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Z żalem żegnamy zasłużonego knyszynianina

Edmunda Chodorowskiego
wieloletniego dyrektora knyszyńskiej szkoły,

honorowego prezesa Knyszyńskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta Augusta,

redaktora „Gońca Knyszyńskiego”

Najbliższym 
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne

Nagrobki 
granitowe

pomniki
parapety
schody
kostka granitowa 
wazony granitowe 

REKLAMA                                                                                       

Marek Okła
www.okla.net.pl

Boguszewo 7
tel. 601 924 904
oklatomasz@gmail.com

Najwyższa jakość, najniższe ceny!
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Informacje samorządowe
• W dniu 9 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego 
kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego i 
powiatowego, władz oświatowych, służb mundurowych, szkół, 
duchowieństwa, wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin, radni gminni i 
powiatowi oraz zaproszeni goście.
• W dniu 9 listopada 2012 r. odbyło się także uroczyste otwarcie szkolnego 
placu zabaw przy ZSO w Knyszynie zrealizowanego w ramach programu 
rządowego „Radosna Szkoła”.
• Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie wnioski o wypłatę dotacji         
w związku z budową kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. 
• Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania 5.2 Odnawialne źródła 
energii, pn. „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Knyszyn”. Projekt 
dotyczy instalacji systemu kolektorów słonecznych połączonych z instalacją 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 44 budynkach mieszkalnych oraz    
w Przedszkolu w Knyszynie.
• Przygotowywany jest wniosek do WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie 
dotyczące usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Knyszyn. 
Wnioski o usuniecie azbestu złożyły 43 osoby. 
• Złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozliczenie 
inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 104791 B (ul. Goniądzka) i drogi 
powiatowej Nr 2337 B (Rynek) od drogi krajowej Nr 65 do drogi 
wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie”. Wniosek został zatwierdzony, 
wyznaczono termin kontroli inwestycji. 
• W przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: 
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kny-
szynie, umowę o udzielenie zamówienia publicznego zawarto 23.10.2012 r.    
z Firmą Handlowo-Usługową „Mag-bud” Piotr Lipski ul. Nowo-Osiedle 11, 
19-203 Grajewo. Termin wykonania zadania: do 31.07.2013 r. Zamówienie 
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: IX Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie: 
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
• Trwają prace przy termomodernizacji budynku Zespołu Szkól w Kalinówce 
Kościelnej. Planowany termin zakończenia robót to połowa grudnia 2012 r.
• Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w Knyszynie Zamku. 
Przebudowany zostanie odcinek 357 m drogi gminnej, na którym zostanie 
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wykonane ustawienie krawężników po stronie lewej, regulacja krawężników 
po prawej stronie, wykonanie wjazdów indywidualnych, dojść do budynków 
oraz ułożenie masy bitumicznej.
• Dokonano równania dróg na osiedlu Niepodległości w Knyszynie.
• W dniach 20-21.11.2012 r. przeprowadzono licytację w ramach I Przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność gminy Knyszyn:
ul. Szkolna:
- działka nr geod. 2421 o pow. 0,0835 ha i nr geod. 2427 o pow. 0,0169 ha. 
Cena wywoławcza: 46.101,63 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 
46.571,63 zł.
- działka nr geod. 2423 o pow. 0,0491 ha, nr geod. 2424 o pow. 0,0870 ha, nr 
geod. 2425 o pow. 0,0163 ha, nr geod. 2426 o pow. 0,0101 ha. Cena 
wywoławcza: 73.392,87 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 
74.932,87 zł. 
ul. Kościelna: 
- działka nr geod. 2306 o pow. 0,0571 ha. Cena wywoławcza: 17.367,60 zł. 
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 17.547,60 zł. 
• Wojewoda Podlaski pozytywnie rozpatrzył wnioski komunalizacyjne, 
wydając decyzje stwierdzające nabycie prawa własności gruntów zajętych 
pod drogi gminne (obręb: Grądy, Poniklica, Wodziłówka  działki nr geod. 
1701, 1716, 1714, 1712, 1708, 1707 i 1706). Prawomocne decyzje stanowią 
podstawę ujawnienia prawa własności gminy Knyszyn w księgach 
wieczystych. Obecnie toczą się postępowania w sprawie regulacji własności 
pozostałych działek zajętych pod drogi. 
• Ogłoszono kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn, położonej w Zofiówce 
(zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej), oznaczonej nr geod. 
33/1 o pow. 0,5595 ha. Miejsce i termin licytacji: Urząd Miejski w Knyszynie 
ul. Rynek 39 (s. konferencyjna), w dniu 18.12.2012 r. o godz. 10:00. Termin na 
wpłatę wadium upływa z dniem 12.12.2012 r. Ogłoszenie o przetargu 
dostępne na stronie internetowej www.knyszyn.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu 
oraz w pok. nr 11 urzędu. Cena wywoławcza: 250.000,00 zł (w tym vat 23%). 
• W październiku br. przeprowadzono kolejne rokowania na podstawie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651 z późn. zm.) w sprawie wykupu gruntów pod drogi gminne w 
rejonie ul. Goniądzkiej i Kościelnej w Knyszynie. 
• Ogłoszono powtórnie konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w 
Knyszynie. Termin składania dokumentacji upływa 15 stycznia 2013 r. Więcej 
informacji – na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Knyszynie.
• 19 listopada odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu „System 
bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej...” 
• Ogłoszono kolejny konkurs pn. „Baterii mniej – Ziemi lżej”.

5
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To jedna z największych tegorocznych inwestycji naszej gminy. 
Kompleks boisk sportowych, który powstał przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Knyszynie jest już otwarty. Mogą z niego 
korzystać wszyscy mieszkańcy.

Orlik uroczyście otwarty

9 listopada odbyło się otwarcie 
kompleksu boisk sportowych wyko-
nanego przez Gminę Knyszyn w 
ramach rządowego programu „Moje 
boisko Orlik 2012”. Uroczystość 
odbyła się w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Knyszynie i została 
połączona z obchodami Święta 
Niepodległości. 

Otwarcie swoją obecnością 
zaszczycili miedzy innymi: wicemar-
szałek województwa podlaskiego 

Mieczysław Kazimierz Baszko, 
doradca wojewody podlaskiego Piotr 
Bubela, starosta moniecki Joanna 
Kulikowska, wicestarosta moniecki 
Robert Sidorski oraz przedstawiciele 
władz oświatowych, służb munduro-
wych, duchowieństwo, wójtowie       
i burmistrzowie sąsiednich gmin, 
radni gminni oraz powiatowi. 

Pierwsza część uroczystości 
odbyła się na hali sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Kny-

WOJCIECH LASIK

Inscenizacja przygotowana z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości
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szynie i była związana z obchodami 
Święta Niepodległości. Zgromadzeni 
goście z zaciekawieniem obejrzeli 
akademię przygotowaną przez 
nauczycieli i uczniów knyszyńskiej 
szkoły. Młodzież w ciekawy sposób 
połączyła elementy państwowe 
Święta Niepodległości z regionalną 
historią ziemi knyszyńskiej. Jeden     
z gości stwierdził, że orlik jest dosko-
nałym prezentem dla knyszyńskiej 
młodzieży podarowanym przez 
władze gminne z okazji Święta 
Niepodległości. 

Kolejnym etapem uroczy-
stości było otwarcie kompleksu boisk 
Orlik 2012. Na boisku proboszcz 
knyszyńskiej parafii, ks. Andrzej 
Sadowski poświęcił obiekt. Przecię-
cia wstęgi dokonali: wicemarszałek 

Mieczysław Kazimierz Baszko; bur-
mistrz Knyszyna Andrzej Matysze-
wski, a doradca wojewody odstąpił 
ten zaszczyt jednemu z uczniów 
knyszyńskiej szkoły – Damianowi 
Orłowskiemu z IV klasy szkoły 
podstawowej. Następnie zaproszeni 
goście wykonali serię rzutów 
karnych. Rozegrano także pierwszy 
mecz pomiędzy dwoma klasami 
knyszyńskiego gimnazjum.

Kompleks boisk Orlik 2012 
jest ogólnodostępny dla mieszkań-
ców Knyszyna. Dlatego też warto 
zapoznać się z zasadami korzystania 
z niego. Kompleks jest czynny         
w następujących godzinach:
W czasie roku szkolnego:
• poniedziałek-piątek, godz. 8:00-
15:00 – zajęcia szkolne dla uczniów.
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Dla wszystkich chętnych:
• poniedziałek-piątek,  
godz. 15:00-21:00;
• sobota, godz. 11:00-21:00;
• niedziela, godz. 12:00-20:00.

W lipcu i sierpniu kompleks
sportowy będzie czynny:
• wtorek-sobota, godz. 10:00-
22:00;
• poniedziałek i niedziela, godz.
 12:00-22:00.

Osoby chcące korzystać z orlika 
prosimy o wcześniejsze dokonywa-
nie rezerwacji u instruktora sportu 
(opiekuna boisk), którym jest 
Dominika Cylwik. Do instruktora 
sportu można zwracać się także o 
udostepnienie placu zabaw wykona-
nego przez Gminę Knyszyn w ra-
mach rządowego programu „Rado-
sna Szkoła”. Dzieci na placu zabaw 
mogą przebywać wyłącznie pod 
opieką osoby dorosłej.

Na zakończenie warto 
przypomnieć, że kompleks boisk 
sportowych Orlik 2012 powstał 
dzięki wydatnej pomocy finansowej 
Ministerstwa Sportu i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego. Całkowity koszt 
budowy tego kompleksu to nieco 
ponad 1,05 mln zł. Urząd Miejski w 
Knyszynie uzyskał na ten cel 
dofinansowanie z Ministerstwa w 
kwocie 633 tys. zł oraz od Wojewó-
dztwa Podlaskiego w kwocie 200 tys. 
zł. Zatem realny koszt budowy boisk, 
który poniosła Gmina Knyszyn, 
wyniósł około 217 tys. zł.

Całkowite koszty budowy 
placu zabaw znajdującego się przy 
orliku wynoszące 126 tys. zł zostały 
pokryte po połowie z budżetu gminy 
Knyszyn oraz z dotacji pozyskanej 
przez Urząd Miejski w Knyszynie     
z rządowego programu Radosna 
Szkoła.

                   •
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Trwają prace przy termomoder-
nizacji budynku Zespołu Szkól w 
Kalinówce Kościelnej. Zakres prac 
obejmie: docieplenie ścian, dachu i 
stropu, wymianę okien w części 
naziemnej budynku, wymianę drzwi, 
modernizację centralnego ogrzewa-
nia oraz wymianę grzejników.

Po rozstrzygnięciu przetar-
gu koszt inwestycji wyniesie: roboty 
budowlane – 319,8 tys. zł brutto, 
inspektor nadzoru – 4 tys. zł brutto.

Wykonawcą robót jest firma 
Zakład Murarski Spółka Jawna 
Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-

Rowińska z Dąbrowy Białostockiej. 
Planowany termin zakończenia robót 
to połowa grudnia 2012 r. 

Projekt „Termomoderni-
zacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Stowarzyszenia 
Gmin Górnej Narwi” jest współfi-
nansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet IX Infrastruktura energety-
czna przyjazna środowisku i efekty-
wność energetyczna; Działanie 9.3 
Termomodernizacja obiektów użyte-
czności publicznej.                          •

Szkoła w Kalinówce 
będzie cieplejsza

ANNA ANETA MOLSKA
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Asfalt 
w Knyszynie Zamku

Rozpoczęto przebudowę drogi 
gminnej w Knyszynie Zamku (fot. 
poniżej).

W ramach inwestycji prze-
budowany zostanie odcinek 357 
metrów drogi gminnej, na którym 
zostaną ustawione krawężniki po 
lewej stronie,  wyregulowane 
krawężniki po prawej stronie, 
wykonane wjazdy indywidualne i 
dojścia do budynków. Na drodze 
będzie ułożona masa bitumiczna.

Wykonawcą robót jest firma  
Unidrog Sp. z o. o. z Grajewa. Plano-
wany termin zakończenia robót to 
koniec listopada br.                           •

RED

Zbiórka 

elektrośmieci
13 listopada na terenie gminy Kny-
szyn została przeprowadzona zbiórk-
a zużytego sprzętu elektrycznego      
i elektrycznego. 

Łącznie zebrano 732 kg 
odbiorników telewizyjnych, 156 kg 
części z komputerów osobistych 
(myszki, monitory, klawiatura),      
81 kg części z pralek, 31 kg z odku-
rzaczy, 8 kg małogabarytowych urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, 22 
kg części z odbiorników radiowych 
oraz 132 kg części z zamrażarek. 

Firmą odbierającą zużyty 
sprzęt była firma Markel Sp. z o.o. z 
Krypna Kościelnego.                        •

A. Zajko
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W poniedziałek 19 listopada odbyło 
się robocze spotkanie partnerów 
projektu „System bezpieczeństwa       
i komunikacji elektronicznej dla 
podniesienia warunków życia społe-
czności przygranicznych”, który 
realizowany jest w ramach Celu 3: 
Europejska Współpraca Terytorialna 
Programu Współpracy Transgrani-
cznej Litwa – Polska.

Spotkanie polsko-litewskie

Uczestnikami spotkania byli 
przedstawiciele Gminy Mońki, 
Gminy Knyszyn, administracji sa-
morządu Rejonu Alytus oraz admini-
stracji Samorządu Rejonu Troki.

Podczas spotkania omówio-
no sprawy związane z bieżącą 
realizacją projektu oraz kolejne, 
planowane działania dotyczące 
następnego okresu raportowania.

•

PIOTR JAKUBIUK
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„Śmierć nie jest kresem naszego 
istnienia, żyjemy w naszych 
dzieciach i następnych pokoleniach” 
pisał Albert Einstein. Żyjemy we 
wspomnieniach osób, z którymi 
zetknęliśmy się w życiu, a dyrektor 
Edmund Chodorowski zapisał się w 
pamięci wielu pokoleń.

Edmund Chodorowski  
urodził się w 1929 r. w Grądach. 
Szkołę podstawową ukończył w 
Knyszynie, LO w Białymstoku. 
Następnie uzyskał kwalifikacje 
nauczycielskie i ukończył trzyletnie 
studium o kierunku fizyka z chemią. 
Stopień magisterski z zakresu 
pedagogiki uzyskał na Uniwersytecie 
Gdańskim, następnie ukończył 
Podyplomowe Studium na kierunku 
historia i nauki społeczne oraz 
Studium Zarządzania Oświatą na 
Uniwersytecie Warszawskim.

Zanim został dyrektorem 
LO w Knyszynie, pracował najpierw 
jako nauczyciel w Dziękoniach, 
Milewskich i Zofiówce. Najdłużej, 
bo przez 14 lat, w tym 12 jako 
dyrektor szkoły w Zofiówce. 

Następnie był inspektorem oświaty w 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Mońkach. 1 stycznia 
1973 r. został gminnym dyrektorem 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kny-
szynie. Podlegały mu następujące 
szkoły: Liceum Ogólnokształcące      
i Szkoła Podstawowa w Knyszynie, 

Ostatnie pożegnanie 
dyrektora Edmunda 
Chodorowskiego
KRZYSZTOF CHOWAŃSKI

Edmund Chodorowski, 2007 r.
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Liceum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła 
Rolnicza w Knyszynie, Szkoła 
Podstawowa w Zofiówce, Szkoła 
Podstawowa i Zasadnicza Szkoła 
Rolnicza w Kalinówce Kościelnej,     
z ich punktami filialnymi w Sikorach 
i Kalinówce Królewskiej oraz 
Przedszkole w Knyszynie i przed-
szkole zakładowe w pobliskim PGR 
Knyszyn. Funkcję tę pełnił do 1985 r.

W latach 1976-1990 był 
dyrektorem Liceum Ogólnokształ-
cącego w Knyszynie. Przez niemal 
10 lat z powodzeniem łączył tę 
funkcję    z funkcją gminnego 
dyrektora szkół. 

Pełniąc funkcje gminnego 
dyrektora szkół gruntownie zrefor-
mował knyszyńskie szkolnictwo        
i przeprowadził remonty wszystkich 
szkół na terenie gminy.

W Gazecie Współczesnej z 
dnia 2, 3, 4 kwietnia 1976 r. (Nr 76) 
ukazał się artykuł pt. „Knyszyńskie 
doświadczenia oświatowe”. Pan 
Dyrektor Chodorowski na 17 lat 
przed utworzeniem Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Knyszynie 
przewidział, że wspólne funkcjono-
wanie wszystkich placówek to układ 
przyszłościowy – wspólny system 
organizacyjny, klasy, pracownie i 
kadra.

W 1988 r. przystąpił do 
rozbudowy szkoły w Knyszynie. Za-
budowano wnękę na styku budynku 
szkoły podstawowej i licem. 
Uzyskano dzięki temu 4 sale lekcyjne 
i szatnię. 

Pan Dyrektor Edmund Cho-
dorowski był dobrym człowiekiem. 
Zawsze serdeczny dla nauczycieli. 

Nigdy nie zostawiał ich bez pomocy   
i wsparcia. Kochał swoich uczniów, 
był o nich zatroskany jak Ojciec. 
Szczycił się ich osiągnięciami, a ich 
porażki i kłopoty przeżywał jak 
własne. Interesował się absolwenta-
mi szkoły. Był dobrym gospodarzem. 
Troszczył się o szkołę jak o własny 
dom, z pasją organizował jej życie      
i zabiegał o rozwój bazy lokalowej     
i dydaktycznej. Był po prostu 
nauczycielem z powołania. Szkoła to 
ważny rozdział Jego życia. Był dla 
dorosłych i dla uczniów, tryskał 
wiedzą, energią i poczuciem humoru.

Był patriotą, kochał swoją 
Ojczyznę – Polskę oraz tę małą 
Ojczyznę – Knyszyn i tej miłości 
uczył innych. Robił to na różne 
sposoby: jako wyjątkowo aktywny 
działacz Knyszyńskiego Towarzy-
stwa Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta, przez ostatnie lata Prezes 
Honorowy tego stowarzyszenia, jako 
redaktor „Gońca Knyszyńskiego”, 
autor wielu artykułów i książek 
historycznych. Regionalizm i historia 
ziemi knyszyńskiej były jego wielką 
pasją. Tą pasją oraz swoimi pomysła-
mi zarażał nas wszystkich. Knyszyn 
byłby dużo biedniejszy bez Pana, 
panie Dyrektorze! Bez tysięcy ludzi, 
których nauczył Pan kochać historię! 
Dziękujemy Panu za to!

W imieniu kadry pracującej, 
która miała możliwość współpraco-
wać, rozwijać swoje umiejętności 
zawodowe pod okiem żegnanego 
dziś śp. Edmunda Chodorowskiego, 
który zakończył swą ziemską piel-
grzymkę, chcę powiedzieć, że Jego 
śmierć stała się dla nas wszystkich 
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smutnym faktem. Nie łatwo jest 
żegnać się, ponieważ znaliśmy Go 
dobrze i szanowaliśmy. Zapisał się w 
naszej pamięci w sposób szczególny. 
Wprowadzał wielu młodych adeptów 
w trudny i odpowiedzialny zawód 
nauczyciela, dla wielu był pierwszym 
pracodawcą. Zawsze otwarty na 
nowości, goniący za wszystkim, co 
pozwalało wzbogacić bazę dydakty-
czną szkoły, uparty i wytrwały w 
swych dążeniach. Zawsze jako 
nauczyciel, wychowawca, a także 
przełożony był osobą odpowiedzial-
ną, energiczną, pomysłową i wyma-
gającą, ale i dającą od siebie wiele. 
Posiadał umiejętność nawiązywania 
dobrego, otwartego kontaktu z mło-
dymi ludźmi, a także podległymi mu 
pracownikami. Potrafił dotrzeć do 
ich umysłów i serc, a nie było to 
sztuką łatwą i wymagało dużej pracy.

Odszedł od nas człowiek 
niezwykle pracowity, a jednocześnie 
serdeczny, życzliwy, wyjątkowo cie-
pły w kontaktach, budzący zaufanie    

i podziw otoczenia. Prawdziwy nau-
czyciel z powołania, bezgranicznie 
oddany dzieciom i swojej pracy 
pedagogicznej, wspaniały dyrektor, 
inicjator wielu przedsięwzięć.

Panie Dyrektorze, dziękuje-
my za piękną służbę dobru wspólne-
mu, którą podjąłeś i pełniłeś. Dzięku-
jemy za wszystkie szczere wspaniałe 
gesty. Zajmuje Pan bardzo ważne 
miejsce w historii Knyszyna i kny-
szyńskiej oświaty. Pozostanie Pan     
w naszej pamięci jako człowiek 
wielkiej dobroci, której wielokrotnie 
doświadczaliśmy. 

Pańska cząstka zawsze 
będzie obecna, bowiem „żyjemy w 
naszych dzieciach i następnych 
pokoleniach”.

Niech Bóg w nagrodę da 
Panu największe dobro, jakim jest 
niebo.     

•

„Gazeta Współczesna” (Nr 76) z dnia 2, 3, 4 kwietnia 1976 r.
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Lekcje 

o funduszach 
europejskich
W październiku uczniowie klasy II A 
Gimnazjum w Knyszynie wzięli 
udział w projekcie Lekcje o 
Funduszach Europejskich 2 (fot. 
poniżej), organizowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego. 

Zajęcia, które zostały prze-
prowadzone z młodzieżą, przyczy-
niły się do zwiększenia wiedzy o 
Funduszach Europejskich oraz 
zwrócenia ich uwagi na pozytywne 
zmiany w regionie, które zachodzą w 
dużej mierze dzięki Programowi 
Rozwoju Polski Wschodniej.            •

M. SIDORSKA

Zbiórka 
żywności
„Święta nie brzmią radośnie, gdy 
doskwiera głód” –  to hasło 
tegorocznej kampanii Świąteczna 
Zbiórka Żywności. Każdy, kto chce 
odmienić  święta  najbardzie j  
potrzebujących, może to zrobić! 
Jak? To proste!

7 i 8 grudnia to czas zbiórki 
produktów w sklepach. Wolonta-
riusze będą czekali na produkty w 
sklepach w Knyszynie i Kalinówce 
Kościelnej. 

Olej, konserwy, cukier i 
słodycze – to produkty rekomendo-
wane w tegorocznej zbiórce. Nie 
może Cię tam zabraknąć!                  •

Szkolne Koła 
Wolontariatu

Lekcje o funduszach europejskich nie były nudne. Uczniowie korzystali ze 
specjalnie przygotowanych do tego celu komiksów
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13 listopada 2012 r. odbył się 
Powiatowy Konkurs Piosenki 
Angielskiej w Mońkach, w którym 
wzięło udział 29 uczniów ze szkół 
podstawowych powiatu monie-
ckiego. Konkurs został przepro-
wadzony w ramach realizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 2 w 
Mońkach projektu „Dzień Angiel-
ski”. Celem konkursu była prezen-
tacja umiejętności językowych i 
wokalnych uczniów, propagowanie 
nauki języka angielskiego przez 

formę piosenki oraz promowanie 
aktywności twórczej wśród młodzie-
ży. 

Szkołę Podstawową w 
Knyszynie reprezentowały uczenni-
ce klas szóstych: Monika Budna     
(VI A) oraz Zuzanna Dzierżanowska 
(VI B), przygotowywane przez 
Krystynę Jankowską (nauczycielkę 
języka angielskiego) i Annę Jelską 
(nauczycielkę muzyki). 

Komisja konkursowa, oce-
niając wykonawców, brała pod 
uwagę: stronę muzyczną (opraco-
wanie i stopień trudności utworu), 
poprawność językową oraz ogólne 
wrażenie artystyczne. 

Monika Budna zajęła I 
miejsce za piosenkę z repertuaru 
Whitney Houston p.t. „One moment 
in time”, natomiast Zuzanna 
Dzierżanowska otrzymała wyró-
żnienie za piosenkę z repertuaru 
Celine Dion p.t. „My heart will go 
on”. 

Podczas Dnia Angielskiego 
wręczono również nagrody uczestni-
kom powiatowego konkursu na 
prezentację multimedialną o wybra-
nym kraju anglojęzycznym. Za 
prezentację na temat Szkocji Zuzia 
Dzierżanowska z  klasy VIB 
otrzymała wyróżnienie. 

•

Wyśpiewały nagrody
KRYSTYNA JANKOWSKA

Monika Budna i Zuzanna Dzierżanowska
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Wycieczka za baterie
Burmistrz Knyszyna ogłasza kolejny konkurs „Baterii 
mniej – Ziemi lżej”

Regulamin konkursu:
Celem konkursu jest kształtowanie     
i promowanie właściwej postawy 
sprzyjającej trosce o środowisko, a w 
szczególności nawyku segregacji 
zużytych baterii ze strumienia odpa-
dów komunalnych.

Konkurs jest adresowany do 
uczniów szkół podstawowych            
i przedszkola z terenu Gminy 
Knyszyn.

Konkurs polega na selekty-
wnej zbiórce zużytych baterii.

Konkurs jest rozgrywany w 
kategorii najefektywniejszej klasy 
(oddziału).

Przebieg konkursu:
1) Zbiórka trwa od 5 listopada 2012 
roku do 29 kwietnia 2013 roku.
2) Uczniowie zbierają zużyte baterie 
do pojemników, w tym przekazanych 
szkołom na ten cel przez Urząd 
Miejski.
3) Po zważeniu, zgromadzone 
odpady będą przekazywane przez 
szkołę  wyznaczonemu przez  
Burmistrza Knyszyna pracownikowi 
urzędu.

W konkursie zwyciężają 3 klasy 
(oddziały), które zebrały najwięcej 
kilogramów baterii w przeliczeniu na 
jednego ucznia. Ogłoszenie wyniku 
konkursu nastąpi w terminie tygodnia 
po zakończeniu zbiórki.

W konkursie przyznane zostaną 3 
nagrody:
- za zajęcie I miejsca klasa otrzyma 
nagrodę w postaci dofinansowania 
wycieczki szkolnej, biwaku lub 
innego wyjazdu rekreacyjnego na 
kwotę 1000 zł,
- za zajęcie II miejsca klasa otrzyma 
nagrodę w postaci dofinansowania 
wycieczki szkolnej, biwaku lub 
innego wyjazdu rekreacyjnego na 
kwotę 700 zł,
- za zajęcie III miejsca klasa otrzyma 
nagrodę w postaci dofinansowania 
wycieczki, biwaku lub innego 
wyjazdu rekreacyjnego na kwotę 300 
zł.                                                      •
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Wyróżnienie dla Sebastiana

URSZULA MAGDZIUK

Już po raz drugi 
Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego zorganizował wojewó-
dzki konkurs wiedzy o regionie        
pt. „Z Naturą 2000 za pan brat”. 

Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół gimnazjalnych 
województwa podlaskiego, a jego 
celem była edukacja turystyczno-      
-ekologiczna młodzieży poprzez 
zapoznanie i ukazanie bogactwa 
obszarów Natury 2000. Honorowy 
Patronat nad konkursem objął Poseł 
na Sejm RP Robert Tyszkiewicz.

Departament Gimnazjum w Kalinówce 
Kościelnej godnie reprezentował 
wyłoniony podczas eliminacji 
szkolnych Sebastian Kożuszko z 
klasy III. 

Konkurencja była bardzo 
duża, bowiem udział w konkursie 
wzięła młodzież z całego wojewó-
dztwa (w konkursie wzięło udział 58 
uczniów, przyznano 3 nagrody oraz 
10 wyróżnień). Sebastian po zaciętej 
walce o punkty podczas dogrywki 
zdobył w pełni zasłużone wyróżnie-
nie.

•

Sebastian Kożuszko (u góry, czwarty od prawej) wśród nagrodzonych w konkursie 
„Z Naturą 2000 za  pan brat”
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Tegoroczny bal seniora odbył się 17 
listopada na sali widowiskowej w 
Knyszyńskim Ośrodku Kultury.

Oficjalnego otwarcia balu 
dokonała dyrektor KOK oraz prezes 
Koła Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. Całość balu poprzedziło 
wręczenie podziękowań przez panią 
dyrektor Jadwigę Konopko zespołom 
ludowym Knyszynianki, Pogodna 
Jesień oraz Wrzosy za całoroczną 
współpracę w zakresie upowsze-
chniania i kultywowania tradycji 
naszego regionu.

Po części oficjalnej nad-
szedł czas na niespodziankę, którą na 
tegorocznym balu był koncert 
muzyki poważnej.Po koncercie 
wystąpiły zaproszone zespoły 
ludowe z naszego regionu.

Goście w miłej atmosferze, 
przy dźwiękach starych dobrych 

Doroczny bal seniora

przebojów w wykonaniu zespołu Post 
Scriptum oraz przy pełnym parkiecie 
bawili się do późnych godzin 
nocnych.                                           •

KOK
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•

Pamięci Czesława Niemena 

Wystawa 
i koncert
W niedzielę 4 listopada o godzinie 
12.00 w zabytkowym domu przy    
ul. Kościelnej 6 odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy malarskiej 
artystów z Białorusi pod tytułem 
„Czesław Niemen w oczach Arty-
stów Plastyków Związku Polaków na 
Białorusi”.

Ekspozycję otworzyli auto-
rzy prac z Grodna.

Podczas wernisażu można 
było posłuchać piosenek z repertuaru 
Czesława Niemena w wykonaniu 
Trio ze Starych Wasiliszek (miejsca 
urodzenia Czesława Niemena).        •

KOK
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Młodzież uczęszczająca na zajęcia w 
projekcie „Historia życiem pisana” 
przystąpiła do rysowania history-
cznej mapy Knyszyna (fot. poniżej).

Podczas spotkania z rodo-
witym mieszkańcem Knyszyna, 
panem Ryszardem Dworzańczykiem, 
młodzież zadawała pytania na temat 
Knyszyna sprzed lat.

Opowiadania pana Dwo-
rzańczyka ułatwiły naszkicowanie 
historycznej mapy Knyszyna.           •

KOK

Mapa historycznego 
Knyszyna
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Łowienie ryb
Wspomnienie Tadeusza 
Karwackiego z czasów II wojny 
światowej

Był rok 1943. Miałem wtedy 13 lat. 
Mieszkałem w Knyszynie. Kiedy 
tylko mogłem, brałem krowę i przy 
okazji jej wypasu nad rzeką łowiłem 
ryby. Niedaleko Knyszyna płynie 
rzeczka Rudnik (Nereśl). 

Pewnego letniego dnia 
miałem już pół wiaderka ryb. Moje 
ulubione łowisko znajdowało się 
niedaleko szosy, zauważyłem kolu-
mnę motocykli i samochodów. Za-
trzymali się na mostku. Z samochodu 
wysiadł niemiecki oficer: gruby,       
w pięknym mundurze, w spodniach    
z lampasami. Jeden z żołnierzy niósł 
składany fotelik. Zatrzymali się przy 
mnie, oficer zapytał przez tłumacza, 
czy dam mu swoją wędkę, by on mógł 
łowić ryby. Wędka była z leszczyny, 
sam ją zrobiłem. Kiedy oficer 
zarzucił wędkę do rzeki, haczyk 
zaplątał się w krzakach. Gdy 
krzyknął ze złością po niemiecku, 
jego podwładni skoczyli jak stali do 
wody, by odplątać wędkę. Oficer 
jeszcze kilkakrotnie zarzucał wędką, 
ale nic nie złowił. Trwało to 2 lub 3 
godziny, a jego podwładni stali obok 
niego na baczność, w mokrych 
mundurach. 

Kolumna samochodów         
i motocykli dalej stała na moście         
i czekała na oficera. Cały czas 
przyglądałem się Niemcom i byłem 
bardzo wystraszony. W pewnej 
chwili ów oficer zapytał mnie, czy 
może wziąć ryby, które złowiłem       
i czy będę w tym miejscu za tydzień. 
Odpowiedziałem, że na pewno będę, 
po czym szybko oddałem ryby. 

Tadeusz Karwacki, 1959 r.
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Byłem zdziwiony, dlaczego mam być 
tu za tydzień. 

Siedem dni później, koło 
południa, od strony Osowca usłysza-
łem warkot motocykla. Maszyna 
stanęła na moście, wysiadło z niej 
dwóch żołnierzy. Nieśli coś idąc        
w moim kierunku. Okazało się, że 
przynieśli mi cały komplet wędkar-
ski. Były w nim bambusowe wędki, 
pudełko haczyków, żyłki i jeszcze 
jeden sprzęt, którego nawet nie 
znałem. W wiaderku miałem znów 
kilka ryb, których tym razem Niemcy 
nie wzięli. Zostawili mi prezent          
i odjechali w kierunku Osowca. 

Byłem bardzo zadowolony, 
ponieważ łowienie ryb było moją 
największą pasją. O takim wypo-
sażeniu nawet nigdy nie śniłem. 
Schowałem cały sprzęt w pobliskich 
krzakach, do domu zabrałem tylko 
haczyki. Rodzicom nie powiedzia-
łem nic o mojej przygodzie, ponie-
waż bałem się, że będą się gniewać za 
przyjęcie prezentu. 

Z kolegami prowadziliśmy 
handel wymienny. Często wymienia-
łem haczyki na inne przedmioty, 
miałem ich w końcu całe pudło. 
Często łowiłem ryby sprzętem 
otrzymanym od niemieckiego ofice-
ra, lecz po pewnym czasie mi go 
skradziono, zostało tylko kilka 
haczyków. Byłem bardzo zmartwio-
ny, ale nie przestałem łowić ryb. 
Dalej łowiłem je wędką z leszczyny.

•

Wspomnienie spisała 
Zofia Bagińska

REGINA ŚWITOŃ

*   *   *

w obnażonej symfonii 
szyderczy chichot wichru 
zadźwięczał chłodem 

cisza zaszeleściła tęsknotą 

w zrudziałych ornamentach 
paproci koźlarz sierota 
cynamonowym kapeluszem 
okrył zadrzemaną urodę 

na przeciętej zygzakami wron 
esplanadzie nieba 
pamięć słońca została 
w czerwonych smugach 

na przekór szarości...
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Wieś podlaska 
w XIX w. 

według Adama Bućkiewicza     cz. IV

Zaręczyny
ażdy zwyczaj wiekami 
uświęcony, jest wypadkową Kwynikłą albo z doświadcze-

nia, albo potrzeb właściwych danej 
miejscowości. W nich to jak w zwier-
ciadle odbija się cały stopień 
rozwinięcia się ich osobistości i ich 
społeczeństwa, słowem – stopień ich 
cywilizacyi. Otóż w zwyczajach przy 
połączeniu się małżeństw u włościan 
litewskich, przebija pewna rozwaga, 
praktyczny pogląd na dany przedmiot 
i zdrowy sąd.

Człowiek prawy, widzi całe 
mienie i całe szczęście swoje i swoich 
dzieci w pracy. Ojciec wychowując 
córkę, ciągle wprawia ją do pracy, 
ciągle powtarza, „jak nie będziesz 
pracowita, nie pójdziesz za mąż, bo     
i kto weźmie leniwca”. syn przy oże-
nieniu się nie szuka posagu, ale 
pracowitej dziewczyny. Cała wieś 
uważa za dobre ożenienie się, jeżeli 
łączy się z osobą rządną i pracowitą. 
Ojciec dla córki wybierze tylko 

pracowitego zięcia. Człowiek-           
-niewolnik nie zna przyjemności 
duchowych, bo jakaż być może 
przyjemność tam, gdzie wola 
skrępowana? Stąd to włościanin 
poddany, w wyborze małżonki nie 
rządzi się sympatyą duchową, uczu-
ciami serca, ale pobudką materialną, 
opartą na rozwadze – na praktycznym 
poglądzie i upatrzeniu najtrwalszej 
podstawy przyszłego szczęścia mate-
ryalnego w małżeństwie kojarzącem 
się. Temu mateyralnemu związkowi 
Kościół nadaje sankcyę duchową – 
zaliczając małżeństwo do sakra-
mentów. 

Włościanie litewscy łączą 
się w pary albo w jesieni kiedy w spi-
żarni największy zapas, albo na 
wiosnę, kiedy rachunek pokazuje 
powiększenie się osób do pracy i za-
robków letnich. Ci którzy spodziewa-
ją się przybycia do chaty kobiety, 
chętniej przystają na termin ślubu       
i przenosin na wiosnę bo nie 
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ponosząc kosztów przezimowania, 
nabywają robotnicę do zarobków 
letnich. Kiedy u włościanina córka 
dorasta, wówczas wcześnie on myśli 
o jej przyszłym losie, nie tylko nie 
żąda od przyszłego zięcia wynagro-
dzenia za wychowanie, ale myśli        
o zapomodze dla niego dostępnej. 
Włościanin litewski poczytuje wy-
chowanie dziecka jako spłatę długu 
zaciągniętego u swoich rodziców, 
którzy go wychowali – jest to dług 
społeczeństwa. To pokazuje, że ten 
człowiek już ma pewne pojęcie          
o społeczeństwie, zna jego prawa. 
Myśli o zapomodze dla dziecka, bo to 
dziecko nie przestaje być jego 
dzieckiem, a wydanie za mąż nie 
zwalnia go od obowiązków ojca. 
Jakoż na parę lat przed epoką 
wydania za mąż, ojciec przeznacza 
córce zagon ziemi dla zasiania lnu. 
Do dziewczyny należy przeznaczony 
dla niej len opleć, wyrwać, wysuszyć 
i ostatecznie wytkać płótna na 
koszule, mające być w posagu dane 
przy ślubie.

Kiedy nadejdzie pora wyj-
ścia za mąż, a młodzieniec upatrzy 
sobie dziewczynę i wyrozumie, ze 
ona chętnie przyjmie go za męża – 
wyprawia swata do rodziców tej 
dziewczyny. Zwykle wybiera powa-
żną osobę i mającą już we wsi 
wyrobione znaczenie. Swat albo sam, 
albo z młodzieńcem jadą konno         
w oświadczyny i biorą butelkę wódki 
ze sobą. Za przybyciem wchodzą do 
chaty mówią „niech będzie pochwa-
lony” poczem swat wyjmuje butelkę 
z wódką i stawia na stole. Oświad-
czyny zaczynaj się od żartów, nawet 

bardzo płaskich konceptów. Z wymo-
wy wyrozumiewa co myślą rodzice. 
Matka dziewczyny zwykle pierwsza 
oświadcza zdanie, jeśli nie ma nic 
przeciwnego podanej propozycji, 
zwykle przestawia butelkę w drugi 
koniec stołu, krząta się po izbie, 
żarcikami za żarty swata odpłaca, 
pyta się córki: „no powiedz jakże ty 
myślisz”. Córka odwraca twarz do 
ściany i z cicha odpowiada: „ja tak 
myślę jak matka”, bo córka już 
wcześniej wyrozumiała matkę. W 
takim razie swat bierze butelkę, prosi 
o czarkę i zapijają zaręczyny. Jeżeli 
zaś nie chcą przyjąć propzycyi, 
wówczas wcześnie są przewidywane 
następstwa i pan młody nie przyje-
żdża, tylko od siebie przysyła swata. 
w takich razach gospodyni występuje 
z różnymi przeciwnościami. Butelka 
z wódką stoi nie poruszona i nie ma 
żadnych zapytań od matki dawanych 
córce. Pan swat widzi co się święci, 
zabiera butelkę w kieszeń, żegna się    
z rodziną mówiąc „niech będzie 
pochwalony”, siada na konia i odje-
żdża. Dziewczyna po dokonanych 
zaręczynach, śpieszy się z uszyciem 
koszul dla siebie, zarabia gdzie może 
gotówkę i kupuje chustki na głowę, 
kupuje fartuchy w kramach i pier-
ścionki do zamiany z narzeczonym. 
Pan młody myśli sam o swoim stroju, 
o zebraniu grosza gotowego idąc        
w pomoc ojcu swemu, ale też i nie 
zapomina i o rodzicach narzeczonej, 
jeśli ma siostrę lub braci – z nimi 
przychodzi w pomoc czy to do żniwa, 
czy to do uprawy roli albo do zbioru 
siana. Panna młoda prosi przyja-
ciółek, krewnych dziewcząt aby jej 
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pomogły czy to wytkać płótno na 
zapas, czy szyć bieliznę. Dziewczęta 
w jednej wsi chętnie dopomagają 
tkać paski, których panna młoda 
potrzebuje na prezenta. Szerokie 
paski z deseniami kolorowemi, 
wełnianemi dają się prezentem, czyli 
darem swatowi, ojcu narzeczonego     
i swemu ojcu albo kumowi, to jest 
ojcu chrzestnemu, którego poczytują 
za krewniaka. Paski zaś cienkie 
szykują się narzeczonemu i młodym 
proszonym na wesele od narzeczo-
nego. Po zaręczynach, chcąc nadać 
podstawę prawną temu związkowi, 
rodzice panny młodej i pana młode-
go, musieli uzyskać pozwolenie od 
dominium, czyli od dworu, do które-
go wieś należała i gdzie przebywała 
stale władza, tak administracyjna 
jako i sądowa włościanina poddane-
go. Mogło dominium nie dozwolić     
i na to nie było apellacyi. Kiedy 
rodzice łączącej się pary uzyskały po-
zwolenia, takowe na piśmie składało 
się księdzu parafialnemu i dawano na 
zapowiedzi. Wówczas to we dworze 
naradzano się gdzie para złączona ma 
po szlubie obrać stałe zamieszkanie,   
a u proboszcza robiły się targi na 
danie szlubu. Oznaczał się dzień i na-
rzeczeni musieli odbyć spowiedź       
i przyjąć Przenajświętszy Sakrament 
na kilka dni wprzódy. Duchowień-
stwo w owym czasie umiało wnikać 
w położenie włościan. Ani za chrzty, 
ani za śluby, ani za pogrzeby nie 
domagali się wielkiego wynagrodze-
nia. Trudno było o grosz gotowy 
włościaninowi, więc niósł probo-
szczowi parę kur, pół kopy jaj – boga-
tszy ofiarował cielaka, skopu albo 

parę młodych prosiąt. Dał księżej 
gospodyni parę garści lnu albo 
wytkanego płótna na parę koszul. 
organiście też należała się danina        
i temu dano syrek, albo ćwiartkę 
baraniny. 

Kiedy zbliżał się dzień 
szlubu, rodzice państwa młodych już 
wcześniej ułożyli cały program 
ceremonii. Umówili się kogo mają 
zaprosić na wesele, ile przygotować 
gorzałki, ile przysposobić mięsiw,      
a czy to syrowego, czy to wędzonego, 
ile słoniny, jakie potrawy maja służyć 
za częstację etc., etc . Ostatni wieczór 
przed szlubem nazywał się dziewici 
wieczor to jest wieczór dziewiczy. Do 
tego dnia są przywiązane u włościan 
pewne ceremonie. Jakoż pan młody     
z panna młodą idą lub jadą do dworu    
i tu oddają pokłony nie tylko panom, 
ich dzieciom ale i osobom przypad-
kowo tam przybyłym, a nawet słu-
gom wszystkim bez wyjątku. Odbier-
ają od panów błogosławieństwa         
i wszyscy oświadczają życzenia 
najszczersze parze łączącej się. Po 
powrocie do domu panny młodej, 
również w tej wsi narzeczeni chodzą 
od chaty do chaty i wszystkim bez 
wyjątku kłaniają się czy to starym, 
czy młodym, jakby żebrząc od 
wszystkich błogosławieństwa. 
Podobne kłanianie się dokonano i we 
wsi pana młodego, i we dworze do 
którego ta wieś należy. Jeżeli kościół   
i proboszcz znajdują się we wsi albo 
bardzo blisko, to podobne kłanianie 
się dokonywa w plebanii i tu uzyskuje 
się błogosławieństwo od parocha 
(proboszcza – najczęściej tak nazy-
wano proboszczów unickich) i od 
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całej ludności tu zebranej. Podczas 
pokłonów, matka panny młodej 
przygotowuje jadło dla przyszłych 
gości, piecze chleb, ciasto z jęcz-
miennej mąki, które zowie pieroga-
mi, a głównie z drużkami kumoszka-
mi piecze się korowaj. Schodzą się do 
chaty panny młodej dziewczęta z tej-
że wsi, jak również familija, kumo-
szki. Kiedy się wszystko przygotuje     
i państwo młodzi wrócą odbywszy 
pokłony, właśnie nadchodzi uroczy-
sta chwila dziewiczego wieczoru…

Kiedy nadejdzie zmrok tego 
wieczora, oświetlają izbę zapalonemi 
łuczywami i gospodarze, to jest 
rodzice panny młodej, przyjmują 
zbierających się gości przybyłych ze 
wsi pana młodego, schodzą się 
druhowie i drużki, przybywa i swat. 
W izbie pośrodku kładzie się 
podstawa do kadzi zrobiona z dwóch 
bali krótkich, na picę cali szerokich, 
ułożonych na krzyż i umocowanych 
w krzyżowym układzie. Na tem 
krzyżu, czyli podstawie, ustawia się 
dzieża do chleba, czyli kadź 
niewielka zrobiona z klepek 
lipowych wygładzonych (i taka jest 
najlepsza) albo to z klepek osiny, lub 
sosny, a nigdy z olszyny, jedliny lub 
dębiny…

Po ustawieniu dzieży 
wyprowadzają druhny pannę młodą   
z komory, ubraną w świątecznym 
stroju, sadza się na dzieży od chleba 
przykrytej i rozplątują warkocz czyli 
włosy na głowie. Ceremonię te zowią 
rozplecinami. Starzy rodzice i swat 
dają czasami przestrogi pannie 
młodej. Zwykle po rozplecinach, 
młode chłopcy i młode dziewczyny 

wdają się w żarciki i komplementa,    
a koniec ceremonii zaokrągla się 
częstacją, u biednych wódką i zakąs-
ką, u bogatszych – obfitością tego 
trunku, niekiedy piwem albo też 
mięsem czy to pieczonem, czy też 
gotowanem, ale podanem na zimno. 
Wówczas podnosi się gwar między 
młodzieżą męską, a młode dzie-
wczęta śpiewają osobne pieśni 
wyłącznie przeznaczone do tego 
obrzędu...

W obyczajach tego ludu leży 
poszanowanie dla naczynia przezna-
czonego do wyrobu chleba. Nie 
wolno nikomu siadywać na dzieży. 
Przez posadzenie panny młodej robi 
się wyjątkowość, pewne ustępstwo – 
ten symbol wskazuje udzielona tego 
wieczoru pewną godność. Ten 
wieczór mianuje dziewicę przyszłą 
gospodynią, mającą prawo do pewnej 
godności, pewnego ustępstwa            
i poszanowania w kółku rodzinnem. 
Dzieża stanowiąc naczynie do 
wyrobu chleba przypomina dziewicy, 
że od tego wieczoru idzie na swój 
chleb – musi się starać o ten chleb, 
który jest podstawą ich bytu nie tylko 
materialnego, ale w ich stanie 
pracowitym i bytu moralnego, bo od 
chleba zależy pokój domowy, 
zdrowie dzieci i całe prawie szczęście 
domowe.

          •

Do druku przygotował
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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lżbieta Daniszewska – poety-
cka wizytówka Knyszyna –    Ew latach 1931-1938, jeszcze 

jako Wysocka, uczęszczała do 
siedmioklasowej szkoły powsze-
chnej w Knyszynie. Była uczennicą 
niezwykle zdolną, pracowitą i akty-
wną. Na jej świadectwie ukończenia 
szkoły powszechnej widnieją same 
bardzo dobre oceny. W ostatnich 
klasach szkoły bywało, iż zastępo-
wała w prowadzeniu zajęć nauczy-
cieli, którzy z różnych względów nie 
mogli być na lekcji. 

W siódmej klasie uczniowie 
otrzymali za zadanie pisanie przez 
cały rok systematycznego pamiętni-
ka. Nikt z uczniów z wyjątkiem 
Elżbiety nie zdobył się na taki 
wysiłek. Pełny pamiętnik składał się 
z sześciu, gęsto zapisanych, osiem-
dziesięcio kartkowych zeszytów. 

W czasie zawieruchy wo-
jennej pięć zeszytów zaginęło. Ocalał 
tylko jeden i to bez kilku kartek. 
Obejmuje on niespełna dwumie-
sięczny okres, między 19 03 1938 r., a 
10 05 1938 r. W pamiętniku autorka 
występuje jako Ola Wysocka. Pa-
miętnik napisany jest bardzo ładnym, 

czytelnym pismem, prawie bez 
skreśleń i ozdobiony jest rysunkami. 
Zawiera ciekawe informacje o życiu 
szkoły, Knyszyna, kraju. Komentuje 
ważniejsze wydarzenia polityczne    
w Polsce i na świecie. Znajdują się    
w nim omówienia lektur szkolnych, 
przebiegu lekcji oraz opis pogody     
w danym dniu. Poziom intelektualny 
pamiętnika bardziej pasuje do 
uczennicy w wieku maturzystki, a nie 
uczennicy szkoły podstawowej.

Czego dowiadujemy się z 
pamiętnika? Przede wszystkim o nie-
zwykłej aktywności uczniów szkoły, 
która przejawiała się w działalności 
wielu organizacji, takich jak:
- Harcerze i zuchy,
- Spółdzielnia Uczniowska „Jed-
ność”,
- Szkolna Kasa Oszczędnościowa, 
która współpracowała z knyszyńską 
Kasą Stefczyka,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Związek Zachodni,
- Liga Morska i Kolonialna (LMK),
- Liga Obrony Przeciwlotniczej          
i Przeciwgazowej (LOPP),
W szkole działał również chór 
szkolny.

Pamiętnik 
sumiennej uczennicy

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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W pamiętniku podana jest 
liczba członków jednej z organizacji 
w poszczególnych klasach.  W klasie 
I było 72 członków, II – 59, III – 58, 
IV – 51, V – 58, VI – 28, VII – 23. 
Można przypuszczać, iż liczba 
członków pokrywała się z liczbą 
uczniów poszczególnych klas. 

Przed II wojną światową 
szkoły siedmioklasowe funkcjono-
wały w miastach, miasteczkach          
i dużych wsiach. Ogromna większość 
szkół wiejskich była czteroklasowa. 
Ukończenie siedmiu klas szkoły 
powszechnej kwalifikowało ucznia 
do grupy ludzi wykształconych. 
Stwarzało większe szanse na 
otrzymanie pracy i zrobienie w niej 
kariery. W wojsku z absolwentów 
szkół siedmioklasowych rekrutowa-
no kadrę podoficerską. Z podanego 
wyżej zestawienia wynika, iż 
większość uczniów szkoły kończyło 
ją na piątej klasie. Klasę szóstą            
i siódmą kończyła tylko jedna trzecia 

dzieci, którzy rozpoczynali szkołę. 
Czyli ogromna większość nie wyko-
rzystywała szansy na poprawę swego 
losu, jaką dawało jej ukończenie 
szkoły siedmioklasowej.

Jaka była przyczyna takiej 
postawy? Przede wszystkim rodzice 
(których znaczna część była analfa-
betami) nie przywiązywali wagi do 
wykształcenia. Mocno liczyły się 
także względy materialne. Dziecku 
idącemu do szkoły trzeba było kupić 
buty, ubranie, książki. Wielu rodzi-
ców nie było na to stać. A ponadto 
starsze dzieci stanowiły już poważną 
siłę roboczą: pracowały w gospodar-
stwie, pomagały w prowadzeniu in-
teresów, czy też opiekowały się mło-
dszym, często licznym rodzeństwem. 

Z pamiętnika wynika, iż 
organizacje działające w szkole były 
bardzo aktywne Przykładem jest 
zbiórka LOPP, której prządek wyglą-
dał następująco:
1) Zagajenie i odśpiewanie hymnu;

Przy szkole w Knyszynie. Okres międzywojenny
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Wydatki:
- tapeta sceny 3,60 zł,
- papiery, kwitariusze, tektura 2,70 zł,
- flagi 2,40 zł,
- dla harcerek 5,00 zł,
- dla harcerzy 7,50 zł,
Razem 30,20zł
42,23 -30,20 = 12,03zł
Na FON – 4,53 zł
Dla Orląt 7,50 zł

Formą wychowania pa-
triotycznego były obchody Tygodnia 
Związku Zachodniego pod hasłem 
„Pogranicze Pancerzem Rzeczpo-
spolitej” (wszyscy musimy dążyć do 
tego, by wzmocnić pas naszego 
pogranicza ,zaludnić i zabezpieczyć), 
Dni Kolonialne, Święto lasu. Dzieci 
rysowały kartki z życzeniami, które 
były wysyłane do innych, organizacji 
społecznych, instytucji państwo-
wych. W 1938 r. przed Wielkanocą 
wysłano 266 kartek. Młodzież pisała 
także listy do tych samych adresatów. 
W okresie wielkanocnym PCK przy-
gotowało święcone dla najbiedniej-
szych dzieci. Uczniowie z biednych 
rodzin (około 50) byli objęci doży-
wianiem. Jako posiłek otrzymywali 
kawę zbożową oraz chleb sitkowy. 

Dzieci w szkole miały 
zajęcia z przysposobienia rolniczego, 
które miało na celu zapoznanie ich     
z pracą w rolnictwie, a szczególnie     
z postępem w rolnictwie. Szkoła 
posiadała ogród, w którym uczniowie 
w ramach zajęć z przysposobienia 
rolniczego sadziły i pielęgnowały 
warzywa, kwiaty. 

Szkoła miała profesjonalne 
radio, zasilane z akumulatora. Na 
lekcjach uczniowie często słuchali 

2) Odczytanie protokołu;
3) Referat Kuźnieca. Omówienie 
audycji z 3o III;
 4) Referat Kozłowskiego;
5) Omówienie „Nowin LOPP” nr 4     
i nr 5;
6) Sprawa modelarstwa;
7) Sprawozdanie kasowe;
8) Sprawy bieżące;
9) Wiersz;
10) Wiadomości o podziale admini-
stracyjnym LOPP;
11) Wolne wnioski.

Tak obszerny program reali-
zowały nie osoby dorosłe, ale dzieci,   
z których najstarsze miały po 
czternaście lat. 

Jedną z form aktywności 
uczniów było wystawianie przedsta-
wień. Uczniowie przygotowywali 
spektakle, na które sprzedawano 
bilety – dla dzieci były po 10 gr, a dla 
dorosłych – po 30-50 gr. W okresie 
opisywanym przez pamiętnik 
wystawiano trzy przedstawienia o 
tytułach: „Wicek niecnota”, „Orlęta”, 
„Bohaterskie dzieci”. Oprócz bileto-
wanyh przedstawień, prowadzono 
także zbiórki pieniędzy. Sumy 
uzyskane z tych obu źródeł były 
przeznaczone m.in. na Fundusz Akcji 
Kolonialnej, Fundusz Obrony 
Narodowej, Polskiej Macierzy 
Szkolnej, poświęcone dla biednych 
dzieci. 

Oto rozliczenie z przedsta-
wienia „Orlęta”:

- harcerki za bilety zebrały 13,80 zł,
- harcerze 17,50 zł,
- przy kasie 6,40 zł,
- z przedstawienia 4,53 zł,
Przychód razem 42,23 zł.
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byłaby możliwa bez zaangażowania 
kierownika szkoły, którym był w tym 
czasie Aleksander Grochowski oraz 
grona pedagogicznego. Trzeba zadać 
pytanie, jak opisywana w pamiętniku 
aktywność przedwojennej szkoły ma 
się do aktywności szkoły obecnej? 

Elżbieta, mimo wybitnych 
zdolności, chęci do dalszej nauki, 
próśb nauczycieli, zakończyła naukę 
na szkole powszechnej. Jej starsza 
siostra uczyła się w gimnazjum          
i rodziców, mimo iż nie należeli do 
najbiedniejszych, nie było stać na 
naukę dwojga dzieci w gimnazjum. 
Przed drugą wojną światową nauka    
w gimnazjum, czy w szkole wyższej 
była bardzo droga. Ubóstwo wsi, czy 
też małych miasteczek utrzymują-
cych się z rolnictwa marnowało wiele 
talentów.                                           •

audycji na różne tematy. Autorka 
pamiętnika aktywnie uczestniczyła   
w działalności wielu szkolnych 
organizacji. Najmocniej była zaanga-
żowana w działalność Spółdzielni 
Uczniowskiej „Jedność”, której była 
prezesem. W pamiętniku jest opis 
podarków, jakie szkoła otrzymała od 
firmy Bohma. Otrzymano pięćdzie-
siąt paczek zawierających podpiwek 
Bohma, obsadkę i bibułę. Fabryka ta 
przekazywała również szkole kawę 
zbożową, którą dożywiano dzieci. 
Niewątpliwie podarki te służyły 
reklamie produktów firmy.

Jedną z form działalności 
szkoły było zbiorowe uczestnictwo 
uczniów w niedzielnych i świąte-
cznych mszach w kościele.

Opisywana w pamiętniku 
bardzo duża aktywność szkoły nie 

Uczennica, Elżbieta Wysocka (Daniszewska) wita przed szkołą w Knyszynie 
wojewodę białostockiego, generała Stefana Pasławskiego, 1936 r.
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TERESA DUBICKA

a ther ine  Anne  Por te r  
wymienia się w czołówce Kprozaików amerykańskich             

I połowy XX w. „Biały koń, biały 
jeździec” to zbiór pięciu opowiadań. 
Poszczególne utwory są niezale-
żnymi całostkami, jednocześnie 
stanowią przemyślany cykl. Elemen-
tami scalającymi są: miejsce akcji 
(stan Teksas i – ogólnie – amery-
kańskie Południe), obecność tych 
samych bohaterów i autobiogra-
ficzny charakter opowiadań. Domy-
ślamy się, że Miranda to alter ego 
pisarki. 

Mirandę, jej starsze rodzeń-
stwo, Marię i Paula, ojca, babkę, 
wujka Gabriela, ciotkę Amy, kuzynkę 
Ewę i nieprzeliczone rzesze dalszych 
kuzynek, ciotecznych babek poznaje-
my na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Pisarka swobodnie posługu-
je się czasem. Miranda raz jest rezo-
lutną ośmiolatką, spędzającą wakacje 
na wiejskiej farmie, niepotrafiącą 
zdecydować czy woli wygodny 
kombinezon, postrzępiony kapelusz   
i grube, skórzane sandały, czy 
muślinową sukienkę z niebieską 
szarfą i atłasowe pantofelki (opow. 
„Dawny porządek”). Jako dziesięcio-
letnia uczennica szkoły prowadzonej 

przez zakonnice czuje „złowieszczy 
dreszcz zgrozy” (to wpływ tande-
tnych, broszurowych romansideł), że 
zostanie zamknięta w murach 
klasztoru, jak przystało na „szlache-
tną dziewicę” (opow. „Przemijal-
ność”). Nie zbija jej z tropu fakt, że 
klasztor jest pozbawiony lochów.

Kolejne spotkanie – z 
osiemnastoletnią Mirandą, już młodą 
mężatką (przedtem porzuciła szkołę i 
uciekła z domu!).

Bohaterką tytułowego opo-
wiadania „Biały koń, biały jeździec” 
jest młoda dziennikarka (znów 
Miranda). Przypadkowe spotkanie z 
Adamem na dziesięć dni opromieni 
jej życie. Trwa wojna światowa,       
w mieście szaleje zaraza (epidemia 
hiszpanki), w każdej chwili Adam 
może być wysłany do Europy. Żadne 

Powroty
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z tych wydarzeń nie jest w stanie 
zniszczyć „blasku, co igrał i mienił 
się wokół prostego i zachwycającego 
cudu: oto są dwojgiem ludzi 
imieniem Adam i Miranda, oboje 
mają po dwadzieścia cztery lata i żyją 
na ziemi w ym samym czasie”.

O sile uczucia niekonie-
cznie muszą świadczyć wspólnie 
przeżyte lata. Dziesięć dni był to dla 
obojga czas niezwykle intensywny, 
nasycony. Zdążyli zwycięsko przejść 
próbę charakterów, wyznać miłość, 
przeżyć udrękę rozstania, doświad-
czyć, w całej pełni, absurdalności 
ludzkiego losu i zachować wspo-
mnienia, jak najcenniejszy skarb.

„Biały koniu, biały jeźdź-
cze, nie zabieraj mi kochanka...” tę 
melancholijną pieśń śpiewali 
Murzyni na plantacjach bawełny. 
Adam i Miranda wykonali ją 
wspólnie na moment przed rozsta-
niem. Jak proroctwo zabrzmiały 
słowa Mirandy: „...biały jeździec [...] 
nie zabrał dziewczyny. Śmierć 
zawsze zostawia jedną osobę 
śpiewającą, żeby mogła opłakiwać 
zmarłych”.

Opowiadania K. A. Porter to 
sugestywne portrety innych kobiet. 
Stojącej na czele klanu Babki: 
władczej, upartej, nieznoszącej 
krytyki, ale też powszechnie szano-
wanej za mądrość, rozsądek; samo-
dzielnej, doskonale radzącej sobie po 
śmierci męża. Pisarka posługuje się 
jej imieniem, Jane Sophie, ale 
częściej nazywa ją po prostu Babką. 
Ten pospolity rzeczownik, pisany 
wielką literą,  jest znaczący.

Wiele miejsca poświęca 
przyjaźni Jane Sophie z Nannie, 

czarnoskórą niewolnicą, potem 
wolną kobietą, nazywaną w rodzinie 
ciotką Nannie.

Kuzynka Ewa Parrington, 
nieurodziwa, w cieniu własnej matki, 
wiecznie flirtującej z młodszymi 
mężczyznami. Brak urody jej nie 
onieśmiela – staje się bojowniczką o 
prawa wyborcze kobiet.

W końcu młodo zmarła 
Amy. Piękna, szalona, nieobliczalna. 
Zaręczająca się i zrywająca zaręczy-
ny. „Skandalistka”, bo ścięła swe 
długie włosy, albo na balu pokazała 
kostki nóg, zbyt wysoko podpinając 
spódnicę.

Porter ukazuje Amerykę       
z końca XIX w. i początków XX w.    
W tle sytuuje ważne wydarzenia 
polityczne i społeczne: zniesienie 
niewolnictwa, ruch sufrażystek, wy-
buch I wojny światowej. Znajdziemy 
także ślady polskie: występy na 
amerykańskich scenach Heleny 
Modrzejewskiej, koncerty Ignacego 
Paderewskiego, Artura Rubinsteina.

Pisarka skupiona jest jednak 
na codziennych sprawach zwykłych 
ludzi. Ciężka żmudna praca, rodzinne 
dramaty (śmierć Amy i matki Marii     
i Mirandy). Zdobywanie majątku        
i pozycji oraz ubożenie, a nawet 
bankructwo.

Ukazuje zmierzch starego 
świata, chwianie się podstaw rodziny 
patrialchalnej, co symbolizuje śmierć 
Babki i Matki Müller (opow. 
„Wyjazd”). To pożegnanie z dzie-
ciństwem i młodością, które mijają 
bezpowrotnie. Zmierzch, śmierć, 
kres, koniec – powrót nie będzie 
możliwy.

 •
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 Roku Wiary, który 
rozpoczęliśmy 11 pa-Wździernika 2012 roku, a 

zakończymy 24 listopada 2013 roku 
w Uroczystość Chrystusa Króla, 
chcemy na nowo odnaleźć szczęście 
kroczenia przez życie w bliskości 
Jezusa. Ojciec Święty Benedykt XVI 
pisze: „Swoją miłością Jezus 
Chrystus przyciąga do siebie ludzi      
z każdego pokolenia: w każdym cza-
sie zwołuje On Kościół, powierzając 
mu głoszenie Ewangelii, nakazem, 
który zawsze jest nowy. Z tego 
względu także dziś potrzeba bardziej 
przekonanego zaangażowania Ko-
ścioła na rzecz nowej ewangelizacji, 
aby na nowo odkryć w wierzeniu 
radość i odnaleźć zapał do przeka-
zywania wiary” (Porta fidei, nr 11).

Musimy zrozumieć, że 
chrześcijaństwo nie stanowi anoni-
mowa grupa, ale wspólnota konkre-
tnych osób, które swoim życiem, 
świadectwem, dobrocią serca 
powinny kreślić piękno Kościoła. 
Nikt z nas z tego obowiązku nie może 

siebie zwolnić. Jak jednak dziś na 
nowo odnaleźć utracony smak 
bycia chrześcijaninem w świecie, 
który sprzyja postawie odrzucenia 
Boga lub zamienienia Go na obce 
chrześcijaństwu formy duchowo-
ści, pozwalające na okłamywanie 
siebie, iż jestem osobą wierzącą? 
Jak przyjąć prawdę, że nie mogę 
nazywać siebie chrześcijaninem, 
kiedy odrzucam Boże Prawo i żyję 
tak, jakby Boga nie było?

Może trzeba byśmy wrócili 
do pierwotnych kwestii uświadamia-
jących nam sens i cel naszego życia. 
Czy pamiętamy o tym, że powoła-
nie nas do istnienia nie jest dziełem 
przypadku, ale odwiecznym 
zamysłem miłości Boga, dającego 
nam życie i wyznaczającego jego 
cel? Każdy z nas przez obraz i 
podobieństwo do Boga otrzymał 
niezbywalną godność, której nic nie 
jest w stanie zniszczyć: ani drugi 
człowiek, ani grzech, ani nawet 
śmierć. Po raz kolejny wkroczymy    
w Czas Adwentu, który jest dosko-

Smak
chrześcijaństwa
ks. JERZY CHWIEĆKO
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nałą okazją do tego, by spojrzeć 
refleksyjnie na nasze życie, by 
odnaleźć w sercu ciszę, zagłuszoną 
jazgotem codzienności, by zwolnić 
nieco tempo życiowego biegu, by 
postawić sobie w głębi serca pytania   
i na nie odpowiedzieć: „Dokąd 
zmierzam? Czy jeszcze potrafię 
kochać i przebaczać? Czy w moim 
sercu jest jeszcze miejsce dla Tego, 
który narodził się dla mnie w 
stajence betlejemskiej?” Na te 
pytania musimy sobie szczerze 
odpowiedzieć, aby udzielił się nam 
pokój, który Chrystus przyniósł 
światu: „Chwała Bogu na wysoko-
ściach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania” Łk 2,14.

Krocząc drogą ziemskiej 
pielgrzymki, nieraz krętą, ciernistą, 
w mroku, ale w tym wszystkim 
szukając obecności Boga, malujemy 
najwspanialszy obraz swojej  
wielkości, godności, chrześcijań-
stwa. Będąc ludźmi wolnymi 
możemy wybierać między dobrem,    
a złem, jesteśmy w stanie kochać, 
współczuć, przebaczać, stawać się 
bezinteresownym darem dla drugie-
go człowieka. Przez ofiarę ze swoje-
go życia, trud, wyrzeczenia i krzyż 
upodobniamy się do samego Chry-
stusa. Czy nie jest piękne to, że idąc    
z Chrystusem przez szarość dnia, 
trudne doświadczenia i chwile 
radości mają sens? W zrozumieniu tej 
prawdy nie pomoże nam rzucenie się 
w życiowy chaos, ucieczka od 
głosów wyrzutu sumienia, czyniąca 
serce nieczułym na inteligentnie 
wkradające się zło. Potrzeba 
natomiast z naszej strony dobrej woli, 

czyli stanięcia w prawdzie o nas 
samych, byśmy potrafili widzieć       
w sobie zło i z nim zrywać oraz 
słuchać głosu Boga w refleksyjnej 
ciszy. Powrót o szczerej bliskości       
z Jezusem pomoże nam dostrzec, że 
dłonie otrzymaliśmy od Boga po to, 
by przytulały i wyciągały się do 
zgody, a nie zaciskały w pięść; serce 
by kochało, współczuło i przebacza-
ło, a nie nienawidziło i zazdrościło; 
dar mowy, byśmy mogli uwielbiać 
Boga i podnosić na duchu drugiego 
człowieka, a nie zabijali go plotką czy 
oszczerstwem; nasze człowieczeń-
stwo, by dorastało do godności otrzy-
manej od Boga; dar małżeństwa          
i rodziny, byśmy budowali piękną 
harmonię zgody i miłości. A na jakim 
etapie życia ja jestem i dokąd 
zmierzam...?

Niech z naszych serc wypły-
wa szczera modlitwa: Panie oświeć 
drogę mojego życia swoim światłem    
i łaską prawdy, bym nigdy nie odszedł 
od Ciebie. Pomóż mi odkrywać na 
niej ślady Twojej miłującej obecno-
ści. Spraw, aby moje życie było 
odzwierciedleniem Twojej dobroci      
i miłości, abym nie był człowiekiem 
przynoszącym podziały i nienawiść, 
ale pokój i zgodę, jak Ty przyniosłeś 
światu, stając się Człowiekiem. 
Pozwól mi tak żyć, by w momencie 
mego odejścia z tego świata, w 
oczach ludzi pojawiły się szczere łzy 
żalu...

•
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