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Projekty realizowane w 2013 r. 
finansowane ze środków zewnętrznych

Projekty realizuje Knyszyński Ośrodek Kultury, Gmina Knyszyn 
lub Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta

Archaiczne pieśni wołoczebne – Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie –     
10 tys. zł – Zorganizowanych będzie pięć lekcji tradycji w szkołach średnich 
naszego woj. Dotyczące pieśni wołoczebnych oraz 3-trzydniowe warsztaty 
pieśni wołoczebnych dla młodzieży męskiej w KOK, wiosenne kolędowanie 
w wyznaczonych wsiach naszej gminy.

XII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką 
– Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego – 5 tys. zł – Ze wszystkich działań 
dotyczących pieśni wołoczebnych zbierana będzie dokumentacja filmowa    
w celu nagrania filmu etnograficznego dotyczącego praktyk wołoczebnych.

Historia życiem pisana – etap drugi – Urząd Marszałkowski Woj. 
Podlaskiego – 6 tys. zł – Projekt dotyczy zbierania opowieści od najstarszych 
mieszkańców Knyszyna i prezentowane w formach plastycznych, teatralnych. 
Główną ideą projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu przez cały rok 
dzieciom i młodzieży. 

Sztafeta Tradycji – PROW na lata 2007-2013 oś - LEADER Urząd 
Marszałkowski – 16,8 tys. zł – Projekt dotyczy zorganizowania 
Międzynarodowych Spotkań Konopielkowych oraz uszycia strojów dla 
Knyszynianek wraz z kompletem wyposażenia (buty, korale). 

Stare tradycje – nowe obyczaje – PROW na lata 2007-2013 oś - LEADER 
Urząd Marszałkowski – 17 tys. zł – Projekt dotyczy zakupu pieca 
ceramicznego, koła garncarskiego oraz wyposażenie pracowni w podstawowe 
narzędzia. Remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię ceramiczną 
(byłe GCI), Organizacja cyklu warsztatów ceramicznych i garncarskich dla 3 
grup wiekowych.

Zapraszamy do Knyszyna – PROW na lata 2007-2013 oś - LEADER  Urząd 
Marszałkowski – 47,2 tys. zł – Wykonanie drogowych znaków turystycznych 
oraz mapy i folderu turystycznego. Wykonanie 4 witaczy przy drodze 
wojewódzkiej i krajowej, oraz tablicy informacyjnej przy miejscu pamięci 
„Karny obóz pracy w Knyszynie”.
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• Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa stacji 
uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Knyszynie. Termin otwarcia ofert: 05.02.2013 r. 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 321 „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowany termin wykonania 
inwestycji: do 30.09.2013 r. 

• Wojewoda Podlaski pozytywnie rozpatrzył wnioski komunalizacyjne 
Burmistrza Knyszyna, wydając decyzje stwierdzające nabycie prawa 
własności gruntów zajętych pod drogi gminne (obręb: Jaskra  działki nr geod. 
157, 187, 156; obręb: miasto Knyszyn  działki nr geod. 1396, 1393; obręb: 
Wojtówce  147, 144). Prawomocne decyzje stanowią podstawę ujawnienia 
prawa własności gminy Knyszyn w księgach wieczystych. Obecnie toczą się 
postępowania w sprawie regulacji własności pozostałych działek zajętych pod 
drogi. 

• W lutym został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knyszyn, położonej w Zofiówce 
(zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej), oznaczonej nr geod. 
33/1 o pow. 0,5595 ha. Ogłoszenie o przetargu będzie dostępne na stronie 
internetowej www.knyszyn.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz pok. nr 11. 

• Złożony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
wniosek pn. „Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. 
Dmowskiego, 11 Listopada oraz ul. Polnej w Knyszynie” uplasował się na 15. 
pozycji opublikowanej ostatecznej liście rankingowej wniosków i znalazł się 
w grupie wniosków przewidzianych do dofinansowania.

• Złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie rozliczenie 
inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem 
sanitarnym” w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Sprawozdanie 
zostało zatwierdzone.

• 15 stycznia 2013 r. została podpisana Umowa o przyznanie pomocy na 
realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w 
Grądach”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 472.658,75 zł brutto, 
przyznano dofinansowanie w wysokości 244.579 zł, co stanowi niespełna 

Informacje samorządowe
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80% kosztów kwalifikowanych operacji. Realizacja inwestycji została 
zaplanowana na 2014 rok. Operacja jest realizowana w ramach Działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.”

• Złożono wniosek do WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie dotyczące 
usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Knyszyn. Wnioski o 
usuniecie azbestu złożyły 43 osoby.

• Złożono wniosek o dofinasowanie projektu „Promocja dziedzictwa 
historycznego Knyszyna” ze środków PROW na lata 2007-2013 oś - 
LEADER. W ramach projektu zostaną wykonane: 4 witacze przy drodze 
wojewódzkiej i krajowej, oraz tablica informacyjna przy miejscu pamięci 
„Karny obóz pracy w Knyszynie”. Całkowita wartość projektu: 41 315,76 zł. 
Planowane dofinansowanie: 25 tys. zł.

• Rada Miejska w Knyszynie podjęła uchwałę w sprawie taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zatwierdziła ceny 
przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Knyszynie:

3 - na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 1,89 zł netto za 1m + VAT 
3- na zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 3,88 zł netto za 1m  + VAT

Taryfy będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Nabór do przedszkola

Przedszkole w Knyszynie ogłasza nabór 
dzieci 3-6 letnich na rok szkolny 2013/2014.

Kartę zgłoszenia dziecka można otrzymać w kancelarii 
przedszkola lub pobrać elektronicznie ze strony 

www.knyszyn.pl (zakładka Przedszkole w Knyszynie)

Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w kancelarii 
przedszkola w terminie

01.03.2013- 29.03 2013 r. 
w godzinach 8.00-15.00.
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Warsztaty archaicznych pieśni 
wołoczebnych w Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury. Terminy: 
25-27.02.2013 r. – „Lekcje Tradycji” 
– prowadzone w 5 podlaskich 
szkołach średnich w celu naboru 
chętnych uczestników na warsztaty 
pieśni wołoczebnych 
8-10.03.2013 r. – Warsztaty pieśni 
wołoczebnych – KOK 
22-24.03.2013 r. – Warsztaty pieśni 
wołoczebnych zakończone Konwen-
tem Wołoczebników – KOK 
31.03.2013 r. – Kolędowanie 
Wiosenne w 4 podlaskich wsiach.

Warsztaty prowadzić będą: 
Jan Konopko (ur. 1939 r. w Kruszynie) 
„Mistrz”
Swoje dziecięce lata spędził na wsi uczęszcza-
jąc do szkoły podstawowej i pomagając w 
gospodarstwie rodzicom. Mając 16 lat wyje-
chał do Białegostoku, aby uczyć się zawodu 
stolarza. Po wojsku wrócił do Kruszyna tam 
też zakochał się w pięknej sąsiadce, która 
została jego żoną. Na świat przyszły jego dwie 
córki i syn. W latach 60. wyjechał z rodziną do 
Białegostoku, aby kształcić dzieci. W latach 
90. Pan Jan wraz z małżonką stęsknili się za 
melancholią wsi i powrócili na swoje stare 
miejsce do Kruszyna. Mieszkają tu do dziś. 

Przez całe życie Pan Jan rozpoczy-
nał swój poranek od śpiewania godzinek, w 

ciągu dnia podśpiewywał piosenki zasłyszane 
od ojca lub sąsiadów. Jak twierdzi, pieśni są 
nierozerwalną częścią jego życia. Od 2008 r. 
do chwili obecnej uczy młodzież śpiewania 
pieśni wołoczebnych, będąc dla nich mis-
trzem. Opowiada też, jak będąc już kawalerem, 
chodził pod oknami gospodarstw wyśpiewując 
pieśni życzeniowe pannom, paniczykom i 
gospodarzom. 

Dzięki Panu Janowi „nosicielowi 
tradycji” udało się odtworzyć zwyczaj kolędo-
wania w 5 wsiach naszego rejonu oraz wyszko-
lić około 70-osobową grupę młodzieży 
męskiej. Wszystkie działania wokół zwyczaju 
wołoczebnego podejmowane były ze Stowa-
rzyszeniem Tratwa z Olsztyna i Knyszyńskim 
Ośrodkiem Kultury. 

W 2010 r. Pan Jan Konopko godnie 
reprezentował kompanie wołoczebne opowia-
dając o zwyczaju którego już prawie nie było 
podczas Festiwalu Społecznej Aktywności 
Kulturalnej Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Jan Szklarzewski (ur. w 1957 r. w 
Knyszynie, zam. w Guzach) „Mistrz”
Pan Jan od urodzenia do chwili obecnej 
mieszka w swojej wsi gospodarując na 
niewielkim gospodarstwie. Osoba bardzo 
skromna nieco „tłamszona” wcześniej przez 
ojca, a obecnie przez dzieci. W jednym z 
wywiadów etnograficznych z Panem Jankiem 
jego ojciec (ponad 80 lat) wyjątkowo niezado-
wolony powiedział: „rolnik ma być rolnikiem 
a nie artysto, co innego pogrzeb albo Droga 
Krzyżowa a na inne bajta łachy nie ma czasu”.

Pan Jan wyjątkowy pasjonat pieśni 
dawnych i kultywowania tradycji. W swojej 

Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta i Knyszy-
ński Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w realizacji programu „Szko-
ła Mistrzów Tradycji” współfinansowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

Uwaga ta oferta skierowana jest tylko 
do pełnoletnich Panów!

JADWIGA KONOPKO
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wsi uznany za najlepszego „zapiewajłe”. To 
dzięki Panu Janowi w 2008 r. udało się zebrać 
wszystkich panów ze wsi Guzy i tam 
przeprowadzić pierwsze warsztaty pieśni 
wołoczebnych gdzie nauczycielem był Pan 
Janek a uczniami pasjonaci pieśni dawnych ze 
Stowarzyszenia Tratwa z Olsztyna. Również 
dzięki Panu Jankowi po raz pierwszy od lat 70 
ubiegłego wieku odtworzony został zwyczaj 
kolędowania z Konopieką we wsi Guzy, gdzie 
Pan Janek był głównym przewodnikiem. 

Znawca pieśni wołoczebnych, 
pogrzebowych, frywolnych, weselnych w 
ukryciu podśpiewujący całymi dniami. Bardzo 
chętnie udziela informacji o tradycjach roku 
obrzędowego jaki zapamiętał oraz z opowieści 
rodziców i sąsiadów. Jego zbiory pieśni 
dawnych godne są publikacji.

Moderatorzy:
Maciej Żurek – socjolog, skrzypek, 
pszczelarz, lider Stowarzyszenia Tratwa, autor 
licznych projektów edukacyjnych i anima-
cyjnych związanych z muzyką tradycyjną. 
Inicjator powstania Wiejskich Klubów Tańca 
we wsiach Południowego Mazowsza. Od   
2008 r. współpracuje z Knyszyńskim 
Ośrodkiem Kultury na rzecz restytucji tradycji 
wołoczebnych na Północnym Podlasiu.
Marek Szwajkowski – etnolog, w latach 
2000-2004 współpracował z Fundacją 
„Muzyka Kresów”, współtworzył Podróżni-
czy Kolektyw Skrzypcowy, od 13 lat bierze 
udział w projektach Stowarzyszenia Tratwa 
związanych z kulturą ludową. Od 2007 r. 
współorganizował liczne wyprawy terenowe 
na Podlasie związane z tamtejszą tradycją śpie-
waczą, których owocem jest powstanie kom-
panii konopielkowych, które gromadzą się raz 
w roku w Wielkanocną Niedzielę i pieśniami 
wołoczebnymi opowiadają mitologiczne 
historie, a także dobrym życzeniem 
zapewniają w swoich wsiach i gospodarstwach 
dobrobyt na kolejny rok.
Paweł Zając – doktor religioznawstwa; autor 
publikacji z zakresu etnologii religii, religijno-
ści ludowej; organizator licznych badań tere-
nowych (głównie obszar Rumunii i Ukrainy); 
współpracownik Stowarzyszenia Tratwa; od 
2007 zaangażowany w program restytucji 
tradycji wołoczebnych realizowany przez 
Knyszyński Ośrodek Kultury.
Robert Burdalski – Od 10 lat doskonali 
warsztat pracy z głosem m.in. uczestnicząc w 

Międzynarodowej Letniej Szkole Muzyki 
Tradycyjnej organizowanej cyklicznie przez 
Fundację Muzyka Kresów z Lublina. Poznał 
dogłębnie tradycje śpiewacze północnego 
Podlasia oraz lokalnych mistrzów śpiewu 
podczas osobistych poszukiwań, od 2009 r. 
kontynuowanych w ramach projektu „Serce 
Dzwonu” realizowanego przez Stowarzysze-
nie Tratwa, współfinansowanego przez 
MKiDN. Współtworzył grupy wołoczebników 
podtrzymujących tradycję konopielki. Ma 
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla 
młodzieży z zakresu śpiewu tradycyjnego oraz 
gry na bębenku obręczowym i basach. Tworzy 
Kapelę Braci Zawiejoków.

Podlaskie Konsorcjum Kono-
pielkowe
Aby wstąpić w szeregi wołoczebni-
ków i wziąć udział w warsztatach 
trzeba zgłosić się do Knyszyńskiego 
Ośrodka Kultury (kok@knyszyn.pl, 
85 72 79 997).
Szczegółowych informacji udziela 
Jadwiga Konopko, tel. 679780111

Program IMiT skierowany jest do 
polskich instytucji zajmujących się 
kultywowaniem rodzimej tradycji 
muzycznej oraz artystów muzyków 
ludowych. Nawiązuje do rozpowsze-
chnionej w wielu krajach o rozwinię-
tej kulturze muzycznej, idei podtrzy-
mywania lokalnych tradycji muzy-
cznych, w tym tradycyjnych technik 
wykonawczych związanych z grą i ze 
śpiewem. Program polega na organi-
zowaniu przez instytucje i organiza-
cje społeczne warsztatów w trakcie 
których artyści muzycy ludowi prze-
kazują umiejętności tradycyjnego 
wykonawstwa w zakresie gry na 
instrumentach i śpiewu.                    •
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Projekt systemowy „Czym skorupka 
za młodu…– indywidualizacja 
procesów nauczania wychowania 
uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych w gminie Knyszyn” jest 
realizowany od września 2011 roku i 
potrwa do końca lipca 2013 r. Do tej 
pory wzięła w nim udział setka dzieci 
z naszych szkół. W zależności od 
indywidualnych potrzeb uczniowie 

uczestniczą w dodatkowych zaję-
ciach bądź to rozwijających zaintere-
sowania, bądź pomagających w 
przezwyciężaniu zdiagnozowanych 
trudności. 

Projekty indywidualizacji 
nauczania w klasach I-III są 
elementem reformy systemu oświaty 
i obejmują wynikającą z niej zmianę 
sposobu pracy szkoły. W ich ramach 

 

URSZULA PUŁAWSKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktorskie gwiazdy

Kukiełki i inne pomoce dydaktyczne, z których będą korzystać uczniowie 
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mogą być finansowane: zajęcia 
dodatkowe oraz doposażenie bazy 
dydaktycznej szkoły w materiały 
dydaktyczne. Dzięki realizacji nasze-
go projektu obie szkoły systematy-
cznie uzupełniają klasy w ciekawe i 
niestandardowe pomoce dydakty-
czne.  

Prowadzone w knyszyń-
skiej szkole przez Bernadetę Przyby-
szewską zajęcia artystyczno-             
-teatralne to dla uczestników nie 
tylko ciekawe spędzenie wolnego 
czasu. Uczniowie uczą się prezenta-
cji własnej osoby, recytacji, emisji      
i modulacji głosu, doskonalą pamięć    
i wymowę. To procentuje nie tylko   
na lekcjach języka polskiego, ale 
również w kontaktach interpersonal-

nych. Ponadto dzieci same wykonują 
większość dekoracji potrzebnych do 
przedstawienia. 

Wystawiony w kwietniu 
ubiegłego roku „Kopciuszek” za-
chwycił wszystkich widzów: zapro-
szonych uczniów, rodziców i przed-
szkolaków. Obecnie mali artyści 
pracują nad przedstawieniem „Cali-
neczka”. Pani Bernadeta postanowiła 
rozszerzyć działalność małych arty-
stów o przedstawienia kukiełkowe.    
I tak, zakupione przez nią zestawy 
pacynek posłużą do wykonania przez 
uczniów w przyszłości wspaniałych 
przedstawień teatralnych i być może 
wykreują aktorskie gwiazdy:   

•

AGENT UBEZPIECZENIOWY

ROBERT BUDNY
? usługi rachunkowo-księgowe
? ubezpieczenia majątkowe
? komunikacyjne

Bardzo korzystne 
warunki dla nowych klientów!
ul. Barbary Radziwiłłówny 2
19-120 Knyszyn 

tel. kom. 695 711 064

REKLAMA                                                                                       
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W sobotę 9 lutego na hali sportowej 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Knyszynie odbył się Turniej 
Młodzików o Puchar Burmistrza 
Knyszyna. W turnieju wystartowało 
10 drużyn.

W grupie A grali chłopcy z 
BSP Jagiellonii I, Korony II 
Ostrołęka, Rony 03 Ełk, Hetmana 
Baranowo oraz Podlasiaka Knyszyn. 
W grupie B zaś dwie drużyny 
Jagiellonii, Korony I Ostrołęka, 
Wigier Suwałki i OSiR-u Hajnówka.

By wyłonić zwycięzcę 
rozegrano 33 mecze. Zwyciężyła 

drużyna BSP Jagiellonii I przed 
Koroną II Ostrołęka i BSP Jagiellonią 
II.

Wyłoniono również najle-
pszych zawodników w poszczegól-
nych kategoriach. Bramkarzem 
turnieju został Krzysztof Sztukowski 
z Wigier Suwałki; strzelcem z 
dorobkiem 12 bramek – Kacper 
Skibko z Jagiellonii I, zaś najlepszym 
zawodnikiem – Kacper Głowicki z 
Jagielloni I.

Organizatorzy uhonorowali 
również najmłodszego członka 
turnieju, którym został Wojtek 

ANNA ANETA MOLSKA

Turniej Młodzików o Puchar 
Burmistrza Knyszyna
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Ładysz z Jagiellonii III. Czołowe 
drużyny oraz najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, medale oraz 
nagrody indywidualne.

Organizatorzy dziękują 
sponsorom – Urzędowi Miejskiemu 
w Knyszynie, firmom: EURO-MIX,  
BETEX, KURIER, DUET oraz 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcą-
cych w Knyszynie.

Jak zapowiedział jeden        
z organizatorów, biorąc pod uwagę 
sprawną organizację turnieju oraz 
wysoki poziom rywalizacji spor-
towej – czynione są starania o rozsze-
rzenie listy uczestników o drużyny 
zagraniczne. Trzymajmy kciuki za 
ten pomysł!

Klasyfikacja końcowa Turnieju:
1. BSP Jagiellonia Białystok –
 pierwsza drużyna
2. Korona Ostrołęka – druga drużyna
3. BSP Jagiellonia Białystok – druga 
drużyna
4. Hetman Baranowo
5. Wigry Suwałki
6. Korona Ostrołęka – pierwsza
drużyna
7. OSiR Hajnówka
8. Rona Ełk
9. Podlasiak Knyszyn
10. BSP Jagiellonia Białystok –
 trzecia drużyna

Turniej relacjonowały Radio Bia-
łystok, TVP Białystok oraz portal 
Podlaski Sport.                                 •

27 stycznia w KOK odbył się Powiatowy Przegląd Kolędniczy. Wybrany na nim 
zespół Knyszynianki prezentował Powiat Moniecki w dniu 3 lutego na 
Wojewódzkim Przeglądzie Kolędniczym w Hajnówce. Wzięło w nim udział 28 grup. 
Knyszynianki zajęły drugie miejsce.

Sukces Knyszynianek
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55% Polaków nie czyta książek – tak 
podają fachowe źródła. W naszym 
środowisku jest lepiej, więcej jest 
czytających niż tych, którzy książki i 
bibliotekę omijają szerokim łukiem. 
Zawsze jednak mogłoby być lepiej, 
zwłaszcza, że księgozbiór w naszej 
placówce jest naprawdę duży i jest w 
czym wybierać. Najważniejsze w 
czytaniu jest to, aby zachęcić 
najmłodsze dzieci do czytania i 
zaszczepić w nich nawyk sięgania po 
książkę częściej niż „odpalania” 
komputera.

Zdarzyła się taka sytuacja 
zupełnie niedawno, iż 89-letni 

czytelnik w związku ze swoim 
wiekiem i niemożnością czytania, 
podziękował za wieloletnią współ-
pracę. Z prawdziwym wzruszeniem 
dziękował za wszystkie te wspólne 
lata. Praktycznie całe swoje długie 
życie czytał i co teraz? No cóż, pozo-
staną wspomnienia o przeczytanych 
książkach, a dla nas o miłym, kultu-
ralnym i wiernym czytelniku.Warto 
więc zachęcać jak najmłodsze dzieci, 
aby odkrywały świat za pośredni-
ctwem literatury, co z pewnością 
wyjdzie tylko na dobre.

Biblioteka to też miejsce, 
gdzie oprócz wypożyczania książek 

O czytaniu i nieczytaniu książek
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Zakochane święto w bibliotece
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można pożytecznie i miło spędzić 
czas. Zaproponowaliśmy na koniec 
karnawału imprezę „Zakochane 
święto w bibliotece”. Dwudziesto-
osobowa grupa dzieci z klas IV-VI 
świętowała te sympatyczne święto. 
Bawiliśmy się kilka godzin tańcząc, 
odgadując zagadki, kalambury, 
quizy. Dzieci wykonały też walen-
tynkowe serca, którymi na koniec 
spotkania wymieniły się. Ważne też 
podczas takich spotkań jest to, iż 
zachęcamy uczestników do czytania 
proponując literaturę zbliżoną do 
tematu spotkania. 

Zapraszam do odwiedzenia 
strony biblioteki
www.biblioteka.knyszyn.pl, gdzie 
pełna relacja i mnóstwo zdjęć.

•

Jak co roku w Knyszyńskim Ośrodku 
Kultury odbył się zimowy aktywny 
wypoczynek dla dzieci z Knyszyna 
pod hasłem Akcja Zima.

Zajęcia odbywały się  
podczas ferii zimowych codziennie w 
godzinach od 10.00 do 14.00. Przez 
wszystkie 9 dni zimowiska średnio w 
z a j ę c i a c h  u c z e s t n i c z y ł o  3 0  
dzieciaków, które codziennie na 
drugie śniadanie otrzymywały gorące 
kakao oraz słodką bułeczkę.

Podczas ferii organizowano 
różnego rodzaju zabawy, konkursy, 
zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
plastyczne oraz cyrkowe. 25 stycznia 
dzieci wyjeżdżały do Centrum 
Zabaw Fikoland w Białymstoku – 
była to miła niespodzianka, z której 
wszystkie dzieci były bardzo 
zadowolone. 29 stycznia odbyło się 
spotkanie z policją oraz strażą 
pożarną z Moniek.

Na zakończenie i podsumo-
wanie Akcji Zima 2013 zorganizo-
wany został bal karnawałowy, na 
który dzieci zjawiły się przebrane w 
bajkowe kreacje. Najaktywniejsi 
uczestnicy zostali nagrodzeni 
dyplomami. Na zakończenie balu 
wybrano też najbardziej pomysłowo 
przebrane dzieci, które dostały 
specjalne nagrody.                            •

IWONA WASILUK

Akcja Zima 
2013

Zajęcia w czasie Akcji Zima 2013
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dmund Chodorowski urodził 
się 20 marca 1929 r. we wsi EGrądy. Grądy nie były zwykłą 

pańszczyźnianą wsią, ale tzw. przed-
mieściami Knyszyna. 

Dziadkami Edmunda byli 
Stanisław i Kazimiera Chodorowscy. 
Stanisław przez dwanaście lat służył 
w carskim wojsku w Petersburgu 
jako podoficer. Dziadek zmarł przed 
pierwsza wojną światową w czasie 
epidemii duru brzusznego lub tyfusu. 
Babka Kazimiera (1883-1946) 
musiała samotnie wychowywać 
trzech synów: Józefa (1902-1986), 
Ignacego (1906-1940) i Wincentego 
(1909-1935). Rodzina, jak na 
stosunki wiejskie, była zamożna i 
jednocześnie ambitna, o czym 
ś w i a d c z y  n a s t ę p u j ą c y  f a k t .  
Najmłodszy syn Wincenty po 
o d z y s k a n i u  p r z e z  P o l s k ę  
niepodległości, po ukończeniu 

W listopadzie 2012 r. zmarł Edmund Chodorowski. Przez 
czterdzieści lat był związany z ziemią knyszyńską jako nauczyciel 
i dyrektor szkół. Po przejściu na emeryturę przez dwadzieścia lat 
był aktywnym regionalistą oraz piewcą historii ziemi 
knyszyńskiej. Redakcja „Nowego Gońca Knyszyńskiego”, 
którego redaktorem był od 1996 roku aż do śmierci, pragnie 
uhonorować go niniejszym tekstem.

Pamięci 
Edmunda Chodorowskiego

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Od lewej: Ignacy i Wincenty Chodoro-
wscy, stryjowie Edmunda, 1927 r.
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szkoły powszechnej kontynuował 
naukę w gimnazjum w Nowej 
Wilejce. Po uzyskaniu matury 
rozpoczął studia na Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we 
Lwowie, które ukończył z dyplomem 
lekarza weterynarii. Wykształcenie 
syna na lekarza weterynarii było 
bardzo kosztowne i jednocześnie 
było wielkim awansem w hierarchii 
wiejskiej. Po studiach ukończył 
podchorążówkę we Włodzimierzu. 
Przedwojenne wojsko polskie 
opierało się na koniu. Liczna była 
kawaleria. Tabory oraz artyleria była 
ciągniona przez konie. Koni więc w 
wojsku było dużo. Duże było także 
zapot rzebowanie  na  lekarzy  
weterynarii. Wincenty Chodorowski 
postanowił swoją karierę związać z 
w o j s k i e m .  Z o s t a ł  l e k a r z e m  

weterynarii w 6. Pułku Artylerii 
Lekkiej w Stanisławowie . Niestety 
służył w wojsku krótko, ponieważ w 
maju 1935 r. w wieku 26 lat zginął w 
tragicznym wypadku podczas 
transportu kolejowego koni. Można 
sobie wyobrazić, jakim ciosem dla 
rodziny była jego śmierć. Wykształ-
cony olbrzymim wysiłkiem rodziny, 
zginął u progu samodzielnego życia.

Ojciec Edmunda Józef 
ożenił się z Heleną Fidrocką i jako 
najstarszy syn przejął rodzinne 
gospodars two.  Edmund miał  
czwórkę młodszego rodzeństwa-
brata Romana oraz siostry Alfredę, 
Łucję i Hannę. Naukę rozpoczął w 
szkole powszechnej w Zofiówce. 
Naukę w szkole polskiej przerwała 
druga wojna światowa. Okupujące 
Białostocczyznę Sowieci zachowali 

Edmund Chodorowski jako wychowawca II klasy SP w Dziękoniach , 1952 r.
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szkoły, ale wprowadzili do nich 
naukę  j ęzyka  rosy j sk iego  i  
białoruskiego. Nie ma bezpośrednich 
d o w o d ó w ,  a l e  E d m u n d  
prawdopodobnie chodził do szkoły w 
t y m  o k r e s i e .  Z a  S o w i e t ó w  
właściciele dużych gospodarstw byli 
traktowani jako wrogowie ustroju 
Część z nich została wywieziona na 
Syberię. Rodzinie Chodorowskich 
udało się uniknąć wywózki. Jednak 
ich gospodarstwo, które miało ponad 
20 ha, podlegało tzw. obrezce. 
Urzędnicy sielsowietu czy gorsowie-
tu odcinali grunty powyżej 15 ha i 
przekazywali je chłopom małorol-
nym oraz bezrolnym. Była to tzw. 
urawniłowka. Za okupacji niemie-
ckiej szkolnictwo zostało całkowicie 
zlikwidowane. W tym okresie 
Edmund pomagał ojcu w prowadze-
niu gospodarstwa oraz mimo iż był 
jeszcze dzieckiem,  musiał praco-
wać jako robotnik przymusowy przy 
kopaniu rowów melioracyjnych, 
budowie drogi Knyszyn – Jasionów-
ka i w knyszyńskim majątku. Ojciec 

Edmunda – Józef był przedwojen-
nym plutonowym. W okresie okupa-
cji i bezpośrednio po niej był zaanga-
żowany w konspirację akowską. Jak 
twierdzi brat Roman, on i Edmund 
chodząc do szkoły po wojnie, 
przenosili meldunki konspiracyjne.

Kres okupacji niemieckiej 
umożliwił mu dalszą naukę. Szóstą 
klasę szkoły podstawowej ukończył 
w Zofiówce, natomiast siódmą i 
ósmą w Knyszynie. W chwili 
ukończenia szkoły podstawowej 
miał już 18 lat. Chciał kontynuować 
naukę. Niestety, pod koniec lat 
czterdziestych i pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych znowu powrócił 
kułak jako wróg ustroju. Rolnicy 
mający więcej ziemi byli prześlado-
wani przede wszystkim ekonomi-
cznie. Nakładano na nich wysokie 
podatki oraz obowiązkowe dostawy, Regina i Edmund Chodorowscy

Edmund Chodorowski jako żołnierz 
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których nie byli w stanie zrealizować. 
Za to często wsadzano ich do 
więzienia. Ich gospodarstwa naje-
żdżały brygady zetempowców, 
którzy pod ochroną ubowców młócili 
zboże i zabierali wszystkie ziarno. 
Ojciec Edmunda, aby nie zostać 
ograbiony przez państwo, część 
d o b y t k u  t r z y m a ł  u  s ą s i a d a  
Łazarczyka, który miał mało ziemi i 
nie był narażony na represje. 
Również dzieci kułaków nie były 
przyjmowane do dziennych szkół 
średnich i wyższych. Jedyną szansą 
nauki dla nich była nauka w szkołach 
zaocznych i wieczorowych. I taką 
drogą postanowił iść Edmund. Całą 
swoją edukację, aż do uzyskania 
stopnia magistra oraz studia 
podyplomowe odbył w trybie 
zaocznym. W latach 1947-1950 
uczył się w Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych w 
Białymstoku. Maturę zdał w 1951 r. 
Od 1 października 1950 r. rozpoczął 
pracę w Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej, Wydział Oświaty w 
Białymstoku jako referent akcji 
soc ja lne j .  Pracował  na  tym 
stanowisku do 31 sierpnia 1951 r. W 
p ó ź n i e j s z e j  k o r e s p o n d e n c j i  
wyjaśniał, iż od początku chciał 
uczyć w szkole. Pewnie przeszkodą 
był brak matury. Po zdaniu matury od 
1 września 1951 r. rozpoczął pracę 
jako nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w  D z i ę k o n i a c h .  U c z ą c  w  
Dziękoniach, ukończył zaocznie w 
r o k u  s z k o l n y m  1 9 5 2 / 1 9 5 3  
Państwowe Kursy Nauczycielskie w 
Białymstoku i uzyskał Dyplom 
Nauczyc ie l a  Szkó ł  Ogó lno-
kształcących. Miał już pełne 

kwalifikacje do pracy jako nauczy-
ciel. Jego specjalnością była fizyka. 
W szkole w Dziękoniach uczył do 
końca roku szkolnego 1954/55. 
Następnie przez dwa lata uczył w 
szkole w Milewskich. Od 1 marca 
1956 r. rozpoczął pracę w Szkole 
Podstawowej w Zofiówce, gdzie sam 
w połowie lat  t rzydziestych 
rozpoczynał edukację. Od kwietnia 
do czerwca 1957 r. odbywał krótką 
służbę wojskową. W szkole w 
Zofiówce uczył do 31 marca 1972 r., 
czyli przez ponad 16 lat. Od 1960 r. 
pełnił obowiązki kierownika szkoły. 
W latach 1960-1963 uczył się w 
S t u d i u m  N a u c z y c i e l s k i m  w  
Białymstoku, Wydział Zaoczny dla 

Pierwsza komunia Andrzeja Chodorowskiego
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pracujących – kierunek fizyka. Po 
ukończeniu studium nauczycielskie-
go został mianowany kierownikiem 
szkoły. Był najdłużej urzędującym 
kierownikiem szkoły w Zofiówce. W 
1958 roku ożenił się z mieszkanką 
Zofiówki – Reginą Kochańską, też 
nauczycielką. Regina była silną 
osobowością, mocno zaangażowaną 
w dzia ła lność  harcerską.  W 
małżeńs twie  Chodorowsk ich  
urodziło się dwóch synów: Andrzej i 
Błażej. Edmund Chodorowski 
pracując w Zofiówce przez wiele lat 
był instruktorem fizyki i chemii w 
Powiatowym Ośrodku Metody-
cznym w Mońkach. Był także instru-
ktorem spółdzielni uczniowskich. W 
latach 1967-1971 studiował zaocznie 
pedagogikę na wydziale humani-
stycznym Uniwersytetu Gdańskiego, 
którą ukończył z tytułem magistra 
pedagogiki. 

Praca w Zofiówce była 
okresem stabilizacji życiowej. 
Szkoła w Zofiówce uchodziła za 
jedną z najlepszych w powiecie. 
Wielokrotnie odbywały się w niej 
konferencje powiatowe nauczycieli. 
Edmund Chodorowski był mocno 
zaangażowany w działalności szkoły 
oraz całej społeczności wiejskiej, 
dbał o aktywność fizyczną uczniów. 
Zakupił stół do tenisa stołowego, z 
którego korzystali także mieszkańcy 
wsi. Za szkołą urządził strzelnicę, na 
której uczniowie oraz nauczyciele 
strzelali z karabinka sportowego. Na 
górce znajdującej się na polu teścia 
zimą organizował zawody saneczkar-
skie i narciarskie. Był organizatorem 
rozgrywek siatkarskich między 
nauczycielami i uczniami. Mimo 
sukcesów w pracy perspektywa pracy 
w Zofiówce aż do emerytury nie 
odpowiadała jego ambicjom. Zmiana 

Edmund Chodorowski jako student Studium Nauczycielskiego w Białymstoku, 
1960 r.
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pracy wymagała przeniesienia się do 
większego ośrodka. Z tą myślą w 
1968 r. rozpoczął budowę w Knyszy-
nie domku jednorodzinnego. Po 
zakończeniu budowy na początku lat 
siedemdziesiątych, przeniósł się 
wraz z rodziną do Knyszyna. 
Niewątpliwie pozytywna ocena jego 
pracy w Zofiówce oraz ukończenie 
studiów magisterskich pozwoliło na 
awans w hierarchii zawodowej. Od 1 
kwietnia 1972 r. rozpoczął pracę w 
Wydziale Oświaty Powiatowej Rady 
Narodowej w Mońkach jako 
wizyta tor.  Pracował  na  tym 
stanowisku do 31 grudnia tego roku. 

Na początku 1973 r. wszedł 
w życie nowy podział administra-
cyjny szczebla podstawowego kraju. 
Zostały zlikwidowane gromady a na 
ich miejsce powołano znacznie 
większe terytorialnie jednostki – 
gminy. W gminach utworzono 
stanowisko gminnego dyrektora 

szkół, utworzono Zbiorczą Szkołę 
Gminną w Knyszynie. Gminnym 
dyrektorem szkół w Knyszynie został 
mianowany Edmund Chodorowski, 
podlegały mu wszystkie placówki 
oświatowe w gminie. Sprawował nad 
nimi nadzór pedagogiczny i  
finansowo-gospodarczy. Był jedno-
cześnie dyrektorem Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Knyszynie.  Jako 
gminnemu dyrektorowi podlegały 
mu następujące szkoły:
1. Liceum Ogólnokształcące, internat 
tegoż liceum i Szkoła Podstawowa w 
Knyszynie
2. Licem Rolnicze i Zasadnicza 
Szkoła Rolnicza w Knyszynie
3. Szkoła Podstawowa i Zasadnicza 
Szkoła Rolnicza w Kalinówce 
Kościelnej
4. Szkoła Podstawowa w Zofiówce. 
5. Państwowe Przedszkole w 
Knyszynie oraz przyzakładowe w 
PGR Knyszyn.

Edmund Chodorowski jako kierownik Szkoły Podstawowej w Zofiówce
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Oświatą gminną kierował 
przy pomocy zastępców; a miano-
wicie zastępcy gminnego dyrektora 
szkół zajmującego się wybranymi 
zagadnieniami wszystkich placówek 
w gminie, do szkół rolniczych i 
szkoły podstawowej w Knyszynie.

Będąc gminnym dyrekto-
rem szkół dalej podnosił swoje 
kwalifikacje. W roku szkolnym 
ukończył studium podyplomowe na 
Uniwersytecie Warszawskim, Wy-
dziale Dziennikarskim i Nauk 
Politycznych o specjalności prope-
deutyka nauki o społeczeństwie. 
Ciekawostką jest fakt iż w 1978 r. 
skończył kurs rolniczy i uzyskał tytuł 
wykwalifikowany rolnik – hodowca 

bydła. Gdy z końcem roku szkolnego 
1974/75 na emeryturę przeszedł 
długoletni dyrektor liceum ogólno-
kształcącego Czesław Konopko, jego 
następcą został Edmund Chodoro-
wski. Można powiedzieć, iż w tym 
momencie miał on całkowitą władzę 
nad oświatą w gminie. W następnych 
latach zakres jego władzy uległ 
jednak zmniejszeniu. W 1976 r. 
utworzono w Knyszynie Zespół 
Szkół Rolniczych w skład którego 
weszło nowo powstałe wieczorowe 
technikum rolnicze oraz liceum 
rolnicze i zasadnicza szkoła rolnicza. 
Dyrektorem zespołu został Henryk 
Stasiewicz. Zespół szkół rolniczych 
od tego czasu nie podlegał gminnemu 
dyrektorowi szkół. W 1984 r. 
nastąpiła kolejna reorganizacja 
szkolnictwa. Zostało zlikwidowane 
stanowisko gminnego dyrektora 
szkół i utworzono stanowisko 
inspektora oświaty, którym została 
Janina Bagińska. Inspektorowi 
oświaty podlegały szkoły podstawo-
we oraz placówki wychowania 
przedszkolnego w gminie. Edmund 
Chodorowski skupił się na kierowa-
niu liceum ogólnokształcącym, które 
z o s t a ł o  p o d p o r z ą d k o w a n e  
Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Białymstoku. Liceum stało się 
samodzielną jednostką, tylko sprawy 
finansowe prowadził wspólny dla 
wszystkich szkół w gminie Zespół 
Obsługi Finansowo-Księgowej w 
Knyszynie. Stan ten trwał do roku 
1993, kiedy utworzono Zespół Szkół 
Ogólno-kształcących w Knyszynie, 
szkołą podstawową i liceum znów 
zarządzał jeden dyrektor. Edmund 
Chodorowski był już wtedy na 

Edmund Chodorowski wśród kierowników 
szkół na wycieczce w góry 1968 r.
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emeryturze.
Pracując jako gminny dyre-

ktor, czy też później jako dyrektor 
liceum uczył jednocześnie w 
szkołach knyszyńskich. Z tym że 
zmienił specjalizację z fizyki na 
historię. Jak pisałem wcześniej, 
ukończył studium nauczycielskie – 
kierunek fizyka, uczył fizyki w 
Zofiówce a także był wizytatorem 
tego przedmiotu. Nie ma żadnych 
dowodów, iż studiował tylko na 
kierunku sensu stricte historia. A 
mimo to jego specjalnością jako 
nauczyciela w Knyszynie stała się 
historia. Widocznie historia była jego 
pasją, którą z czasem zamienił w 
zawód. 

W 1988 r. dzięki staraniom 
Edmunda Chodorowskiego rozpo-

częto rozbudowę budynków szkół 
knyszyńskich, polegającą na zabudo-
wie wnęki na styku starego budynku 
szkoły podstawowej i budynku 
liceum. Budowa, którą zakończono 
już po jego odejściu na emeryturę 
pozwoliła na znaczne powiększenie 
powierzchni użytkowej szkół. 
Edmund Chodorowski przeszedł na 
emeryturę z dniem 30 września     
1990 r., po przepracowaniu czterdzie-
stu lat w szkolnictwie. Ukoronowa-
niem jego pracy było nadanie kny-
szyńskiemu liceum imienia Czesława 
Kudzinowskiego, niewątpliwie 
najwybitniejszego naukowca,  
jakiego wydała ziemia knyszyńska. 
Stało się to 12 października 1990 r. 
Podczas uroczystości  l iceum 
otrzymało sztandar oraz odsłonięto 

Edmund i Regina Chodorowscy oraz Alina i Czesław Łotowscy. Początek lat 70. 
XX w.
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tablicę pamiątkową. W uroczystości 
ucze-stniczyli koledzy ze studiów 
oraz doktoranci  profesora z  
U n i w e r s y t e t u  i m  A d a m a  
Mickiewicza w Poznaniu, którzy 
wspomnieniami o profesorze nadali 
szczególny charakter  przed-
sięwzięciu. Uroczystość ta była 
okazją do podziękowania Edmundo-
wi Chodorowskiemu za wieloletnią 
pracę oraz do jego pożegnania, w 
związku z przejściem na emeryturę. 
Będąc na emeryturze przez ponad 
dwa lata uczył on jeszcze na część 
etatu w szkole. 

Emerytura dla człowieka 
tak dotychczas aktywnego nie mogła 
być okresem bezczynności. Znalazł 
sobie nowe zajęcia, którym zaczął 
oddawać się z pasją. Takim 
działaniem była praca regionalisty 
oraz kontynuacja pasji historyka w 
odkrywaniu historii Knyszyna. 
Działalność regionalisty polegała na 

aktywnym uczestnictwie w pracach 
Knyszyńskiego Towarzystwa Regio-
nalnego im. Zygmunta Augusta. 
Przez wiele lat był członkiem 
zarządu, sekretarzem a ostatnio 
honorowym prezesem KTR. Wielo-
krotnie reprezentował knyszyńskich 
regionalistów na spotkaniach 
wojewódzkich, a także krajowych. 
Trzykrotnie brał udział w organizo-
wanych co cztery lata Krajowych 
Kongresach Regionalistów, we 
Wrocławiu, Radomiu i Gorzowie 
Wielkopolskim. Na wojewódzkie i 
krajowe spotkania jeździł na swój 
koszt. Na tych spotkaniach często 
zabierał głos. W działalności Kny-
szyńskiego Towarzystwa Regional-
nego bywały okresy mniejszej 
aktywności .  Aktywny udzia ł  
Edmunda Chodorowskiego na forum 
wojewódzkim i krajowym regionali-
stów, przypominał o istnieniu 
towarzystwa i był czasami jedynym 

Od prawej: Anna Przytomska, Regina Chodorowska, Halina Ostrowska, Edmund 
Chodorowski 
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przejawem jego aktywności.
Edmund Chodorowski  

opracował wiele wątków historii 
Knyszyna i okolic. Szczegółowo 
opisał m.in. historię knyszyńskiej 
straży pożarnej, szkolnictwa, 
harcerstwa, udział knyszyniaków w 
walkach na frontach drugiej wojny 
światowej. Opracował kalendarium 
dziejów Knyszyna. Swoje prace za-
mieszczał w „Gońcu Knyszyńskim”, 
„Białostocczyźnie” i  „Czasie 
Miłosierdzia”. Był najpłodniejszym 
autorem „Gońca Knyszyńskiego” w 
zakresie historii. Popularyzował 
dalej sylwetkę profesora Czesława 
Kudzinowskiego. Z jego inicjatywy 
Sławomir Radecki napisał pracę 
magisterską o profesorze, a następnie 
wydał ją w serii Biblioteka Gońca 
K n y s z y ń s k i e g o .  Wi e l e  j e g o  
artykułów, zwłaszcza opisujących 
l o s y  m i e s z k a ń c ó w  z i e m i  
knyszyńskiej w okresie II wojny 

światowej ma wartość źródłową. W 
artykułach pisanych w okresie 
późniejszym historia często była 
tylko pretekstem do rozważań 
moralno-filozoficznych. Swój 
dorobek pisarski wydał w ramach 
Biblioteki Gońca Knyszyń-skiego w 
trzech tomach o wspólnym tytule 
„Knyszyńskie Szkice Historyczne”. 
Pierwszy tom ukazał się w1997 r., 
drugi w2001 r., a trzeci w 2004 r. 

Edmund Chodorowski był 
członkiem Białostockiego Towarzy-
stwa Naukowego. Z jego inicjatywy 
jeden numer organu BTN – 
„Białostocczyzna” (3/97) w znacznej 
mierze został poświęcony Knyszy-
nowi. Przez wiele lat jego ulubionym 
hobby było pszczelarstwo. Na bazie 
miodu sporządzał  znakomite  
nalewki. W piwnicy miał urządzony 
warsztat stolarski w którym od czasu 
do czasu lubił majsterkować. 

Edmund Chodorowski był 

Komisja maturalna: Wiesław Kruczała, Edmund Chodorowski i Anna Sienkiewicz
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człowiekiem głęboko wierzącym. 
Cieszył się niewątpliwie zaufaniem 
śp. księdza dziekana Alfreda 
Ignatowicza. Najpewniej dzięki jego 
rekomendacji został świeckim 
członkiem I Synodu Archidiecezji 
Białostockiej. Brał udział w otwarciu 
Synodu przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II podczas jego wizyty w 
Białymstoku w 5 czerwca 1991 r. w 
katedrze białostockiej. Obrady 
Synodu trwały w formie okresowych 
sesji do 2000 r. Efektem prac Synodu 
są statuty Synodu zatwierdzone przez 
arcybiskupa Stanisława Szyme-
ckiego. Statuty Synodu można 
określić jako konstytucję Archidie-
cezji Białostockiej. 

Chcąc robić karierę zawo-
dową w okresie panowania władzy 
ludowej musiał zapisać się do jednej 
z kilku działających oficjalnie partii. 
Jako człowiekowi wierzącemu akces 
do PZPR był nie do przyjęcia. 
Zdecydował się na członkostwo w 
Zjednoczonym Stronnictwie Ludo-
wym (ZSL), które na początku lat 
dziewięćdziesiątych zostało prze-
kształcone w Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL). Do ZSL zapisał się 
już w 1952 r. Przez wiele lat w okresie 
1960-1990 był społecznym prezesem 
najpierw gromadzkiego a później 
gminnego komitetu ZSL. Okresowo 
był członkiem wojewódzkiego 
komitetu ZSL, a także delegatem na 
kongresy wojewódzkie i krajowe 
Stronnictwa. Niewątpliwie członko-
stwo w ZSL, który miał pewną pulę 
stanowisk do obsadzenia, pomogło 
mu w awansach zawodowych. 
Ciekawostką jest fakt, że mimo iż był 
człowiekiem wierzącym, to w latach 

siedemdziesiątych przez kilka lat był 
prezesem TKKŚ Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Świeckiej, 
organizacji w zamyśle władzy 
mającej na celu ateizację społeczeń-
stwa. Pełnienie stanowisk kierowni-
czych w okresie realnego socjalizmu 
wymagało pewnej dozy oportuni-
zmu. Przez kilka kadencji Edmund 
Chodorowski był radnym groma-
dzkim i gminnym. Za swoją pracę 
zawodową oraz aktywność społeczną 
został uhonorowany licznymi odzna-
czeniami. Oto niektóre z nich:
1. Złota Odznaka ZNP – 1971 r.,
2. Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.,
3. Złota Odznaka Zasłużony Biało-
stocczyźnie – 1978 r.,
4. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski – 1979 r.,
5.Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej – 2002 r.

Życie osobiste Edmunda 
Chodorowskiego miało momenty 
tragiczne. W 1980 r. w wieku zale-
dwie 44 lat zmarła na nowotwór jego 
ukochana żona Regina. Młodszy syn 
Błażej w momencie śmierci matki 
miał tylko trzynaście lat. Strasznym 
ciosem dla Edmunda była jego 
samobójcza śmierć w 2004 r. 

W 1990 r. zdecydował się na 
powtórny związek małżeński. Jego 
drugą żoną została Elżbieta Nowa-
cka. Ostatnie lata jego życia były 
bardzo trudne. Choroba wyłączyła go 
całkowicie z aktywności i na ponad 
trzy lat przykuła do łóżka. W tym 
trudnym dla niego okresie z wielką 
heroicznością i poświęceniem opie-
kowała się nim Elżbieta. Jej troskliwa 
opieka niewątpliwie przedłużyła mu 
życie. 
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Jakim człowiekiem był Ed-
mund Chodorowski? Tak wspominał 
go dyrektor Krzysztof Chowański 
żegnając podczas uroczystości 
pogrzebowych w knyszyńskim 
kościele: „Pan dyrektor Edmund 
Chodorowski był dobrym człowie-
kiem.  Zawsze  serdeczny dla 
nauczycieli. Nigdy nie zostawiał ich 
bez pomoc i wsparcia. Kochał swoich 
uczniów, był o nich zatroskany jak 
Ojciec. Szczycił się ich osiągnięcia-
mi, a ich porażki i kłopoty przeżywał 
jak własne. Interesował się absol-
wentami szkoły. Był dobrym gospo-
darzem. Troszczył się o szkołę jak o 

własny dom, z pasją organizował jej 
życie i zabiegał o rozwój bazy 
lokalowej i dydaktycznej. Był po 
prostu nauczycielem z powołania. 
Szkoła to ważny rozdział Jego życia. 
Był dla dorosłych i dla uczniów, 
tryskał wiedzą, energią i poczuciem 
humoru… Zawsze jako nauczyciel, 
wychowawca, a także przełożony był 
osobą odpowiedzialną, energiczną 
pomysłową i wymagającą, ale i 
dającą wiele od siebie. Posiadał 
umiejętność nawiązywania dobrego, 
otwartego kontaktu z młodymi 
ludźmi, a także z podległymi mu 
pracownikami. Potrafił dotrzeć do 

Spotkanie KTR z okazji 440. rocznicy nadania Knyszynowi praw miejskich
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ich umysłów i serc a nie była to sztuka 
łatwa i wymagała dużo pracy”

Sławomir Radecki napisał 
w „Nowym Gońcu Knyszyńskim”: 
„Choć był już na emeryturze ciągle 
było widać u niego pasję i chęć 
odkrywania nowych faktów history-
cznych. Mimo już podeszłego wieku, 
czynił to z zapałem nastolatka. Tak 
jak on za swego życia pisał o ludziach 
i kultywował o nich pamięć, tak samo 
dziś my powinniśmy o nim pamiętać i 
uczcić jego osobę w sposób godny 
tego, co robił dla Knyszyna.”

Wszyscy, którzy znali 
Edmunda Chodorowskiego podkre-
ślają dobroć jego charakteru. Starał 
się nie robić nikomu krzywdy. Taka 
cecha charakteru nie zawsze mogła 
być pomocna przy pełnieniu przez 
ponad trzydzieści lat funkcji kiero-

wniczych w knyszyńskiej oświacie.
Syn Andrzej Chodorowski 

ukończył Akademię Medyczną w 
Białymstoku. Jako lekarz pracuje w 
Gdańsku. Na gospodarstwie rodzin-
nym w Grądach została najmłodsza 
siostra Hanna, która wyszła za Jana 
Toczydłowskiego. Obecnie gospo-
darstwo prowadzi jej syn Maksy-
milian Toczydłowski.

W uroczystościach pogrze-
bowych Edmunda Chodorowskiego 
tłumnie wzięli udział mieszkańcy 
Knyszyna. Mszę pogrzebową cele-
browało pięciu księży, jego uczniów. 
Wszystko to świadczy o szacunku, 
jakim darzyła go społeczność 
Knyszyna. 

•

Przy pisaniu niniejszego tekstu korzy-
stałem m.in. z informacji uzyskanych 

Elżbieta i Edmund Chodorowscy
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1% dla Knyszyna
Knyszyńskie Towarzystwo Regio-
nalne im. Zygmunta Augusta jest 
jedyną organizacją w naszej gminie 
posiadającą status organizacji poży-
tku publicznego. Jego celami są: 
ochrona, wzbogacanie i promocja 
wartości środowiska naturalnego i 
kulturowego ziemi knyszyńskiej oraz 
kontynuowanie chlubnych tradycji 
historycznych Knyszyna i zapewnie-
nie mu poczesnego miejsca w życiu 
kulturalnym województwa i kraju.

Przekazując mu 1% poda-
tku wspólnie zadbamy o to, aby jak 
najwięcej naszych pieniędzy służyło 
naszym potrzebom. Otrzymane 
środki planujemy przeznaczyć m.in. 
na remont kościoła i lamusa w Kny-
szynie, realizację projektów eduka-
cyjnych skierowanych do dzieci i 
młodzieży oraz druk książek poświę-
conych ziemi knyszyńskiej. Realiza-
cja tych i innych zamierzeń będzie 
możliwa tylko wtedy, kiedy znaczna 
część społeczności poprze nasze 
działania i przekaże 1% podatku. 

Liczy się każda złotówka. 
Zapewniamy, że przekazane środki 
wykorzystamy dla dobra mieszkań-
ców gminy Knyszyn. Aby przekazać 
1% podatku naszemu stowarzy-
szeniu, należy w formularzu PIT za 
rok 2012 wpisać:
* numer KRS: 0000230882,
* wyliczoną kwotę 1% podatku,
* cel szczegółowy 1%, np. remont 
kościoła lub lamusa w Knyszynie czy 
też inny cel, zgodny z zakresem 
działalności naszego stowarzyszenia.

Można też nie podawać celu, 
wówczas pieniądze zostaną wyda-
tkowane na inne działania reali-
zowane przez nasze stowarzyszenie.

Pieniądze przekażą urzędy 
skarbowe na rachunek bankowy 
stowarzyszenia wraz z ewentual-
nymi sugestiami darczyńców odno-
śnie wykorzystania przekazanych 
środków oraz danymi darczyńców, 
którzy wyrazili na to zgodę (istnieje 
możliwość przekazania darowizny 
anonimowo).

Knyszyńskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta 
składa serdeczne podziękowanie za 
zaufanie i przekazanie nam 1% 
podatku w 2012 roku. Od wszystkich 
darczyńców otrzymaliśmy w ten 
sposób łączną kwotę 7 524,30 zł. 
Środki z 1% podatku zostały 
wydatkowane w następujący sposób:
* Dokumentacja techniczna remontu 
zabytkowego lamusa parafialnego – 
4 680,29 zł
* Druk „Kroniki parafialnej kościoła 
knyszyńskiego” – 457,90 zł
* Zakup strojów sportowych mło-
dzieżowym drużynom działającym 
przy ZSO w Knyszynie – 2 468,12 zł
* Pozostałe środki przeznaczono na 
realizacje projektów kulturalnych, 
edukacyjnych, promocyjnych i 
wydawniczych.

W 2013 roku pragniemy 
kontynuować podjęte działania. 
Będziemy wdzięczni za kolejne prze-
kazanie darowizny 1% podatku.       •
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„Już przed wojną był zaliczony do zabytków ze 
względu na oryginalny styl i budowę...”     (K. Cyganek)

Lamus plebański
w Knyszynie
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Nie przez wszystkich znany, przez 
niektórych zapomniany, lamus 
plebański w Knyszynie to zabytek 
niezwykle ważny: dla lokalnej 
społeczności, badaczy podlaskiej 
architektury, ale także dla history-
ków. Drewniany spichlerz jest 
jedynym cennym obiektem zachowa-
nym do dziś spośród kilkunastu 
budynków gospodarczych wchodzą-
cych na przestrzeni wieków w skład 
zespołu zabudowań plebańskich.

Gumno knyszyńskiego 
plebana

Funkcjonujący do dziś zespół 
zabudowań plebańskich kształtował 
się przez kilkaset lat. Jego sercem był 
konsekrowany w 1601 r. murowany 
kościół – jeden z najstarszych w 
regionie. Wokół niego na przestrzeni 
wieków stało co najmniej kilkanaście 
budynków parafialnych, wielokro-
tnie odbudowywanych i zmienia-
nych. 

Od XVI w. na dzisiejszej 
parceli należącej do parafii stały 
domy, stodoły, chlewy i inne budynki 
gospodarcze.  W 1820 r.  po 
zachodniej stronie kościoła były: 

drewniana plebania kryta gontem, 2 
spichlerze, stodoła, 2 stajnie, chlew 
dla bydła, odryna na słomę, 
wozownia, chlewik oraz 4 chlewiki 
dla drobiu. Budynki gospodarcze 
kryte były słomą. Za plebanią 
znajdowały się sady i warzywnik, 
parafia posiadała też 2 karczmy (przy 
jednej stała stajnia, browar i studnia). 
Nieopodal znajdowały się dom 
wikariusza, przy którym był chlewik 
dla koni i składzik drewna, oraz 
szkoła parafialna. 

W tym czasie pracował w 
Knyszynie ks. Mateusz Jakub 
Kisielewski. Choć opisujący go 
wizytator parafii narzekał na 
niechlujstwo kapłana, zaznaczył 
r ó w n i e ż :  P o m i m o  m i ł o ś c i  
dzisiejszego WJK proboszcza o 
budowle, a więcej jeszcze o 
pomnożenie intraty, po części i 
zby teczne j ,  nagania  s ię  mu 
nieczułość jego o wewnętrzną ozdobę 
kościoła. Rzeczywiście Kisielewski 
o zabudowania przykościelne dbał. 
W latach 1825-1826 przeprowadził 
jeden z większych remontów 
kościoła. W 1828 r. przebudował 
kościelny dom dla ubogich na rogu 
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Sidorski (rzekomo przez pomyłkę). 
Duży pożar zniszczył znaczną część 
zabudowań gospodarczych. Stara-
niem ówczesnego proboszcza, ks. 
Adama Słonimskiego większość       
z nich została od razu odbudowana. 
Za jego czasów powstała również 
kamienna piwnica. 

W okresie międzywojen-
nym, na plebańskim podwórzu 
postawiono nowy chlew (1923 r.), a 
naprzeciwko kościoła dom parafialny 
(1935 r.). W czasie niemieckich 
bombardowań w 1939 r. spłonęły 
stodoły. Inne budynki (m.in. 
organistówkę) zniszczył pożar miasta 
podczas przetaczania się przez 
K n y s z y n  f r o n t u  n i e m i e c k o -
sowieckiego w sierpniu 1944 r. 

Dziś w skład zespołu 
zabudowań kościelnych wchodzą: 
świątynia, dwie plebanie, dwa 
budynki gospodarcze, lamus i garaż. 
Starą plebanię datuje się na 1879 r.  – 
postawiono wówczas drewniany dom 

ul. Kościelnej i Rynku, a 10 lat 
później zaczął stawiać nowy taki 
obiekt. W 1826 r. przy Rynku 
zbudował (bądź rozbudował) 
wikariatkę, w której mieszkali wikary 
i organista. W 1829 r. Kisielewski 
miał też pieczę nad organistówką 
oraz postawionym w 1829 r. 
browarem. Przy plebanii były też 2 
stodoły kryte słomą: pierwsza 
przebudowana przez Kisielewskiego 
w 1817 r. i druga, większa, 
przebudowana w 1821 r. 

W 1857 r. zabudowania 
plebańskie obejmowały drewniane: 
plebanię, dom wikariusza, chlewiki, 
szopę na skład drewna, ciąg z 2 
stajniami, woziarką i 2 chlewami, 2 
stodoły oraz 2 spichrze. Budynki 
mieszkalne były kryte gontem, a 
gospodarcze s łomą.  Ponadto 
wymieniana jest kuźnia przy ul. 
Szkolnej, szpital i dom przy szpitalu. 

W 1883 r. stodoły należące 
do proboszcza, podpalił niejaki 

Lamus kilkadziesiąt lat temu
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na kamiennej podmurówce pokryty 
gontem. W 1905 r. został on 
rozbudowany i pokryty dachówką, a 
w 1938 r. otynkowany. Przed 1983 r. 
dobudowano do niego garaż. Nowa 
plebania, w stylu dworkowym – 
używana do dziś – powstała w latach 
1957-1958. Stoi prostopadle do 
dawnego obiektu. Garaż i dwa 
budynki gospodarcze to budowle 
powojenne.

Historia lamusa
Przywoływany już opis parafii 
Knyszyn z 1820 r. po raz pierwszy 
wymienia interesujący nas lamus. W 
tym czasie wśród zabudowań 
kościelnych było dwa takie budynki. 
Pierwszy musiał powstać koło 
przełomu XVIII w. i XIX w., został 
opisany jako stary, o dwóch 
komorach. W Wizycie Generalnej z 
1829 r. mówi się o nim jako o starym i 
wymagającym remontu. Wiadomo, 
że jego wymiary wynosiły 15 x 11 x 3 
arszyny (ok. 10,6 x 7,8 x 2,1 m), był z 
drzewa sześciocalowego w węgieł 
pobudowany, słomą pokryty. W ciągu 
z tym spichlerzem stały chlew i skład 
na drewno. W 1857 r. ponownie 
zwracano uwagę, że budowa ta 
potrzebuje reparacji i pokrycia. 
Spłonął w 1883 r. wraz ze stodołami     
i nie został odbudowany. 

Opisywany w 1820 r. drugi 
spichrz był przed 12 laty budowany 
niewielki, drewniany, z dylów 
rżniętych, miał pokrycie ze słomy. 
Wyraźnie jest tu wskazana data 
budowy obiektu – 1808 r. Dokument 
można uznać za wiarygodny i przyjąć 
podany w nim czas powstania za 
faktyczny. 

Lamus był prawdopodobnie 
fundacji parafialnej, ale nie jest 
możliwe ustalenie nazwiska jego 
budowniczego. Miał służyć plebano-
wi do przechowywania zboża. Nie 
dziwi, że taki obiekt powstał, gdy 
czytamy, jak w 1820 r. wizytator 
zanotował: kościół knyszyński 
wysiewa żyta korcy 20, jarzyny korcy 
18. W czasie wizyty znalazło się żyta 
korcy 20, jęczmienia korcy 10, owsa 
korcy 30, grochu 4, gryki 2 (korzec – 
128 l) oraz: żyta kop 10, jęczmienia 
kop 5, owsa kop 10 [...]. 

W 1857 r. obiekt opisuje się 
w ten sposób: spichrz o dwu stronach 
naprzeciw siebie do zsypywania 
zboża; z drzewa pięciocalowego w 
węgieł  pobudowany,  nowemi 
dranicami kryty, długości 17, szero-
kości 12, wysokości 3 arszyn, dużymi 
kamieniami podłożony, z frontu do 
trzech łokci wystawę mający, wysta-
wa tarcicami oszalowana. W nim 
podłoga i sufit z tarcic dwucalowych, 
schody na górę, na której zasieki 
porobione z tarcic do zsypywania 
zboża; drzwi czworo stolarskiej 
roboty, żelazem opatrzone z jednym 
zewnętrznym zamkiem, w dachu od 
frontu dwa okna z okienicami; ta 
budowla w dobrym stanie. Mowa tu 
niewątpliwie o istniejącym do dziś 
lamusie. Z opisów wynika, że 
początkowo był pokryty słomą, a w 
latach 50. XIX w. zyskał dach z 
darcic. Wtedy też jego strych 
doświetlały dwa okna z okiennicami.

Drewniany spichlerz miał 
duże szczęście – nie ucierpiał w 
czasie pożaru zabudowań gospodar-
czych w 1883 r. W czasie I wojny 
światowej, gdy zniszczeniu uległo 
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około 25% miasta, w tym ratusz i 
synagoga żydowska, bez szwanku 
pozostały budynki parafialne. Od 
pożaru, 27 sierpnia 1915 r. za ruble 
miał je wykupić ksiądz proboszcz.

W 1925 r. budynek został 
pokryty gontami. Być może wtedy 
dwa okna ze strychu zamieniono na 
świetlik (nota bene umiejscowiony 
asymetrycznie). Sporządzony przez 
Jana Załuskiego plan gruntów parafii 
Knyszyn z 1930 r. pokazuje 
parafialne zabudowania: kościół, w 
ciągu murów ossarium i dzwonnicę, 
p leban ię  o raz  dwa  budynki  
gospodarcze. Jeden z nich to lamus, 
drugi wysunięty na południowy-
zachód to zapewne stodoła. Na planie 
lamus wydaje się być usytuowany 
minimalnie bliżej ulicy niż obecnie, 
należy to jednak uznać za uchybienie 
planu niż rzeczywiste przemie-
szczenie lamusa. W XVI w. obok 
miejsca, w którym stoi spichlerz 
biegła ulica Do Wody. Jak wspomina 
knyszyński kronikarz, ks. Kazimierz 
Cyganek, budynek już w okresie 
międzywojennym był zaliczany do 
zabytków ze względu na oryginalny 
styl i budowę.

Pełniący posługę kapłańską 
w Knyszynie w latach 1941-1945 
Cyganek relacjonuje, że lamus 
podczas II wojny światowej chociaż 
ucierpiał mocno, stoi do dziś dnia. 
Nie wiadomo jednak dokładnie, 
jakiego rodzaju dotknęły go 
zniszczenia. Bombardowania w 
czasie frontu w 1944 r. dosięgły 
kościół (runęła wieża i został 
podziurawiony dach), pociski padały 
tuż przy plebani, w wyniku czego 
pospadały z niej dachówki i potłukły 

się szyby. 
Lamus tuż po wojnie, przez 

krótki czas, służył jako chlew. W 
1954 r. wymieniono w nim zmurszałe 
części ścian, zreperowano belki 
podcieni, wzmocniono konstrukcję 
dachową, dach pokryto nowym 
gon tem.  S łuży ł  g łównie  do  
przechowywania opału oraz narzędzi 
gospodarczych. W latach 80. XX w. 
lamus planowano przenieść na teren 
przy kościele parafialnym i utworzyć 
w nim muzeum przykościelne. 
Wówczas służby konserwatorskie 
sugerowały zaniechanie tego 
przedsięwzięcia.

W 1995 r. konserwator 
zabytków alarmował o złym stanie 
kamiennych fundamentów, przez co 
podcień lamusa odspoił się od 
pozostałej konstrukcji. Zwracał też 
uwagę na konieczność reparacji 
dachu. W 1996 r. staraniem probo-
szcza Alfreda Ignatowicza pokrycie 
dachowe wymieniono na nowy gont, 
dokonano niezbędnych napraw ścian 
i uporządkowano otoczenie. Od tego 
czasu nie wykonano żadnych 
istotnych remontów obiektu. 

Zabytek architektury
W 1953 r. lamus, jako pierwszy 
obiekt z gminy Knyszyn (dla porów-
nania: kościół – w 1966 r., rynek – 
1967 r.), został wpisany do rejestru 
zabytków.

Knyszyński spichlerz w 
całości zbudowany jest z ostrokra-
wężnych belek układanych w 
konstrukcjach zrębowej i sumikowo-
łątkowej. Pokrywa go czterospadowy 
dach z gontu. Jest przykładem lamusa 
podcieniowego z charakterysty-
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cznymi łukami, dającymi wizualny 
efekt arkad. 

Z podcienia lamusa wcho-
dzi się do sieni. Po jej północnej 
stronie (prawa część budynku) są 
dwa pomieszczenia, a po południo-
wej (na lewo od wejścia) – jedno, w 
którym stoją skrzynie do przechowy-
wania ziarna. W głębi sieni znajdują 
się schody prowadzące na strych. 

Drewniane lamusy – przed 
wiekami powszechnie służące do 
składowania opału,  narzędzi  
gospodarczych czy płodów rolnych – 
do dnia dzisiejszego zachowały się 
nielicznie. W Ciechanowcu jest 
drewniany lamus, ale w skansenie, 
tego typu obiekty znajdują się w 
Mławie, w Grodnie i w Zaosiu 
(Białoruś). Przykładów w okolicy 
trudno szukać. Tymczasem nasza 
gmina może pochwalić się aż dwoma 
takimi budynkami (lamus w 
Kalinówce z 1783 r.). Są to – nie 
przesadzając – prawdziwe perełki.

Plany rewitalizacji
W minionym roku Parafia Rzymsko-
katolicka w Knyszynie zaczęła 
planować rewitalizację i adaptację 
zabytku. Z pomocą Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 

Zygmunta Augusta (w projekt 
szczególnie zaangażowana była 
Jadwiga Konopko) złożyła wniosek 
do urzędu marszałkowskiego o 
dofinansowanie przygotowania 
niezbędnej dokumentacji. Dzięki tym 
środkom powstała ekspertyza techni-
czna obiektu, oceniono jego stan 
konstrukcyjny, wykonano badania 
mykologiczne, dokonano ustaleń z 
drogowcami, opracowano dokumen-
tację historyczną i kosztorys. Wszy-
stko wykonywali specjaliści z 
Warszawy, Gdańska i Białegostoku. 

Cenione Atelier Zetta przy-
gotowało projekt przesunięcia obie-
ktu – miałby on stanąć bliżej ulicy 
Kościelnej i razem z domem 
Piaseckich stworzyć mini kompleks 
turystyczno-kulturalny. W zrewitali-
zowanym lamusie byłoby miejsce na 
ekspozycję poświęconą dziejom 
parafii oraz na spotkania przy 
herbacie. 

Wszystkie plany dotyczące 
lamusa były konsultowane z wojewó-
dzkim konserwatorem zabytków. 
Według dokumentacji, zabytek 
wymaga szybkich prac ratowniczych. 
Należy w nim wymienić drewniane 
elementy podwalin, ale przede 
wszystkim uzupełnić ubytki w dachu.

Koszt prac oszacowano na 
208 tys. zł. Liczono, że uda się pozy-
skać na nie środki z Ministerstwa 
Kultury, ale okazało się, że nie mogą 
na wsparcie ministra liczyć zabytki, 
które mają zmienić lokalizację. W 
tym roku będą prowadzone starania, 
by zdobyć fundusze na rewitalizację 
lamusa z innych źródeł. Na jego 
remont, przez KTR, możemy 
przekazać swój 1% podatku.

Układ pomieszczeń lamusa
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Nie dopuśćmy do tego, by 
lamus uległ całkowitemu zniszcze-
niu. Ten oryginalny zabytek, jeśli tyl-
ko będzie zadbany, może być wspa-
niałym miejscem spotkań dla mie-
szkańców i atrakcją dla turystów.      •
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Lamus dziś. Czy tak powinien wyglądać zabytek?
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nia, brak właściwych przyszłościo-
wych perspektyw. Więc z czego tu się 
cieszyć!? Zobaczmy jednak, że 
brakuje tu spojrzenia na życie z 
wiarą. I tak ktoś może powiedzieć: 
„Gdybym miał inną żonę, to z pewno-
ścią inaczej by to życie wyglądało. 
Gdybym miała innego męża, nie 
byłabym taka nieszczęśliwa. Gdybym 
miał w bród pieniędzy, to dopiero 
byłbym szczęśliwy”. Można całe 
życie przeżyć opierając się na takich 
sentymentach, a gubić rzeczywistość 
i chodzić z miną zgorzkniałą, bez 
radości życia. Mamy uczynić wszy-
stko, aby dobrze czuć się w swoim 
małżeństwie, aby mimo trudności nie 
tracić ducha, ale rozwiązywać pro-
blemy w łączności z Bogiem, aby 
więcej uśmiechać się do spotkanych 
ludzi, nie traktując ich jak wrogów, 
ale kogoś, kogo Bóg tak samo kocha 
jak nas. Może właśnie ta „zła żona”, 
ten „zły mąż”, te „wieczne trudno-
ści”, to „trudny” dar Boży, abyś 
nauczył się kochać, służyć, bardziej 
ufać Bogu niż sobie, byś mógł 
uświęcić się i osiągnąć zbawienie… 

Istotą wiary jest ufność w 
Bożą miłość do nas, w to, że Bóg 
Wszechmocny nie pozostawia nas 
samym sobie z naszymi problemami, 
a przede wszystkim pragnie dopro-
wadzić nas do zbawienia. To ona 
pomaga odnaleźć siłę, gdy dotykają 

Przyjmując Sakrament Bierzmowa-
nia, zobowiązujemy się do tego, by 
naszą wiarę mężnie wyznawać, bro-
nić jej i według niej żyć. Z pewnością 
dziś nie jest to łatwe, w dobie nagonki 
medialnej na Kościół, mówienia 
tylko złych rzeczy o nim, a przemil-
czania pozytywnych, ośmieszania 
katolików i nazywania starszych 
osób „moherami”, z równoczesnym 
lansowaniem życia bez zasad religij-
nych i moralnych. A jednak od zacho-
wania wiary i świadectwa o niej zale-
ży nasze szczęście. Pozbawieni wiary 
czujemy się oderwani od korzenia i 
bez jasnego sensu istnienia, degene-
rujemy się wewnętrznie. Zapytajmy 
dziś, w czasie Wielkiego Postu, o 
wiarę w naszych rodzinach, o troskę, 
by nie uleciała ona z serc dzieci i 
młodzieży, gdyż od życia wiarą 
będzie zależało ich szczęście i wybo-
ry w dorosłym życiu. Zapytajmy o 
naszą wiarę.

O nas, Polakach, bardzo 
często mówi się, iż jesteśmy narodem 
smutasów, że w dużej mierze na twa-
rzach maluje się smutek i zgorzknie-
nie. Można wyliczyć wiele powo-
dów, aby usprawiedliwić ten stan rze-
czy. Dla wielu tym powodem mogą 
być trudności codziennego życia: 
kłopoty z pracą, nieporozumienia w 
rodzinie, niezadowolenie z siebie, 
trudne i nieoczekiwane doświadcze-

ks. JERZY CHWIEĆKO

Świadczyć o wierze
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nas nieoczekiwane doświadczenia. 
To dzięki wierze odnajdujemy moc, 
aby zachować swoją tożsamość i 
wierność Bogu, mimo tego, że inni 
kpią sobie z Boga i uważają, że do 
cwaniaków świat należy. To wiara 
pozwala nam ufać w to, że mimo 
naszej słabości, Bóg przygarnia nas 
do siebie, gdy żałujemy i postanawia-
my poprawę. To ona pozwala myślą 
ulatywać ku wieczności, a nie ograni-
czać swego serca jedynie do docze-
sności. To wiara każe nam kochać i 
przebaczać, aby w ten sposób zasłu-
żyć na Bożą miłość i przebaczenie.

Najważniejszym powodem 
zwietrzenia wiary, a nawet jej utraty, 
jest zaniedbanie kontaktu osobowego 
z Bogiem, przez lekceważenie modli-
twy i przystępowania do sakramen-
tów świętych. Lekceważąc bowiem 
Boga zaczynamy obracać się wokół 
swego egoizmu, porównywać z inny-
mi, zazdrościć, przewartościowywać 
sprawy doczesne, a lekceważyć 
swoją wieczność. Innym natomiast 
powodem jest przeświadczenie, że 
ludziom nieliczącym się z Bogiem 
powodzi się lepiej, że dominuje fałsz, 
obłuda, nieuczciwość, a człowiek 
sprawiedliwy zawsze jest przegrany. 
W pokusie, by tak myśleć, powinna 
zwyciężyć wiara. W jej umocnieniu 
pomaga nam autor jednego z psal-
mów: „Jak dobry jest Bóg dla pra-
wych, dla tych, co są czystego serca! 
A moje stopy nieomal się potknęły, 
omal się nie zachwiały moje kroki. 
Zazdrościłem bowiem niegodziwym 
widząc pomyślność grzeszników. Bo 
dla nich nie ma żadnych cierpień, ich 
ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają 
ludzkich utrapień, ani z innymi ludź-

mi nie cierpią. Toteż ich naszyjnikiem 
jest pycha, a przemoc szatą, co ich 
odziewa. Ich nieprawość pochodzi z 
nieczułości, złe zamysły nurtują ich 
serca. Szydzą i mówią złośliwie, 
butnie grożą uciskiem. Rozmyślałem 
zatem, aby to zrozumieć, lecz to 
wydało mi się uciążliwe, póki nie 
wniknąłem w święte sprawy Boże, nie 
przyjrzałem się końcowi tamtych. 
Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i 
spychasz ich ku zagładzie. Jakże 
nagle stali się przedmiotem grozy, 
zniknęli strawieni przerażeniem. Jak 
snem po obudzeniu, Panie, powstając 
wzgardzisz ich obrazem.” Ps 73, 1-
8.16-20. To jest modlitwa człowieka, 
który dostrzegł istotę i sens swojego 
życia, człowieka, który życia nie 
ograniczył do doczesności, ale spoj-
rzał na tę rzeczywistość z mądrością, 
będącą owocem głębokiej wiary. 

Prośmy w osobistej modli-
twie Boga o żywą wiarę, której obca 
jest nuda i zniechęcenie. Chciejmy, 
aby wiara dotykała naszego życia,     
a nie była jedynie teorią, którą posie-
dliśmy na katechezie. Zacznijmy 
dzień na przykład słowami modlitwy 
kardynała Suenesa: „Panie, w ciszy 
wschodzącego dnia, przychodzę Cię 
błagać o pokój, mądrość i siłę. Chcę 
patrzeć dziś na świat oczami przepeł-
nionymi miłością. Chcę być cierpli-
wy, wyrozumiały, cichy i mądry. Nie 
ulegać pozorom, widzieć innych ludzi 
tak, jak Ty sam ich widzisz i dostrze-
gać w nich to, co dobre. Daj mi taką 
życzliwość i radość, aby wszyscy, z 
którymi się dzisiaj spotykam, odczuli 
Twoją obecność. I niech będę dla 
innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla 
mnie każdego dnia.”                         •



GE IOR N A
O L

W
N

T
E

S

  

Y

IM

Z
R

.  

A

Z
Y

W

G

O

M

T  

U

E

N

I T

K

A

S

 

Ń

 A

Y

U

Z G
S U

Y SN TK  A  *

KNYSZYN

1568
KNYSZYN

1568

Aby wesprzeć nasze stowarzyszenie, w formularzu PIT za rok 
podatkowy 2012 należy wpisać:

* numer KRS:
* wyliczoną
* w informacjach uzupełniających można podać cel, 
np. Remont kościoła lub lamusa w Knyszynie

Informacji udzielają:
Marek Olesiewicz – prezes 

Krzysztof Bagiński – wiceprezes, tel. 85 727 99 81

* nazwę OPP: 

,

Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta
 0000230882

 kwotę 1% podatku.

a 

Przekaż 1% podatku 
Knyszyńskiemu Towarzystwu 

Regionalnemu im. Zygmunta Augusta

Turniej piłkarski młodzików o puchar burmistrza Knyszyna

Fot. Mieczysław Piasecki


