjêcie obcych.

Tatuœ opowiada³, ¿e kiedyœ 
wpadli Niemcy i szukali wszêdzie 
¯ydów. Na szczêœcie dla wszystkich 
nie znaleŸli ich. Po wojnie, nie wiem 
w jaki sposób, wyda³o siê, ¿e rodzice 
przechowywali ¯ydów i zaczê³y 
nachodziæ ich ró¿ne bandy. … Kiedyœ 
zapyta³am mamê, czy nie ba³a siê o 
swoje ¿ycie. Mama powiedzia³a, ¿e 
siê ba³a, ale jedna z ¯ydówek 
zaklina³a j¹ na g³owê swoich dzieci. 
Mama boj¹c siê o los mojego brata i 
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mnie zdecydowa³a siê ich przyj¹æ 
(tym bardziej, ¿e wœród nich by³a 
m³oda dziewczyna, która mia³a na 
imiê tak jak ja  Irena). Po wyjœciu z 
kryjówki u rodziców ̄ ydzi doczekali 
wyzwolenia (sierpieñ 1944 r.  K.B.) 
chroni¹c siê w lesie. Rodzina Ireny 
wyjecha³a z Polski do Boliwii, gdzie 
za³o¿y³a fabrykê swetrów. WiêŸ z t¹ 
Iren¹ trwa³a chyba do 1953 lub 54 r. 
… Co sta³o siê z drug¹ uratowan¹ 
rodzin¹ nie wiem, ale mama mówi³a, 
¿e widzia³a t¹ drug¹ ¯ydówkê po 
wojnie w Bia³ymstoku. Ca³a ta 
sprawa jest ju¿ dla mnie prehistori¹. 
Historia skoñczy³a siê wraz ze 
œmierci¹ rodziców, którzy byli 
wspania³ymi, uczciwymi ludŸmi 
przez ca³e swoje ¿ycie”

Informacje, dokumenty i 
zdjêcia uzyskane od Ryszarda i Ireny 

przes³a³em do instytutu Yad Vashem 
w Jerozolimie.

29 grudnia otrzyma³em z 
Instytutu wiadomoœæ, ¿e 11 paŸdzier-
nika 2011 roku Antoniemu i Amelii 
Sokólskim zosta³ przyznany tytu³ 
„Sprawiedliwych wœród Narodów 
Œwiata” za pomoc, któr¹ okazali 
¯ydom z nara¿eniem w³asnego i swo-
ich bliskich ¿ycia w czasie okupacji 
hitlerowskiej, podczas II wojny 
œwiatowej.

Medal i dyplom bêd¹ wrê-
czone najbli¿szej rodzinie „Sprawie-
dliwych” podczas uroczystej ceremo-
nii, a imiona i nazwiska osób 
odznaczonych zostan¹ wyryte na 
„Œcianie Honorów”, która znajduje 
siê w Yad Vashem, w Jerozolimie.

•

Ryszard Sokólski przy krzy¿u postawionym przez ojca w miejscu rodzinnego 
domu. Mierestki 2011 r.
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Gratulujê w³adzom Knyszyna pomy-
s³u i koncepcji na nowe zagospodaro-
wanie Rynku! Przesy³am kilka uwag 
do rozwa¿enia, staraj¹c siê umieœciæ 
je w tle historycznym i kulturowym 
Knyszyna (w koñcu moje pierwsze 
wykszta³cenie to by³o kulturoznaw-
stwo).

Koncepcje zagospodarowania 
rynków miejskich

Obserwujê wiele nowych koncepcji 
zagospodarowania rynków, ale ta 
wyj¹tkowo dobrze ³¹czy tradycjê z 
nowoczesnoœci¹. Nale¿a³oby jeszcze 
rozwin¹æ w¹tek tradycji i historii 
po³¹czony funkcjonalnie ze wspó³-
czesnoœci¹. Przyk³adowo rynek w 
miejscowoœci Lubniewice w woje-
wództwie lubuskim jest bardziej 
przyjazny i przytulny dla mieszkañ-
ców oraz turystów poprzez teatraliza-
cjê pasa¿y i ³awek. Nie zapominajmy, 
¿e ludzie siedz¹cy wokó³ s¹ atrakcj¹ 
sami dla siebie, kontaktuj¹ siê, 
rozmawiaj¹, fotografuj¹, itp. Nale¿y 
unikaæ geometrycznego „rozstrzele-
nia” ³awek, a raczej u¿ywaæ bliskiego 
s¹siedztwa, które powoduje wiêzi 

miêdzyludzkie. Byæ mo¿e dobrym 
rozwi¹zaniem by³oby te¿ przybli¿e-
nie fontanny do pomnika króla 
Zygmunta Augusta (król móg³by na 
ni¹ „patrzeæ”). Trzeba te¿ pomyœleæ o 
tym, ¿e otwarty nowy Rynek (tylko 
16% zieleni) to otwarcie równie¿ na 
zabudowê wokó³ niego, która nie 
zawsze jest godna tego miejsca. 
Nale¿y uwa¿aæ na zdominowanie 
Rynku przez funkcje komunikacyjne 
i drogowe (samochody, parkingi, itp). 
Rynki umieraj¹ kiedy s¹ niefunkcjo-
nalne, nie ³¹cz¹ ludzi i zamieniaj¹ siê 
wy³¹cznie w parkingi lub przystanki 
autobusowe (obecna dominuj¹ca 
funkcja Rynku w Knyszynie). Zalet¹ 
nowego uk³adu Rynku jest szeroki 
dostêp pieszych i rowerzystów i w 
tym kierunku nale¿y go rozwijaæ. 

Funkcje handlowe Rynku
Funkcja handlowa Rynku wymaga 
rozwiniêcia. We czwartki i w 
niedziele mogliby gromadziæ siê 
kupuj¹cy t radycyjne wyroby 
rzemios³a i próbowaæ kuchni lokalnej 
przy kilku schludnie przygotowa-
nych stoiskach o wysokim standar-

O rewitalizacji rynku 
i pomys³ach na kulturalne 
o¿ywienie Knyszyna

JANUSZ KOBESZKO



27

KULTURA

dzie architektonicznym (np. stoisko z 
„knyszami”, stoisko z wyrobami 
kuchni ¿ydowskiej, punkt informacji 
turystycznej z pami¹tkami, stoiska 
miejscowego rêkodzie³a). Nale¿y 
rozwijaæ pracê nad knyszyñskim 
turystycznym produktem markowym 
(kuchnia regionalna i festyny 
rodzinne to bardzo dobry przyk³ad). 
Nale¿y tak¿e w tym celu rewitalizo-
waæ budynek lamusa i otworzyæ go 
dla zwiedzaj¹cych. Nie traktowaæ go 
jako magazynu! Przecie¿ lamus 
idealnie nadaje siê do ekspozycji np. 
pozosta³oœci kultury ¿ydowskiej w 
Knyszynie (tradycji rzemios³a, 
handlu, kuchni itp). 

Szlak Kraków – Wilno
Nale¿a³oby rozwa¿yæ wiêksz¹ wiêŸ z 
dawnym szlakiem Wilno – Kraków i 
to dodatkowo podkreœlaæ (np. 
drogowskaz do Wilna ...km, do 
Krakowa ...km). Do pomyœlenia 
pozostawiam te¿ kwestiê u¿ycia 

ró¿nych rozmiarów wiernej kopii 
obrazu Matejki, który znajduje siê w 
Muzeum Narodowym (w Toruniu?). 
Jeœli ze wzglêdów kosztowych nie 
mo¿na przewidzieæ w najbli¿szej 
przysz³oœci szans na jego ekspozycjê 
w oryginale w Knyszynie (taka 
ekspozycja to by³by dopiero magnes 
turystyczny!). Zalecam ewentualnie 
popularyzacjê tego obrazu – poprzez 
np. produkcjê puzzli z logiem 
Knyszyna. Mo¿na te¿ rozwa¿yæ 
nawi¹zanie do wybranych detali 
architektury z Wilna i Krakowa. 
Zasiêg miêdzynarodowy mog³aby 
uzyskaæ nowa impreza turystyczna 
nawi¹zuj¹ca do tradycyjnego szlaku 
handlowego i strategicznego Wilno – 
Kraków. Mo¿na pomyœleæ o rekon-
strukcji historycznej (nap³yw tzw. 
turystów uczestnicz¹cych i hobby-
stów) Orszaku Króla Zygmunta 
Augusta w œwiêto Knyszyna jako 
imprezie corocznej w ramach 

Koncepcja rewitalizacji rynku w Knyszynie. Wizualizacja widoku rynku od strony 
ulicy Tykockiej
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turystyki kulturowej. Odbywaj¹ siê 
przecie¿ podobne rekonstrukcje w 
Tykocinie, z u¿yciem dawnych 
strojów i uzbrojenia. Kultywowanie 
pieœni historycznych i kolêdowanie 
to dobre przyk³ady podjêtej ju¿ pracy 
nad mark¹ turystyczn¹. Mo¿na tak¿e 
pomyœleæ o kultywowaniu tradycji 
zwi¹zanych z herbami, np. o 
dodatkowym herbie Zamoyskiego na 
koœciele (najlepiej w centrum, nad 
obecnymi dwoma herbami), w koñcu 
ka¿dy restaurator obiektu ma swoje 
prawa. Trójca herbarzowa Zamoy-
skich – Radziwi³³ów – Krasiñskich w 
zestawieniu z czwartym, herbem Ja-
giellona Zygmunta Augusta (pogoñ   
i orze³ w koronie), to elitarny wyzna-
cznik tradycji Knyszyna. Proponujê 
stworzenie nowych produktów tury-
stycznych: gry terenowej z miejsca-
mi poœwiêconymi tradycjom tych 
czterech wielkich rodów w Knyszy-
nie, produkcji pami¹tek z herbami i 
logo Knyszyna (np. puzzli, klocków, 
kart, tkanin itp). S³u¿ê kontaktami np. 
z wydawc¹ kwartalnika „Znad Wilii” 
Romualdem Mieczkowskim, który 

jest znakomitym animatorem kultury 
i urz¹dza corocznie wiosnê literack¹ 
w Wilnie (w jego piœmie by³ druko-
wany mój wiersz „Knyszyn”, który 
nadal mo¿na edytowaæ na stronie 
www Knyszyna).

Funkcje turystyczne Rynku
Funkcja turystyczna mog³aby byæ 
lepiej rozwiniêta poprzez umieszcze-
nie na samym Rynku (lub w 
odrestaurowanym domu na ul. Ko-
œcielnej) wypo¿yczalni kilkunastu 
rowerów (turyœci z daleka nie zawsze 
maj¹ je na dachu swojego samocho-
du). Znam opinie turystów (turyœci 
aktywni i wypoczynkowi), którzy 
uwa¿aj¹ pobliskie trasy za bardzo 
atrakcyjne – mo¿na opracowaæ kilka 
gotowych tras i je spopularyzowaæ. 
Istnieje Strategia Rozwoju Produktu 
Turystycznego oraz Kreacji Marki 
dla obszaru gmin LGD Puszczy 
Knyszyñskiej, która ten w¹tek 
znakomicie rozwija. Nale¿y w¹tki tej 
Strategii nadal realizowaæ. Prosi siê 
wrêcz o wytyczenie œcie¿ki rowero-
wej Tykocin – Knyszyn (za wzór 
podajê œcie¿kê rowerow¹ Supraœl – 
Bia³ystok), która œci¹ga³aby turystów 
z Tykocina (krajowych i zagrani-
cznych) i podkreœla³aby wiêzi 
„jagielloñskie” dwóch miasteczek, 
dodaj¹c atrakcyjnoœci terenom 
po³o¿onym pomiêdzy miasteczkami 
(Góra, Morusy, Krypno, Zastocze, 
inne). Na otwarcie takiej œcie¿ki 
rowerowej mo¿na zorganizowaæ 
uroczysty „przemarsz” w strojach 
historycznych.

Plenery fotograficzne
Imprez¹ wykorzystuj¹c¹ Rynek do 
funkcji wystawienniczych mog³yby 

„Drugi” Knyszyn (pod Poznaniem). Na 
p³ocie  –  tabliczka uliczna z t¹ nazw¹
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byæ coroczne plenery fotograficzne, 
podobnie, jak imprezy i wystawy 
tego typu w Bia³ymstoku. Istniej¹ 
przecie¿ œwietne lokalne tradycje 
fotografii przyrody na europejskim 
poziomie – W. Puchalski, M. 
Olkowski, które nale¿y wykorzystaæ. 
W Morusach by³a kiedyœ pracownia 
fotograficzna W. Puchalskiego – 
nale¿a³oby zrobiæ wystawê jego prac 
i to spopularyzowaæ. Mariusz 
Olkowski mieszka w Knyszynie i jest 
to niewykorzystane chodz¹ce dobro 
kultury! Plenery fotograficzne 
mog³yby byæ przyk³adem turystyki 
specjalistycznej, poprzez organizo-
wanie np. corocznych plenerów nad 
Biebrz¹ i w Puszczy Knyszyñskiej, 
któr¹ tak znakomicie fotografuje Ma-
riusz Olkowski. „Albumy Puszczy” 
(np. dzie³a mistrzów fotografii) i 
„Zielnik Knyszyñski” to gotowe 
marki/produkty turystyczne. 

Kultura ¿ydowska i kultura 
pogranicza

Kolejnym pomys³em jest wystawa 
plenerowa kultury ¿ydowskiej na 
Rynku w Knyszynie i okolicach 
(s³u¿ê kontaktami z Muzeum Historii 
¯ydów Polskich w Warszawie). Na 
strychach mo¿na jeszcze znaleŸæ 
wiele dokumentów fotograficznych z 
tej epoki. Mo¿e m³oda spo³ecznoœæ 
¿ydowska z Izraela (turyœci zagrani-
czni) poszerzy³aby szlak swoich 
tradycyjnych wycieczek z Tykocina 
tak¿e do Knyszyna, gdyby oferta by³a 
ciekawa! Wiele zreszt¹ w tym kieru-
nku ju¿ zrobiono (opiniê opieram o 
materia³y publikowane z „Goñca”). 
Nale¿y turystykê wokó³ Puszczy 
Knyszyñskiej aktywizowaæ bardziej 

na kierunku zachodnim, poniewa¿ 
wystarczaj¹co aktywny jest ju¿ 
kierunek wschodni (Bohoniki, 
Kruszyniany). Opracowania prof. 
Czes³awa Kudzinowskiego oraz 
Instytutu Slawistyki pokazuj¹ mo¿li-
we konteksty wielokulturowe. Mo-
¿na tu iœæ tropem znakomitego wzoru 
– Fundacji Pogranicze z Sejn, która 
ostatnio otworzy³a rewitalizowany 
dworek Mi³oszów w Krasnogrudzie 
(dotowany z funduszy norweskich). 
Mo¿na nawi¹zaæ wspó³pracê z Sejna-
mi, przecie¿ to tak blisko (ok. 120 
km). To tam narodzi³a siê wspó³cze-
sna poezja polska – w Krasnogrudzie 
nad jeziorem Ho³ny powstawa³y 
wiersze z tomiku „Trzy zimy” 
Czes³awa Mi³osza.

Opowieœci poetyckie
Aktywna jest spo³ecznoœæ poetycka, 
historyków-amatorów i historyków-
profesjonalistów (niezmordowany 
prof. J.Maroszek), wspierana przez 
jêzykoznawców (Instytut Slawistyki 
PAN), któr¹ te¿ mo¿na by wykorzy-
staæ do imprez kulturalnych i nauko-
wych o szerszym zasiêgu ni¿ tylko 
publikacje w „Goñcu”. Produkt opo-
wieœci historycznych i poety-ckich 
jest dobrze rozwiniêty (na co zwróci³ 
uwagê nawet ogólnopolski tygodnik 
„Polityka”). Opowieœci historyczne 
nale¿y dobrze po³¹czyæ ze wspó³cze-
snoœci¹ i nie zamykaæ siê wy³¹cznie 
w historii! Proszê rozwa¿yæ np. 
ciekawy temat istnienia w Ÿród³ach 
historycznych kilku miejscowoœci 
Knyszyn, a w¹tek ten po³¹czy 
wspó³czesnoœæ. „Drugi” Knyszyn 
jest pod Poznaniem, jego historia 
siêga XIV w. i do dziœ istnieje ulica w 
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miejscowoœci Morasko o nazwie 
Knyszyn jako pozosta³oœæ po wsi o 
tej nazwie. „Trzeci” Knyszyn by³ pod 
Krakowem (Wola Knyszyñska). 
Mo¿na organizowaæ turnieje poety-
ckie lub kameralne imprezy zwi¹zane 
z wielokulturowoœci¹ gwary kny-
szyñskiej. A mo¿e warto pomyœleæ o 
kontynuacji pracy prof. Kudzino-
wskiego i uzupe³niæ jego s³ownik 
gwarowy w ramach prac etnologów i 
lingwistów, dopóki ¿yj¹ ludzie 
pamiêtaj¹cy „prze¿ytki” jêzykowe. 
Daje to szansê na stworzenie nowej 
marki turystycznej poprzez organiza-
cjê turniejów znajomoœci wyra¿eñ 
gwarowych.

Turystyka zdrowotna 
i historyczna

Rynek w obecnym projekcie konce-
pcyjnym nie sprzyja ludziom star-
szym, którzy stanowi¹ wiêkszoœæ 
mieszkañców miasteczka. Poprzez 
swój spokojny i odosobniony chara-
kter Knyszyn móg³by byæ miejscem 
lokalizacji domów opieki i domów 
spokojnej staroœci (turystyki zdrowo-
tnej). Tylko takie przeznaczenie 
mog³oby o¿ywiæ ten wielki i nieuda-
ny obiekt na ty³ach budynku stra¿y 
po¿arnej, który zniszczy³ liniê zabu-
dowy miasteczka. Nakierowanie 
strategiczne Knyszyna na takiego 
odbiorcê swoich us³ug usprawni³oby 
te¿ zasilanie finansowe dla istniej¹-
cego szpitala. Architektura nowego 
Rynku powinna sprzyjaæ odpoczyn-
kowi ludzi starszych (np. ³awki w 
cieniu, bli¿ej fontanny, bli¿ej siebie). 
Zrównowa¿enie oferty nakierowanej 
na wypoczynek ludzi starszych          
i otwarcie na nowe inicjatywy tury-

styczne mog³oby zwiêkszyæ dochody 
bud¿etowe miasteczka (z obecnych 
18 mln z³). Imprez¹ skierowan¹ do 
ludzi starszych, ale i do m³odzie¿y 
mo¿e byæ rekonstrukcja historyczna 
w terenie pt. „¯o³nierze Wyklêci”        
z udzia³em grup rekonstrukcyjnych    
z ca³ej Polski, wzorem rajdu history-
cznego organizowanego w Knyszy-
nie w 2005 r. „Œladami ¿o³nierzy 
Polski Podziemnej po Puszczy Kny-
szyñskiej”.

Podsumowanie
Nie mówmy, ¿e brakuje nam pieniê-
dzy na sfinansowanie, mówmy jak 
wdra¿aæ dobre pomys³y, a finanso-
wanie mo¿na znaleŸæ! ¯yczê udanej 
realizacji, aby ta koncepcja rewitali-
zacji Rynku nie pozosta³a wy³¹cznie 
na papierze. Rewitalizacja Rynku 
mo¿e byæ okazj¹ do powstania kilku 
nowych i spójnych z histori¹ 
inicjatyw, ale przede wszystkim 
mo¿e oznaczaæ nowe otwarcie            
i rozwój wspó³czesnego Knyszyna.

•

Janusz Kobeszko jest absolwen-
tem Liceum Ogólnokszta³c¹cego w 
Knyszynie, stypendyst¹ prof. 
Czes³awa Kudzinowskiego na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Obecnie pe³ni funkcjê 
zastêpcy burmistrza Stêszewa pod 
Poznaniem. Jest  synem Jana Ko-
beszko, wspó³za³o¿yciela Kny-
szyñskiego Towarzystwa Regio-
nalnego im. Zygmunta Augusta.



31

KULTURA

Mariusz Olkowski 
wywo³a³ PRL 
Na pocz¹tku tego roku ukaza³a siê 
nowa ksi¹¿ka Fundacji Uniwersytetu 
w Bia³ymstoku. „Wywo³aæ PRL. Od 
fotografii do opisu epoki”. Publikacja 
to cztery szkice grupy m³odych 
socjologów poœwiêcone ¿yciu w 
czasach komunizmu osnute wokó³ 
fotografii z lat 80. minionego stulecia 
wykonanych przez znakomitego 
fotografika, knyszynianina, Mariu-
sza Olkowskiego.

Cztery opowieœci o czasach 
Polski Ludowej spajaj¹ fotografie, 
które Mariusz Olkowski zrobi³ na 
ulicach Bia³egostoku. Uda³o mu siê 
uchwyciæ elementy codziennego 
¿ycia – najczêœciej kolejki, w których 

mo¿na by³o utkn¹æ na d³ugie godziny 
w oczekiwaniu na zakup podstawo-
wych towarów. Olkowski porusza³ 
siê po mieœcie z aparatem i uwieczni³ 
sceny, które dziœ mog¹ byæ ikon¹ 
tamtych czasów.

Elektroniczna wersja ksi¹¿-
ki „Wywo³aæ PRL. Od fotografii do 
opisu epoki” jest dostêpna na stronie 
mariuszolkowski.blogspot.com. Tam 
te¿ mo¿na obejrzeæ najnowsze 
zdjêcia Mariusza Olkowskiego, 
przedstawiaj¹ce m.in. ulice Kny-
szyna i knyszyñski koœció³ po 
remoncie.                                         •

RED

Promocja ksi¹¿ki „Wywo³aæ PRL” w Centrum Ludwika Zamenhofa  w Bia³ymstoku
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Missing – szpital misyjny w Addis 
Abebie – przygarn¹³ ró¿nego 
autoramentu ¿yciowych rozbitków 
na d³ugie lata, jak doktora Thomasa 
Stone’a, a na ca³e ¿ycie Matronê, 
Ghosha, Hemê, ich przybrane dzieci, 
bliŸniaki Mariona i Shivê.

Siostra zakonna, Matrona, 
opuœci³a Angliê id¹c za g³osem 
powo³ania. Ta zacna, ale te¿ m¹dra     
i zaradna kobieta, kieruje prac¹ 
szpitala. Z determinacj¹ poszukuje 
darczyñców, aby placówka mog³a 
funkcjonowaæ. Kiedy spada na ni¹ 
zw¹tpienie, a szpitalna kasa jest 
dok³adnie pusta, ratuje j¹ wiara i 
ufnoœæ. Pokrzepiona wypowie zda-
nie: „Nie widzê tego, Panie (…) ale 
wiem, ¿e Ty widzisz”.

Ghosh i Hema przybyli z 
Madrasu. On, osierocony przez ro-
dziców, porzucony przez zach³ann¹ 
siostrê, ona – sfrustrowana niemo-
¿noœci¹ znalezienia pracy w ojczy-
stym kraju. Indie opuœci tak¿e Stone, 
po odzyskaniu przez ten kraj 
niepodleg³oœci, gdy Brytyjczycy, 
którzy siê tam urodzili, wychowali, 
zdobyli wykszta³cenie – stali siê 
niemile widziani.

Missing daje pracê i utrzy-
manie, jest domem, miejscem sk¹d 
siê wyje¿d¿a i dok¹d wraca…

„Powrót do Missing” Abra-
hama Verghes to powieœæ, w której 
autor nie tylko opisuje znane mu 
œrodowisko zawodowe (sam jest 
lekarzem), to ho³d z³o¿ony lekarzom. 
Tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, 
tym pracuj¹cym w prymitywnych 
warunkach, w afrykañskim kraju 
(akcja powieœci ma pocz¹tek w 1954 
roku).

Hema jest doskona³ym 
ginekologiem-po³o¿nikiem, wspa-
nia³ym praktykiem, ale czytaj¹c 
artyku³y w fachowej prasie (ka¿dy 

Ludzie z Missing

TERESA DUBICKA
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numer specjalistycznego pisma 
dociera do niej z wielotygodniowym 
opóŸnieniem) dostrzega potê¿ny 
rozdŸwiêk miêdzy awangard¹ amery-
kañskiej medycyny, a sw¹ afrykañsk¹ 
praktyk¹. Ghosh, przyjmuj¹c pacjen-
ta wie, ¿e ów najpierw odwiedzi³ 
miejscowego znachora, a jego cia³o 
nosi œlady nie tylko choroby, ale          
i zabiegów szarlatana.

Thomas Stone, wybitny 
chirurg-transplantolog, uczy swych 
studentów nie tylko rzemios³a. Przy-
pomina im tak¿e o empatii, nie-
od³¹cznym sk³adniku etosu lekarza.

Dla Mariona wnêtrze lu-
dzkiego cia³a, to nie tylko przera¿aj¹-
ce nas, laików, „sekretnoœci”. To 
cudowna maszyneria, która bezmyœl-
nie jest raniona, kaleczona, profano-
wana.

Pogmatwane losy g³ównych 
bohaterów, traumy dzieciñstwa 
sprawiaj¹, ¿e trudne, wymagaj¹ce 
samozaparcia studia, potem wyczer-
puj¹ca, odpowiedzialna praca – staj¹ 
siê ucieczk¹ od przesz³oœci. Zatracaj¹ 
siê w obowi¹zkach, a ich profesja 
staje siê powo³aniem.

Nie s¹ to jednak spi¿owi 
bohaterzy. Walcz¹ ze s³aboœciami. 
Ulegaj¹ namiêtnoœciom. Depresja      
i alkoholowe ci¹gi Stone’a. Ghosh 
jest sta³ym bywalcem nocnych lokali 
i klientem miejscowych prostytutek. 
Hema, ta doros³a, zrównowa¿ona ko-
bieta, igra z uczuciami Ghosha, bywa 
z³oœliwa, niesprawiedliwa, ma³ostko-
wa. Jednoczeœnie oboje postanawiaj¹ 
zaopiekowaæ siê osieroconymi przez 
matkê i porzuconymi przez ojca 
ch³opcami. Natychmiast, kierowani 
wewnêtrznym nakazem. I jest to 

jeden z piêkniejszych wizerunków 
rodziny ukazany w literaturze. Wy-
znaj¹ proste zasady: mi³oœæ, dba³oœæ 
o najbli¿szych, codzienny trud, 
prawdomównoœæ. Zapada w pamiêæ, 
wzrusza i bawi scena, gdy Ghosh 
usypia niemowlêta. Oczywisty defi-
cyt ko³ysanek rekompensuje frywol-
nymi przyœpiewkami:
„By³ sobie raz facet z Bombaja,
Mosiê¿ne obydwa mia³ jaja.
Czy s³oñce, czy wiatr, czy s³ota,
T³uk³ mu siê klejnot o klejnota…”

Abraham Verghes wykorzy-
stuje pomys³y od dawna obecne w 
literaturze i zawsze oczekiwane przez 
czytelników: zakazana mi³oœæ (bry-
tyjski lekarz i hinduska zakon-nica!), 
kobieta fatalna (zauroczenie Genet 
sprawi, ¿e bracia stan¹ siê rywalami). 
W tle egzotyczna przyroda. Tu warto 
zauwa¿yæ umiejêtnoœæ odtworzenia 
lokalnego kolorytu: gwar etiopskiej 
ulicy, ma³e sklepiki, kramy, place 
targowe. Bia³e szammy*, kontrastu-
j¹ce z twarzami, jakby wyrzeŸbio-
nymi w hebanie.

„Powrót do Missing” to 
przyk³ad literatury popularnej, spra-
wnej warsztatowo, z ciekawie nakre-
œlonymi postaciami, interesuj¹cymi 
pomys³ami fabularnymi, z histori¹ w 
tle (pucz wojskowy podczas panowa-
nia cesarza Hajle Sellasje). Powta-
rzaj¹c za Gombrowiczem: „Jest to 
pierwszorzêdna powieœæ drugo-
rzêdna.”                                     

       •

________
* Szamma – element stroju etiopskie-
go, chusta, narzutka, najczêœciej 
bia³a.
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ks. JERZY CHWIEÆKO

¿e w oddaniu tego wszystkiego Bogu 
ma to sens. Uwierzymy, ¿e Bóg 
wynagrodzi nam wszelk¹ doznan¹ 
niesprawiedliwoœæ, ¿e stanie w 
naszej obronie.

Koœció³ podpowiada nam, 
w jaki sposób mamy tê moc ducha 
odnowiæ. 

Pierwszym krokiem jest 
pokora, czyli uznanie, ¿e wszystko 
co posiadam, kim jestem, zawdziê-
czam Stwórcy, nie sobie. To rodzi 
potrzebê podjêcia drugiego kroku. 

Drugim krokiem jest 
o¿ywienie modlitwy. Powinna ona 
stawaæ siê „chodzeniem w mi³uj¹-
cej obecnoœci Boga”. Bardzo ma³o 
modlimy siê, gdy czynimy to tylko na 
klêczkach, gdy Panu Bogu oddajemy 
ostatnie chwile dnia, a wówczas mo-
dlitwa jest powierzchowna, bezmy-
œlna i szybka. Mo¿emy przecie¿ w 
ci¹gu dnia, bêd¹c w pracy, ulecieæ 
myœl¹ ku Stwórcy, w Akcie Strzeli-
stym wypowiedzianym w³asnymi 
s³owami np.: „Kocham Ciê Bo¿e 
mimo wszystko…”, „Zmi³uj siê nade 
mn¹…”, „Udziel mi si³y, bo to mnie 
przerasta…”, wyznaæ mu nasz¹ mi-
³oœæ, poprosiæ o si³ê ducha, o uwol-
nienie od tego, co nas akurat rozbija. 

Odnowiæ moc 
ducha

rod¹ Popielcow¹ rozpoczêliœmy 
okres Wielkiego Postu. Przyj-Œmuj¹c z pokor¹ popió³ na nasze 

g³owy, uœwiadomiliœmy sobie pra-
wdê o tym, ¿e tu na ziemi jesteœmy 
bytem, który przemija, jesteœmy 
tylko prochem i py³em tej ziemi. 
Trzeba byœmy równoczeœnie przywo-
³ali œwiadomoœæ, ¿e otrzymaliœmy 
duszê nieœmierteln¹, która têskni za 
Stwórc¹  i odzywa siê w nas w postaci 
smutku i zniechêcenia, gdy zapomi-
namy o tym, by o ni¹ w³aœciwie siê 
troszczyæ. Mamy wiêc kolejn¹ 
okazjê, by odnowiæ w sobie moc 
ducha. Wiele spraw i wydarzeñ nas 
os³abia, wpêdza w pustkê i smutek. 
Zamiast bowiem z mi³oœci¹, spotyka-
my siê czêsto ze z³oœci¹ i obojêtno-
œci¹ innych; zamiast ciep³a, doœwiad-
czamy ch³odu, byæ mo¿e i od naszych 
najbli¿szych; zamiast szczêœcia, kar-
mieni jesteœmy rozczarowaniem... 
Dlatego na Wielki Post musimy 
spojrzeæ jak na szansê powro-tu do 
osobowej i szczerej wiêzi z Bogiem, 
od którego zale¿y nasze szczêœcie. I 
chocia¿ nie wszystko natychmiast siê 
zmieni, problemy nie znikn¹ od razu, 
to my spojrzymy na nie z wiêkszym 
dystansem i byæ mo¿e stwierdzimy, 
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Taka modlitwa dotyka ¿ycia i jest 
szczera.

Kolejnym krokiem jest 
post, który ma polegaæ nie tylko na 
zewnêtrznych postanowieniach, ale 
przede wszystkim na umartwieniu 
serca. Mo¿e trzeba poskromiæ nasze 
zmys³y, powœci¹gn¹æ jêzyk, z czegoœ 
zrezygnowaæ, coœ uporz¹dkowaæ…? 
Mo¿e te¿ trzeba zmieniæ „karmê” 
naszej duszy. Zamiast karmiæ j¹ 
ba³aganem œwiata i ca³¹ mozaik¹ 
po¿¹dañ, to raczej umocniæ j¹ 
piêknem innych treœci.

Wa¿nym elementem jest 
te¿ ja³mu¿na. Ona pomaga pokonaæ 
nasz egoizm, skupienie tylko na 
sobie. Ka¿e wyjœæ z ciasnej skorupy 
zamykaj¹cej na innych i dostrzec 
biedê drugiego cz³owieka. Nie jest 
ona tylko wsparciem materialnym 
dla kogoœ, kto prosi, ale jest równie¿ 
darem serca. Wielu dziœ czuje siê 
samotnymi i niepotrzebnymi. 
Pomyœlmy, czy czasem taka obojêt-
noœæ i ch³ód nie wdar³y siê w nasze 
relacje i to czêsto z najbli¿szymi…? 
Mo¿e ktoœ czeka na ja³mu¿nê nasze-
go serca: ciep³e s³owo, wdziêcznoœæ, 
docenienie…?

Proœmy Boga, aby nas uma-
cnia³ na tej drodze walki ze z³ym 
duchem, który ³atwo sobie wije w 
naszym sercu gniazdko, gdy stajemy 
siê leniwi duchowo, niezdolni do 
wyrzeczeñ, karmi¹cy po¿¹dania ser-
ca. Gdy umartwimy serce, uporz¹-
dkujemy wewnêtrzny ba³agan, to 
zdziwimy siê, jak piêkne mamy 
twarze, które do tej pory by³y 
zgorzknia³e.  

     •

JANUSZ KOBESZKO

Mi³osz i Herbert

W mojej ma³o pojemnej pamiêci 
Mi³osz z Berkeley trafi³ prosto 

do mitologii Rzymian 
i wiedzie tam ¿ywot s³awnego mê¿a 
poœród pó³nocnych S³owian.

Herbert inaczej 
jak w mitologii Greków 
zamieniony w koŸl¹tko 
bodzie rogami potê¿nych herosów 
i wystukuje kopytem rym greckiej poezji.

Obaj ju¿ dawno temu uznali 
¿e Adam pierwszy cz³owiek 
wci¹¿ ¿yje i nadaje nazwy 
rzeczom. 
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W formularzu PIT za rok podatkowy 2011 nale¿y wpisaæ:

* numer KRS:
* wyliczon¹
* cel szczegó³owy 1%: lub

Pieni¹dze przekazuj¹ Urzêdy Skarbowe.

Z góry serdecznie dziêkujemy!

Marek Olesiewicz - prezes, Krzysztof Bagiñski - wiceprezes

-

 0000230882,
 kwotê 1% podatku.

Remont koœcio³a w Knyszynie  Druk kroniki 
ks. Cyganka

Przeka¿ 1% podatku 
Knyszyñskiemu Towarzystwu 

Regionalnemu im. Zygmunta Augusta

Akcja Zima w Knyszyñskim Oœrodku Kultury                            Fot. I. Wasiluk
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