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Życzę, aby każdy mieszkaniec gminy 
Knyszyn spędził wigilijny wieczór w rodzinnej 
atmosferze i przy suto zastawionym stole,
a do najmłodszych, by zawitał Święty Mikołaj
z workiem wypełnionym wymarzonymi prezentami.

Oby Nowy Rok był w naszej gminie jeszcze lepszy 
niż mijający! 

Burmistrz Knyszyna, Andrzej Matyszewski

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, zaś 
w nadchodzącym 2014 roku wszelkiej pomyślności, zarówno 
w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

Wszystkim mieszkańcom gminy Knyszyn

życzy Przewodniczący wraz z radnymi
Rady Miejskiej w Knyszynie 

Wszystkim mieszkańcom powiatu monieckiego, 
dziękując serdecznie za okazaną pomoc,życzymy Świąt 
białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod 
butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na 
Nowy Rok,żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija.

P.O. Dyrektor SP ZOZ w Knyszynie 
Ludmiła Łapińska z pracownikami 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych 
miłością i wzajemną życzliwością, spędzonych w ciepłym, 
domowym zaciszu, ze śniegiem za oknami. 

W Nowym Roku spełnienia wszystkich najlepszych 
życzeń składanych podczas łamania się opłatkiem.

Czytelnikom „Nowego Gońca Knyszyńskiego” 

życzy Redakcja
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starczał na wiele wieczorów 
zimowych. Bo dawniej było wiele 
duchów,  k tóre  pod różnymi  
postaciami dawały znać o sobie. [...]

Śnieg witaliśmy zawszę z 
radością, bo znikały wówczas różne 
„mary” co grasowały w ciem-
nościach nawet wieczorami było 
jasno, dosyć widno na śniegu. 

W adwencie myśleliśmy 
tylko (ja i siostra) o przygotowaniu 
zabawek na choinkę, wszystkie 
robiło się ręcznie. Choinkę zawszę 
ubierało się od podłogi do sufitu, taką 
ojciec przywoził z lasu, że ledwo 
wchodziła do izby. Trzeba było zrobić 
wiele łańcuchów, z szyszek, z bibułki 
i aniołów, aby ją przyozdobić. Anioły 
miały suknie po pół metra długie, a 
ten co był na wierzchołku, jeszcze 
dłuższą. 

Wieczerzę wigilijną spoży-
waliśmy na białym obrusie, który 
przykrywał siano. Matka szykowała 
12 potraw postnych, ale najbardziej 
smakowały nam śledzie i placki z 
grzybami. 

Starsza młodzież przygoto-
wywała na święta Bożego Naro-
dzenia herody. Próby odbywali w 
gospodarskich świtałkach, stroje 
robili ze starych kożuchów, kap, 

Listopad jest zawsze smutny. 
Mglisty, deszczowy, dni coraz 
krótsze. Wieczory coraz dłuższe. Len 
już był przygotowany do przędzenia, 
więc mama z ciotką przyniosły ze 
strychu kołowrotki i zaczynały 
przędzenie, które trwa aż do postu. 
Wszystkie wieczory i we dnie, ile 
czasu wolniejszego było, skubały 
ogromne kądziele szarego włókna 
lnu, wyciągały długie niekończące 
się nitki. Przędły najczęściej w 
świetałce (kuchni), która jak na 
gospodarską, była za mała. Dwa 
kołowrotki, my z siostrą z lekcjami 
przy stole i tylko jedna lampa 
naftowa. Nafta była dość droga, więc 
wszyscy oszczędzali ją, jak mogli. 
Gdy skończyliśmy odrabianie lekcji, 
matka gasiła lampę i zapalała mały 
„kopciuszek” — zrobiony ze starego 
kałamarza od atramentu i bawełnia-
nego knota, ciągnął mniej nafty. 

Na wieczory przychodzili 
do nas sąsiedzi na pogawędki 
sąsiedzkie. Siadywali na szlabanie, a 
jak brakło miejsca to i na wysokim 
progu. Gawędzili do późnych godzin 
o wojnach, o dawnych czasach, co 
widzieli w świecie, jeden z nich był w 
Ameryce, drugi na Syberii, a 
wreszcie o duchach. Ten ostatni temat 

O zimie
Fragmenty pamiętnika „Mikrokosmos”

ELŻBIETA DANISZEWSKA
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prześcieradeł itd. Wymagało to wiele 
pracy, ale przedstawienia były udane, 
wszyscy umieli teksty z pastorałek 
jak trzeba. Mnie przypadł zaszczyt 
być aniołem w jasełkach. Na widok 
śmierci z kosą młodsze dzieciaki 
chowały się po kątach, ale starsze 
nawet diabła się nie bały i usiłowały 
oberwać mu ogon. Nie było to łatwe, 
bo był zakończony szpilkami. W 
święta drzwi się nie zamykały od 
kolędników z gwiazdami, szopkami, 
herodami i jasełkami, a wszystkim 
trzeba było dać choć po kilka groszy. 

Wieczorem ostatniego dnia 
starego roku chodziły przebierańce 
powszechnie nazywani „cyganami”,   
z tej racji, że ubierali się jak Cyganie. 
Tańczyli, wróżyli, winszowali 
gospodarzy Nowym Rokiem, ale 
przede wszystkim robili psoty. To 
szybę na dymnik, gdy chałupa była 
niska założyli, to wóz na stodołę 
wciągnęli. Gospodarz nazajutrz 
lamentował, że mu wóz skradziono, 
aż spojrzał na dach i odnalazł zgubę. 
Gospodyni nie mogła śniadania 
uwarzyć w Nowym Roku, bo piec nie 
miał ciągu, pełna chata dymu naszło i 
dopiero ktoś wlazł na dach i zdjął. To 
wiadra od świńskiego żarcia gdzieś 
pochowali, że nie było w czym 
nakarmić trzody, to różne inne psoty. 
Ludzie trochę się ich bali, bo nigdy 
nie wiadomo było, co spsocą, ale taka 
była tradycja i gniewać się nie mogli. 
Zresztą nie wiedzieli na kogo, bo 
„cyganie” tak byli umazani sadzami i 
czerwonymi farbami, że nikt by w 
nich nie rozpoznał znajomych 
chłopców i dziewcząt. Dziewczęta 
rzadko chodziły w ,,cygany”. 
Najczęściej chłopcy — kawalerowie 

przebierali się za cyganki i zabawne 
było, gdy czasem spod długiej 
kraciastej spódnicy dojrzało się 
męskie duże buty. 

Karnawał był najweselszym 
okresem w roku. Swaty, wesela, 
zaręczyny, odwiedziny rodzinne. 
Młodzież organizowała zabawy i 
potańcówki. W naszym domu była 
duża izba (pokój) i często u nas 
zbierała się młodzież. Miałam kilka 
kuzynek, które do nas przychodziły, 
za nimi ciągnęli chłopaki. Siostra 
była starsza ode mnie o trzy lata i była 
już panną. Uczyła się w gimnazjum w 
Białymstoku, ale na każde święta i 
niedziele przyjeżdżała do domu. 
Wesoło u nas bywało. Śpiewaliśmy 
różne pieśni, a nieraz tańczyliśmy, bo 
chłopcy skądś tam pożyczyli stary 
patefon i płyty. Szmaciane chodniki 
wyrzucało się do sieni, stół i krzesła 
odsuwało się do kąta i zabawa szła na 
całego. Rodzice często bywali na we-
selach, bo mieli dużo chrześniaków. 

W karnawale było lepsze 
jedzenie. Częściej jadło się mięso, 
kiełbasę, co niedziela piekła matka 
faworki (chrust), pączki lub pszenne 
albo ziemniaczane oładzie. 

Na kądzielnice przychodzi-
ło pięć i więcej kobiet z kołowrotka-
mi. W kuchni nie było miejsca, bo 
jeszcze naszych dwa, więc przecho-
dzili wszyscy do izby i zasiadali 
dookoła stołu. Na stole paliła się 
większa lampa z kloszem, kobiety 
gawędziły i przędły prawie do 
północy, aż sprzędły ogromne 
kądziele. Oczywiście trzeba je było 
ugościć pampuchami i białą kawą. 
Potem matka z ciotką szły do innych 
na kądzielnice. Też wracały późno. 
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Korzystałam z ich nieobecności, aby 
przeczytać książki pożyczone ze 
szkolnej biblioteki, bo mama nieraz 
na mnie krzyczała, że za dużo nafty 
wypalam. Czytając, stale spogląda-
łam na szklany magazynek lampy, 
czy dużo tej nafty już ubyło, żeby się 
nie poznała, a gdy widziałam, że za 
dużo tej nafty już ubyło, przy-
kręcałam knot jak najbardziej, aby 
mniej ciągnął nafty. Ogień w piecu 
zapalała matka zapałką, ale lampę 
słomą, aby oszczędzić zapałek. 
Wyciągała z łóżka jedną słomę, 
zapalała ją w piecu, a potem 
zdejmowała szkło z lampy i zapała 
knot. Przyjemnie było wracać ze 
szkoły w tłusty czwartek, albo w 
ostatki. Już w sieniach pachniało 
smażonym ciastem. [...]

Gdy skończyłam szkołę, 
mogli już do mnie przychodzić 
kawalerowie, ale mi o nich to się 
jeszcze nawet nie śniło. Gdy zdarzyła 
s ię  wolna chwila  od pracy,  
chwytałam książkę, zamykałam się w 
zaciszny kątek i pogrążałam się w 
czytaniu. Pożyczałam te książki z 
biblioteki parafialnej i  Koła 
Młodzieży Polskiej. Zazdrościłam 
siostrze, że się uczyła, ale żal mi było 
rodziców, bo widziałam, jak 
pracowali i ciułali grosz do grosza, 
odmawiając sobie wielu niezbędnych 
rzeczy. I tak byłam w dobrej sytuacji, 
bo skończyłam 7 klas, a wiele moich 
rówieśników nie skończyło. Już po 
czwartej czy piątej klasie musieli 
zostać w domu do pomocy lub do 
pilnowania młodszego rodzeństwa.

Mając  pię tnaście  la t ,  
liczyłam się już do młodzieży. 
Chłopaki — kawalerowie coraz 

częściej u nas bywali, a matki, stryjne 
i ciotki spotykając się układały plany 
małżeńskie. Już kilka rodzin było 
chętnych wziąć mnie za synową, już 
różni wujkowie zaczęli swatać 
kawalerów. Bo kiedyś nieraz tak 
bywało, że czekano aż dziewczyna 
dorośnie, ale już była zaplanowana 
temu czy innemu. Nie przejmowałam 
się tym, bo jeszcze był czas na 
zamęście, a tymczasem młodzież 
wciągnęła mnie do swego grona, w 
lecie urządzaliśmy majówki w lesie,      
w zimie zabawy i kuligi. Zimy były 
śnieżne i mroźne, ale to nam nie 
przeszkadzało. Lubiłam kuligi. 
Jechało się w kilka lub kilkanaście 
sań, konie w zimie były wypoczęte, 
dzwonki u sań dzwoniły gdy się 
jechało przez las, płaty śniegu spa-
dały na głowy, w lesie było 
cudownie. Potem były zabawy, 
nierzadko do białego rana. Wesoło 
nam było, wszelkie troski były 
jeszcze przed nami. O wszystkim 
myśleli starsi, polityką nikt z nas się 
nie zajmował, niewiele wiedzieliśmy 
o sprawach kraju. 

•
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Usuwanie azbestu 

w 2014 r. 
Burmistrz Knyszyna informuje o 
możliwości uzyskania dofinanso-
wania w ramach zadania z zakresu 
usuwania azbestu ze Środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku przy współudziale 
Gminy Knyszyn.

Kwota dofinansowania 
zadania może wynieść do 100 % 
kosztów. Dofinansowaniem objęte 
będą koszty: odebrania azbestu od 
mieszkańców (transport) oraz 
unieszkodliwienia (utylizacji).

Dofinansowaniem nie będą 
objęte koszty związane z demon-
tażem starego pokrycia, zakupem 
oraz montażem nowych pokryć 
dachowych.

Osoby zainteresowane 
uzyskan i em do f inansowan ia  
powinny w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 stycznia 2014 r. 
z łożyć odpowiednie wnioski  
dostępne w Urzędzie Miejskim w 
Knyszynie (pok. nr 10) lub na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w 
Knyszynie (www.knyszyn.pl).

Zapraszamy wszystkie 
osoby które planują wymianę starego 
pokrycia dachowego zawierającego 
azbest lub są w posiadaniu azbestu 
zalegającego luzem do wzięcia 
udziału w projekcie.

O s o b a  d o  k o n t a k t u :  
Wojciech Lasik, tel. 85 727 99 83.

•
W. Lasik

REGINA ŚWITOŃ

*  *  *

a kiedy wieczór zapachnie 
kolędą 

zapłoną serca przy łamaniu chleba 

betlejemska 

nad światem nadzieję rozjaśni 

maleńka chwila a tyle 

nieba
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W listopadzie został Pan wybrany 
na nowego prezesa Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego. Ta 
funkcja to prestiż czy wyzwanie?
Wyzwanie, wyzwanie... Byłem 
krytykiem dotychczasowej działal-
ności Towarzystwa, szczególnie w 
sferze pracy z jego członkami. I 
dlatego to wyzwanie, bo jeśli 
krytykowało się działalność, trzeba 
zaproponować nowe formy. Choć był 
niedostatek spotkań z członkami, w 
innych sferach było bardzo wiele 
inicjatyw. Na tle innych towarzystw 
— knyszyńskie wypadłoby bardzo 
dobrze. 

Co Pana ostatecznie skłoniło, by 
kandydować na prezesa KTR?
Tak naprawdę, nikt za bardzo nie 
chciał kandydować. Oprócz tego, 
sugestie bym kandydował, były 
wysuwane przez kilka osób, m.in. 
przez panią Elżbietę Daniszewską. 
Miałem też kilka przemyśleń, na 
temat działań, które Towarzystwo 
ożywią, widziałem trwający w nim 
marazm, wielu członków Towarzy-
stwa zrezygnowało z działalności...

Co chciałby Pan zmienić w fun-
kcjonowaniu KTR w porównaniu 
do tego, co było do tej pory?

Największym niedostatkiem dotych-
czas było to, że zebrań członków 
Towarzystwa było bardzo mało, były 
wymuszone. Spotykaliśmy się, by 
zatwierdzić sprawozdania do sądu, 
czasami na promocji książki i na tym 
się kończyło. 

Spotkania muszą być zna-
cznie częstsze. Punktem żelaznym 
powinno być zebranie 7 lipca, w dniu 
śmierci króla Zygmunta Augusta — 
spotykamy się, składamy kwiaty pod 
pomnikiem, co roku można omawiać 
różne aspekty działalności króla. 
Niektórzy wiedzą tylko, że Zygmunt 
August był królem i tu zmarł. Np. rok 
temu 440. rocznica jego śmierci była 
właściwie niezauważona. Oprócz 
tego jest wielu zasłużonych dla 
Knyszyna ludzi, ale zapomnianych. 
W okrągłe rocznice ich śmierci trzeba 
przypominać te sylwetki.

Jakie konkretne plany ma Pan dla 
KTR na nadchodzący rok?
Ambitne. Po pierwsze to sprawa 
dotycząca członków — wspomniane 
zebrania. W najbliższym czasie, 
sądzę że w styczniu, powinniśmy 
zrobić spotkanie poświęcone pamięci 
pani Elżbiety Daniszewskiej. W 
marcu mija rocznica śmierci ks. 
Alfreda Ignatowicza. Powinna być 
msza, spotkanie wyjazdowe na grób 

Mieczysław Lewkowicz

Nowy prezes KTR
O pomyśle na hit Knyszyna, aktywizacji 
Towarzystwa i swoim historycznym „koniku”



AKTUALNOŚCI

dziekana. To będzie dobra okazja, by 
wydać książkę na temat księdza 
dziekana. Są materiały, trzeba je 
tylko opracować. 

Kolejna sprawa to uporząd-
kowanie i udostępnienie cmentarza 
żydowskiego. Postulaty takie padają 
od 30 lat, ale kończą się tylko na 
pomysłach. Potrzebne są do tego trzy 
działania: wykonanie oficjalnego 
dojścia, drogi pieszej, uporząd-
kowanie terenu w czynie społecznym 
przez członków Towarzystwa — 
wykoszenie zielska i wykarczowanie 
krzaków, może postawienie kilku 
wywróconych macew oraz wydanie 
obszernego folderu poświęconego 
cmentarzowi i ludności żydowskiej w 
Knyszynie — z planem cmentarza, 
odczytanymi napisami z nagrobków.

Trzeba  też  za jąć  s ię  
cmentarzem katolickim. Co roku 1 i 2 
listopada powinny być zbiórki na 

renowację grobów, np. Cecylii i 
Józefa Piaseckich, na cmentarzu jest 
zaniedbany grób przedwojennego 
nauczyciela. Można byłoby wydać 
folder na temat cmentarza i zawrzeć 
w nim informacje o najciekawszych 
pomnikach i miejscach pochówku 
zasłużonych osób. Pieniądze z jego 
sprzedaży też szłyby na ten cel. 
Kwestowaliby członkowie Towarzy-
stwa, wszyscy mogliby zaangażować 
się. Tu można przytoczyć parafrazę 
słów prezydenta Kennedy’ego: „Nie 
pytaj, co Towarzystwo może zrobić 
dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla 
Towarzystwa”.

Kolejna sprawa to upa-
miętnienie śmierci w Katyniu Józefa   
i Bronisława Chodorowskich. 
Mogłoby to być w formie tablic i 
zasadzonych dębów. Takie miejsce 
pamięci mogłoby powstać na 
skwerze przy krzyżu Tysiąclecia, 

 9

Mieczysław Lewkowicz w swojej bibliotece 
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szczególnie, że za murem cmentarza 
byli rozstrzeliwani więźniowie 
obozu hitlerowskiego. W kwietniu 
2015 r. minie 75. rocznica zbrodni 
katyńskiej. Jest jeszcze czas na 
wykonanie opracowania architekoni-
cznego dla tego miejsca. 

Myślę, że w działalność na 
rzecz Knyszyna powinni zaangażo-
wać się nie tylko członkowie 
Towarzystwa, ale i młodzież szkolna. 
24 czerwca został zamordowany ks. 
Jung — można złożyć kwiaty na 
miejscu jego kaźni, a na początku 
roku szkolnego, 1 września, w 
miejscu, gdzie był obóz hitlerowski.

W województwie jest kilka 
miast, które otrzymały prawa 
miejskie od Zygmunta Augusta. 
Pomysłem jest założenie ich stowa-
rzyszenia na czele z Knyszynem. 7 
lipca można zaprosić przedstawicieli 
tych miast, potem robić spotkania w 
innych miejscowościach, połączone 
ze zwiedzaniem, przedstawieniem 
lokalnej historii. 

Już kiedyś proponowałem 
wyjazdy „Śladami s tarostów 
knyszyńskich”. Np. Jan Zamoyski do 
Zamościa, Stanisław Małachowski 
— Białaczów, Krasińscy, Czapscy — 
Warszawa, Raczyńscy — Złoty 
Potok, Tyszkiewiczowie — Waka, 
itd. Potem można wydać folder 
poświęcony starostom.

Kolejny pomysł to organi-
zowanie cyklicznych wystaw zdjęć 
dawnego Knyszyna i tutejszych 
mieszkańców. Powinny być w gablo-
tach powszechnie dostępnych, np. 
przy magistracie. Myślę o stworzeniu 
jakiegoś programu pozyskiwania 
zdjęć i ich udostępniania, by te, które 

mamy nie leżały u kogoś w 
komputerze.

Powinniśmy też lepiej 
wykorzystać dom Piaseckich (Józef 
Piasecki, można powiedzieć, był 
pierwszym naszym regionalistą) — 
t o  k o l e b k a  k n y s z y ń s k i e g o  
regionalizmu i przez regionalistów 
powinien być wykorzystany. Tam 
powinny być gromadzone pamiątki, 
materiały historyczne, organizowane 
spotkania w innych formach.

To w a r z y s t w o  t o  t e ż  
częściowo działalność KOK, 
prowadzonego przez panią Konopko. 
Inicjatywy tam realizowane są 
bardzo  dobre ,  powinny być  
kontynuowane.

Planów jest dużo i są rzeczywiście 
ambitne, ale co w nich jest 
najważniejsze? 
Zdecydowanie sprawa cmentarza 
żydowskiego. Uważam, że cmentarz 
to unikalny zabytek w skali 
światowej. Może to być główna 
atrakcja Knyszyna. Pan Krzysztof 
Bagiński ma podjąć się napisania 
projektu, dzięki któremu z programu 
Lider zostaną pozyskane pieniądze, 
za które w całości Towarzystwo 
zajmie się jego rewitalizacją.

Czego brakuje Knyszynowi, 
knyszynianom w dziedzinie 
społecznej?
Aktywności. Kiedyś czytałem 
rozmowę z prof. Maroszkiem, że 
działa kilka-kilkanaście osób, a reszta 
jest bierna. Tłumaczył to m.in. 
zaszłościami komunizmu. Teraz 
jednak lepiej bym to oceniał. 
Chociażby zespół Knyszynianki, a 
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wcześniej Kołowrotki — panie 
śpiewają, występują — to też 
działalność dla dobra publicznego.

Czy tę bierność Knyszyńskie 
Towarzystwo Regionalne w jakiś 
sposób może zmienić?
Profesor Maroszek uznał że to efekt 
kilkusetletniej niewoli, a więc może 
być ciężko. Kiedyś ludzie częściej 
angażowali się, bo to była jedyna 
rozrywka. Teraz jest telewizja z 
kilkunastoma kanałami, Internet, 
teraz to bardzo trudno pokonać. Nie 
trzeba wychodzić z domu, by mieć 
bardzo dobrą rozrywkę. Nie ma się co 
łudzić, że nastąpi przebudzenie, ale 
że więcej osób zaangażuje się w 
działalność na rzecz Knyszyna, to 
mam nadzieję. 

Jakie jest Pana największe 
marzenie — już nie myśląc o tym, 
czy jego spełnienie jest realne, czy 
nie?
Żeby Knyszyn, który dotychczas jest 
znany z historii związanej z 
Z y g m u n t e m  A u g u s t e m ,  a l e  
wyłącznie historykom i osobom 
interesującym się historią, był 
rozpoznawalny znacznie szerzej, w 
całej Polsce. Mam nadzieję, że ten 
cmentarz żydowski może w tym 
pomóc. Gdyby się go wykorzystało, 
Knyszyn mógłby być wypromowany 
czymś, czego nikt inny nie ma. To 
może być „hit” Knyszyna. Trzeba go 
tylko rozpromować. Możliwości są 
duże: przez Internet, biura podróży, 
organizacje żydowskie. Można na 
jego temat wydać folder w języku 
angielskim, hebrajskim.

Skąd w ogóle u Pana zaintereso-
wanie przeszłością Knyszyna, skąd 
energia, by aktywnie działać na 
tym polu?
U mnie jest zainteresowanie historią 
w ogóle, a że mieszkam tu, to 
na tura lne ,  że  in te resu ję  s ię  
Knyszynem. 

Moim największym „koni-
kiem” jest starostwo knyszyńskie, 
jego historia jest fascynująca, a nie 
została opracowana przez profesjo-
nalnego historyka. Ja nie podejmuję 
się profesjonalnych opracowań — 
nie jestem historykiem, a trzeba mieć 
warsztat, by dotrzeć to opracowań, 
badać dokumenty w archiwach w 
Wilnie, Grodnie, Moskwie, odczyty-
wać rękopisy.

Energię, myślę, że daje mi 
świadomość,  że te działania 
przyniosą pozytywne efekty.

Jaki  do tej  pory,  na polu 
działalności na rzecz Knyszyna, był 
Pana największy sukces?

Byłem głównym inic ja torem 
wydania „Kroniki” ks. Cyganka i 
„Mikrokosmosu” Elżbiety Danisze-
wskiej. „Kronika” do tej pory była 
cytowana, rozpowszechniona w 
s ł abych  kop iach .  To  dz ie ło  
pomnikowe, a teraz trafiło do 
szerokiego obiegu: do bibliotek, do 
ludzi — to jest sukces. 

Życzę więc dalszych sukcesów!

rozmawiała
EWELINA 
SADOWSKA-DUBICKA
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Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata
Antoni (1914-2008) i Amelia (1921-
2009)  Sokólscy mieszkali na kolonii 
Mierestki na skraju wsi Grądy koło 
Knyszyna ,  gdz ie  prowadzi l i  
gospodarstwo rolne i wychowywali 
dwoje małych dzieci. W czasie II 
wojny światowej, narażając własne 
życie, przyjęli pod swój dach Żydów, 
którym udało się uciec z Knyszyna      
i tym samym uniknąć wywózki do 
obozu zagłady w Treblince. 

Przez 22 miesiące sześć 
osób: 4-osobowa rodzina Drzewko i 
małżeństwo Kaganów, ukrywało się 
w specjalnie przygotowanej ziemian-

ce wykopanej w stajni. Sokólscy 
pomagali im aż do wyzwolenia w 
sierpniu 1944 r. Po wojnie losy 
ratujących i ratowanych rozeszły się. 
Sokólscy zamieszkali w Łebie, a 
ocaleni wyemigrowali do Boliwii.

Instytut Yad Vashem posta-
nowił pośmiertnie odznaczyć bohate-
rów na podstawie odnalezionych 
zeznań jednej z uratowanych osób — 
Miriam Winer z domu Drzewko. 

11 grudnia, na zamku 
książąt pomorskich w Szczecinie,     
w imieniu rodziców, medal Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata 

Odznaczenia wręcza Nadav Eshcar, wiceambasador Izraela
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odebrały dzieci Antoniego i Amelii 
— Irena Poźniak i Ryszard Sokólski. 
Odznaczenie wręczył im Nadav 
Eshcar, wiceambasador Izraela w 
Polsce. W uroczystości wzięli też 
udział Róża Król, przewodnicząca 
Oddziału Towarzystwa Społeczno-    
-Kulturalnego Żydów w Szczecinie 
Wojciech Drożdż, wicemarszałek 
w o j e w ó d z t w a  z a c h o d n i o -
pomorskiego i Piotr Krzystek, 
prezydent Szczecina. 

Podczas uroczystości głos 
zabrała córka Antoniego i Amelii 
Sokólskich, która przypominając 
wydarzenie z przeszłości powie-
działa m.in., że jej mama, gdy zaczęła 
udzielać schronienia Żydom miała 21 
lat i ciemne włosy, a w 1944 r. była 
zupełnie siwa.

Oprócz Sprawiedliwych z 
Mierestek, na uroczystości uhonoro-
wano pośmiertnie Leokadię Kraje-

wską i Edmunda Krajewskiego, 
którzy mieli swój udział w ocaleniu 
Żydów z miasteczka Rozyszcze na 
Wołyniu. Ceremonii towarzyszyła 
też wystawa „Sprawiedliwi w 
Zachodniopomorskim”.

O p r ó c z  p r z y z n a n i a  
ratującym pamiątkowych dyplomów 
i medali, ich imiona i nazwiska 
zostaną wyryte na kamiennych 
tablicach w Ogrodzie Sprawiedli-
wych w Jerozolimie.

Antoni i Amelia Sokólscy to 
już drudzy „knyszyńscy” Sprawie-
dliwi. To honorowe odznaczenie w 
2008 r. przyznano pośmiertnie 
Czesławowi Dworzańczykowi, który 
w czasach Holokaustu pomagał 
Samuelowi Suraskiemu. Instytut Yad 
Vashem uhonorował dotychczas      
24 811 bohaterów z 47 krajów, w tym 
6 394 Polaków.                                  •

E. Sadowska-Dubicka
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Irena Poźniak i Ryszard Sokólski z wiceambasadorem Izraela
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Najzdolniejsi

4 grudnia marszałek województwa 
podlaskiego, dzięki wsparciu Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
uhonorował najlepszych uczniów z 
województwa podlaskiego. Projekt 
ten ma na celu wsparcie szczególnie 
uzdolnionej młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, w których dochód na osobę w 
rodzinie znajduje się w ustalonym 
przedziale. 

230 najzdolniejszych ucz-
niów naszego regionu w towarzy-
stwie swoich nauczycieli, rodziców i 
przyjaciół odebrało specjalne dyplo-
my podczas uroczystej gali w Auli 
Wyższej Szkoły Administracji Publi-
cznej w Białymstoku. Cieszymy się 
bardzo, iż wśród nagrodzonych 
znalazło się czworo uczniów naszego 
gimnazjum: Sylwia Okrasińska, 
Patrycja Olszewska, Adam Skibicki 
oraz Patryk Laskowski. 

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim stypendystom i życzymy 
dalszych sukcesów w rozwijaniu 
swoich pasji i zainteresowań.            •

M. Sidorska

Dyskoteka 
andrzejkowa
27 listopada samorządy uczniowskie 
wraz z opiekunkami zorganizowały 
dyskotekę andrzejkową dla klas IV-
VI SP, oraz I-III gimnazjum. Dobra 
muzyka, ekstranastrój oraz świetne 
humory sprawiły, że zabawa należała 
do udanych. Oprawą muzyczną zajął 
się pan Kazimierz Bogdan. Prócz 
doskona ł e j  z abawy  w  ry tm  
najnowszych przebojów, chętni 
uczniowie mogli sprawdzić, co ich 
czeka w najbliższej przyszłości w 
specjalnie przygotowanych przez 
młodzież wróżbach. 

Niestety, „nic nie może 
wiecznie trwać”, więc i nasza 
dyskoteka szybko dobiegła końca. 
Pozostały tylko fajne wspomnienia, 
zdjęcia i trochę obolałe nogi.             •

B. Przybyszewska
M. Sidorska
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Mikołajki w bibliotece 

Kolejny już raz Biblioteka Publiczna 
w Knyszynie  zorganizowała  
całonocną imprezę. Tym razem były 
to Mikołajki. W nocy z 6 na 7 grudnia 
liczna grupa uczestniczek stawiła się 
późnym wieczorem w bibliotece, aby 
wspólnie obchodzić to sympatyczne 
święto. Wśród licznych atrakcji, 
które zaproponowaliśmy były: 
konkursy czytelnicze na znajomość 
książek, jej bohaterów i tytułów, 
zabawy  in t eg racy jne ,  p r ace  
plastyczne, zabawy z chustą 
animacyjną, rozmowy nie tylko o 
książkach.

Największą atrakcją, jak się 
okazało, była możliwość przebrania 
się za postać z dowolnie wybranej 
książki. Do tego zadania uczestniczki 
p o d e s z ł y  z  n a l e ż y t y m  
zaangażowaniem i  w naszej  
bibliotece  zaroiło się od postaci nie 
tylko bajkowych. To zadanie zostało 
ocenione przez wybrane jury, a także 
nagrodzone. W przerwie i dla 
rozładowania emocji, upiekliśmy 
wspaniałe, pachnące korzennie 
pierniczki, które zresztą zostały zaraz 
zjedzone. Film oglądany głęboką 
nocą miał uśpić, ale wszyscy oglądali 
ekranizację powieści młodzieżowej 
do samego końca i dopiero ok. 4 nad 
r a n e m  u c i c h ł y  r o z m o w y  i  
zapanowała cisza. Rano pomęczeni, 

ale zadowoleni, rozchodziliśmy się 
do swoich domów odsypiać  
nieprzespaną noc.

Nocowanie w bibliotece to 
doskonała okazja, aby swobodnie i 
bez ograniczenia  czasowego 
rozmawiać o książkach, podzielić się 
pozytywną energią a przede 
wszystkim ocieplać wizerunek 
biblioteki, która jest przecież nie 
tylko wypożyczalnią książek. 
Kolejna noc już w kwietniu 2014 i 
będzie to już III Noc z Andersenem. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

Więcej zdjęć na okładce „Gońca” i 
www.biblioteka.knyszyn.pl

•

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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Spotkanie z Janem BrzechwąBERNADETA PRZYBYSZEWSKA

21 listopada odbył się konkurs 
wiedzy czytelniczej w Bibliotece 
Szkoły Podstawowej w Knyszynie. 
Głównym celem tego konkursu było 
pogłębienie wiedzy na temat 
t w ó r c z o ś c i  J a n a  B r z e c h w y,  
rozbudzanie zamiłowań czytelni-
czych i plastycznych wśród uczniów 
klas II- III, a także zebranie środków 
na zakup książek do biblioteki.

Konkurs składał się z trzech 
etapów: sprawdzenie znajomości 
wierszy J. Brzechwy, wyłonienie 
najciekawszych prac plastycznych 
wykonanych przez  uczniów,  
odgadnięcie 6 tytułów wierszy 
czytanych przez zaproszonych gości.

Do konkursu przystąpiło po 
2 uczniów z czterech szkół 
sąsiadujących z gminą Knyszyn: ZSP 
z Jasionówki, ZS z Kalinówki 
Kościelnej, ZSP z Krypna i ZSO z 
Knyszyna. Patronem honorowym 
konkursu był Burmistrz Knyszyna, 

k tó ry  u fundował  wszys tk im 
uczestnikom nagrody. Wśród 
zaproszonych gości byli: Krystyna 
Piszczatowska, Dorota Czerepko, 
Anna Magnuszewska, Grażyna 
Masłowska, Zofia Sidorska i Adam 
Witkowski, którzy oprócz pięknie 
przeczytanych fragmentów wierszy 
wspomogli rzeczowo i finansowo 
bibliotekę SP. Ponadto książki 
ufundowali Marek Lisiewicz i 
K n y s z y ń s k i e  To w a r z y s t w o  
Regionalne im. Zygmunta Augusta.

Umiejętności wszystkich 
uczniów były wysokie. Komisja w 
składzie: M. Sidorska, D. Czerepko, 
A. Jelska, K. Piszczatowska i G. 
Masłowska oceniła prace plastyczne i 
pisemne za co składam serdeczne 
podziękowanie. I miejsce — ZSP w 
Jasionówce — Marta Reda i Julia 
Jarmołowska, II miejsce — ZSO w 
Knyszynie Julia Śledziewska i 
Kinga Masłowska, III miejsce — 
ZSO w Knyszynie — Paulina 
Dubicka i Agata Woźniewska.

Atmosfera w czasie konkur-
su była przyjemna, a program  
wzbogacono o występ ucz. kl. II „a” 
w inscenizacji „Na straganie”. 
Gościliśmy „Jana Brzechwę” (w tę 
rolę wcielił się uczeń z gimnazjum), 
który zapoznał uczniów ze swoim 
życiem i twórczością.

Na zakończenie wszyscy 
byli poczęstowani obiadem, pączka-
mi ufundowanymi przez piekarnię 
pana Bielawca i napojami.                •
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El¿bieta Otylia Daniszewska
Wybitna poetka i animatorka kultury.

Dzia³aczka spo³eczna, spó³dzielcza i samorz¹dowa.

Za³o¿ycielka i kierownik zespo³u ludowego Ko³owrotki.

Za³o¿ycielka Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego 

im. Zygmunta Augusta.

Zmar³a tragicznie w wieku 89 lat

Z ¿alem J¹ ¿egna

Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne 

im. Zygmunta Augusta

Ostatnie pożegnanie Elżbiety Daniszewskiej 8 grudnia 2013 r.  
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O Ciebie nas 
mniej poetko…

REGINA ŚWITOŃ

 grudnia odeszła do wieczności 
Elżbieta Daniszewska — wiel-5ka poetka, skromny człowiek. 

Zwykłemu poecie nie marzyć o sławie 
/ zdarzyło się tylko Szymborskiej 
Wisławie. Tak napisała o sobie. A 
jednak to dla niej ,,zdarzyło się” 
zdobywać zaszczyty. Za różnorodną 
twórczość (poezja, proza, małe formy 
teatralne, gawędy, pamiętnikarstwo), 
za zasługi w upowszechnianiu 
kultury, otrzymała wiele nagród i 
odznaczeń, między innymi: Srebrny 
Krzyż Zasługi – 1975, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski – 1982, Medal Pamiątkowy 
im. Stanisława Staszica w Uznaniu 
Zasług w Służbie Rolnictwa – 1987, 
Order Serca Matkom Wsi, Złotą Ho-
norową Odznakę Związku Młodzieży 
Wiejskiej – 1987, Złotą Odznakę 
Zasłużony Białostocczyźnie – 1994, 
Medal Edukacji Narodowej, Nagrodę 
im. Oskara Kolberga za Zasługi dla 
Kultury Ludowej – 1999. Ta niezwy-
kła inicjatorka kultury i patriotka, 
całe swoje życie związała z 
Knyszynem. 

Mam ja tu swoje dobre 
miejsce w ogromnym świecie / tu 
przylgnęło moje serce na zawsze.

Dom rodzinny (pisała) (…) 
to najbezpieczniejsze miejsce, gdzie 
matczyna dłoń chroniła od wszel-
kiego zła, a drewniany płot strzegł 

granicy własnego miejsca na ziemi.
W moim miasteczku / wszystko jest jak 
potrzeba / drogi na świat szerokie / 
wieża kościelna do nieba (…)szybko 
upływa życie / w zwyczajnej 
codzienności / w moim miasteczku 
rodzinnym / przeżywam małe radości. 
Obdarowana niezwykłą wrażliwo-
ścią stworzyła strofy, które niosły 
ciepło obecne w kontemplowaniu 
piękna przyrody. Poetka karmiła się 
urodą pór dnia i roku, z uczuciem 
wplatała do wierszy frazy ukochanej 
,,małej Ojczyzny”:
Więc mi się marzy jasna zieleń wiosny 
/ i śpiew skowronka pod błękitnym 
niebem / i wielkie łany pochylonych 
kłosów / w nich nowe ziarna 
napęczniałe chlebem.

Utożsamiała z przyrodą stan 
swojej duszy. Wystarczyło przysta-
nąć i wsłuchać się w odgłos serca. W 
tej ciszy słyszę bicie mego serca / ra-
dość wzbiera / tylko żyć, tylko oddy-
chać / w taki czas nie można umierać. 

Najwięcej tęsknot przybywa 
w jesieni / gdy chłody i deszcze, cie-
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mności zamglone / pobladłe słońce, 
palące się znicze / cmentarne szepty, 
modły, łzy strącone / na białe kwiaty 
wśród żałobnych wzruszeń / szron po-
srebrzony przed wschodem o świcie/ 
takie jest smutne to jesienne życie.

I chociaż jej życie wypeł-
nione było ciężką pracą, we wszy-
stkim odnajdywała sens i radość.

Tyrałam na tobie, pole / od 
wschodu do zachodu / lecz nudy nie 
zaznałam /i nie zaznałam głodu. 
Przychodziły chwile, kiedy bagaż 
trosk stawał się nie do udźwignięcia. 
Wtedy pytała: Czy jest takie miejsce, 
gdzie serce nie czuje pustki, nogi 
zmęczenia, gdzie Stwórca przybliża 
się do swego stworzenia? W cichej 
modlitwie, u Stwórcy, szukała 
pomocy.

Szukam Cię Boże na niebie / 
szukam w białych obłokach / daleko 
jest mi do Ciebie / daleko i za wysoko / 
wierzę mocno, że Jesteś/gdziekolwiek 
myśl ulata / w maleńkim białym 
opłatku / i wielkim ogromie świata. 
Zafascynowana była nie tylko 
życiem, ale i jego przemijaniem.

W tomiku ,,Przed zacho-
dem” pisała: Dzień za dniem odcho-
dzi w przeszłość czasu. Im bliżej do 
zachodu, częściej rozmyślam o moim 
ziemskim pielgrzymowaniu. Prze-
mierzam/ te same ścieżki / po których 
chodziła kiedyś / moja matka / była 
siwa / trochę przygarbiona / w zwier-
ciadle czasu / staję się / coraz bar-
dziej / podobna do niej / być może 
niedługo / spotkam się z nią / w 
dalekim świecie.

Niekiedy też bardzo hu-
morystycznie wyrażała refleksje o 
przemijaniu:

Żyją ludzie, żyją / lecz umierać trzeba 
/ problem jest / jak potem / dostać się 
do nieba.

Wrażliwa, pełna ciepła i 
pokory, liryczka obrazów wiejskiej 
przyrody, kochała życie jakim-
kolwiek ono było. Jeszcze tak wiele 
jest do zrobienia, tyle spraw / tyle 
słów wyrzec trzeba / żal mi tych lat / 
przeżytych / w niespełnionej nadziei / 
żal mi tych dni / pełnych lęku o jutro. 
Motto swojego literackiego posłan-
nictwa zawarła w tomiku ,,Ludziom 
ziemi”: Chciałabym wszystkim dać 
siebie po trochu / to, com przez życie 
chętnie uzbierała / niechby tam 
kiedyś w dalekiej przyszłości / choć 
taka po mnie pamiątka została.

Jej ostatni wiersz, napisany 
w maju 2011 roku, wprowadza w 
świat lirycznego wzruszenia:

Wybieram się w podróż 
daleką / w nieznane dotąd mi strony / 
należy mi się odpoczynek / na czas 
nieograniczony / za moje dni 
pracowite / za smutki, kłopoty, 
choroby / za łzy wylane w ukryciu / za 
dni radosne i młode (…) myślę co 
wezmę ze sobą / by mi nie zaciążyło / 
już wiem — zabiorę pamięć / o 
wszystkim, co mi się przeżyło.

Dziś chciałoby się powie-
dzieć Jej słowami:
Nie odchodź! Jeszcze nie ostygło ra-
mię nocy / jeszcze cisza pełna szeptów 
/ świt czeka za oknem / ciemność 
drzwi zamyka / nie odchodź!

Pozostanie w słowach prze-
chowanych przez wiersze, w tekstach 
pieśni napisanych Kołowrotkom, w 
pamięci miasteczka, z którym 
związała całe swoje życie.        

        •
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Złotej Elżbiety żałobny rapsod

TOMASZ KRAWCZUK

Elżbieta Daniszewska w Knyszynie się urodziła
i tutaj całe swoje bogate życie przeżyła.
A tematyka jej poezji śródpolna,
o rolnych ludziach i o pracy, jak mozolna!

Tworzyła słowa, rymowane strofki,
nawet w jesienne ziemniaczane wykopki
I przy żniwach żyta, pszenicy i owsa,
poezja ludowa nie była jej obca.

Życie samo strofy składało,
ona je tylko zapisywała. 
Poezja jej nie była wielkim drzewem,
była tylko zbożowym zasiewem.

A szum dojrzałych zbóż i świerszczy granie,
na wzorzystym niebie gwiazd migotanie
i sierp księżyca cichą nocą
były jej poetycką pomocą.

I przy pieleniu zagonów warzywa 
twórcza myśl do niej przybywa.
Więc płynęły strofy o rolniczej doli
o trudnej, ale romantycznej pracy na roli.

I zszywała złotą nicią swojej tęsknoty 
i szukała tego co było na potem,
i znów liliowy zakwita wrzos,
ostatni kwiat nim zimowy czas.

Została sama wiekiem pochylona,
wierna swej doli i rodzinnej chacie,
w przeszłości swych wspomnień zatopiona
gardząc wszelkimi wonnościami świata!

Na słonecznym ziemskim stosie
Dopełniają się ciemne bierwiona nocy,
refleksje i zaduma o życiu i śmierci
i dni człowiecze opadają na talerze pamięci.

Odlatują dni kluczami żurawi
i życie jesienny smutek trawi,
przeszłość wieczorną ciszę wydzwania
i sprawia nam pieśń pożegnania.

Słońce nachyliło się nad zachodem
i serce Elżbieto Twoje zastygło chłodem
i umilkło śpiewne życie Twoje,
bo dzień zamknął swe podwoje.

Wśród wieczornej ciszy, po minionym dniu,
utulona w objęciach zapomnienia i wiecznego snu.
Cichy zimowy wieczór ukołysał Ciebie
i gwiazda wieczorna wskazała Twoją drogę na niebie.

Wypaliły się dni darowane przez Boga
i Pan Bóg z ziemi do siebie Cię zawołał,
byś mu cześć i chwałę wierszem oddawała
i pieśnią z życia swego rachunek składała.

„Przebacz Panie tym świtom, co nie miały zorzy,
bo ciężki los cień na ich blask położył.
Przebacz. Już złudzeń pękła pajęczyna!
Przebacz mą miłość! Przebacz – pisała – moja wina!”

Kawał nieba objęły ramiona krzyża 
i z troską nad ziemię powoli się zniża,
nagość Chrystusa skryły litościwe ręce,
z wiankiem chabrów litościwe Boże serce!

Smutek i żal spłynęły na rodzinę 
i na przyjaciół po piórze, w tę ostatnią godzinę,
którzy są przepełnieni wiarą,
że Bóg nagrodzi Cię wiecznego życia darem!

„Chciałabym dać siebie wszystkim po trochu –
marzyłaś  to com przez życie skrzętnie uzbierała, 
niechby tam kiedyś w dalekiej przeszłości,
choć taka po mnie pamiątka została.”

I zostało tych pamiątek, zostało bez liku,
wierszy i prozy wiele tomików,
poetyckich piosenek, „kołowrotkowe” śpiewanie
i w naszych sercach i umysłach trwałe pamiętanie.
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wa zdjęcia ze spotkania 
towarzyskiego, a jednocze-Dśnie z przeszłości Knyszyna. 

Szesnaście osób i tyleż ludzkich 
losów wpisanych w historię naszego 
miasta. Każda z nich zasługuje na 
opowieść i to w wielu aspektach, 
do tyczących  za równo pracy  
zawodowej i działalności społecznej, 
jak i życia rodzinnego, codziennych 
radości i dramatów, miłości i 
rozczarowań oraz niezwykle drama-
tycznych czasów, w jakich przyszło 
im żyć: dwie wojny światowe, 
rewolucja i wojna bolszewicka, 
odzyskanie i budowa niepodległości 
ojczyzny, czasy powojenne. Jest tu 
ksiądz prefekt,  administrator 
majątku, lekarz, aptekarz, wetery-
narz i nauczyciel, osoby działające 
aktywnie w Kasie Stefczyka, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Lidze 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-
wej. Można powiedzieć, że była to 
elita przedwojennego Knyszyna, 
chociaż kilku jej przedstawicieli na 
pewno tu brakuje. Oprócz Polaków 
są tu osoby pochodzenia litewskiego, 
niemieckiego i ukraińskiego, istny 
tygiel narodowości, ale jakże typowy 
dla dawnej Rzeczypospolitej.

Na odwrocie jednego z tych 
zdjęć Zofia Karwowska (z domu 
Jakacka) zanotowała po latach: 

„Przyjęcie u Państwa Rzeźnickich, 
Wielkanoc 1937 ? …”. Upływ lat 
spowodował, że nie była pewna roku 
powstania zdjęcia, ale dalej bardzo 
dokładnie wymieniła wszystkie 
osoby, które się tam znajdują. 
Chociaż „nie znosiła takich wizyt”, to 
właśnie dzięki niej przetrwa pamięć o 
uczestnikach spotkania z czasów, 
kiedy Knyszyn był zupełnie innym 
miastem.

Jest tu rodzina gospodarzy, 
aptekarz Marian Rzeźnicki(5) z 
żoną Marianną(12) oraz córkami 
Wandą(10) i Zofią(16), admini-
strator knyszyńskiego majątku 
Henryk Jakacki(15) z żoną 
Teresą(3) oraz córkami Marią(9) i 
Zofią(2), doktor Edward Nowako-
wski(8) z żoną(11), weterynarz 
Mojsiej Miroszniczenko(14) z żoną 
Marią(1), ks. prefekt Henryk 
Wojewódzki(4), nauczyciel Oswald 
Hausler(7), pomocnik aptekarski 
Kazimierz Lodziński(6) oraz 
podchorąży Bohdan Szperling(13) 
narzeczony Marii Jakackiej.

O Marianie Rzeźnickim pisał 
obszernie Zbigniew Romaniuk w 
Gońcu Knyszyńskim Nr 6/2007, w 
artykule pt. „Knyszyński aptekarz”. 
Poniżej przedstawię fragmenty tego 
tekstu, uzupełnione o informacje na 
temat Kazimierza Lodzińskego.

Przedwojenna 

elita Knyszyna
KRZYSZTOF BAGIŃSKI
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Marian Rzeźnicki(5) urodził 
się 20 IX 1897 r. w Walentynowie par. 
Żychlin koło Kutna. W 1909 r. ukoń-
czył jednoklasową szkołę powsze-
chną w Walentynowie. Edukację 
kontynuował w męskim gimnazjum 
filologicznym w Gostyninie, gdzie w 
1916 r. z wynikiem dobrym ukończył 
piątą klasę. Wstąpił na praktykę 
aptekarską. 15 IX 1917 r. złożył w 
Warszawie egzamin na pomocnika 
aptekarskiego. 10 II 1923 r. w 
Żychlinie zawarł związek małżeński 
z 21-letnią telegrafistką miejscowego 
telegrafu Marianną Kasprzak, którą 
niebawem zwolniono z pracy. Marian 
Rzeźnicki utrzymywał rodzinę 
pracując w tym czasie w aptece w 
Żychlinie. W 1931 r. Rzeźnicki kupił 
od Abrama Błocha aptekę w 
Knyszynie przy ul. Tykockiej. 25 V 

1932 r. Marianna Rzeźnicka(12) 
nabyła od Jana Dubowskiego skład 
a p t e k a r s k i ,  z w a n y  d r o g e r i ą  
mieszczący się przy Rynku 11 
Listopada w domu Hauslera. W 1938 
r. przekształcono ją w skład apteczny 
„Sanitas” mieszczący się w domu 
Guzla przy Rynku. Tu pracował 
pomocnik aptekarski Kazimierz 
Lodziński(6), który mieszkał w 
Knyszynie od lat dwudziestych i 
pracował w aptece także przy 
poprzednich aptekarzach. Lodziński 
po wkroczeniu sowietów w 1939 r. 
zachorował psychicznie i został 
zabity przez Niemców na szosie w 
1943 r. Marian Rzeźnicki to 
społecznik. Aktywnie działał w 
lokalnej OSP. W 1938 r. wybrano go 
prezesem miejskiego komitetu 
Funduszu Obrony Narodowej. W 
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1939 r. był też prezesem koła Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciw-
gazowej w Knyszynie. W 1940 r. 
sowieci upaństwowili  aptekę 
Rzeźnickich. Rodzina musiała się 
wyprowadzić ze swego domu i 
zamieszkała przy ul. Grodzieńskiej. 
Zaś p. Marian dojeżdżał do pracy w 
aptece w Jasionówce. Odzyskał 
aptekę w końcu czerwca 1941 r., jak 
Niemcy wkroczyli do Knyszyna. 
Apteka działała normalnie do 1944 r., 
ale formalnie podlegała niemieckie-
mu zarządowi aptek. W czasie wojny 
Rzeźnicki wraz z kierownikiem 
miejscowego szpitala dr. Edwardem 
Nowakowskim i ks. F. Bryksem 
skutecznie interweniowali przeciwko 
utworzeniu w Knyszynie żydowskie-
go getta, jak również uniemożliwili 
pogrom Żydów w czerwcu 1941 r. W 
końcu lipca i na początku sierpnia 
1944 r., w trakcie przejścia frontu, 
rodzina Rzeźnickich razem z ks. 
Bryksem ukrywała się w lesie pod 
Chrabołami, wtedy ich dom i apteka 
uległy zniszczeniu. We wrześniu 
1944 r., zapewne za działalność na 
rzecz Armii Krajowej, Rzeźnicki 
został aresztowanych przez Sowie-
tów. i został zesłany do łagru. Do 
powrotu z zesłania aptekę, która 
mieściła się początkowo na plebanii a 
później na ul. Goniądzkiej 4 
prowadziła żona Marianna. Rzeźni-
cki powrócił do Knyszyna w 1946 r. 
Rozpoczął budowę nowego domu i 
apteki przy ul. Tykockiej. Zmarł w 
wieku 52 lat, 12 VI 1949 r. w Warsza-
wie, niedługo po wybudowaniu 
domu w Knyszynie i przeniesieniu 
tam apteki. Apteką do złodziejskiego 
upaństwowienia w styczniu 1951 r., 

zarządzały córka Wanda i żona, która 
pracowała tam też jako starsza 
laborantka. Niestety długa i wyczer-
pująca choroba spowodowała przed-
wczesną śmierć Marianny zwanej też 
Marią, 28 I 1953 r. w wieku niewiele 
ponad 51 lat. Spoczęła na cmentarzu 
parafialnym w Knyszynie.

Rzeźniccy mieli dwie córki, 
Wandę(10) — farmaceutkę (żonę 
Dybowskiego, prof. Uniwersytetu 
Warszawskiego, sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego) oraz Zofię(16) — 
doktora medycyny (zamężną z 
Glinką z Białegostoku). Zofia jest 
jedyną żyjącą osobą z tego zdjęcia, 
mieszka obecnie w Białymstoku. W 
swoim rodzinnym albumie też ma 
zdjęcie z tego spotkania.

Na temat rodziny Jakackich 
pisał Mieczysław Lewkowicz w 
„Gońcu Knyszyńskim” Nr 10/2005, 
w artykule pt. „Ludzie majątku 
Knyszyn w okresie między-
wojennym”. Poniżej przypomnę 
fragmenty tego tekstu.

Henryk Jakacki(15) urodził 
się 13.06.1884 r. w Warszawie. Tam 
też w 1904 roku ukończył średnią 
szkołę handlową. Z braku środków 
finansowych na dalsze kształcenie 
rozpoczął w tym samym roku 
praktykę rolną i rybacką w majątku 
Byliny położonym w powiecie 
rawskim. Praktykował w tym 
majątku 4 lata przy budowie stawów 
rybnych. Od 1908 do 1910 r. 
pracował w rybołówstwie majątku 
Mirówek położonym w powiecie 
radomskim. W latach 1910-1919 
zarządzał majątkiem Lipienice 
położonym w tym samym powiecie. 
W 1919 roku podjął pracę jako 
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1980 r., pochowana została na 
Powązkach. Państwo Jakaccy Mieli 
sześcioro dzieci: Wandę, Zofię, 
Mar ię ,  Adama,  Wojc iecha  i  
Katarzynę. Na zdjęciu są ich dwie 
córki Maria i Zofia.

M a r i a  z  J a k a c k i c h  
Bielecka(9) ur.1916 r. była wybitnie 
uzdolniona muzycznie. Ukończyła 
szkołę muzyczną w Białymstoku. 
Była pianistką i przed wojną 
asystentką prof. Turczyńskiego w 
Filharmonii Warszawskiej. Wojna na 
zawsze przerwała jej karierę 
muzyczną. Od 1940 r. przy mężu. Jej 
mąż inż. leśnik Jan Bielecki od 1936 r. 
prowadził gospodarkę leśną w 
majątku Knyszyn. Ze wspomnień 
siostry wiemy, że miała niezwykłą 
urodę i wdzięk, co zapewniało jej 
duże powodzenie u mężczyzn.

N a  z d j ę c i u  j e s t  j e j  
narzeczony, Bohdan Szperling(13), 
syn pochodzącej z Grodzieńszczy-
zny,  Izabe l i  z  Poczobutów-
Odlanickich Szperlingowej, która 
była przyjaciółką Teresy Jakackiej. 
Uczył się w gimnazjum księży 
salezjanów w Białymstoku. Często 
odwiedzał Jakackich w Knyszynie. 
Jedne z takich odwiedzin mały 
miejsce podczas wakacji, gdy 
kończył gimnazjum. Tak zapamiętała 
go wtedy, 17-letnia, Zofia Jakacka 
„Zjawił się chłopak wysmukły, 
szczupły, wysoki, ładnie zbudowany, 
ze złotą, falującą czupryną, o 
czarnych oczach, ognistych, śmiały, 
pewny siebie, i traktujący nas trochę z 
góry jak wiejskie „podfruwajki” … 
Marysia u szczytu swej „króle-
wskiej” urody zawojowała bez reszty 
chłopakiem. Zakochał się. … W mar-

kierownik rybołóstwa w majątku 
Knyszyn. Po śmierci Jana Waśnie-
wskiego, w 1939 r. został administra-
torem całego majątku Knyszyn. Był 
pionierem knyszyńskiej spółdziel-
czości, współzałożycielem Kasy 
Stefczyka, która rozpoczęła działal-
ność 3.08.1924 r. Został prezesem 
Zarządu Kasy i był nim aż do 
wybuchu drugiej wojny światowej. 
W okresie II wojny światowej 
majątek Knyszyn został przejęty 
najpierw przez Sowietów a później 
Niemców.  Rodzina  Henryka  
Jakackiego została z niego usunięta. 
Okres wojny spędziła w Rudzie u 
rodziny Smółków. Po wyzwoleniu 
białostocczyzny spod okupacji 
niemieckiej Henryk Jakacki na 
krótko znalazł się znowu w majątku 
Knyszyn. W protokole przejęcia 
majątku Knyszyn na cele reformy 
rolnej z dnia 22.09.1944 r. Henryk 
Jakacki występuje jako przejmujący 
z rąk komisarza ziemskiego Wacława 
S z t a c h e l s k i e g o  m a j ą t e k  w  
administrowanie. Wkrótce jednak 
wyjechał z Knyszyna. Od 1.05.1946 
r.  pracował w Państwowych 
Nieruchomościach Ziemskich (PNZ) 
majątek Zgniłe Błota a od 1.09.1946 
r. jako kierownik Gospodarstwa 
Rybnego Ozga-Pytowice w woj. 
łódzkim. W 1954 r. obchodził 
p ięćdz ies ięc io lec ie  p racy  w 
rybactwie. Henryk Jakacki zmarł w 
Kobierzycach w 1958 r. i został 
pochowany w rodzinnym grobie na 
Powązkach w Warszawie. 

Teresa  z  Natowsk ich  
Jakacka (3 ) ,  żona  Henryka ,  
zajmowała się prowadzeniem domu i 
wychowywaniem dzieci, zmarła w 
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cu 1932 roku przyjechał niespodzie-
wanie Bohdan już w szynelu wojsko-
wym i w charakterze starającego się o 
rękę Marysi.” Służbę wojskową 
odbywał w Szkole Podchorążych 
Artylerii we Włodzimierzu Wołyń-
skim, którą zakończył latem 1932 r. 
W wojnie obronnej 1939 r. służył 
prawdopodobnie, w stopniu podp-
orucznika, jako oficer łącznikowy 
38. dywizji piechoty rezerwy.

Z o f i a  z  J a k a c k i c h  
Karwowska(2) ur. w 1914 r. w 
Szepietówce na Wołyniu. W latach 
1924-1933 uczyła się w Państwo-
wym Gimnazjum Żeńskim im. Anny 
z Sapiehów Jabłonkowskiej w Bia-
łymstoku. Przed II wojną światową 
ukończyła wydział ogrodniczy 
SGGW w Warszawie. Pracowała 

krótko w szkolnictwie a następnie w 
hodowli roślin w Kobierzycach. 
Zmarła w 1995 r. W 1990 r. spisała 
pamiętniki dotyczące życia w 
majątku przed II wojną światową.

Pojechałyśmy do 
Krypna wyspowiadać się do księdza 

Ks. Henryk Wojewódzki z 
pochodzenia Litwin, był długoletnim 
prefektem knyszyńskim, czyli 
nauczycielem religii w knyszyńskiej 
szkole powszechnej. Funkcję tę 
pełnił do przejścia na emeryturę w 
1935 r. Mieszkał w Krypnie od 1922 
r. gdzie miał swój własny domek z 
ogródkiem blisko Kościoła. Zmarł 3 
IX 1955 r. w wieku 84 lat. Został 
pochowany na cmentarzu w Krypnie. 
Oto jak wspominała ks. Wojewó-
dzkiego Zofia Jakacka w swoim 
pamiętniku: „
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Wojewódzkiego, który śmieszył nas 
zawsze swoim akcentem i ruszaniem 
ramionami przy rozmowie i jak to 
swoją śmieszną gwarą mówił: „Więć 
— opowiem teraz faciecje — Pani 
Jakacka.” Poczciwy był, często 
zapraszał nas na wspaniałe kołduny 
wyrabiane przez jego siostrę.”

Zbigniew Romaniuk w 
„Gońcu Knyszyńskim” Nr 11/2007 
pisał, że w 1936 doktor Edward 
Nowakowski(8) kierował Szpitalem 
Sejmikowym w Knyszynie mie-
szczącym się przy ul. Poniatowskie-
go 106 (obecna ul. Grodzieńska), był 
zarazem lekarzem domowym. 
Urodził się w 1900 r., a dyplom 
doktora medycyny obronił w 1930 r. 
Specjalizował się w chorobach 
wewnętrznych. Mieszkał na piętrze 
nad szpitalem. Po wybuchu wojny z 
Niemcami w 1939 ewakuował się, 
powrócił po kilku tygodniach, jak do 
Knyszyna przyszli Sowieci. W 
czerwcu 1941 r. razem z ks. Bryksem 
i M. Rzeźnickim uniemożliwili 
pogrom Żydów, pomagał partyzan-
tom. Jesienią 1949 r. wyjechał do 
Warszawy. Niestety nie udało się 
ustalić nic bliższego o jego żonie(11).

Mojsiej Miroszniczen-
ko(14), mówił o sobie, że jest 
kozakiem dońskim. Urodzony ok. 
1895 r. nad Donem. Po wybuchu 
rewolucji październikowej walczył z 
bolszewikami w armii Denikina. Po 
klęsce Białej Armii przybył do Polski 
wraz z innymi białogwardzistami, 
którzy zostali skoszarowani w 
Grudziądzu. Po jakimś czasie osiadł 
w Knyszynie, gdzie był cenionym 
lekarzem weterynarii. (Jako lekarz 
weterynarii w Knyszynie jest 

wymieniony w książce adresowej 
Polski dla handlu, przemysłu, 
rzemiosła i rolnictwa z 1928 r.) 
Szybko odnalazł się w knyszyńskiej 
społeczności, udzielał się społecznie 
pełniąc między innymi funkcję 
komendanta Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W imieniu strażaków witał, 
w 1936 r. wizytującego Knyszyn 
wojewodę białostockiego gen. 
Stefana Pasławskiego. Miał piękną 
żonę Marię(1), która po rozstaniu z 
mężem prowadziła zakład kosmety-
czny w Białymstoku. Sowieci po 
wkroczeniu do Knyszyna w 1939 r. 
bezskutecznie poszukiwali go, także 
w domu Rzeźnickich. Do grudnia 
1939 r. ukrywał się w Knyszynie a 
następnie uciekł do Warszawy, gdzie 
był administratorem domu. Po 
wybuchu  wo jny  n i emiecko-
sowieckiej w 1941 r. powrócił do 
Knyszyna. Po zakończeniu wojny 
musiał ponownie uciekać. Mieszkał 
jakiś czas w Wągrowcu a następnie w 
Bydgoszczy. Ożenił się powtórnie. 
Jego druga żona, z domu Andrukonis, 
była pielęgniarką. Cały czas mówił z 
wyraźnym rosyjskim akcentem. Po 
1956 r. pojechał na Ukrainę 
odwiedzić rodzinne strony. Okazało 
się, że na Donie wybudowano zaporę, 
woda zalała jego rodzinne strony 
tworząc Zbiornik Cymlański. 
Popłynął statkiem nad stanicę, w 
której  s ię  urodzi ł .  Mojs ie ja  
Miroszniczenko opisałem głównie w 
oparciu o relację Zofii Rzeźnickiej, 
która określiła go jako pogodną 
słowiańską duszę.

Oswald Hausler(7) był 
nauczycielem, to jeden z wielu 
„ rodowi tych  knyszyn iaków”  
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W sprawie lamusa
W poprzednim numerze „Nowego 
Gońca Knyszyńskiego” w artykule 
pt. „Lamus nie-lamus zabezpieczo-
ny” zostało użyte nieszczęśliwe 
sformułowanie opisujące otoczenia 
lamusa w poprzednim roku jako 
„bałagan”. Tymczasem należy 
wyjaśnić, że w związku z wieloma 
pracami remontowymi prowadzony-
mi w budynku kościoła oraz starej 
plebanii plac przed lamusem był 
wykorzystywany jako zaplecze placu 
budowy, na którym czasowo 
gromadzono materiały oraz odpady 
budowlane. Po wykonaniu prac 

remontowych plac został uprzątnięty.
Za te nieszczęśliwe sformuło-

wanie należą się ks. Proboszczowi 
przeprosiny, tym bardziej, że jak 
wszyscy wiemy, wkłada On wiele 
wysiłku, dbałości i starania o wygląd 
knyszyńskiego kościoła i innych 
budynków parafialnych.

Warto dodać, że parafia 
posiada projekt remontu lamusa wraz 
z pozwoleniem na budowę. Prace 
zostaną wykonane w najbliższych 
latach po uzyskaniu dofinansowania 
ze środków zewnętrznych.                •

Krzysztof Bagiński
Redaktor naczelny

niemieckiego pochodzenia. Jego 
rodzina od pokoleń zamieszkała w 
naszym mieście uległa polonizacji. 
(W jednym z najbliższych „Gońców” 
ukaże się obszerny tekst na temat tej 
rodziny autorstwa Mieczysława 
Lewkowicza.) Przed wojną odbył 
służbę w Wojsku Polskim, zachowało 
się jego zdjęcie w polskim mundurze. 
W czasie II wojny światowej jego 
knyszyńskich rodaków Niemcy, 
dobrowolnie lub pod przymusem, 
wpisywali na volkslistę i wcielali do 
Wermachtu, większość z nich po 
wojnie nie powróciła do rodzinnego 
Knyszyna. Oswald Hausler zginął z 
rąk Niemców w 1944 r., w okolicach 
jeziora Zygmunta Augusta, został 
pochowany na cmentarzu w Knyszy-
nie. Podczas wojny przyczynił się do 
uratowania żydowskiej dziewczynki, 
Shulamith Pitluk, która po zagładzie 
knyszyńskich Żydów, w listopadzie 
1942 r. została adoptowana przez 

Reginę i Czesława Ostrowskich. Żyła 
normalnie w tej rodzinie do 1946 r. a 
wszyscy sąsiedzi wiedzieli o jej 
pochodzeniu. Było to możliwe gdyż 
została przyjęta do lokalnej społe-
czności, także poprzez chrzest, na 
którym nadano jej imię Anna. W tej 
sprawie nie bez znaczenia był fakt, że 
jej ojcem chrzestnym był „knyszy-
niak” niemieckiego pochodzenia 
Oswald Hausler.

Na przykładzie życiorysów 
osób z jednego zdjęcia można 
stwierdzić, że knyszyńska elita, w 
trudnych czasach, jakich przyszło jej 
żyć, zdała egzamin z człowieczeń-
stwa i patriotyzmu. Poprzez zwykłą, 
codzienną pracę,  działalność 
społeczną oraz heroiczne postawy w 
trudnych czasach. W większości nie 
pochodzili z Knyszyna, ale szybko 
zżyli się z lokalną społecznością i 
pracowali dla pomnożenia jej 
pomyślności.                                    •
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ajdłużej w XX wieku, bo aż 
dwadzieścia siedem lat Nobowiązki proboszcza w 

knyszyńskiej parafii sprawował 
ksiądz Antoni Hermanowski.  
Niestety, nigdy nie został dziekanem 
knyszyńskim. O ks. Antonim 
Hermanowskim obszerny artykuł w 
„Gońcu Knyszyńskim” nr 5 z 2000 r. 
zamieścił Edmund Chodorowski.

Antoni Hermanowski urodził się 
8 XII 1904roku w wielodzietnej ro-
dzinie w Zabłudowie. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej w Zabłudowie 
naukę kontynuował w gimnazjum 
im. Zygmunta Augusta w Białymsto-
ku. Po ukończeniu sześciu klas 
gimnazjum wstąpił do seminarium 
duchownego w Wilnie. Równocze-
śnie studiował na Wydziale Teolo-
gicznym USB w Wilnie. Święcenia 
kapłańskie z rąk arcybiskupa 
Romualda Jałbrzykowskiego przyjął 
w czerwcu 1932 r. Jednocześnie 
obronił pracę magisterską na 
Wydziale Teologicznym. Pierwszą 
jego parafią był Zdzięcioł w powiecie 
nowogródzkim. Następnie został 
mianowany prefektem szkoły 
powszechnej w Izabelinie w 
powiecie wołkowyskim. Swój pobyt 
w Izabelinie tak wspominał:

Ks. Arcybiskup R Jałbrzykowski 
spełnił obietnicę daną katolikom 
izabelińskim, a było to tak. W roku 
1931 przejeżdżał on przez Izabelin, 
do którejś z parafii na wizytację. 
Katolicy izabelińscy zebrali się na 
u l i c y,  z a t r z ym a l i  s a m o ch ó d  
arcybiskupa i usilnie prosili o 
księdza. Tłumaczyli, iż w Izabelinie 
jest cerkiew, jest zbór kalwiński, jest 
synagoga, tylko oni katolicy nie mają 
księdza ani kościoła. Ks. arcybiskup 
przyrzekł, że w następnym roku da im 
księdza, a jak zaczną budować 
kościół, to da im tysiąc złotych. Mnie 
pierwszemu wypadało jechać do 
Izabelina. Zastałem tam ubogo 
urządzoną kaplicę, w wynajętym 
pokoju pana Reszla — luteranina. 
Dla  mnie  ka to l icy  wynaję l i  
mieszkanie w domu ciotki pastora 
pani Smorodzkiej,  zagorzalej 
kalwinistki, a do posługi dano mi 
starsza kobietę prawosławną, na imię 
Prakseda (nazwiska nie pamiętam). 
Ekumenizm nadzwyczajny? — 
pokpiwali ze mnie sąsiedni księża. W 
1934 r. mieliśmy już kościół. Przy 
budowie kościoła, trzeba przyznać 
pomagali wszyscy mieszkańcy 
Izabelina i prawosławni i ewangeli-
cy, a nawet Żydzi przynosili ofiary, bo 

Ksiądz
Antoni Hermanowski
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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wzrosły dochody w ich nędznych 
sklepikach, ponieważ więcej katoli-
ków sąsiednich wiosek przychodziło 
do Izabelina, by korzystać z kościoła. 
Kiedy miałem już kościół i plebanię, 
w 1936 r. urządziłem na św. Piotra i 
Pawła odpust w Izabelinie. 29 
czerwca zjechało się moc ludzi. Może 
to odżyła tradycja jakichś dawnych 
targów czy jarmarków izabelińskich. 
W tych nędznych sklepikach 
żydowskich wszystko wykupiono a 
sklepikarze nie byli na to przygoto-
wani. Po odpuście przychodzi do 
mnie taki ważniejszy Żyd, nazywał się 
Pines, przynosi ofiarę, już nie 
pamiętam ile złotych, na kościół, 
prosi tylko abym nie zapisywał a 
potem mówi „Panie ksiądz, może, by 
tak w ciągu roku ze trzy zrobić 

świętego Piotra i Pawła”. Uśmiałem 
się z tej naiwnej kalkulacji… 

Po wybudowaniu kościoła, w 
Izabelinie powstała parafia, której 
pierwszym proboszczem został ks. 
Hermanowski. 

2 5  V I I I  1 9 3 9  r o k u  k s .  
Hermanowski został zmobilizowany 
do wojska. Przydzielono go jako 
kapelana do 81. Pułku Strzelców 
Grodzieńskich im. króla Stefana 
Batorego stacjonującego w Grodnie. 
W okresie kampanii wrześniowej 
pułk wchodził w skład Armii 
Odwodowej „Prusy”. Wybuch wojny 
zastał pułk w okolicy Rawy 
Mazowieckiej. Udział w kampanii 
wrześniowej polegał głównie na 
przemarszach. Jak pisze biograf 
pułku, pułk na skutek błędów 

Ksiądz Antoni Hermanowski  — pierwszy z lewej. I Komunia w Knyszynie, 1963 r.
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wyższego dowództwa, działając w 
oderwaniu od sił głównych przeszedł 
szlak bojowy od lasu Bartkowie 
Mokre przez Trzebiatów, Brzuzę, 
Wólkę Kuligowską, Kraszków do 
lasu Przysucha koło Opoczna. Tu 12 
września został zaatakowany przez 
przeważające siły nieprzyjaciela i 
rozbity. Ksiądz Hermanowski 
uniknął niewoli niemieckiej. Przedo-
stał się do Warszawy. Po upadku 
stolicy trafia do miejscowości 
Złotokłos położonej w parafii 
Tarczyn gdzie wierni w latach 1935-
1937 wybudowali niewielki kościół. 
W Złotokłosie spędza okres okupacji. 
Kończy prace budowlane przy 
kościele oraz buduje skromną 
plebanię. Uzyskuje 5 ha ziemi i 
organizuje gospodarstwo rolne. Po 
w y z w o l e n i u  s p o d  o k u p a c j i  
niemieckiej ksiądz Hermanowski 
wyjeżdża do diecezji włocławskiej, 
gdzie zostaje proboszczem parafii 
Golina k. Konina. Duszpasterzuje 
tam do 1951 roku, kiedy to na żądanie 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego 
wraca do macierzystej diecezji i 
zostaje mianowany proboszczem w 
Knyszynie. Dziekanem knyszyńskim 
był w tym czasie ks. Michał 
Samusionek, proboszcz kalinowski. 
Największe zniszczenia wojenne w 
kościele i budynkach parafialnych 
zostały już usunięte przez poprze-
dniego proboszcza księdza Pilcickie-
go, ale pracy nad usuwaniem 
skutków wojny było nadal dużo. 
Ksiądz Hermanowski prowadzi 
dalszy remont kościoła, ogrodzenia 
cmentarza, odbudowuje budynki 
gospodarcze i elektryfikuje kościół. 
Buduje nową obszerną plebanię oraz 

dom organisty. Niestety rozbiera 
również dziewiętnastowieczną 
dzwonnicę, uszkodzoną w czasie 
walk 1944 roku. Materiały z rozbiórki 
dzwonnicy posłużyły do budowy 
plebanii. Tak jego działalność opisuje 
Edmund Chodorowski:

Przez wiele lat prowadzi gospo-
darstwo rolne: sieje zboża, hoduje 
krowy, trzodę chlewną i drób. Wielu 
parafian, którzy, którzy udzielali 
więcej pomocy przy pracach gospo-
darczych, częściowo wynagradza. 
Pracującym w polu czy obejściu 
dostarczał osobiście posiłki — pieszo 
lub rowerem. W czasie kolędowania 
wśród wspólnoty parafialnej pytał o 
kłopoty, usługi pasterskie, rodzinę, 
zaś starszym narzekającym na stan 
zdrowia zalecał leczenie ziołowe .Na 
zakończenie Oktawy Bożego Ciała, w 
dniu poświęcenia wianków w dowód 
podziękowania ministrantom, 
dziewczynkom sypiącym kwiaty oraz 
dzieciom biorącym udział  w 
uroczystościach organizowane były 
lody — przywożone w termosach. Po 
pierwszej  Komunii  Świętej  i  
bierzmowaniu ustawiono obok 
kościoła stoły organizując posiłek 
składający się z ciastek bułeczek i 
kakao. Posiłek kończono częścią 
artystyczną. Bardzo ładnie wyglądały 
msze św. z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Przed ołtarzem za 
dwoma klęcznikami ustawiano dwa 
fotele przykryte dywanem, na którym 
siadali Jubilaci, a ksiądz celebrujący 
mszę św. przewiązując ręce stułą, 
udzielał komunii św., błogosławił i 
składał życzenia. W parafii było 
wówczas więcej rodzin wielodziet-
nych. Na msze św. rodzice przyprowa-
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dzali dużo małych dzieci, które często 
biegały lub płakały. Ksiądz A. 
Hermanowski powiadał: dobrze, że 
one w świątyni lub na cmentarzu, że 
są one przyszłością kościoła, a ich 
płacz jest modlitwą. 

Po zakończeniu uroczysto-ści 
odpustowych Świętego Antoniego ks. 
so len izan t  Anton i  zaprasza ł  
wszystkich księży, radę parafialną i 
chór. Składano życzenia, dawano 
upominki i kwiaty, chór śpiewał „100 
lat”. Uroczystość kończono wspól-
nym posiłkiem. Spotkania z radą i 
chórem organizowano częściej… 
Przed poranną mszą św. sprawowaną 
w niedzielę i inne święta śpiewano 
Godzinki. W przerwie po mszy św. o 
godz. 9 a sumą śpiewano Różaniec z 
podziałem na głosy — męski i żeńskie. 
Kobiety siedziały w ławkach po 
stronie prawej, mężczyźni po lewej. 
Po sumie śpiewano uroczyście z 
udz ia łem chóru  i  organ is ty  

Nieszpory. Po zakończeniu procesji w 
pierwszą niedzielę miesiąca śpie-
wano Anioł Pański za zmarłych para-
fian. Najpoczytniejszym czasopi-
smem katolickim był „Rycerz 
Niepokalanej”. Dobrze zaopatrzoną 
w książki bibliotekę parafialną 
prowadziły: Cecylia Piasecka i 
Jadwiga Nowacka. Po Soborze 
Watykańskim II zastąpiono obrządek 
łaciński obrządkiem w języku polskim 
i zbudowano ołtarz do sprawowania 
mszy św. przez kapłana twarzą do 
wiernych.

Gościnność ks. A. Hermano-
wskiego nie miała granic. W każde 
wakacje spotykało się kilkakrotnie na 
plebanii w Knyszynie trzech przyja-
ciół — alumnów Wyższego Semina-
rium Duchownego w Wilnie i studen-
tów Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Byli nimi; prof. dr ks. Mieczysław 
Paszkiewicz i prof. dr hab. Czesław 
Kudzinowski (przyp. red. — nie miał 

Grób ks. Hermanowskiego na cmentarzu farnym w Białymstoku
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habilitacji) i ks. A. Hermanowski. 
Ksiądz Hermanowski był wielkim 

autorytetem wśród współpracowni-
ków, parafian, dzieci i młodzieży. 
Jego doświadczenia wojenne i 
umiejętności organizacyjne przy 
pomocy wielu parafian wyróżniały 
para f ię  Knyszyn  w d iecez j i  
białostockiej. 

Z powyższego opisu wynika iż za 
ks. Hermanowskiego obrzędy 
religijne w knyszyńskiej parafii były 
znacznie bardziej rozbudowane niż 
obecnie. Ksiądz Hermanowski był 
ostatnim proboszczem w Knyszynie 
prowadzącym tradycyjne gospodar-
stwo rolne.

Mimo tych przymiotów, o 
których pisze E. Chodorowski, po 
śmierci w 1955 r. dziekana Samu-
sionka, dziekanem knyszyńskim nie 
został ks. Hermanowski, lecz 
proboszcz z Trzciannego, ks. 
Fiedorczyk. Jednak władze kościelne 
doceniły zasługi Ks. Hermano-
wskiego, mianując go kanonikiem 
honorowym kapituły katedralnej w 
Białymstoku.

Ksiądz Hermanowski przeszedł 
na emeryturę w 1978 r. Początkowo 
będąc emerytem mieszkał na plebanii 
w Knyszynie.  Jego następca 
utrudniał dostęp wiernych do niego. 
Po pewnym czasie przeprowadził się 
do Białegostoku i zamieszkał w 
domu księży emerytów. 

Zmarł 31 XII 1984 roku. Został 
pochowany na cmentarzu farnym w 
Białymstoku, w pobliżu kaplicy 
cmentarnej

•

chodząc w tajemnicę Uroczy-
stości Bożego Narodzenia, Wdotykamy misterium Wciele-

nia Syna Bożego, w którym spełniły się 
Boże obietnice głoszone przez 
proroków. Obiecany Mesjasz, Syn Boży, 
staje się człowiekiem, aby słabą ludzką 
naturę wynieść do chwały nieba. Głębia 
przeżywania tej uroczystości i duchowe 
zaangażowanie w nią z naszej strony, 
świadczy o prawdziwości wiary w Syna 
Bożego lub jej zaprzecza, gdy dotyka 
tylko zewnętrznej formy przygotowań, a 
więc zakupów, prezentów, listy gości… 
Przyjście Syna Bożego w stajence 
betlejemskiej możemy przyjąć z jednej 
s t r o n y,  j a k o  w y m ó g  c h w i l i ,  
okoliczności. Czytamy wszak w Piśmie 
św., że: „Kiedy tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go 
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 
2, 6-7). Z drugiej jednak strony możemy 
wnioskować, że Bogu nie zależało na 
luksusie zewnętrznym, na dostatku tego 
świata. Ta postawa dowodzi, iż Bóg 
chciał dotknąć trudnej, ale prawdziwej 
rzeczywistości ludzkiej egzystencji. 
Zatem Bóg, który dziś pragnie przyjść 
do każdego człowieka, nie przychodzi 

ks. JERZY CHWIEĆKO

Słowo 
stało się 
ciałem
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do idealnej rzeczywistości naszego 
życia. Wchodzi w jej całkowitą 
realność. Nie musimy zatem udawać 
przed Bogiem, zakładać maskę i mówić: 
„Zobacz, jaki jestem porządny, jak 
pięknie przyozdobiłem dom, ubrałem 
ładnie choinkę, zaprosiłem gości i 
kupiłem kosztowne prezenty…”. Bóg 
raczej powie: „Pokaż, gdzie jest twoja 
”stajenka betlejemska”, twoja bieda, 
twój bałagan i to, z czym sobie nie 
radzisz, a do czego być może nie chcesz 
się przyznać przed sobą i całym 
światem”. A my mamy odpowie-dzieć: 
„Panie potrzebuję Twego narodzenia w 
moim życiu, bo dawno wystygła moja 
wiara, bo od dawana odczuwam pustkę i 
bezsens życia, bo sobie nie radzę z 
mężem, dziećmi, codziennymi proble-
mami, samym sobą…!”. I dopiero tu 
zaczyna się cud Bożego Narodzenia w 
naszym życiu. Dopiero wówczas, gdy 
zapraszamy Chrystusa w te sfery życia, 
które są naznaczone ludzką biedą 
duchową i materialną, zaczynamy 
wyznawać wiarę w Syna Bożego, wiarę 
w Mesjasza, który przychodzi, aby mnie 
z tego wyzwalać, wlewać w mroki mojej 
duszy swoje światło.

Istnieje dziś wiele pokus, aby 
spłycać znaczenie przyjścia na świat 
Syna Bożego i przeżywać je bardzo 
powierzchownie. Ale czy wówczas 
Słowo, które stało się ciałem, będzie 
konkretem w moim życiu? Czy w ogóle 
dostrzegę piękno i moment przyjścia 
Syna Bożego do mnie osobiście? Tra-
gedią współczesnego chrześcijaństwa, 
jest sprowadzenie czasu przed-
świątecznego zwanego Adwentem, do 
przeżywania go na płaszczyźnie 
jedynie konsumpcyjnej. Zbyt wiele 
energii tracimy na to co zewnętrzne, a za 
mało jest w nas chęci, by skupić się na 
wnętrzu i uporządkować je. Tymczasem 
najlepszy proszek do pranie nie wypierze 
brudnej i uwikłanej w grzech duszy, jeśli 

nie uleczymy jej sakramentalnie. 
Najnowocześniejsze urządzenia nie 
zastąpią człowieka, z którym wchodząc 
w kontakt w pełni możemy uwydatnić 
wymiar osoby. Najwygodniejsze łóżko 
n i e  z a p e w n i  s p o k o j n e g o  s n u  
człowiekowi dręczonemu wyrzutami 
sumienia. Zatraciliśmy potrzebę 
duchowego przygotowania się do tych, 
tak ważnych świąt, a skupiliśmy się na 
substytutach chwilowo poprawiających 
nastrój, ale duszę pozbawiających 
jasnego widzenia.

Zwróćmy uwagę na jeszcze 
jeden wymiar przyjścia Syna Bożego. 
Jest to wymiar wspólnotowy. Do żłóbka 
betlejemskiego nie przyszedł jeden 
pasterz, ale grupa, którą jednoczyła ta 
sama praca, status społeczny, niedola… 
Rodzący się Chrystus pragnie i nas 
zjednoczyć. Chce, by ręce wyciągnęły 
się do zgody, byśmy w drugim 
człowieku zobaczyli brata, siostrę i 
zaczęli naprawiać te wszystkie 
zranienia, które im fundowaliśmy. 
Zobaczmy, że każdy człowiek, szczegól-
nie młody, potrzebuje wspólnoty, 
zauważenia, rozmowy. Tak łatwo 
ranimy bliskie nam osoby, przez naszą 
obojętność, brak miłości. Przełamanie 
się opłatkiem dla samej tradycji staje się 
pustym gestem, jeśli za tym nie idzie 
prawdziwa miłość i zainteresowanie się 
drugim człowiekiem. Nie nawiążemy 
dialogu z synem, czy córką w wieku 
dorastania, jeśli nie umieliśmy roz-
mawiać z nimi i nie mieliśmy dla nich 
czasu w wieku dziecięcym. Chrystus 
stał się człowiekiem po to, by nas z takiej 
powierzchowności wyzwalać i prowa-
dzić do prawdziwej radości życia, do 
głębokiego szczęścia z przeżywania 
chwil z ludźmi, których Bóg stawia na 
drodze naszego życia. Porzuć-my więc 
mrok ogarniający nasze serca i idźmy w 
kierunku światła, które odnajdziemy 
jedynie w bliskości Syna Bożego.          •
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ngelika Kuźniak w swej 
o p o w i e ś c i  r e p o r t e r s k i e j  A„Papusza” kreśl i  por t re t  

cyganskiej poetki i — w tle — obraz 
społeczności polskich Cyganów od 
pierwszej dekady XX w. po lata 80. 
ubiegłego wieku. Daty nie są pewne, rok 
urodzenia Bronisławy Wajs — także. 
Cyganie mają (mieli?) osobliwy 
stosunek do czasu. Raczej nie powiedzą 
„w kwietniu” czy „w maju”, tylko 
„Wtedy, gdy kwitły jabłonki”.

Papusza wspomina gehennę 
Cyganów w czasie II wojny światowej, 
można  by  powiedz ieć ,  s ty lem 
sprawozdawczym. Jej refleksje, 
dotyczące zakazu życia wędrownego i 
przymusowego osiedlania się Cyganów, 
w latach powojennych, są już bogatsze, 
ale jak mówi: „(...) jakby Cyganie mieli 
całą pamięć, toby umarli ze zgryzoty”.

Mała cygańska dziewczynka 
nie buntuje się, gdy matka budzi ją o 
świcie. To Bronia Wajs, przez swoich 
nazywana Papusza (lalka). Spódnicę 
przepasuje fartuchem (pod spodem 
ukryte, przymocowane sznurkiem, 
kołyszą się „złodziejskiej kieszenie”). 
Przyniesie cokolwiek: może kilka 
jabłek, kartofle i jeśli będzie sprytna i 

przebiegła — kurę lub królika. Wie, że 
nie może wrócić z niczym. Uniknie 
wtedy razów ojczyma.

Drugi mąż matki, Jan Wajs, 
jest brutalem, nicponiem, nierobem i 
pijakiem. To nasza ocena. W taborze nikt 
się nie dziwi, nie protestuje, gdy tnie 
biczem kobietę aż „powietrze jęczy, aż 
żmije jej na plecach porosły”. Takie jest 
prawo. Mąż może żonę bić, zabić, 
„sponiewierać ją jak ścierwo jakieś”.

Życie społeczności cygańskiej 
reguluje niepisane prawo, plemienny 
kodeks — wszystko jest ustalone w 
„mageripen”.

O tym Papusza wie od zawsze, 
bo „w taborze zasady wdycha się z 
powietrzem”.

Także w dorosłym życiu z 
pokorą będzie przyjmowała, co 
przyniesie los. Pierwszy mąż ją porzuci. 

Utracona 
tożsamość

TERESA DUBICKA
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(„Odejdź […] Nigdy cię nie kochałem. 
Za żonę wziąłem boś umiała zarobić”). 
Starszy o dwadzieścia cztery lata Dyźko 
Wajs, złamie opór młodziutkiej Papuszy, 
porywając ją...

Zdarzą się w jej życiu inne 
porywy serca. Wyzna, leciutko zawsty-
dzona: „Byłam troszkę kókietka”. 
Pamiątką po tajnych schadzkach z 
żonatym Cyganem będzie blizna 
szpecąca lewy policzek. Odwet 
zdradzonej żony. Rozstanie z Witlodem, 
miłością swego życia, przypłaci 
pobytem w szpitali psychiatrycznym. 
Jednym z wielu.

Taka była: nadwrażliwa, z 
cienką skórą i sercem na dłoni. Pragnęła 
być taka, jak jej współplemieńcy, ale 
pozostała „osobna”. Wyróżnia się nie 
tylko niepospolitą urodą, śpiewa, tańczy 
w zespole Dyźka. Ma dar niezwykły, 
układa „gila” (pieśni).

Jeszcze jako dziecko pragnie 
się nauczyć czytać i pisać. Wie, że liter 
uczą w szkole. Chce, żeby ją tam 
zapisano. Matka machnie ręką, inni w 
taborze będą śmiać się i szydzić.

Czytać nauczy ją żydowska 
sklepikarka (za tłustą kurę na szabas). 
Odtąd Papusza nosi zawsze przy sobie 
ołówek i kartkę, często zamiast papieru 
strzępki gazet, albo opakowanie po 
czekoladzie. Będzie mogła zapisać nie 
tylko „gili romani” (pieśń cygańską) „z 
głowy Papuszy ułożoną”, ale i kartki 
pamiętnika. Zapisuje, notuje, utrwala 
wrażenia. Korespondować będzie z Je-
rzym Ficowskim, Julianem Tuwimem.

Mówi o sobie: „Ja Cyganka 
ciemna...”, „Nauki żadnej nie posiadam, 
żadnej szkoły...”, „Musi być uniwersytet 
[…] Nie mogę być wierszopisarka...” I 
dalej: „Coś we mnie znajszli […] 
Znajszli jakiś wielki talent”.

„Talentliwość” Papuszy nie 
przyniesie jej szczęścia, okaże się 

przekleństwem.
Za namową Jerzego Fico-

wskiego, który ukrywał się w taborze 
Wajsów, nękany przez funkcjonariuszy 
UB, godzi się na druk swoich wierszy. W 
1956 r. ukazują się „Pieśni Papuszy”. 
Szczęśliwa poetka, rozdaje książki 
Cyganom. Dzieli się nimi, jak chlebem. 
Okazało się, kroili na książce kiełbasę, 
pieczony schab, wyrywali kartki, żeby 
podpalić papierosa. Prawdziwe zło 
dopiero się czai...

Ficowski wydaje opracowa-
nie „Cygani polscy”, gdzie umieszcza 
ok. siedmiuset wyrazów z języka 
cygańskiego z tłumaczeniem na język 
polski. Papusza jest posądzona o zdradę 
plemiennych tajemnic. Pobito ją, 
wyklęto, wykluczono. Odtąd jest 
„magerdo” (skalana).

Ona „kala” gniazdo, ale jej 
pieniądze nie były „nieczyste”. Dziesięć 
tysięcy, które otrzymała wraz z nagrodą 
literacką rozdaje swoim w ciągu jednego 
wieczoru...

U schyłku życia owdowiała, 
schorowana, samotna (ukochany, 
przybrany syn przyśle czasem list bez 
adresu zwrotnego) powie z goryczą: „Z 
taboru byłam, teraz znikąd jestem”. „Na 
co mi wierszy moje?” „Gdybym ja 
głupia nie nauczyła się pisać, byłabym 
szczęśliwa”.

Ta książka kończy się, jak 
zakończyło się życie Papuszy — 
smutno. Niechże więc pociechą będą 
słowa z jej pieśni, kiedy poetka, 
nieświadomie, chociaż celowo uderza w 
spiżowy, Horacjański ton:

„Po wielu latach,
a może za jeden krótki czas,
twe ręce podniosą me pieśni”.

 •
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