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POEZJA

Pamięci babci Stefanii 

* * *

w perłowych koronach wschodu
senne woale mgieł 
topnieją na sukniach zielonych

przy akompaniamencie 
ptasich organów 
oddech twoich płuc puszczo
unosi ofiarę kadzideł 

a ja czekam 
aż pozwolisz mi wtargnąć do skarbca
gdzie w źdźbłach wspomnień 
odnajdę ścieżki 
śladami dzieciństwa rzeźbione 
……………………………………
na omszałych ażurach gałęzi
pajęcze sylfidy 
niczym kosze wypłowiałe 
w Jej dłoniach 

nauczyła mnie 
jak ciebie pokochać
najpiękniejszy dar serca wpisała
płomień twojego echa

REGINA ŚWITOŃ



AKTUALNOŚCI

W niedzielę 30 września na placu 
przy zabytkowym domu na ulicy 
Kościelnej 6 w Knyszynie odbył się 
piknik rodzinny pod hasłem „Poże-
gnanie lata”. 

Podczas pikniku dzieciaki 
miały frajdę uczestnicząc w grach       
i zabawach, mogły także do woli, 
nieodpłatnie korzystać ze zjeżdżalni   
i trampoliny. 

Dorośli z kolei wzięli udział 
w szeregu konkursów kulinarnych 
oraz na największe i najbardziej 
okazałe warzywa. 

Jury oceniało i przyznało nagrody 
w następujących kategoriach:

1. Przetwory warzywne – I miejsce 
zajęła Iwona Wasiluk;
2. Grzyby – I miejsce zajął Mieczy-
sław Pawlik;
3. Nalewki – I miejsce zajęli ex aequo 
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Knyszyn pożegnał lato

Andrzej Matyszewski i Bolesław 
Zajkowski;
4. Kosz z darami jesieni – I miejsce 
zajęła Irena Purta; 
5. Ciasto z owocami jesieni –              
I miejsce zajęła Iwona Płaszczyk 
6. Największego buraka przyniósł 
Kazimierz Dziemianowicz; 
7. Największą marchew przyniosła 
Genowefa Juźwińska; 
8. Największą dynię przynieśli 
Barbara i Grzegorz Olesiewiczowie.

Największą trudność jury 
miało w ocenie nalewek – na konkurs 
przyniesiono ich dużo, a wszystkie 
były bardzo smaczne. 

Piknikowi towarzyszyło 
również zwiedzanie ekspozycji stałej 
zabytkowego domu oraz wystawy 
czasowej „Knyszyn w starej fotogra-
fii”. Do tańca przygrywał zespół 
Sonel, zaś swoim występem estrado-
wym przybyłą publiczność bawił 
zespół Knyszynianki.

To już ostatnie w tym roku 
spotkanie plenerowe, na kolejne 
zapraszamy w przyszłym roku, już 
wiosną. Knyszyński Ośrodek Kultu-
ry serdecznie dziękuje mieszkańcom 
Knyszyna i okolic za liczne przybycie 
na piknik.                                          •

JADWIGA KONOPKO

Fotoreportaż z pikniku „Pożegnanie 
lata” na okładce „Gońca”
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Śmieciowa rewolucja

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła 
w życie nowelizacja Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Zmienia ona zasady gospo-
darowania odpadami komunalnymi. 

Zmiany mają polegać na 
przejęciu przez gminę odpowiedzia-
lności za odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości. Nowe zasady gospodarki 
odpadami preferują zbiórkę selekty-
wną. Wszyscy właściciele nierucho-
mości będą wpłacać do gminy tak 
zwaną opłatę śmieciową. Będzie ona 
wyższa w przypadku przekazywania 
odpadów niesegregowanych.

Obecnie Urząd Miejski w 
Knyszynie pracuje nad wprowadze-

niem nowego systemu, przygotowuje 
uchwały i regulamin utrzymania po-
rządku i czystości na terenie gminy, w 
którym określone zostaną zasady 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnym. Do końca 
roku rada miejska przyjmie uchwały 
określające te zasady wraz z wyso-
kością opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Po wprowadzeniu nowych 
zasad nikomu nie powinno zależeć na 
tym, aby pozbywać się śmieci w 
niedozwolony sposób, znikną dzikie 
wysypiska oraz miejsca nielegalnego 
składowania odpadów. Na terenie 
kraju nowy system powinien zacząć 
funkcjonować najpóźniej 1 lipca 
2013 roku.                                         •

AGNIESZKA ZAJKO

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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Nowa atrakcja dla maluchów
Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSO w Knyszynie 
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

ANNA MOLSKA
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Nowy plac zabaw powstał w ramach 
rządowego programu „Radosna 
Szkoła”, którego celem jest zape-
wnienie najmłodszym uczniom 
warunków do zabawy i właściwego 
rozwoju. 

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł nieco ponad 126 tys. zł i w 
50% sfinansowany został ze środków 
budżetu Gminy, kolejne 50% to 
środki pozyskane przez Urząd 
Miejski w Knyszynie w ramach 
programu „Radosna Szkoła”. 

Dzięki nowemu placowi 
zabaw dzieci mogą skorzystać z 
wielu nowoczesnych urządzeń 
służących do ćwiczenia równowagi i 
poprawy ogólnej sprawności. Plac 

został wykonany z zachowaniem 
najwyższych standardów bezpie-
czeństwa dla bawiących się na nim 
maluchów. Podłoże wykonane jest ze 
specjalnego tworzywa, które amorty-
zuje ewentualne upadki. Wszystkie 
zamontowane urządzenia i elementy 
wyposażenia posiadają atesty i certy-
fikaty bezpieczeństwa potwierdzają-
ce, że zostały wykonane w oparciu o 
obowiązujące w tym zakresie normy 
oraz posiadają dopuszczenie do 
stosowania w kontakcie z dziećmi.

Życząc wszystkim dzieciom 
miłej zabawy, mamy nadzieję, że plac 
zabaw długo będzie służył naszym 
małym mieszkańcom.                       •
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17 sierpnia w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego burmistrz Knyszyna 
podpisał umowę na dofinansowanie 
zadania pn. Budowa stacji uzdatnia-
nia wody, sieci kanalizacyjnej             
i wodociągowej oraz modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Knyszynie. 
Zadanie realizowane będzie w 
ramach działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

Zgodnie z zawartą umową, 
Gminie Knyszyn została przyznana 
pomoc w wysokości 3.007.572,00 zł, 
która będzie stanowić nie więcej niż 
75% poniesionych kosztów kwalifi-
kowalnych operacji. 

W ramach inwestycji w 
Knyszynie zostan ą wybudowane:
• Stacja uzdatniania wody ze 

zbiornikami wyrównawczymi. 
Dzięki tej inwestycji będą poprawio-
ne walory zdrowotne oraz smakowe 
wody.
• Połączenie wodociągów Knyszyn i 
Zofiówka, co zwiększy pewność 
zasilania w wodę mieszkańców 
gminy w przypadku awarii jednego   
z wodociągów
• Kanalizacja sanitarna i sieć wodo-
ciągowa (ul. Obozowa, Tykocka, 
Kościelna, ks. E. Junga, J. Zamoy-
skiego i P. Chwalczewskiego) 
• W oczyszczalni ścieków zostanie 
zamontowana prasa do odwadniania 
osadu.

Założony całkowity koszt 
inwestycji to 4.925.815,24 zł. W 
chwili obecnej przygotowywane jest 
postępowanie przetargowe w trybie 
zamówień publicznych na wyłonie-
nie wykonawcy. Inwestycja będzie 
wykonana w 2013 roku.                    •

KRZYSZTOF BAGIŃSKI

Będą duże inwestycje 
wodno-kanalizacyjne



AKTUALNOŚCI

 8

Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 
prowadzona przez Urząd Miejski     
w Knyszynie została zakończona. 
Znajdują się one na placu zespołu 
szkół ogólnokształcących przy ulicy 
Białostockiej. 

Głównym celem programu 
budowy boisk Orlik 2012 jest 
udostępnienie dzieciom i młodzieży 
nowoczesnej infrastruktury sporto-
wej w celu aktywnego uprawiania 
sportu i rozwoju fizycznego pod 
okiem trenera-animatora oraz 
popularyzacja aktywnego stylu życia 
wśród mieszkańców lokalnej  
społeczności. 

Orlik skończony

WOJCIECH LASIK

Wykonawcą knyszyńskiego 
Orlika była firma: Zakład Murarski, 
Spółka Jawna, Wincenty Krahel, 
Elżbie ta  Krahel -Rowińska  z  
Dąbrowy Białostockiej. Koszt 
budowy tego kompleksu to  nieco 
ponad 1,05 mln zł. Jednak nie całą tę 
kwotę zapłaci nasza gmina. Urząd 
Miejski w Knyszynie uzyskał na ten 
cel dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 633 tys. 
zł oraz Urzędu Wojewódzkiego w 
kwocie 200 tys. zł. Zatem realny 
koszt budowy boisk, który poniosła 
Gmina Knyszyn, wyniósł w przy-
bliżeniu piątą część całości.
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Czym jest kompleks boisk 
Orlik 2012? W jego skład wchodzą 
boisko do piłki nożnej, boisko 
wielofunkcyjne, budynek sanitarno-
szatniowy, niezbędne ścieżki komu-
nikacyjne oraz ogrodzenie i oświe-
tlenie kompleksu. 

Boisko do gry w piłkę nożną 
ma wymiary 30 m x 62 m (pole do gry 
26 m x 56 m). Została na nim ułożona 
sztuczna trawa, namalowane linie 
oraz zainstalowane bramki. Z kolei 
boisko wielofunkcyjne, o wymiarach 
19,1 m x 32,1 m (pole do gry 15,1 m x 
28,1 m), wykonane zostało w taki 
sposób,  aby zminimalizować 
urazowość osób na nim ćwiczących. 
W tym celu zastosowano nawie-
rzchnię z tworzywa sztucznego – 
poliuretanu. Na boisku istnieje 
możliwość gry w siatkówkę, koszy-
kówkę czy tenisa ziemnego, dlatego 
też namalowano kolorowe linie do 

każdej z poszczególnych gier. 
Kolejnym elementem kompleksu jest 
budynek sanitarno-szatniowy. Znaj-
dować się w nim będą: szatnie, od-
dzielne dla każdej płci lub drużyny, 
pomieszczenia higieniczno-sanitar-
ne, pokój trenera oraz magazynek 
sprzętu sportowego. 

Cały kompleks został ogro-
dzony. W celu możliwości użytkowa-
nia obiektu w godzinach wieczor-
nych zainstalowano także oświetle-
nie. Ponadto w kompleks boisk Orlik 
2012 wkomponowano plac zabaw 
wybudowany w ramach programu 
rządowego „Radosna Szkoła”           
z udziałem środków Gminy Knyszyn. 

Korzystać z Orlika będzie 
mógł bezpłatnie każdy mieszkaniec 
gminy Knyszyn. Dlatego też 
serdecznie zapraszamy na nowo 
wybudowane boiska.

Uroczyste otwarcie plano-
wane jest na 9 listopada o godz. 12.00.

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ZSO w Knyszynie. U góry – boisko 
wielofunkcyjne, na stronie obok – boisko do piłki nożnej
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Cykliczne spotkania 
w bibliotece

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Po wakacyjnej przerwie Biblioteka 
Publiczna w Knyszynie wznowiła 
swoją działalność edukacyjną. 

W każdy wtorek spotykają 
się u nas dzieci w wieku 3-4 lat, aby 
wspólnie bawić się, poznawać 
nowych kolegów, a także oswajać się 
z książką. W roku bieżącym 
zapisanych jest 14 dzieci, ale niektóre 
z nich chodzą do nas już kolejny rok.

Ponadto zapraszamy klasy 
I-III szkoły podstawowej oraz 

Samorządowe Przedszkole w 
Knyszynie na zajęcia literacko-
plastyczne. W ich trakcie dzieci 
poznają nowe bajki, wierszyki a przy 
tym rozwijają swoje artystyczne 
talenty.

•

Zapraszamy do biblioteki

więcej na: 
www.biblioteka.knyszyn.pl
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Zabytkowy krzyż 
odnowiony
W tym roku został odnowiony krzyż 
stojący się na trasie Mońki – Knyszyn 
(jadąc w stronę Moniek, po lewej 
stronie, na wysokości Czechowizny). 

Głaz, w którym osadzony 
jest krucyfiks, wyszlifowano i wyzło-
cono wyrytą na nim inskrypcję. Sam 
krzyż starannie pomalowano na 
czarno, odmalowano również 
przytwierdzone do niego figurki 
Jezusa i aniołków – szkoda jednak, że 
w wielu jaskrawych kolorach, a nie 

jednobarwnie, jak było to wykonane 
oryginalnie. 

Przydrożny krzyż ma już 90 
lat. Postawili go mieszkańcy wsi 
Czechowizna w 1922 r. w podzięce 
za zakończenie wojny polsko-
bolszewickiej oraz koniec panującej 
wówczas zarazy.

Renowacji dokonali Zyg-
munt Jeleniewski oraz Marek           
F. Ryżko. Oby było więcej takich 
inicjatyw w naszej gminie!        

       •
ESD

Na głazie u podstawy 
krzyża znajduje się 
inskrypcja: 

„Krzyż 
postawiony 

przez mieszkańców 
wsi Czechowizna 

w 1922 r. 
jako podziękowanie 

Panu Bogu 
za koniec wojny 
i koniec zarazy 

morowej”
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W sobotę 22 września o godzinie 9:00 
przed cmentarzem św. Marka w 
Knyszynie zebrała się młodzież ze 
Szkolnego Koła PCK. Celem zbiórki 
było uprzątnięcie placu przed  
nekropolią. Wolontariusze przynieśli 
niezbędny sprzęt. Młodzież podzie-
lona na grupy wyrywała chwasty 
rosnące wokół parkingu, zagrabiała 
liście oraz zamiotła asfalt. Po ok. 2 
godzinach ciężkiej pracy i podsumo-
waniu działań wszyscy udali się do 
domów. 

W akcji sprzątania cmen-
tarza z poszczególnych klas uczestni-
czyli: III a – Ola Jankowska, Sylwia 
Pryzmont, Marek Rutkowski, Jakub 
Dworzańczyk, Kamil Skarżyński;    
III b – Paulina Mosiejewska, II a – 
Grzesiek Okrasiński, Patryk Macio-
rowski, Adam Anszczak; II b – Karo-
lina Sidorska, Zosia Bagińska, Mate-
usz Grelecki, Michał Ciepłucha, Hu-
bert Puławski, Radek Sienkiewicz.

Natomiast 12 października 
młodzież ze Szkolnego Koła PCK 

ZOSIA BAGIŃSKA 
przewodnicząca zarządu Szkolnego Koła PCK

Sprzątanie cmentarza 
i miejsca pamięci
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uprzątnęła teren wokół pomnika 
upamiętniającego hitlerowski obóz 
pracy przy ul. Obozowej, gdzie w 
latach 1941-1944 przebywali skazani 
na przymusowe roboty ludzie buntu-
jący się przeciw faszystowskiemu 
reżimowi. Pierwsi Polacy trafili do 
obozu pod koniec maja 1942 r. Byli to 
zakładnicy schwytani w pobliskiej 
miejscowości Kalinówka Kościelna. 
Później obóz był karą za prze-
stępstwa „wobec okupanta”. Trafiali 
tam ludzie, którzy nie zgłosili się do 
pracy przymusowej, mimo nakazu 
sołtysa lub nie wywiązali się z obo-
wiązkowych dostaw. Wielu trafiało 
tam bez żadnego powodu. W obozie 
przebywało łącznie ok. 2000 
więźniów. 

Szkoda, że miejsce, upamię-
tniające tak tragiczną historię Kny-
szyna, popada w zapomnienie i jest 
nieznane młodym mieszkańcom 
naszego miasta. 

Wolontariusze zgrabili opa-
dłe liście, wyrwali chwasty oraz 

wyczyścili obelisk. Z okazji Święta 
Zmarłych przed pomnikiem zostaną 
zapalone znicze, upamiętniające tych 
więźniów, którzy zostali w obozie 
zamordowani. 

Znicze kupiliśmy za pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży ciaste-
czek, rogalików, ciast, napojów oraz 
własnoręcznie wykonanych, ozdobn-
ych gadżetów podczas kiermaszu 
przeprowadzonego w szkole. Znicze 
ustawimy także na uporządkowanych 
przez nas grobach weteranów Po-
wstania Styczniowego z 1863 r., 
Uporządkowane miejsca pamięci 
narodowej ozdobiliśmy wykonanymi 
własnoręcznie chorągiewkami.

W akcji udział wzięli: Karo-
lina Sidorska, Zosia Bagińska, 
Michał Budny, Ernest Rożko, Arek 
Wysocki, Krzysiek Olesiewicz, 
Patryk Maciorowski.

Obie akcje zorganizowała 
Joanna Ostrowska – opiekunka 
Szkolnego Koła PCK.                  

     •
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KNYSZYŃSKI  OŚRODEK  KULTURY 
zaprasza dzieci i młodzież z Knyszyna i okolic do uczestnictwa 

w stałych formach zajęć:

DZIECI z klas I-III:
†  Ognisko muzyczne 
† Zespół wokalny 
† Koło plastyczne 
† Świetlica po szkole (możliwość 
odrabiania lekcji, 
gry i zabawy świetlicowe)

MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA: 
† Sekcja brydża sportowego 
† Zajęcia artystyczne 
† Koło dziennikarskie 
† Teatr  

Zapisy na poszczególne zajęcia przyjmujemy osobiście w Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury lub telefonicznie pod nr. tel. 85 727 99 72 i 85 727 99 97 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

DZIECI z klas IV-VI:
† Koło plastyczne 
† Koło dziennikarskie 
† Taniec hip-hop 
† Zespół wokalny 

UWAGA MŁODZI ARTYŚCI !

Jeśli jesteś uczniem klasy III-VI 
mamy dla Ciebie propozycję 

spędzania wolnego czasu
w Cyrkowej Krainie

Zajęcia odbywać się będą raz 
w tygodniu, za darmo. Prowadzić 

je będzie artysta cyrkowy.

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji na stronie 
www.kok.knyszyn.pl

Knyszyński Ośrodek Kultury 

w Knyszynie 

ogłasza nabór do

Społecznego Ogniska Muzycznego

w klasie fortepianu, akordeonu, 

perkusji i umuzykalnienia.

Nauka w Ognisku trwa cztery lata. 

Nauczanie gry jest indywidualne.

Serdecznie

zapraszamy!
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Szanowni Państwo!
na jesienne i zimowe wieczory 

osobom dorosłym z Knyszyna i okolic

Knyszyński Ośrodek Kultury przygotował propozycję 
zorganizowanych spotkań w formach:

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (decupage, filc, sutaż, batik, itp.)
ZESPÓŁ KNYSZYNIANKI 
BRYDŻ SPORTOWY 
AEROBIK 
CALLANETICS (zestaw ćwiczeń rozciągających 
dla osób starszych)  
LATINO SOLO (ćwiczenia poprzez taniec)

Zapisy na poszczególne zajęcia przyjmujemy w Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury, e-mail kok@knyszyn.pl 
oraz telefonicznie pod nr. tel.  85 727 99 72 lub 85 727 99 97.
Nie znalazłaś(eś) nic dla siebie? Przyjdź i powiedz co Cię 
interesuje. 
Godziny i dni proponowanych spotkań ustalamy z grupą.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czekamy na zapisy !

Szanowni Państwo!

Jeśli ukończyliście 50 lat – to zaproszenie jest dla Was. 

W dniu 17 listopada 2012 r. na sali widowiskowej Knyszyńskiego 

Ośrodka Kultury odbędzie się Bal Seniora. 

Muzyka z lat 60-tych i występy zespołów ludowych na długo zostaną 

Państwu w pamięci. 

Co należy zrobić aby uczestniczyć w Balu? 
Wystarczy w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada zgłosić 
swoje uczestnictwo w Knyszyńskim Ośrodku Kultury lub 
telefonicznie pod nr. 85 72 79 997 lub 85 72 79 972, przygotować 
wygodne buty i zachęcić sąsiadów do wspólnego wyjścia na Bal. 
Czekamy na zapisy !
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Edukacja ekologiczna
w polsko-litewskim projekcie

MARTA BARTNIK
Gmina Knyszyn, wspólnie z 
partnerami: Gminą Mońki oraz 
litewskimi Rejonami Alytus i Troki, 
rozpoczęła realizację projektu 
„System bezpieczeństwa i komunika-
cji elektronicznej dla podniesienia 
warunków życia społeczności 
przygranicznych” w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej 
Litwa – Polska. Głównym celem 
projektu jest poprawa jakości życia     
i bezpieczeństwa mieszkańców i tu-
rystów w obszarze przygranicznym. 

Wśród celów szczegóło-
wych ujęto działania mające na celu 
zwrócenie uwagi na potrzebę stwo-
rzenia globalnego systemu ochrony 
środowiska naturalnego, dbanie o 
przyrodę, edukację ekologiczną.

Jednym z takich działań jest 
realizacja programu edukacyjnego 
„Bezpieczeństwo ekologiczne”, 
który zostanie przeprowadzony         
w Zespole Szkół Ogólnokształcacych 
w Knyszynie (5 grup) oraz w Zespole 
Szkół w Kalinówce Kościelnej 
(5grup). W czasie trwania programu 
uczniowie szkół podstawowych          
i gimnazjów wezmą udział w 
zajęciach pozalekcyjnych z edukacji 
ekologicznej. 

Po zrealizowaniu programu uczeń 
powinien:
• wskazać elementy środowiska, na 
które człowiek wpływa swoją 
działalnością;
• ocenić wpływ tej działalności jako 
pozytywny lub negatywny;
• dostrzegać wpływ swoich działań 
na środowisko przyrodnicze;
• wymienić formy ochrony przyrody 
w regionie;
• opowiedzieć o krajobrazie, przyro-
dzie, charakterystycznych elemen-
tach naszego regionu;
• wymienić oraz rozpoznawać kilka 
chronionych gatunków roślin i zwie-
rząt występujących w regionie;
• uzasadnić konieczność ochrony 
przyrody i dbałości o środowisko;
• podać i stosować zasady właści-
wego zachowania się na obszarach 
chronionych;
• określić znaczenie wody w życiu 
człowieka;
• wymienić działania prowadzące do 
zmniejszania zanieczyszczenia wód, 
podać sposoby przyczyniające się do 
oszczędzania wody;
• uzasadnić segregację śmieci 
(zmniejszenie odpadów);
• podejmować działania na rzecz 
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ochrony przyrody i poprawy stanu 
środowiska;
• inicjować i zachęcać innych do 
podejmowania takich działań.

Przedstawiony program 
obejmuje jednostki tematyczne 
dotyczące oceny pracy grup – 

plakaty, prezentacje, słowniczek oraz 
konkurs wiedzy przyrodniczej. 
Wówczas wyłonieni najbardziej 
aktywni uczniowie będą mogli 
uczestniczyć w wymianie uczniów 
pomiędzy partnerami projektu.

•
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Młodzież gimnazjalna z Kalinówki 
Kościelnej 17 października uczestni-
czyła w zorganizowanych przez Mu-
zeum Historii Medycyny i Farmacji 
Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku zajęciach edukacyjnych 
„Moja pierwsza wizyta w Muzeum”.

Zwiedzając poszczególne 
sale muzealne młodzież poznała taje-
mniczy świat dawnej apteki — orygi-
nalne meble, naczynia i narzędzia do 
wytwarzania leków, w gabinecie den-
tystycznym obejrzała sprzęt z okresu 
międzywojennego, zobaczyła jak 
wyglądały fotele stomatologiczne      
i ginekologiczne oraz wyposażenie 
szpitala polowego. Praktyczna lekcja 
historii zakończyła się wykonaniem 
odlewu szczęki z gipsu i ręcznym 
wykonaniem „pigułki szczęścia” — 
teraz chemia nie jest już tak abstra-
kcyjną nauką, młodzież zobaczyła 
praktyczne wykorzystanie wiedzy.           

Było nam szczególnie miło 
gdyż po części muzealnej oprowa-
dzała i zajęcia przeprowadziła praco-
wnik muzeum, była uczennica kny-
szyńskiego liceum, Marta Piszczato-
wska, której serdecznie dziękujemy.

Zwiedziliśmy również bu-
dynek Pałacu Branickich zapoznając 
się z jego interesującą historią, kapli-
cę muzealną gdzie są fotel papieski 
oraz czasza z ziemią katyńską, podzi-
wialiśmy piękne ogrody pałacowe. 
Byliśmy również na wystawie współ-
czesnej fotografii przed Ratuszem, 
skłoniliśmy się przed pomnikiem 
naszego Papieża, ks. Popiełuszki oraz 
zwiedziliśmy katedrę.

Wycieczka taka jest nie tyl-
ko praktyczną lekcją chemii, rozbu-
dza też w uczniach zainteresowanie 
lokalną historią.                                •

JOANNA OSTROWSKA

Praktyczna edukacja
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Nasze szkoły są bezpieczne

i przyjazne uczniom
MARTA BARTNIK
KRZYSZTOF CHOWAŃSKI

16 października w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 
uroczysta gala finałowa kończąca II 
edycję działań stworzonych przez 
Wydział  Prewencji  Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 
– „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna 
Uczniom”, którego patronem jest 
Wojewoda Podlaski. 

O przyznanie Honorowego 
Certyfikatu Bezpieczeństwa starało 
się 62 podlaskich szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Każda szkoła, 
która wzięła udział w programie, 
musiała przygotować Program 
Bezpieczeństwa w Szkole zawierają-
cy między innymi informacje o pla-
cówce, a w szczególności o sposo-
bach radzenia sobie z przypadkami 
przestępczości wśród uczniów, 
metodach działań profilaktycznych 
prowadzonych przez szkołę, a także 
zakres współpracy z poradniami i 
ośrodkami prowadzącymi działal-
ność pomocową. 

Projekty oceniane były 
przez specjalną komisję do spraw 
bezpieczeństwa, w skład której 
weszli przedstawiciele instytucji 
w s p ó ł t w o r z ą c y c h  H o n o r o w y  
Certyfikat Bezpieczeństwa. Oprócz 
policji byli nimi: Podlaski Urząd 

Wojewódzki, Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Białymstoku, Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Białymstoku, Komenda Wojewó-
dzka Państwowej Straży Pożarnej      
w Białymstoku oraz Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku. Komisja na 
podstawie oceny działalności 
poszczególnych szkół wyłoniła i 
nadała 42 podlaskim szkołom 
Honorowe Certyfikaty Bezpieczeń-
stwa za szczególną dbałość o dobro     
i bezpieczeństwo uczniów.

Szkoły gminy Knyszyn – 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Knyszynie oraz Zespół Szkół w 
Kalinówce Kościelnej otrzymały 
takie Certyfikaty i od dziś możemy 
pochwalić się tym, że jesteśmy 
Szkołami Przyjaznymi i Bezpie-
cznymi Uczniom, w których panuje 
przyjazna i spokojna atmosfera, a 
mając takie warunki rozwoju nauka 
idzie prościej i efektywniej.

Koordynatorami progra-
mów na terenie szkół byli pedagodzy 
szkolni: Anna Chowańska i Alina 
Kochańska.

Procedura przyznawania 
Honorowego Certyfikatu Bezpie-
czeństwa stanowiła integralną część 
rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zacho-
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wań „Razem Bezpieczniej”, obejmu-
jąc swym zakresem zagadnienie 
dotyczące bezpieczeństwa w szkole.

Certyfikat jest dokumentem 
przyznawanym za okres danego roku 
szkolnego, potwierdzającym akty-
wność dyrekcji, kadry pedagogicznej 
oraz personelu pomocniczego danej 
placówki w zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa uczniom w 
szkole i jej bezpośrednim otoczeniu, 
a także dbałość przy tworzeniu dobrej 
atmosfery wśród uczniów. Jest 
formułą uznaniową, wyróżniającą 
szkołę charakteryzującą się szcze-
gólną aktywnością w procesie 
zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa swoim podopie-
cznym. 

Wszystkie zgłoszone szkoły 
zostały poddane wizytacji, na 
podstawie których dokonana została 
ich ocena. Ocena obejmowała m.in.: 
• sposób postępowania szkoły w 
przypadku zaistnienia na jej terenie 
zdarzeń przestępczych lub innych o 
charakterze patologicznym; 

• otwarcie szkoły na współpracę z 
innymi podmiotami;
• system dozoru i ochrony;
• sposoby monitorowania oraz prze-
strzegania zasad i norm obowiązują-
cych w szkole;
• aktywność i zaangażowanie kadry 
pedagogicznej i personelu pomocni-
czego, dyżury nauczycieli; 
• zastosowane rozwiązania techni-
czne i organizacyjne wpływające na 
zapewnienie bezpieczeństwa ucz-
niom w szkole i jej otoczeniu,
• opieka medyczna oraz psychologi-
czna i pedagogiczna; 
• organizacja życia szkoły, klimat i 
atmosfera panująca w szkole; 
• zachowania uczniów, obowiązujące 
normy i zasady; 
• dbałość o mienie szkoły i czystość 
pomieszczeń; 
• zabezpieczenie przeciwpożarowe; 
• warunki sanitarno-epidemiolo-
giczne.                                              •

Artykuł powstał w oparciu o informacje za-
warte na stronie Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku:
 www.podlaska.policja.gov.pl
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Konkurs „Moje wakacje 
zawsze bezpieczne”
MAGDALENA SIDORSKA
ANNA WOJEWNIK

18 września nastąpiło rozstrzygnięcie 
wojewódzkiego konkursu plastyczno 
-opisowego zorganizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
pod hasłem „Moje wakacje zawsze 
bezpieczne”.

Celem konkursu było upo-
wszechnianie wiedzy o zagrożeniach 
i niebezpiecznych sytuacjach, które 
mogą przydarzyć się dzieciom i mło-
dzieży w okresie wolnym, kształ-
towanie prawidłowych zachowań 

podczas spędzania czasu wolnego, a 
także rozwijanie zdolności plasty-
cznych i wrażliwości estetycznej.

Dużym osiągnięciem mogą 
pochwalić się uczennice szkoły 
podstawowej z klasy II B. Agata 
Woźniewska zajęła II miejsce, a 
Weronika Mariańska – III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!

•
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Jeszcze o „Kronice” 
ks. Kazimierza Cyganka

KRZYSZTOF BAGIŃSKI

Z wielką przyjemnością oddajemy do 
r ą k  C z y t e l n i k ó w  p i e r w s z e  
drukowane wydanie  Kronik i  
parafialnej kościoła knyszyńskiego 
autorstwa ks. Kazimierza Cyganka. 
Przystępując do pracy, pragnęliśmy 
odszukać testament autora. Na jego 
ślad natrafiliśmy w jednym z listów 
księdza do Cecylii Piaseckiej. 
Kończąc pisanie kroniki swojej 
rodzinnej parafii, ks. Cyganek 
stwierdził: „Jest to już moja ostatnia 
pozycja pisarska, ogólniejsza. 
Pozostanie mi jeszcze poprawić 
zdewaluowany testament”. Niestety, 
nie udało się odszukać testamentu. 
Nie ma go w teczce personalnej 
księdza przechowywanej w Archi-
wum Archidiecezji Warmińskiej      
w Olsztynie. Zdaniem dyrektora 
archiwum ks. prof. dr. hab. Andrzeja 
Kopiczko należy zakładać, że 
testament w ogóle nie został 
sporządzony. 

Ks. Kazimierz Cyganek 
chciał, aby jego Kronika znalazła się 
w naszym mieście. W 1978 roku w 
liście do Cecylii Piaseckiej wyrażał 
wolę przekazania po śmierci 
najpełniejszego egzemplarza „A” 
Kroniki na rzecz parafii w Knyszynie. 
Ostatecznie jednak, prawdopodobnie 

w latach 80-tych XX w., przekazał ją 
Cecylii Piaseckiej z Knyszyna. Jak 
mówiła Piasecka, ks. Cyganek uznał, 
ze jej dom jest godnym miejscem dla 
jego dzieła. We wspomnianym wyżej 
liście do śp. Cecylii pisał: „To Pani 
chyba jest córką tego Pana, który 
długie lata pracował w Zarządzie 
Miejskim, p. Józefa Piaseckiego. 
Widocznie wiele udzieliło się 
zainteresowań Ojca,  bowiem 
przecież On był inspiratorem tego 
mego pisania i On mi dostarczył 
papieru nieciętego arkuszowego, bo 
wtedy o papier było trudno, to 
pisałem na takim papierze od mydła”. 
Józef Piasecki, jak i jego córka byli 
wielkim patriotami oraz miłośnikami 
historii królewskiego grodu, swego 
rodzinnego miasta. Do ich domu 
kierowali się wszyscy badacze 
histori i  Knyszyna,  znajdując 
życzliwość i wiele ciekawych 
informacji. Cały ten osiemnastowie-
czny dom przesiąknięty był duchem 
przeszłości, jego wyposażenie, 
będące dorobkiem kilku pokoleń, 
meble, książki, dokumenty, zdjęcia 
oraz ludzie – wszystko to opowiadało 
historię naszego miasta. Było to dla 
Kroniki ks. Cyganka miejsce 
doskonałe. Warto dodać, ze Cecylia 
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1944 r. przed plebanią, od prawej: ks. K. Cyganek, kleryk Franciszek, M. Rzeźnicka, 
B. Bryks, aptakarz, 2 jeńcy włoscy

Piasecka była współzałożycielką 
Knyszyńskiego  Towarzys twa 
Regionalnego im. Zygmunta Augusta 
i wieloletnią jego prezes. W czasie, 
gdy Kronika była w posiadaniu 
rodziny Piaseckich, służyła wielu 
osobom, historykom, badaczom, a 
przede wszystkim mieszkańcom 
Knyszyna. Po śmierci Cecylii 
Piaseckiej jej majątek odziedziczył 
Skarb Państwa, a dom razem z całym 
wyposażeniem, więc i Kroniką, 
przypadł gminie Knyszyn. Niestety, 
podczas przejmowania majątku przez 
Skarb Państwa, które nastąpiło 
dopiero 5 lat po śmierci Cecylii, 
okazało się, że Kroniki nie ma w jej 
domu. Z relacji osób ją znających 
wiemy, że bardzo jej strzegła. Nawet 
na prośbę śp. ks. dziekana Alfreda 
Ignatowicza nie zdecydowała się 
przekazać jej knyszyńskiej parafii. 

Kronikę pożyczała bardzo rzadko       
i niechętnie, tylko najbardziej 
zaufanym osobom. Pytanie, gdzie 
jest najpełniejszy egzemplarz „A” 
K ro n i k i ,  d o  d z i ś  p o z o s t a j e  
niewyjaśnione. Bardzo pilny jej 
czytelnik powinien zwrócić ją gminie 
Knyszyn, aby dalej mogła służyć 
całej naszej społeczności. Ponieważ 
oryginał nie jest dostępny, niniejszą 
publikacją, w porozumieniu z gminą 
Knyszyn, staramy się wypełnić 
niepisany testament ks. Kazimierza 
Cyganka, aby jego dzieło nadal 
służyło mieszkańcom Knyszyna i 
wszys tk im za in te resowanym 
osobom. 

W  d o m u  P i a s e c k i c h  
zachowało się 20 listów i kartek 
pocztowych wysłanych w latach 
1978-1989 przez ks. Kazimierza 
Cyganka do Cecylii Piaseckiej. W 
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aneksach publikujemy pierwszy list  
z 1 lutego 1978 r. i prawdopodobnie 
ostatni z 23 marca 1989 r., napisany 
drżącą ręką, na trzy miesiące przed 
śmiercią autora.  Lektura tej  
k o r e s p o n d e n c j i  j e s t  b a r d z o  
przejmująca i pouczająca. Autor z 
wiarą i godnością znosi liczne 
choroby i niedogodności podeszłego 
wieku, do końca pracuje, odprawia 
Msze święte, interesuje się ludźmi. 
Szczególnie utkwił mi w pamięci 
następujący obraz księdza: „Do 
kościoła 80 m idę o 2 laskach 
zgarbiony i podtrzymywany przez 
siostry zakonne, a w dzień powszedni 
to odprawiam Mszę św. w domu.”    
W ostatnim liście, pomimo bólu i 
cierpienia, przeczuwając to, co 

nieuchronne, nie zapomina o 
Knyszynie, wyraża troskę o to, aby 
jego kronikarskie dzieło było 
kontynuowane. Na zakończenie 
pisze: „Być może, że ten list będzie 
ostatni, bo choroba wskazuje, jakbym 
był na liście poborowych u Św. Piotra  
Wola Boża i za to życie dzięki.” Taką 
postawę, godnego starzenia się, 
cierpienia i pracy do końca, pokazał 
nam wszystkim papież Jan Paweł II. 
Jakże inny obraz pogodnego, 
towarzyskiego, młodego księdza 
utkwił w pamięci najstarszych 
mieszkańców Knyszyna. Takim 
widzimy go na poniższym zdjęciu 
wykonanym w Knyszynie w 1945 r. 
W trudnych warunkach powojennych 
plebania tętniła życiem, gościły tu 

Przed plebanią w Knyszynie, 1945 r. Od lewej: ks. proboszcz Franciszek Bryks, 
Zofia i Wanda Rzeźnickie, Otylia siostra ks. Cyganka, kleryk Witold Rymkiewicz, 
nieznany ksiądz, ks. Kazimierz Cyganek, centralnie siedzą od lewej Maria 
Rzeźnicka i siostra ks. Bryksa Bronisława. Na pierwszym planie Ciapek, pies Zofii 
Rzeźnickiej 
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Ok. 1945 r. na plebanii w Knyszynie. Po lewej: ks. Franciszek Bryks, po prawej ks. 
Cyganek, w środku Maria Rzeźnicka

Wyżej opublikowany tekst Krzysztofa 
Bagińskiego jest wstępem od wydawcy 
do niedawno wydanej  Kronik i  
parafialnej kościoła knyszyńskiego ks. 
Kazimierza Cyganka

siostry księży, blisko rok było to 
miejsce schronienia dla rodziny 
Mariana Rzeźnickiego, którego dom 
i apteka zostały zniszczone w 
działaniach wojennych 1944 r., a on 
sam wkrótce po wkroczeniu 
Sowietów został zesłany, na 16 
miesięcy, do obozu w Rosji. Więcej 
fotografii z tego okresu pochodzi z 
archiwów rodzinnych śp. Cecylii 
Piaseckiej oraz Zofii Rzeźnickiej-
Glinki, której dziękujemy za pomoc 
w opisie zdjęć.

W i m i e n i u  w y d a w c y  
składam serdeczne podziękowanie 
dr. hab. prof. UwB Adamowi 
Dobrońskiemu za życzliwą pomoc   
w realizacji niniejszego przedsię-
wzięcia, dr. hab. prof. UwB Józefowi 
Maroszkowi za przekazanie skanów 
zdjęć z Kroniki, konsultacje oraz 
cenne uwagi. Niestety, nie wszystkie 

mogły zostać uwzględnione, gdyż 
zamiarem wydawcy była publikacja 
kroniki ks. Cyganka z możliwie 
minimalną ingerencją redakcyjną. 

Osobne podziękowania 
należą się zespołowi redakcyjnemu 
za dużą, bezinteresowną pracę, 
szczególnie: Urszuli Magdziuk, 
Marcie Piszczatowskiej, Ewelinie 
Sadowskiej-Dubickiej i Mieczysła-
wowi Lewkowiczowi za opraco-
wanie wydawnictwa pod kątem 
historycznym. 

Życzymy owocnej lektury! 

•
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Wieś podlaska 
w XIX w. 

według Adama Bućkiewicza     cz. III

Pijaństwo
Do klęsk włościańskich zaliczyć 
należy nałóg pijaństwa samego 
gospodarza w chacie. Biedna kobieta 
nie była w stanie wstrzymać męża od 
pijaństwa. Jako głowa domu, zabierał 
zboże i wynosił do Żyda siedzącego 
we wsi. Ciągły tędy niedostatek          
i głód w domu. Ale na tem nie koniec 
za powrotem z karczmy, swary            
i bijatyka. Jakkolwiek wdawał się     
w te sprawy ekonom, rządca albo 
dziedzic, wszelako i trudno było 
żonie nawoływać tych sędziów zre-
sztą to więcej drażniło nałogowego,     
i on dopuszczał się gwałtowniejszych 
napadów na żonę, a te skargi od 
nałogu nie wstrzymały. Mniejsza 
była klęska dla domu, kiedy gospod-
arz był człowiekiem trzeźwym            
i pracowitym, a gospodyni oddawała 
się nałogowi. W takich razach 
mężczyzna nie dozwolił nic wynieść 
z domu do Żyda, a za borgowaną 
gorzałkę nie płacił. 

Kalectwo
Klęską też niemałą było u włościani-
na, kiedy którego z członków rodziny 

dotknęła choroba i zejście jej 
kończyło się kalectwem robiącym 
chorego niezdolnym do pracy i 
zarobku, wówczas trzeba go było 
karmić darmo.

Otaczający nie mieli wyro-
zumienia, ciągle narzekali na kale-
ctwo, na niemożność zarobienia 
drużynie kawałka chleba, a biedny 
kaleka musiał znosić wyrzuty i narze-
kania. Obie strony miały słuszność, 
tamci okupywali kalectwo podnie-
sioną pracą i potem, bo tamci tylko 
żywili niedołężnego, a ten znowu nie 
mógł być obwiniony o bezczynność, 
skoro go kalectwo zrobiło niedołęż-
nym. Wszakże bardzo rzadkie były 
wypadki kalectwa z zupełnym niedo-
łęstwem połączonego i trwającego 
pewną liczbę lat. Najczęściej podo-
bne klęski były chwilowe. Wpraw-
dzie starzy rodzice, zniedołężnia-
wszy byli też ciężarem, ale obowiązki 
religijne tamowały szemrania, a i ci 
do najpóźniejszych lat usiłowali 
dzieciom podług możności dopoma-
gać w gospodarstwie. 
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Śmierć
Jak w każdym stanie tak i pomiędzy 
włościanami śmierć przynosiła 
uszczerbek drużynie i zmartwienie. 
Jeśli umierali starzy doczekawszy 
zgrzybiałości, uważano to za 
konieczność i tę przyjmowano z 
pokorą jako wyrok Boga, również z 
pokorą chrześcijańską znosili śmierć 
małych dzieci. Matka uroniła łzę, 
przeprowadziła aniołka do grobu, ale 
praca i zajęcia się około pozostałych 
dziatek, zagoiły ranę w sercu. Lecz 
kiedy odchowane dziecię Bóg zabrał, 
z którego rodzice mieli już pomoc, o 
takiej stracie długo zapomnieć nie 
mogli. W tym też punkcie włościanin 
litewski różni się od włościan 
wielkorosyjskich, którzy obojętni są 
na śmierć swych małych dzieci i 
nawet naśmiewają się z tych, które 
pośród powszechnej obojętności, łzy 
wylewają. 

Pogrzeby
Co się tycze pogrzebów z umarłemi, 
włościanie litewscy bardzo są 
skromni w ceremoniach pogrzebo-
wych. Krewni i sąsiedzi z prostych 
desek trumnę zbijają, nawet w 
pogrzebach możniejszych. Włożą do 
trumny martwe ciało, ułożą na wózku 
z jednym koniem, przykry-ją nowym 
płótnem swego wyrobu i bliższe 
rodzeństwo, kumostwo, idąc za 
wozem przyprowadzą do kościoła 
parafialnego. Bogatszych przy 
kościele proboszcz ubrany w kapę 
spotyka,  odprawia modlitwę, 
poświęca i do pół drogi wiodącej na 
mogiłki przeprowadza. Biednych zaś 
bez kapy poświęca trumnę i na tem 
kończy się ceremonia pogrzebowa. 

Osoby asystujące pogrzebowi całą 
drogę od wsi aż do wpuszczenia ciała 
martwego do grobu, śpiewają Anioł 
Pański i inne pieśni nabożne. 

Ówczesne duchowieństwo 
umiało uwzględnić ubóstwo włoś-
c i a n .  Z a  c e r e m o n i j e  p ł a c i ł  
produktami, a za odśpiewanie mszy 
żałobnej i katafalka z 4 świeczników 
na żałobnym dywaniku, płacił się 
rubel jeden. Unicki paroch przestawał 
na dwóch złotych, ale za to podczas 
żniwa i sianokosu, włościanie w jego 
parafii dopomogli księdzu w 
usługach gospodarskich. W tej epoce 
czasu, nie zdarzyły się takie wypadki, 
żeby lud w poddaństwie żyjący 
doznawał przeciążeń w opłatach za 
usługi religijne.

Duchowieństwo 
i kościoły

Wszakże i to wyznać należy, że w 
usługach religijnych, w pracy nad 
rozszerzeniem pomiędzy pospól-
stwem bogobojności dobrych oby-
czajów proboszcze nie dorównywali 
zakonnikom, a osobliwie bernardy-
nom. Oni umieli najwięcej zbliżyć się 
do ludu, pozyskać ich serca i zaufa-
nie, bo włościanin widział ich pracę, 
bezinteresowność i współczucie. 
Przy klasztorach stojące świątynie 
były w należytym porządku prawie 
do przepychu utrzymane. Kiedy tym-
czasem kościoły parafialne były w 
zupełnym zaniedbaniu, chociaż 
proboszcze mieli wsie i obszerne 
gospodarstwa. O milę drogi od mej 
ojcowizny, w miasteczku proboszcz 
był uposażony wsią liczącą 100 chat 
osady i gruntu dwornego blisko sto 
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włók w dobrej glebie. A kościół 
murowany tak był opuszczony, ze w 
kilku miejscach zaciekał i sufit 
kawałami odpadał. Pospolicie 
proboszcz winę zrzucał w podobnych 
okolicznościach na kolatora, a 
kolator na parafian i proboszcza. 
Dwaj biskupi wileńscy, Żyliński a 
głównie godny pamięci Kłągiewicz, 
wydali po odbytych wizytach w 
dycezyi okólnik dla proboszczów, że 
ten tylko utrzyma się przy probo-
stwie, który kościół swój doprowadzi 
do porządku. Po takiej odezwie 
znalazły się fundusze i świątynie 
Pańskie w całej dycezyi odrestauro-
wane zostały. 

Miłostki 
z włościankami

Mówiąc o czarnych godzinach 
włościan litewskich możemy tu 
wyróżnić jeszcze o jednej dotkliwej   
i ciężkiej do przebycia godzinie, 
która lubo gdzieniegdzie tylko miała 
miejsce i była najczęściej przecho-
dnia i ulotna, ale stawiała niejedną 
rodzinę w przykre, prawie bez 
wyjścia położenie. Sama tylko wiara 
stojąca na straży czystości obyczajów 
i przy tem zdrowy znany na Litwie 
chłopski rozum, potrafiły zadykto-
wac, wyjście dyplomatyczne z tak 
przykrego położenia. Ile razy w córce 
gospodarza poddanego rozmiłował 
się albo syn dziedzica, rozpustny 
synek pana rządcy, albo młody 
ekonom zarządzający folwarkiem 
bez dziedzica w nim zamieszkałego  
wówczas mimo całej srogości praw 
poddaństwa, rodzice niewinnej córki 
musieli stanąć z odporem napa-
stnikom. Spostrzegłszy podobne 

zalecanki, gospodarz naprzód wy-
wierał wpływ na dziecko swoje i 
utrudniał wszelkie zbliżenie się 
sympatyzujących osób. Następnie z 
całą cywilną odwagą, na osobności 
występował przeciw zalecającemu 
się dworakowi. Pośród takich 
okoliczności, najczęściej spotykały 
tysięczne szykany przy oznaczeniu 
rodzaju pracy pańszczyznowej. Na 
zawołanie młodej córki do dworu 
stanowczo oparł się. Dopóki 
prześladowania nie ułatwiały 
zbliżenia się do córki, rodzice 
cierpieli i znosili to ciężkie brzemię, 
ale kiedy dopatrzyli się niebezpie-
czeństwa dla niewinności, wtedy 
gospodarz z żoną udali się albo do 
bernardyna kwestarza, albo też do 
pasterza swej parafii. Opowiedzieli 
swe nieszczęścia – przedstawili 
zastawione sidła i padłszy do nóg ojca 
duchownego ze łzami błagali o 
opiekę, o pośrednictwo i zaradzenie 
groźnemu nieszczęściu. 

Zwykle obrana droga przez 
bogobojnych rodziców, doprowadzi-
ła wszystkich do dobrego końca. 
Albo młodą dziewczynę wydano za 
mąż do wsi w znacznej odległości 
położonej, albo też młodych 
natrętników usunięto z dworu. W 
każdem zdarzeniu włościanin znalazł 
opiekę nie tylko dla córki, ale i dla 
siebie przy mogącem wyniknąć 
prześladowaniu. 

 •

Do druku przygotował
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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Generał Michałkin – 
„wierzący ateista”

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

W czasie jednej z rozmów z 
Ta d e u s z e m  D a n i s z e w s k i m  
dowiedziałem się ciekawej historii z 
okresu drugiej wojny światowej.

Po zajęciu we wrześniu 
1939 r. części ziem polskich przez 
Armię Czerwoną w majątku Knyszyn 
stacjonował pułk artylerii tej armii. 
Źle się zapisał on w historii majątku, 
ponieważ całkowicie zdewastował 
zabytkowe założenie ogrodowe, 
które przetrwało do 1939 r. od czasów 
Zygmunta Augusta. No, ale jakie 
znaczenie w okresie wojny ma jakiś 
tam zabytek. Dowódcą pułku był 
major Michaił Michałkin. Przez 
pewien czas mieszkał on na kwaterze 
u rodziny Daniszewskich na ul. 
Goniądzkiej, a następnie u rodziny 
Zambrzyckich na ul. Grodzieńskiej. 
Po wybuchu w listopadzie1939 r. 
sprowokowanej przez Stalina wojny 
radziecko-fińskiiej  został  on 
przeniesiony na front fiński, a jego 
następcą został pułkownik Radziwiłł. 
Przed wyjazdem Michałkin został 
awansowany na stopień pułkownika. 
O d w i e d z i ł  r ó w n i e ż  r o d z i n ę  
Daniszewskich i poprosił matkę 
Tadeusza o medalik z wizerunkiem 
Matki Boskiej. I z tym medalikiem 
pojechał na front fiński. 

Po wyzwoleniu Knyszyna 
spod okupacji niemieckiej w sierpniu 

1944 r. zjawił się on ponownie w 
Knyszynie, już w stopniu generała 
lejtnanta i odszukał rodzinę Danisze-
wskich, która po spaleniu gospodar-
stwa w czasie wyzwalania Knyszyna 
przebywała pod innym adresem. 
Generał Michałkin w rozmowach 
przyznał, iż w okresie 1941-1944, w 
czasie walk głównie na froncie 
leningradzkim, został trzykrotnie 
ciężko ranny i nieprzytomny był 
wnoszony przez ordynansa Nowiko-
wa. Generał uważał, iż ocalenie 
zawdzięczał opiece Matki Boskiej, 
medalik z wizerunkiem której miał 
zawsze przy sobie. 

Historia nieprawdopodo-
bna. Generał Armii Czerwonej, 
oficjalnie zagorzały ateista, wierzy w 
opiekę Matki Boskiej. Nosząc 
medalik niewątpliwie dużo ryzyko-
wał, bo gdyby ten fakt wyszedł na 
jaw, to jego kariera wojskowa 
zostałaby złamana. Ale generał 
Michałkin wychowany przed rewolu-
cją październikową w wierze 
prawosławnej był pewnie w skrytości 
ducha człowiekiem wierzącym i 
dlatego wierzył, iż opieka Matki 
Boskiej może go ocalić. 

Historia ta ma dalszy ciąg. 
W 1950 r. generał Michałkin 
ponownie odwiedził rodzinę Dani-
szewskich. Tym razem w mundurze 
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generała Wojska Polskiego. Okazało 
się, iż w 1950 r. wraz z marszałkiem 
Konstantym Rokossowskim, który 
został Ministrem Obrony Narodowej 
oraz grupą oficerów radzieckich 
został skierowany przez Stalina do 
służby w Wojsku Polskim. Mieli oni 
pilnować właściwej linii politycznej 
Wojska Polskiego. Będąc służbowo 
na wschodzie Polski generał kilka-
krotnie odwiedzał rodzinę Danisze-
wskich. W Wojsku Polskim, w 
którym otrzymał stopień generała dy-
wizji, początkowo pełnił obowiązki 
szefa artylerii, a od 1951 r. dowódcy 
artylerii. Na tym stanowisku           
12 sierpnia 1955 r. został awansowa-
ny na stopień generała broni. Po 
przemianach październikowych 
w1956 r. na żądanie społeczeństwa 
oficerowie radzieccy wraz z marszał-
kiem Rokossowskim opuścili Polskę. 
Generał Michałkin 16 listopada    
1956 r. wyjechał do ZSRR. 

A oto garść informacji 
uzupełniających życiorys generała.

Michaił Siemionowicz 
Michałkin urodził się 4 listopada 
1898 r. w Borzji w obwodzie 
czytyjskim. Od 1918 r. pełnił służbę 
w Armii Czerwonej. Był uczestni-
kiem kilkuletniej wojny domowej po 
rewolucji październikowej. Ukoń-
c z y ł  Wo j s k o w ą  A k a d e m i ę  
Inżynieryjno-Artyleryjską im F. 
Dzierżyńskiego. Cała jego kariera 
wojskowa była związana z artylerią. 
We wrześniu1939 r. wkroczył wraz z 
wojskiem do Polski, następnie 
walczył na froncie fińskim. Po 
napaści Niemiec na ZSRR cały czas 
brał udział w walkach w okolicach 
oblężonego Leningradu. Od czerwca 

1941 r. był szefem artylerii dywizji 
strzelców. W maju 1942 r. został 
awansowany na stopień generała 
majora artylerii .  Po awansie 
dowodził artylerią 42. armii na 
froncie leningradzkim. 16 maja 1944 
r. dostał awans na stopień generała 
lejtnanta artylerii. Po zakończeniu 
walk pod Leningradem, w końcówce 
II wojny światowej, brał udział w 
operacjach: wiślańsko-odrzańskiej, 
dolnośląskiej oraz praskiej. 

Po II wojnie światowej, 
przed przyjazdem do Polski, dowo-
dził artylerią Leningradzkiego Okrę-
gu Wojskowego oraz był komendan-
tem oficerskiej szkoły artylerii. 
Służba w Wojsku Polskim była uko-
ronowaniem jego kariery wojskowej. 
Po powrocie z Polski pracował w 
wyższym szkolnictwie wojskowym. 
W 1961 r. został przeniesiony do 
rezerwy. Zmarł w 1980 (lub w1981 r.) 
w Leningradzie. Jego syn Władimir 
Michałkin, zgodnie z tradycją rodzin-
ną, pełnił też służbę w artylerii Armii 
Radzieckiej i w 1989 r. został 
awansowany na stopień marszałka 
artylerii. 

Michaił Michałkin miał 
dużo szczęścia. Przeżył kilkuletni 
okres wojny domowej po rewolucji 
październikowej. Przetrwał wielkie 
czystki, jakie Stalin zgotował kadrze 
oficerskiej armii pod koniec lat 
trzydziestych. Przeżył wojnę 
radziecko-fińską, w której Armia 
Czerwona ponosiła duże straty oraz 
wielką wojnę ojczyźnianą z  
Niemcami, cały czas będąc na 
froncie, a nie na tyłach w sztabach. 
Chyba rzeczywiście opiekowała się 
nim Matka Boska.                             •
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go szczęścia, że troszczy się o nas jak 
kochający Ojciec. Te trudności z 
wiarą pojawiają się szczególnie 
wówczas, gdy doświadczamy 
różnych komplikacji życiowych, 
niezawinionego cierpienia, arogancji 
i niesprawiedliwości. Powodem 
trudności dotyczących wiary może 
być też nasze lenistwo duchowe, 
zaniedbanie relacji osobowej z 
Bogiem, a w rezultacie paraliż wiary. 
A jednak musimy na nowo uwierzyć, 
że Bóg jest obecny w naszym życiu, 
uwierzyć w Jego wszechmoc.

Rok wiary, do obejścia którego 
zachęca nas Ojciec święty Benedykt 
XVI, każe nam postawić kilka 
zasadniczych pytań dotyczących 
kondycji naszej wiary oraz obrazu 
Boga, jaki nosimy w sercu. Zasadni-
czym problemem dotykającym dziś 
wiele osób nie jest problem wiary w 
Boga. Dziś rzadko kwestionuje się 
istnienie Boga. Każdy człowiek, 
który choć trochę używa intelektu, 
może rozumowo z harmonii i piękna 
stworzonego świata wywnioskować 
o Przyczynie Sprawczej, którą jest 
Bóg. Wiara pierwotnego Kościoła 
naznaczona krwią Męczenników, 
daje pewność, że depozyt wiary 
otrzymany od Apostołów jest auten-
tycznym świadectwem spotkania 
przez nich Chrystusa zmartwych-
wstałego. A więc i wszystko czego 
nauczał Chrystus, co przekazał o 
Ojcu – jest prawdą.

Tak więc dzisiejszy pro-
blem człowieka nie dotyczy wiary 
w Boga, ale uwierzenia Bogu. Coraz 
trudniej nam wierzyć, że Bóg kieruje 
naszym życiem, że chce prawdziwe-

Uwierzyć
Bogu
ks. JERZY CHWIEĆKO

Hugo van der Goes, Grzech pierworo-
dny, (ok. 1470 r.) Kunsthistorisches 
Museum, Wiedeń
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przestał być dziś dla wielu kimś 
zachwycającym! Wielu zachwyciło 
się wizją życia bez Boga, bez 
wartości chrześcijańskich, a dziś nie 
wiedzą co z tym życiem dalej począć, 
bo pojawiła się pustka, bezsens 
istnienia i głód miłości. Wielu nie 
umie sobie poradzić z rozpadającym 
się małżeństwem, obojętnością i 
chłodem w rodzinie. Bóg nie był tam 
zapraszanym gościem, bo odbierano 
Go jako kogoś, kto ogranicza.

Zapytajmy siebie o to, jaki 
obraz Boga nosimy w sercu i na ile On 
liczy się jeszcze w naszym życiu. Od 
właściwego, a nie wykrzywionego 
obrazu Boga rozpoczyna się żywa 
wiara. Nie moglibyśmy tęsknić za 
kimś, kto ogranicza, zniewala. Ale 
kiedy uświadomimy sobie, że Bóg 
jest Tym, który obdarowuje i pragnie 
naszego szczęścia, który zniża się do 
nas mimo grzechów, bo bezgranicz-
nie nas kocha i gotów jest wybaczać, 
to za takim Bogiem serce zaczyna 
tęsknić. Bez przyjaźni z Bogiem czu-
jemy się nadzy i pozbawieni mocy.

Drugim zaś powodem, dla 
którego mamy problemy z  
uwierzeniem Bogu jest zawód 
spowodowany niewysłuchaniem 
prośby. Prosimy nieraz o wiele, a 
Bóg wydaje się być głuchym na nasze 
wołanie. Trzeba byśmy uwierzyli Mu 
i zaufali, pamiętając, że On najlepiej 
wie, co dla nas jest najwłaściwsze i 
nigdy o nas nie zapomina: „Czyż 
może niewiasta zapomnieć o swoim 
niemowlęciu, ta, która kocha syna 
swego łona? A nawet, gdyby ona 
zapomniała, Ja nie zapomnę o 
Tobie”. Iz 49, 15.

        •

Z a p y t a j m y  s i e b i e  n a  
początku o powód nieufności 
względem Boga. Kiedy sięgniemy do 
Księgi Rodzaju i przeczytamy tam o 
szczęśc iu  p ie rwszych  ludz i ,  
dostrzeżemy też, że istnieje ktoś, 
komu szczęście człowieka przeszka-
dza. Jest nim szatan, który w postaci 
węża sprytnie wciąga Ewę w dialog i 
pyta: „Czy rzeczywiście Bóg powie-
dział: Nie jedzcie ze wszystkich drzew 
tego ogrodu?”. Rdz 3, 1b. Wówczas 
Ewa broniąc Boga odpowiada: 
„Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, tylko o owocach z drzewa, 
które jest w środku ogrodu, Bóg 
powiedział: Nie wolno wam jeść z 
niego, a nawet go dotykać, abyście 
nie pomarli”. Rdz 3, 2b-3. I teraz 
zauważamy odwieczną strategię 
szatana podkopującego wiarę w 
Boga: „Na pewno nie umrzecie! Ale 
wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc         
z tego drzewa, otworzą się wam oczy    
i tak jak Bóg będziecie znali dobro      
i zło”. Rdz 3, 4b-5. Bardzo sprytny 
chwyt. Szatan zmienia wizerunek 
Boga z tego, który obdarowuje         
i pragnie szczęścia człowieka, w 
tego, który ogranicza. 

Zatem pierwszym powo-
dem braku zawierzenia Bogu jest 
działanie szatana, który na różne 
sposoby próbuje wykrzywić obraz 
Boga w naszej świadomości. To co 
miało być darem Boga dla 
człowieka: przykazanie dające 
życie, przymierze miłości z Bogiem, 
życie w bliskości Boga - staje się 
ciężarem. Bóg i Jego dary przestają 
być atrakcyjne. Może to zabrzmi 
tragicznie, ale nasuwa się wniosek, że 
człowiek znudził się Bogiem! Bóg 
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