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ŻYCZENIA

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 
przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzy Burmistrz Knyszyna

Serdeczne życzenia wesołego Alleluja
oraz dużo zdrowia i pogody ducha. 

Niech radość Wielkanocy napełni nasze 
serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa 
Zmartwychwstałego.

mieszkańcom Gminy życzą 
Radni Rady Miejskiej w Knyszynie

Wesołych Świąt Wielkanocnych 
spędzonych wśród najbliższych. Dużo zdrowia
 i wiosennego optymizmu na nadchodzące dni 

Czytelnikom życzy Redakcja 
„Nowego Gońca Knyszyńskiego” 
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• 18 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: 
Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11 Listo-
pada oraz Polnej w Knyszynie. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie 
www.knyszyn.pl, w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Inwestycja będzie 
w 50% finansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Powiat moniecki pokryje 25% kosztów wykonania ul. Polnej, 
która jest drogą powiatową. Pozostałe środki zapewnia gmina Knyszyn.

• Zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn.: Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie. Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARWOWSKI – LIPA Spółka 
jawna 19-500 Gołdap, ul. Polna 2a. Cena ryczałtowa: 2 532 570,02 zł. Termin 
wykonania to 30 września 2013 r.

• Rozstrzygnięto przetarg na Żwirowanie i równanie dróg gminy Knyszyn. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta z firmą Usługi 
Budowlano-Drogowe Leszek Grzegorczyk Mońki, ul. Zielona 10. Równanie 

3drogi: 129,15 zł/km drogi, żwirowanie: 27.06 zł/m .

• Ogłoszono II twarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. Termin składania ofert: 
do 8 kwietnia 2013 r. do godz. 9:00 (I konkurs nie został rozstrzygnięty – w 
wyznaczonym terminie nie złożono ofert). Treść ogłoszenia dostępna jest na 
stronie www.knyszyn.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Knyszynie.

• Ogłoszono 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 jest dostępne na stronie internetowej www.knyszyn.pl, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pok. nr 11. Termin licytacji: 25.03.2013 r.

2• Lokal o powierzchni 16m  (były zakład fryzjerski) położony w budynku 
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek 39 został przeznaczony do 
oddania w najem. Treść ogłoszenia zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.knyszyn.pl oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Knyszynie.

Informacje samorządowe
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• Do końca marca zostanie podpisany aneks do zawartej z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy 
na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 
obejmujący m.in., termomodernizację budynku przedszkola w Knyszynie, 
ZSO w Knyszynie oraz ZS w Kalinówce Kościelnej. Zgodnie z aneksem, 
poziom dofinansowania zostanie zwiększony z 49,09% do 84,42%.

• Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r. komisja konkursowa powołana w 
celu wyłonienia kandydata na dyrektora SP ZOZ w Knyszynie nie wyłoniła 
osoby na ww. stanowisko. W głosowaniu tajnym żaden z kandydatów nie 
otrzymał  wymagalnej ustawowo – bezwzględnej większości głosów.

• 25 lutego 2013 r. ogłoszono konkursy na stanowiska: dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie i dyrektora Zespołu Szkół w 
Kalinówce Kościelnej. Posiedzenia komisji konkursowych odbędą się 
odpowiednio 8 i 9 kwietnia.

• Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON 
zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

• Wyłoniono inspektora nadzoru inwestycji: Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, 
I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11 listopada oraz ul. Polnej w Knyszynie.

• Zorganizowano naukę pływania dla 30 uczniów klas III-VI Szkoły 
Podstawowej w Knyszynie. Nauka odbywała się od stycznia do 7 marca. 
Transport opłacili rodzice. Bilety i instruktorów opłacił Urząd Miejski w 
Knyszynie. Nauka obejmowała 15 lekcji dla każdej z 15-osobowych grup. 
Opiekę nad uczniami sprawowali nieodpłatnie pracownicy Urzędu.

• 5 marca odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego 
nie zrobi nikomu”. Wyróżniono 7 prac, które przeszły do eliminacji 
powiatowych. Wyróżnione prace nagrodzono materiałami plastycznymi.

• 12 marca 2013 r. obył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do eliminacji powiatowych 
zakwalifikowały się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kalinówce Kościelnej 
i drużyna z Gimnazjum w Knyszynie.

• Trwa realizacja zajęć z projektu systemowego „Czym skorupka za 
młodu…”. W lutym zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół na łączną kwotę 
3 000 zł.
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Gmina Knyszyn rozpoczyna właśnie 
budowę stacji uzdatniania wody, 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
oraz modernizację oczyszczalni 
ścieków w Knyszynie. Inwestycja 
obejmuje  przebudowę s tac j i  
uzdatniania wody, budowę sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej 
(połączenie wodociągów Zofiówka i 
Knyszyn oraz wykonanie sieci 
wodociągowej fi 110 o długości 63 m 
w Knyszynie) oraz modernizację 

oczyszczalni ścieków w Knyszynie. 
W ramach budowy kanalizacji 
zostanie wykonana kanalizacja 
grawitacyjna, która będzie obsługi-
wać m.in. mieszkańców ulicy 
Tykockiej (od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 65 w kierunku Knyszyna 
Zamku), część mieszkańców Kny-
szyna z okolicy ulicy Obozowej oraz 
ulic Zamoyskiego, Chwalcze-
wskiego oraz Junga.

Budowa stacji uzdatniania 

Będą dłuższe kanalizacja i wodociąg, nowa stacja 
uzdatniania wody i zmodernizowana oczyszczalnia 

Ruszają prace

Przekazanie placu budowy wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu Budownictwa 
Ogólnego „Karwowski – Lipa” z  Gołdapi 

WOJCIECH LASIK
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wody o wydajności 48 m3/h 
obejmuje wykonanie urządzeń 
technologicznych uzdatniania wody 
w istniejącym budynku hydroforni, 
instalacji kanalizacji wewnętrznej, 
osadn ika  pop łuczyn ,  dwóch  
zbiorników wyrównawczych o 
pojemności 150 m3 każdy wraz z 
rurociągami oraz towarzyszących 
instalacji elektrycznych. Polepszy to 
w znaczący sposób jakość wody, 
która będzie płynąć z kranów po 
wykonaniu inwestycji.

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków obejmuje wyposażenie 
istniejącej oczyszczalni w ślimakową 
prasę do odwadniania osadu 
ściekowego o wydajności 2,6 m3/h. 
Doprowadzi to do zmiany w zakresie 
sposobu postępowania z osadem 
powstającym po oczyszczaniu 

ścieków. W wyniku inwestycji będzie 
on mniej uwodniony, co pozwoli na 
jego wykorzystanie w rolnictwie, nie 
zaś składowanie na składowisku 
odpadów (jak dotychczas), co jest 
rozwiązaniem droższym i mniej 
ekologicznym.

Koszt całej inwestycji (wraz 
z nadzorem inwestorskim oraz 
drobną rezerwą) to 2,56 mln zł. 
Gmina Knyszyn na ten cel uzyskała 
dof inansowanie  z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowanych. Moderni-
zacja oczyszczalni ścieków zostanie 
wykonana do 31 maja 2013 r., 
budowa stacji uzdatniania wody do 
31 sierpnia 2013 r., zaś budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej do     
30 września 2013 r.                           •

Przedsiębiorstwo „Karwowski – Lipa” zadeklarowało, że roboty wykona za         
2,52 mln zł. Kosztorys inwestorski opiewał na 4,8 mln zł. W przetargu startowało aż 
12 firm



Na ostatniej sesji, która odbyła się    
22 marca, Rada Miejska w Knyszy-
nie przyjęła nowe zasady gospodarki 
odpadami komunalnymi dlatego też 
informacje jakie podaliśmy w gru-
dniowym i styczniowym „Gońcu” 
nie są w pełni aktualne.

W pierwszej  uchwale 
postanowiono, że nieruchomości 
niezamieszkałe nie będą objęte 
gminnym systemem gospodarki 
odpadami. Dotyczy to firm i 
instytucji oraz innych nieruchomości 
niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne. 
Właściciele tych nieruchomości, tak 
jak dotychczas, będą zawierali 
umowy na odbiór odpadów z 
dowolnym, wybranym przez siebie 
przedsiębiorcą prowadzącym taką 
działalność.

Zgodnie z wymogami 
ustawowymi, od lipca tego roku, 
nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi będzie obligatoryjnie 
d o t y c z y ł  n i e r u c h o m o ś c i  
zamieszkałych. Wszelkie odpady 
komunalne wytwarzane przez 
mieszkańców n ie ruchomośc i  
zamieszkałych, czyli powstające w 
gospodarstwach domowych, będzie 
odbierała gmina w zamian za opłatę 
uiszczaną przez właścicieli tych 
nieruchomości. Nowy system gospo-
darki odpadami dotyczy wszystkich 
właścicieli nieruchomości i został tak 

wymyślony przez ustawodawcę, aby 
wysokość opłaty nie była w sposób 
bezpośredni związana z ilością 
wytwarzanych odpadów. Zgodnie z 
postanowieniami Rady Miejskiej w 
naszej gminie opłata ta będzie 
zależna od ilości osób wchodzących 
w skład gospodarstwa domowego. 
Przez gospodarstwo domowe należy 
rozumieć jedną osobę lub zespół 
osób, które mieszkają razem i 
wspólnie się utrzymują.

Ustalono następujące, miesięczne, 
opłaty dla gospodarstw domowych 
prowadzących zbiórkę selektywną:

1-osobowe – 10 zł
2-osobowe – 19 zł
3-osobowe – 28 zł
4-osobowe – 36 zł
5-osobowe – 44 zł
6-osobowe i większe – 52 zł

W przypadku nieprowadzenia 
zbiórki selektywnej opłaty te będą 
dwukrotnie wyższe, co ma zachęcać 
do prowadzenia segregacji odpadów, 
gdyż w przypadku nieosiągnięcia 
zakładanych poziomów recyklingu 
gmina będzie płaciła wysokie kary.

Wprowadzony ustawowo 
nowy system gospodarki odpadami 
ma na celu zwiększenie poziomu 
recyklingu oraz wyeliminowanie 
pozbywania się śmieci w sposób 
szkodliwy dla środowiska, ma 
wyeliminować proceder wywożenia 
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śmieci do lasu czy też spalanie ich w 
domowych instalacjach grzewczych, 
co powoduje zanieczyszczenie 
powietrza, którym oddychamy i jest 
przyczyną wielu śmiertelnych 
chorób.

Niestety nowy system 
gospodarki odpadami będzie droższy 
od poprzedniego. Nie będzie można 
zmieszanych odpadów komunalnych 
składować na wysypiskach. Już od 
stycznia tego roku nie można 
wywozić śmieci na nasze wysypisko. 
Wszystkie śmieci, nawet te pozostałe 
po segregacji, muszą trafić do 
zak ładów zagospodarowania  
odpadów, gdzie zostaną poddane 
procesowi selekcji. Transport 
odpadów na znaczne odległości i 
proces technologiczny w zakładzie 
zagospodarowania odpadów musi 
kosztować. Dodatkowo gmina jest 
zobowiązana utworzyć punkt 
selektywnej zbiórki odpadów na 
swoim terenie. Wszelkie koszty 
związane z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi powinny 
być pokryte  z  tzw.  „opła ty  
śmieciowej” wpłacanej przez 
mieszkańców. 

Do 30 kwietnia właściciele 
nieruchomości zamieszkałych będą 
zobowiązani złożyć deklarację, w 
której określą wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Na podstawie tej deklaracji 
właściciele nieruchomości będą 
zobowiązani, co dwa miesiące, 
wpłacać, bez wezwania, zadeklaro-
wane kwoty opłaty śmieciowej na 
rachunek bankowy gminy. W 
przypadku nieuiszczania opłat 
złożona deklaracja będzie podstawą 

do wystawienia tytułu wykonaw-
czego zgodnie z przepisami o 
postępowaniu egzekucyjnym. W 
przypadku niezłożenia deklaracji lub 
podania w złożonej deklaracji 
nieprawdziwych danych Burmistrz 
Knyszyna, w drodze decyzji 
administracyjnej, ustali wysokość 
należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wraz z 
materiałami informacyjnymi zostaną 
wysłane do mieszkańców w 1. 
połowie kwietnia. Wzory deklaracji 
dostępne będą także na stronie 
internetowej www.knyszyn.pl.

Gmina w zamian za uiszczo-
ną opłatę odbierze wszystkie odpady 
komunalne wytworzone w gospodar-
stwach domowych. Nie dotyczy to 
odpadów powstających w wyniku 
prowadzonej działalności rolniczej 
lub gospodarczej, także w przypadku 
prowadzenia działalności gospodar-
czej w domu mieszkalnym.

Opłata śmieciowa będzie 
niższa w przypadku prowadzenia 
zbiórki selektywnej. Zbiórka selekty-
wna oznacza, że ze strumienia 
wszystkich odpadów komunalnych 
należy wydzielić następujące frakcje 
odpadów: papier i tekturę, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło i odpady 
opakowaniowe ze szkła, opakowania 
wielomateriałowe, odpady komunal-
ne ulegające biodegradacji, tekstylia 
oraz przeterminowane leki, przeter-
minowane chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektry-
czny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady 
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budowlane i rozbiórkowe, zużyte 
opony. Inne odpady komunalne (w 
tym popiół) można gromadzić jako 
zmieszane, pozostałe po segregacji. 
W styczniowym numerze „Gońca 
Knyszyńskiego” pisaliśmy, jakie 
odpady można zaliczać do poszcze-
gólnych frakcji.

Przyjęte przez Radę Miej-
ską zasady gromadzenia i odbierania 
wymienionych powyżej frakcji 
odpadów będą następujące:
1) Odpady zmieszane i odpady 
pozostałe z segregacji, gromadzone 
w pojemnikach zakupionych przez 
właścicieli nieruchomości, odbierane 
będą z nieruchomości położonych na 
terenie miasta Knyszyna co 2 
tygodnie, z nieruchomości płożonych 
na terenach wiejskich co 4 tygodnie. 
Do tych celów można wykorzystać 
pojemniki, które mieszkańcy już 
posiadają.
2) Tworzywa sztuczne, szkło i 
opakowania ze szkła, metale i 
opakowania wielomateriałowe, 
gromadzone razem w worku o 
kolorze żółtym, odbierane będą, z 
nieruchomości, co 4 tygodnie. Worki 
do gromadzenia tych odpadów 
dostarcza przedsiębiorca odbierający 
odpady, ich koszt pokryje gmina z 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym.
3) Papier, tektura i tekstylia, groma-
dzone razem w worku o kolorze 
niebieskim, odbierane będą, z 
nieruchomości, co 4 tygodnie. Worki 
do gromadzenia tych odpadów 
dostarcza przedsiębiorca odbierający 
odpady, ich koszt pokryje gmina z 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym.

4) Odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, gromadzone w 
w o r k a c h  l u b  p o j e m n i k a c h  
zakupionych przez właścicieli nieru-
chomości, odbierane będą, z nieru-
chomości, co 2 tygodnie. Zalecane 
jest kompostowanie odpadów 
ulegających biodegradacji w przydo-
mowych kompostownikach.
5) Przeterminowane lekarstwa należy 
wrzucać do specjalnych pojemników 
znajdujących się w aptekach i 
ośrodkach zdrowia.
6) Zużyte baterie i miniaturowe 
akumulatory należy wrzucać do 
specjalnych pojemników znajdują-
cych się w placówkach oświatowych, 
wybranych placówkach handlowych 
i wybranych obiektach użyteczności 
publicznej.
7) Meble i odpady wielkogabaryto-
we, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz zużyte opony 
będą odbierane z nieruchomości raz 
w roku. Odpady te, bez umieszczania 
w workach, należy wystawiać w 
sposób opisany w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Knyszyn.
8) Przeterminowane chemikalia nale-
ży dostarczać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Knyszynie.
9) Odpady budowlane i rozbiórkowe, 
pochodzące z remontów i innych 
robót budowlanych wykonywanych 
we własnym zakresie, na wykonanie 
których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lub na 
wykonanie których nie jest wymaga-
ne zgłoszenie do administracji 
budowlano-architektonicznej, gro-
madzone w odpowiednich workach 

10
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lub pojemnikach, odbierane będą z 
nieruchomości 2 razy w roku zgodnie 
z ustalonym harmonogramem, po 
uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie 
Miejskim w Knyszynie. Odpady nie 
spełniające tej definicji przedsiębior-
ca ma obowiązek odebrać za 
dodatkową opłatą ponoszoną przez 
właściciela nieruchomości.
10) Wszystkie frakcje odpadów 
komunalnych (z wyjątkiem odpadów 
zmieszanych) będzie można na bie-
żąco dostarczać do Punktu Selekty-
wnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych w Knyszynie przy ul. Polnej.
11) Selektywnie zebrane: papier i 
tekturę, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe ze szkła można 
dostarczać na bieżąco do gniazd 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych zlokalizowanych w 
miejscach publicznych na terenie 
gminy Knyszyn. 
12) Transport odpadów do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz do gniazd sele-
ktywnej zbiórki odpadów mieszkań-
cy zapewniają we własnym zakresie i 
na własny koszt.
13) Harmonogram odbioru zmiesza-
nych odpadów komunalnych oraz 
selektywnie zebranych odpadów 
będzie dostarczany mieszkańcom w 
formie ulotki, będzie także publiko-
wany na miejskim portalu interne-
towym www.knyszyn.pl oraz 
dostępny w Urzędzie Miejskim w 
Knyszynie.
14) Informację o lokalizacji gniazd 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, pojemników na 
przeterminowane lekarstwa, zużyte 
baterie i akumulatory oraz godzinach 

otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych gmina poda 
do publicznej wiadomości na 
tablicach ogłoszeniowych oraz w 
miejskim portalu internetowym 
www.knyszyn.pl.
15) Odpady komunalne odebrane od 
właścicieli nieruchomości w ramach 
gminnego systemu gospodarki odpa-
dami przekazywane będą uprawnio-
nym podmiotom w celu poddania 
procesom odzysku lub unieszkodli-
wienia zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami.

Jak wynika z powyższych 
zasad do codziennego prowadzenia 
zbiórki selektywnej wystarczy 
posiadać pojemnik na odpady 
zmieszane (pozostałe po segregacji) 
oraz dwa worki, w przypadku 
przekazywania bioodpadów trzy 
worki. W workach lub pojemnikach 
będą gromadzone odpady wymie-
nione w punktach 1-4. Pozostałe 
odpady wymienione w punktach 5-9 
nie wymagają systematycznego 
gromadzenia w odpowiednich 
workach lub pojemnikach i powinny 
być, w miarę potrzeb, przekazywane 
w sposób określony powyżej.

W kwietniu we wszystkich 
miejscowościach naszej gminy 
zostaną zorganizowane spotkania z 
mieszkańcami, podczas których 
pracownicy Urzędu Miejskiego na 
czele z burmistrzem Knyszyna 
odpowiedzą na wszelkie pytania 
dotyczące nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi.

•

UM w Knyszynie
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Wraz z nadejściem wiosny rozpoczę-
to prace przy termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Knyszynie. Wykona-
wcą robót jest konsorcjum: Firma 
Handlowo–Usługowa „MAG-BUD” 
Piotr Lipski z Grajewa oraz 
„ S E B U D ”  P r z e d s i ę b i o r s t w o  
Remontowo–Budowlane Sebastian 
Święciński z Grajewa. 

W ramach inwestycji zosta-
nie wykonane docieplenie ścian, 
docieplenie stropów, stropodachu, 
zostaną wymienione drzwi, okna, 
grzejniki, zmodernizowana zostanie 

instalacja c.o. Wartość robót wynosi 
blisko 828 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia prac to 31.07.2013 r.

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

ANNA ANETA MOLSKA

Remont w szkole

Okna w budynku szkoły zostały już wymienione. W następnym etapie zostanie 
wykonane docieplenie ścian, stropów i stropodachów, wymiana pokrycia 
dachowego oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
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Pobudzanie ciekawości otaczającym 
światem, rozwijanie kreatywności      
i logicznego myślenia oraz umożli-
wienie dzieciom samodzielnego 
badan ia  i  odkrywania  –  to  
podstawowe cele i zadania zajęć 
przyrodniczo-matematycznych 
prowadzonych w ramach projektu 
„Czym skorupka za młodu... – 
indywidualizacja procesu naucza-
nia i wychowania uczniów klas 
I–III szkół podstawowych w 
Gminie Knyszyn”. 

Ostatnio na takie zajęcia 
uczniowie zaprosili swoich rodzi-
ców, by wspólnie eksperymentować 
z bańkami mydlanymi i rozwiązywać 
matematyczne łamigłówki. Wykony-
wane zadania na tyle zaciekawiły 
rodziców, że aktywnie włączyli się   
w tok zajęć.                                       

•
Maria Kakareko

Z rodzicami… 
uczyć się i bawić

Bezpieczeństwo 
w Ruchu Drogowym
12 marca  w Zespole  Szkół  
Ogólnokształcących w Knyszynie 
odbyły się gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym.        
W turnieju wzięły udział cztery        
3-osobowe drużyny reprezentujące 
szkołę podstawową i gimnazjum w 
Knyszynie oraz szkołę podstawową i 
gimnazjum w Kalinówce Kościelnej. 

Turniej składał się z trzech 
części: jazdy rowerem po torze 
sprawnościowym, testu teorety-
cznego oraz udzielania pierwszej 
pomocy. Nad przebiegiem turnieju 
czuwał Komitet Organizacyjny, w 
skład którego wchodzili przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego w Knyszy-
nie, pracownicy Komendy Powiato-
wej Policji w Mońkach oraz nauczy-
ciele i dyrekcja szkoły.

Do etapu powiatowego w 
kategorii szkół podstawowych 
zakwalifikowała się drużyna z 
Kalinówki Kościelnej w składzie: 
Artur Romanowski, Rafał Romano-
wski, Marta Lipiszko. Opiekunem 
grupy jest Artur Augustynowicz.

Do etapu powiatowego w 
kategorii szkół gimnazjalnych 
zakwalifikowała się drużyna ze 
szkoły w Knyszynie w składzie: 
Adrian Chyży, Adam Jankowski, 
Artur Przybyszewski. Opiekunem 
grupy jest Bernadeta Przybyszewska.

Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez  
burmistrza Knyszyna.                      •

U. Puławska



14

AKTUALNOŚCI

1 marca odbyła się pierwsza 
wideokonferencja zaplanowana w 
ramach realizacji projektu „System 
bezpieczeństwa i komunikacji 
elektronicznej dla podniesienia 
warunków życia społeczności 
przygranicznych”.

Organizatorem wideo-
konferencji była Gmina Knyszyn. 
Sale wideokonferencyjne przygoto-
wane zostały w Knyszynie, Trokach   

i Olicie. Uczestnikami wideo-
konferencji ze strony polskiej byli 
uczniowie klas gimnazjalnych 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Knyszynie, Zespołu Szkół w 
Kalinówce Kościelnej, Gimnazjum w 
Mońkach oraz nauczyciele i praco-
wnicy samorządów.

Ze strony litewskiej ucze-
stnikami byli uczniowie klas 
gimnazjalnych szkół z rejonu 

Wideokonferencja 
o tematyce ekologicznej

PIOTR JAKUBIUK



AKTUALNOŚCI

trockiego i olickiego oraz pracowni-
cy samorządów. Łącznie w Polsce       
i na Litwie w wideokonferencji 
uczestniczyło ponad 60 osób.

U c z e s t n i k ó w  w i d e o -
konferencji z Knyszyna, Trok i Olity 
przywitał Andrzej Matyszewski, 
burmistrz Knyszyna. Prezentację 
tematyczna przygotowaną przez 
Gminę Knyszyn poprowadził  
Krzysztof Chowański, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Knyszynie. Obejmowała ona 
zagadn ien ia  bezp ieczeńs twa  
ekologicznego, w tym nawiązanie do 
programu edukacyjnego p t . :  
„Bezpieczeństwo ekologiczne” 
(„Ecological safety”), realizowanego 

w szkołach podstawowych i  
gimnazjum w Gminie Knyszyn, 
promocję  lokalnych a t rakcj i  
przyrodniczych i ekologicznych 
(Biebrzański Park Narodowy i 
Puszcza Knyszyńska), działania 
proekologiczne na szczeblu gminy.

Projekt „System bezpie-
czeństwa i komunikacji elektroni-
cznej dla podniesienia warunków 
życia społeczności przygranicznych” 
realizowany jest w ramach Celu 3: 
Europejska Współpraca Terytorialna 
Program Współpracy Transgrani-
cznej „Litwa – Polska” i dofinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                             •

WILCZEK
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

 C krycie dachów
 C demontaż azbestu
 C stany surowe
 C altany
 C sauny wolnostojące
 C inne roboty budowlane

Jerzy Sławomir Wilczko 
Chraboły 19 B 

tel. 601 529 969

REKLAMA                                                                                       
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W marcu odbyły się ostatnie zajęcia z 
nauki pływania, w których wzięło 
udział 30 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Knyszynie.  

Nauka trwała od stycznia      
i obejmowała 15 lekcji. Dzięki nim 

15 uczniów z klas III-IV zna już 
podstawy i może doskonalić 
umiejętności na głębszym basenie,    
a 15 uczniów klas V-VI umie pływać 
2 stylami. 

Transport na basen autobu-
sem szkolnym opłacili rodzice,         
a bilety i obsługę instruktorską 
zasponsorował Urząd Miejski            
i burmistrz Andrzej Matyszewski. 
Opiekę nad uczniami sprawowali 
nieodpłatnie pracownicy urzędu: 
Dorota Marchalewicz i Urszula 
Puławska.

Czy dzieci były zadowo-
lone z zajęć? Najlepiej to pokażą 
zamieszczone zdjęcia.                      •

Nauka pływania

URSZULA PUŁAWSKA
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W dniach 15-16 marca, wolontar-
iusze Szkolnych Kół Wolontariatu z 
Knyszyna i Kalinówki Kościelnej 
zachęcali w sklepach spożywczych, 
do podzielenia się żywnością. 

Każdy mógł przekazać wo-
lontariuszom część swoich zakupów. 
Produkty ofiarowane przez darczyń-
ców trafiły do potrzebujących rodzin, 
których dzieci uczęszczają do szkół 
w Knyszynie i Kalinówce Kościel-
nej. Dziękujemy wolontariuszom za 
ich pracę a właścicielom sklepów za 
życzliwość.                                      •

M.Sidorska

Wielkanocna zbiórka żywności

W sobotę 16 marca w kościele parafialnym w Knyszynie odbyło się powiatowe 
spotkanie zespołów ludowych i śpiewaczych powiatu monieckiego śpiewających 
Gorzkie Żale i pieśni wielkopostne. Wystąpił m.in. zespół Knyszynianki. 
W dniach 8-10 marca w KOK odbywały się warsztaty pieśni wołoczebnych. Wzięło 
w nich udział 36 uczestników.
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Biblioteka to nie tylko wypożyczal-
nia książek czy czytelnia prasy. Od 
wielu lat staramy się, aby oferta kie-
rowana do użytkowników była coraz 
szersza. Tym razem proponujemy 
spotkanie na KAWIE:
K, jak kultura – to liczne spotkania z 
książką szczególnie dziecięcą, 
wierzymy bowiem, iż „czym 
skorupka za młodu…”
A, jak animacja – biblioteka to 
miejsce spotkań różnych wiekowo 
grup, gdzie dziadkowie słuchają 
recytacji wnuków, a dzieci dowiadują 
się o czasach młodości ich dziadków, 
to też cykliczne „Noce w bibliotece”
W, jak wiedza – biblioteka to blisko 
19 tysięcy książek, które otwierają 
oczy na świat, pogłębiają wiedzę, 
pomagają w nauce i rozwoju.
I, jak informacja – jeżeli potrzebujesz 
skorzystać z Internetu, dowiedzieć 
się o adres lekarza specjalisty albo 
gdzie wybrać się na wakacje, 
odwiedź nas, posiadamy różnego 
rodzaju informatory.

E, jak edukacja – maluchy mogą u nas 
uczyć się języka angielskiego 
zupełnie za darmo albo uczęszczać do 
Akademii Malucha. Rozwijamy 
plastyczne zainteresowania i eduku-
jemy w obrębie literatury.

Jeżeli lubisz czytać książki, posze-
rzać swoje horyzonty, spotykać się    
z ludźmi dołącz do Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Już teraz przyjdź      
i wypożycz jeden tytuł, o którym      
w kwietniu, na spotkaniu w bibliotece 
spróbujemy porozmawiać. Nie trzeba 
być krytykiem czy polonistą, by 
czerpać przyjemność z dyskutowania 
o literaturze. Wymiana myśli i wra-
żeń o przeczytanej książce to świetny 
pretekst, aby wiedzieć więcej.

10 kwietnia (środa) zapraszamy 
panie na babski wieczór z okazji 
Światowego Dnia Czekolady. Jest to 
wspaniała okazja do poprzebywania 
w miłym towarzystwie przy filiżance 
gorącej czekolady. Czekamy, zapisz 
się w bibliotece.

Impreza „Między nami kobietkami” z okazji Dnia Kobiet

Spotkajmy się w bibliotece na KAWIE

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

12 kwietnia czeka nas 
kolejna „Noc z Anderse-
nem”. Zapraszamy dzieci 
w wieku 9-14 lat. Zapisy 
w bibliotece. 
Więcej informacji w 
bibliotece i na stronie 
www.biblioteka.knyszyn.pl

•
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Okres świąteczny jest dla każdego z 
nas chwilą, kiedy uświadamiamy 
sobie i bardziej niż kiedykolwiek wi-
dzimy ludzi, którzy potrzebują naszej 
pomocy. Nie przechodzimy obok 
nich obojętnie zwłaszcza, że są to 
czasami koleżanki, koledzy – po pro-
stu rówieśnicy. Jak co roku młodzież 
SK PCK organizuje przedświąteczne 
akcje, wykazując duże zaangażo-
wanie na rzecz innych osób, okazując 
tym samym Ogromne Serce. 

Sprzedając własne wypieki 
na kiermaszu szkolnym, pozyskali-
śmy fundusze, dzięki którym może-
my wspomóc zakup środków rehabi-

Wielkie serce członków szkolnego koła PCK

litacyjnych naszej młodszej koleżan-
ce i wózka inwalidzkiego koledze z 
sąsiedniej gminy. Zrobimy też 
przedświąteczne paczki potrzebują-
cym dzieciom, by sprawić im po 
prostu radość. Szkolne Koło PCK 
jednocząc się z dziećmi z Mołdawii 
uczestniczyło w akcji organizowanej 
przez podlaskich lekarzy zbiórki 
używanych okularów na „Misję 
przyjaciół dzieci do Mołdawii”, które 
po konsultacjach z okulistą trafią do 
odpowiednich dzieci.     

Robimy to po to, by radość    
i uśmiech gościł jak najczęściej na 
twarzach wszystkich ludzi.               •

JOANNA OSTROWSKA

Kiermasz, na którym sprzedawano wypieki, cieszył się ogromnym zainteresowaniem



Burmistrz Knyszyna
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta w Knyszynie

Starostwo Powiatowe w Mońkach
Knyszyński Ośrodek Kultury

serdecznie zapraszają na

XII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA 
WIOSENNEGO KOLĘDOWANIA Z KONOPIELKĄ

7 kwietnia od godz 11.00
Spotkaniom towarzyszyć będzie kiermasz sztuki ludowej

Cele spotkania:
{ pobudzenie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym 

warunków do rozwoju twórczości
{ ożywianie i upowszechnianie dotychczasowych przeglądów i spotkań poświęconych 

konopielce
{ kontynuacja i rozwój kontaktów polsko-białorusko-litewskich, zapoczątkowanych 

spotkaniami międzynarodowymi

Warunki uczestnictwa:
{ zespół przygotuje konopielkę (osadzoną w tradycji lokalnej) wraz z życzeniami dla 

gospodarza, panienki, paniczyka itp.
{ organizatorzy będą wdzięczni za wykonanie pieśni życzeniowej zgodnie z tradycja lokalną 

(gwarą) oraz zabranie ze sobą grupy dzieci lub młodzieży która zaśpiewa konopielkę
{ 7 kwietnia, od godz. 10.00, przyjmujemy zgłoszenia przybyłych zespołów. Każdemu 

przydzieleni będą przewodnicy do kolędowania pod oknami mieszkańców Knyszyna
{ godz. 11.00 msza święta w kościele parafialnym w Knyszynie
{ godz. 12.00 uroczyste otwarcie spotkań i koncert galowy
{ po koncercie galowym zabawa ludowa na świeżym powietrzu

Zespoły należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca listownie bądź 
telefonicznie pod nr. 85 727 97 97 lub 85 727 79 98. E-mail kok@knyszyn.pl
Nasz adres: Knyszyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

Serdecznie zapraszamy twórców ludowych do wzięcia udziału w kiermaszu podczas spotkań. 
Zapewniamy bezpłatne miejsce do wystawienia swoich wyrobów oraz bezpłatny poczęstunek. 
Wszystkich informacji udzielamy pod nr. tel. 85 727 79 97.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym:
{ PROW na lata 2007 - 2013 w ramach projektu „Sztafeta tradycji” działanie 413 MP
{ Gminy Knyszyn
{ Instytutu Muzyki i Tańca
{ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
{ Starostwa Powiatowego w Mońkach
{ Knyszyńskiego Ośrodka Kultury

Patronat Medialny: TVP Białystok i Polskie Radio Białystok
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Mój kraj – sercem 
malowany

19 marca rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny „Mój kraj – sercem 
malowany”. Komisja w składzie: 
Urszula Puławska, Emilia Karpo-
wicz, Jadwiga Konopko i Iwona Wa-
siluk po obejrzeniu 29 prac przyznało 
I miejsce Julii Skutnik z kl. III 
Gimnazjum w Kalinówce Kościelnej 
oraz Ewelinie Wilman z kl. I 
Gimnazjum w Knyszynie. II miejsce 
zajęły Zuzanna Jaromińska z kl. II 
Gimnazjum w Knyszynie i Sylwia 
Okrasińska z kl. II Gimnazjum w 
Knyszynie. 

Ponadto wyróżnienia otrzy-
mały uczennice z Kalinówki Kościel-
nej: Paulina Kochańska i Justyna 
Kakareko oraz z Knyszyna: Klaudia 
Budna, Patrycja Olszewska, Zuzanna 
Dzierżanowska, Natalia Packiewicz, 
Aleksandra Orłowska 

Nagrodzone prace będą 
wystawione w galerii szkoły średniej 
w Mickunach na Litwie.                   •

I.Wasiluk

16 marca knyszyńska grupa tańca nowocze-
snego Galimatias zajęła IV miejsce w VI 
Festiwalu Tańca Młodzieżowego „City Of 
Dance” odbywającym się w Białymstoku      
w Publicznym Gimnazjum nr 18 przy              
ul. Magnoliowej. 
Wcześniej Galimatias zdobył wyróżnienie     
w Wojewódzkim Turnieju tańca „Carnival 
Dance Attack”. 

W marcu Knyszyński Ośrodek Kultury był 
organizatorem Warsztatów Zdobnictwa 
Obrzędowego Świąt Wielkanocnych.
Odbyły się warsztaty dla osób dorosłych 
oraz młodzieży z Gimnazjum w Knyszynie.
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Długu nie było
W 2012 r. Narodowy Fundusz 
Zdrowia zmniejszył kontrakt dla 
oddziału chorób wewnętrznych 
knyszyńskiego szpitala. Spowodo-
wało to, że placówka systematycznie 
zadłużała się. Pojawiły się nawet 
obawy, że może to być jej koniec – 
gdyby zadłużenie rosło, gmina 
musiałaby pokrywać je z własnego 
budżetu, a tam nie ma środków na 
dodatkowe wydatki. Chodzić mogło 
nawet o kilkaset tysięcy złotych.

Na szczęście szpitalowi im. 
E. Jelskiego udało się wyjść z 
impasu. Rok 2012 zakończył nie 
najgorzej – nie miał żadnych 
zobowiązań wymagalnych. Na 
bieżąco stara się również opłacać 
wydatki z przesuniętym (nawet do 15 
miesięcy) terminem płatności. Są to 
np. składki ZUS, PFRON czy faktury 
za środki higieniczne.
– Nie jest to równoważne z tym, że 
sytuacja jest idealna – nie ukrywa 
burmistrz Knyszyna, Andrzej 
Matyszewski. 

Według przepisów, organ 
prowadzący nie ma możliwości 
dawać pieniędzy na bieżące utrzyma-
nie szpitali: wyżywienie, zakup 
leków czy wypłatę wynagrodzeń. 
Może natomiast wykonywać prace 
inwestycyjne, kupować sprzęt 

medyczny lub pomóc w zapewnieniu 
opału do kotłowni.

Głównie dzięki mobilizacji 
gminnych służb w ubiegłym roku 
szpital ani złotówki nie wydał na 
zakup opału.
– Gmina pozyskała drewno z 
własnych zasobów: z pielęgnacji 
działek leśnych, które są własnością 
gminy, z wycinki drzew wzdłuż dróg, 
bądź też z wycinki drzew przy 
modernizacji dróg – opowiada 
burmistrz i podkreśla, że na tym się 
nie skończy. W tym roku gmina 
planuje bowiem pozyskać drewno w 
czasie prac na przygotowywanej 
drodze Knyszyn – Grądy i z poboczy 
dróg dojazdowych w Chrabołach i w 
Piaskach. Ponadto do szpitala trafi 
opał pozyskany z pielęgnacji działek 
leśnych i placu przy ZSO w 
Knyszynie. Jest to bardzo ważne, bo 
w sezonie 2011 r. koszt zużytego 
opału wyniósł ok. 52 tys. zł.

Szpital  nie zakończył 
minionego roku jako zadłużony także 
z uwagi na oszczędności kadrowe. Na 
szczęście obyło się bez zwolnień.

Jest dużo lekarzy
Niekorzystny kontrakt na oddział 
wewnętrzny (niestety uzyskany z 
powodu źle złożonego wniosku do 
NFZ – był napisany tak, jak w latach 

Krążyły nawet plotki o jego likwidacji, na szczęście udało 
się wyjść na prostą. Chodzi oczywiście o knyszyński szpi-
tal. W tej chwili czekamy na nowego dyrektora placówki.

Sytuacja w szpitalu
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ubiegłych, a tymczasem Fundusz 
zmienił zasady konkursu) będzie 
obowiązywał do 2014 r. W Kny-
szynie pracuje tylu lekarzy, że 
mogliby obsłużyć większą liczbę 
pacjentów, ale szpital stara się nie 
brać nadwykonań. Jest mniej łóżek     
i pacjenci, którzy nie zostaną tu 
przyjęci, trafiają do Moniek.

W tej chwili, po około 
miesięcznej przerwie, dobrze fun-
kcjonuje poradnia kardiologiczna. 
Na zmianę przyjeżdża do niej 4 
lekarzy z Białegostoku. Są chwaleni 
przez pacjentów. 

Oprócz tego udało się 
znaleźć nowego lekarza-specjalistę 
na internę – dr Irenę Maliszewską. W 
końcu jest też szansa na krótsze 
k o l e j k i  w  p r z y c h o d n i .  P o                  
2-miesięcznej przerwie, gdy odeszła 
jedna z lekarzy i w sezonie 
grypowym pacjentów obsługiwało 
tylko 2 specjalistów, dołączy do nich 
trzeci. Od 1 marca w knyszyńskiej 
przychodni pracuje młoda lekarz 
Katarzyna Pieśniak.

Potrzebny nowy dyrektor
W trudnym okresie szpital nie miał 
dyrektora. Poprzednia dyrektor, 
Dorota Miłek-Kurzątkowska, została 
odwołana ze stanowiska na wniosek 
CBA.

Na nowego dyrektora szpi-
tala ogłoszono dwa konkursy. Do 
pierwszego zgłosił się tylko jeden 
chętny. Konkurs nie odbył się, gdyż 
według przepisów powinno być 
przynajmniej dwóch kandydatów. 

W drugim konkursie było 
dwóch kandydatów. Obie oferty 
konkursowe były ważne, ale po 

przesłuchaniu przez komisję żaden    
z kandydatów nie uzyskał wymaga-
nej większości głosów.
– Po dwóch konkursach, pełniącą 
obowiązki dyrektora nadal będzie 
Ludmiła Łapińska – zdradza Andrzej 
Matyszewski.
Łapińska dobrze radzi sobie w 
kontaktach z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Od wielu lat jest 
cenionym przez pacjentów lekarzem.

Czego władze gminy ocze-
kiwałyby od nowego dyrektora?
– Poszerzenia usług medycznych w 
szpitalu, poprawy obsługi pacjentów 
w  p r z y c h o d n i ,  e w e n t u a l n i e  
zwiększenia usług pediatrii – w tej 
chwili jest to tylko pół etatu – mówi 
burmistrz Knyszyna. Podkreśla 
również, że kluczowe będą prawi-
dłowe gospodarowanie środkami 
oraz dobra współpraca z NFZ.       

   •

ESD
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W styczniowym numerze 
„Gońca” zamieściliśmy wspo-
mnienie Marka Olesiewicza o 
śp. Henryku Stasiewiczu. Tekst 
ten był osobistą refleksją auto-
ra, pisaną z punktu widzenia 
knyszyńskiego regionalisty. 
Okazało się, że wywołał sprze-
ciw ze strony najbliżej rodziny 
zmarłego. Poniżej zamieszcza-
my list (z niewielkim skrótem) 
napisany do redakcji przez 
Annę Stasiewicz.

 REDAKCJA

• • •
„ERRATA” do wspomnień 
o Henryku Stasiewiczu

W związku z zamieszczeniem w 
styczniowym numerze Nowy Goniec 
Knyszyński, wspomnień o moim 
zmarłym mężu Henryku Stasiewiczu, 
wyrażam swój zdecydowany sprzeciw 
co do formy i treści tych niby 
wspomnień.

W artykule znalazło się sporo 
n ieprawdziwych  i  n iepe łnych  
informacji. Czy działalność zawodowa 
i społeczna mego męża, dotyczyła 
w y ł ą c z n i e  T o w a r z y s t w a  
Regionalnego? To zaledwie znikomy 
ułamek Jego życia. Jeśli autor tego 
artykułu tak mało wiedział (w co 
oczywiście wątpię), kim był mój mąż, 
jakie funkcje zawodowe i społeczne 
pełnił, to nie powinien podejmować się 
pisania jakichkolwiek wspomnień. 
Użycie w czasie teraźniejszym przez 
autora artykułu stwierdzenia, które 
rzekomo mój  mąż  g łos i ł ,  że  
Knyszynem rządzą knyszyńskie 

rodziny, można potraktować jako błąd 
w druku, bądź celowe, wymyślone 
przez samego autora twierdzenie.

Bezspornym faktem jest, że w 
dawnych czasach (wieki temu) 
burmistrzem zostawał rodowity 
mieszkaniec Knyszyna i najczęściej 
funkcja ta przechodziła z ojca na syna. 
Wiązało się to z przydzieleniem 
burmistrzowi placów i gruntów ziemi 
na terenie miasta. Tak było w 
przypadku rodziny Iwanowskich. 
Jakub, jego syn Adam i syn Adama 
Wincenty byli burmistrzami Kny-
szyna. Adam Iwanowski spoczywa w 
podziemiach knyszyńskiego kościoła. 
Był to wiek XVII i XVIII.

W dzisiejszych czasach nie 
ma to żadnego uzasadnienia. Totalnym 
nieporozumieniem jest występujący w 
artykule wątek polityczny. Autor nie 
zna chyba dokładnie treści czterech 
publikacji mego męża. Czytam w 
artykule, że dopiero upadek PRL-u i 
cenzury pozwolił mężowi pisać to, o 
czym pisał. Bzdura. To nie upadek 
PRL-u   i cenzury był przeszkodą w 
publikowaniu Jego prac. Po prostu, po 
przejściu na emeryturę dysponował 
większą ilością wolnego czasu. Mąż 
pisał przede wszystkim o czasach 
dawnych i bardzo dawnych dotyczą-
cych naszego miasta i okolic. Podczas 
pisania poszczególnych publikacji, 
bardzo często korzystał z akt dawnych, 
znajdujących się w archiwach: 
białostockim, warszawskim, diecezjal-
nym, oraz z knyszyńskich ksiąg 
kościelnych. Wiedza tam zawarta nie 
dotyczy czasów PRL-u i nie jest objęta 
cenzurą. Są to więc stwierdzenia 
nieprawdziwe. […]

O jakiej, wymyślonej przez 
autora artykułu rywalizacji (mego 
męża i pana Chodorowskiego) można 
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mówić, jeżeli każdy z nich w swoich 
p u b l i k a c j a c h  p r z e d s t a w i a ł  w  
zdecydowanej większości, inny okres 
w dziejach Knyszyna i okolic. 
Wystarczy przeanalizować spisy treści 
poszczególnych książek. Nazwisko 
Pana Chodorowskiego i dane o nim w 
sposób sztuczny i nieuzasadniony 
znalazło się w artykule o moim mężu.

Określenie męża jako fizy-
ka, to pójście po linii najmniejszego 
oporu. W pełni rozumiem tych, którzy 
po przeczytaniu artykułu mówili mi: 
„To nie napisał nawet, że był 
nauczycielem?” Słuszna uwaga, bo nie 
każdy fizyk, to nauczyciel. Recenzję 
ostatniej książki mego męża „Knyszyn 
i ziemia knyszyńska” napisał prof. 
Adam Dobroński (umieszczona jest z 
tyłu na okładce książki). Autor 
wspomnień nie musiał tego robić po raz 
drugi. Artykuł nie zawiera prawie nic 
konkretnego, dotyczącego pracy 
zawodowej i społecznej Człowieka, 
który całe życie przeżył w tym 
środowisku. Przy dobrych chęciach 
autora (których jak widać z treści 
artykułu zabrakło), nic nie stało na 
przeszkodzie, by zwrócił się do mnie o 
udostępnienie danych o pracy 
zawodowej i społecznej męża.

Mąż  by ł  abso lwentem 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Studiował na wydziale fizyki, 
matematyki i chemii. Pracę w 
zawodzie nauczyciela rozpoczął w 
Szkole Podstawowej w Jasionówce na 
stanowisku dyrektora szkoły. Były to 
lata 1962-1965.

Od 1965 do 1972 roku był 
nauczycielem fizyki w Liceum 
Ogólnokształcącym w Mońkach. W 
latach 1972-1975 pracował na 
stanowisku wizytatora metodycznego 
fizyki i chemii w Wydziale Oświaty 

Prezydium PRN w Mońkach. W latach 
1975-1992, czyli przez okres 17 lat, był 
dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych 
w Knyszynie, którego był założy-
cielem. Na tym stanowisku pracował, 
aż do przejścia na emeryturę.

Obok pracy zawodowej, był 
aktywny społecznie na rzecz naszego 
środowiska. I tak: przez trzy kadencje 
był przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Knyszynie, radnym, ławnikiem w 
Sądzie Rejonowym w Białymstoku, 
przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Knyszynie.

Za swą pracę otrzymał wiele 
nagród i odznaczeń: Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Złoty i Srebrny 
Krzyż Zasługi, Złotą i Srebrną Odznakę 
Zasłużony Białostocczyźnie, Zasłużo-
ny dla Ruchu Spółdzielczego i inne.     •

Anna Stasiewicz
 

 • • •
Rozumiem rozgoryczenie p. Anny 
Stasiewicz, bo śmierć bardzo bliskiej 
osoby zawsze jest wielkim wstrząsem. 
Mój tekst w Gońcu nie był notą 
biograficzną na temat śp. Henryka 
Stasiewicza, a jedynie wspomnieniem 
pisanym przez kogoś, kto zmarłego dość 
dobrze znał. Nie wyobrażam sobie, 
żebym miał pisać o kimkolwiek, a tym 
bardziej o zmarłym, jakieś nieprawdy 
czy półprawdy... Mój tekst był refleksją 
z punktu widzenia knyszyńskiego 
regionalisty; jednocześnie nie bardzo 
widzę cokolwiek obraźliwego w tym, co 
napisałem...                                         •

 
Marek Olesiewicz
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 poprzednim numerze 
„ N o w e g o  G o ń c a  WK n y s z y ń s k i e g o ”  w  

artykule poświęconym Edmundowi 
Chodorowsk iemu  omówi ł em 
pokrótce historię jego rodziny 
wywodzącej się z Grądów. Edmund 
Chodorowski jedną ze swoich 
publikacji poświęcił knyszynianom, 

którzy ponieśli męczeńską śmierć w 
Katyniu. Omówił tam sylwetki 
zamordowanych w Katyniu braci 
Bronisława i Józefa Chodorowskich. 
W swoim artykule nic nie wspominał 
o pokrewieństwie łączącym go z 
z a m o r d o w a n y m i  b r a ć m i .  A 
pokrewieństwo to było i to dość 
bliskie. Ojciec Józefa i Bronisława – 
Wincenty był rodzonym bratem 
Stanisława – dziadka Edmunda 
C h o d o r o w s k i e g o .  R o d z i n a  
Stanisława pozostała w Grądach, 
natomiast Wincenty przeniósł swoje 
gospodarstwo do Knyszyna. 

Niniejszy artykuł chcę 
poświecić rodzinie Wincentego 
Chodorowskiego .

Wincenty Chodorowski, 
syn Jana i Pauliny z Dziemianowi-
czów, urodził się w 1868 roku. Nic 
nie wiemy o jego wykształceniu. 
Analizując jego życiorys można 
stwierdzić, iż był to człowiek 
nieprzeciętny. W 1895 r. ożenił się ze 
Stefanią Citkowską (1877–1963). 
Była to jego druga żona. Z pierwszą, 
o której nic nie wiemy, nie miał 
dzieci. W małżeństwie Wincentego i 
Stefanii urodziło się pięcioro dzieci: 
Bronisław (1896–1940), Józefa 

Odyseja rodziny Wincentego
Chodorowskiego

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Józia i Józik Chodorowscy po powrocie ze 
Smoleńska, 1918 r.
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( 1 8 9 9 – 1 9 8 4 ) ,  Z y g m u n t  
(1902–1945), Józef (1907–1940) i 
Honorata (1913–1996).W latach 
1912–1915 był  burmis t rzem 
Knyszyna. W 1915 r. Knyszyn zajęli 
Niemcy. Chodorowski wraz z 
rodziną w ślad za cofającym się 
wojskiem rosyjskim wyjechał do 
Rosji. W czasie walk niemiecko-
rosyjskich o Knyszyn spłonął ratusz. 
Ksiądz Cyganek w swojej kronice 
pisze o burmistrzach Knyszyna 
„Jednemu z nich, Wincentemu 
Chodorowskiemu przypadło w 
udziale wywieźć akta bieżące do 
Rosji, do guberni kałuskiej, może to 
było przed 1915 r., a więc przed 
pożarem, co by robiło nadzieję że coś 
się uratowało”. Ale najpewniej nic się 
nie uratowało. W czasie pierwszej 
wojny światowej najstarsi synowie, 
Bronisław i Zygmunt, kształcili się  
w Rosji. Aby móc finansować naukę 
synów, Wincenty Chodorowski 
podjął się zarządzania dużym 
majątkiem ziemskim znajomego 
pułkownika wojsk rosyjskich 
położonym w okolicy Smoleńska. Po 
wybuchu w 1918 r. rewolucji 
październikowej cała rodzina 
Chodorowskich szczęśliwie wróciła 
d o  K n y s z y n a  i  z a j ę ł a  s i ę  
gospodarowaniem oraz dalszym 
kształceniem dzieci. Gospodarstwo 
było duże, miało ok. 50 hektarów 
gruntów. Stwarzało podstawy 
materialne do kształcenia dzieci. A 
wykształcenie zdobyły imponujące. 
Czwórka z nich została lekarzami, z 
tym że  Bronis ław lekarzem 
weterynarii. Kształcenie dzieci 
ułatwiała duża różnica wieku między 
nimi. Najstarsi: Bronisław i Zygmunt 

po zdobyciu dyplomów pomagali 
finansowo młodszym Józefowi i 
Honoracie w kształceniu. Chyba nie 
ma w Knyszynie drugiej takiej 
rodziny, w której przed wojną 
czwórka dzieci zdobyła wyższe 
wykształcenie. 

Wybuch II wojny światowej 
był końcem pomyślności rodziny i 
początkiem jej gehenny. Dalej 
chciałbym omówić jak kształtowały 
się jej losy.

Bronisław Chodorowski po 
ukończeniu gimnazjum w Grodnie, w 
czasie pierwszej wojny światowej 
rozpoczął studia weterynaryjne w 
Kazaniu. Przerwały je rewolucja 
październikowa i późniejsza wojna 

Od lewej: Wincenty, Zygmunt, Stefania, Honorata, 
Bronisław i Józef Chodorowscy 1938 r.
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domowa w Rosji. Po powrocie do 
kraju krótko pracował jako nauczy-
ciel szkoły powszechnej w Kny-
szynie. Brał udział w wojnie polsko-   
-bolszewickiej w 1920 r. Za udział    
w tej wojnie został odznaczony 
K r z y ż e m  Wa l e c z n y c h .  P o  
ustabilizowaniu się sytuacji w kraju 
zdecydował się na kontynuowanie 
s tudiów weterynaryjnych na 
Akademii Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie, która była jedyną 
uczelnią w kraju po pierwszej wojnie 
światowej kształcącą lekarzy 
weterynarii. Tę samą uczelnię 
ukończył w latach trzydziestych jego 
b r a t  s t r y j e c z n y  W i n c e n t y  
Chodorowski. Studia ukończył w 
1922 r. z dyplomem lekarza 
weterynarii. W latach trzydziestych 
podjął pracę w Starych Święcianach 
na Wileńszczyźnie jako powiatowy 
lekarz weterynarii i pracował tam do 
wybuchu drugiej wojny światowej.

W 1936 r. ożenił się tam z 
Wandą Parfianowicz (1907–1993), 
absolwentką Wydziału Humanisty-
cznego Uniwersytetu im Stefana 
Batorego (USB) w Wilnie. Ślub 

młoda para wzięła w kościele w 
Wilnie. W małżeństwie urodził się im 
syn Zygmunt (1938). W sierpniu 
1 9 3 9  r .  B r o n i s ł a w  z o s t a ł  
z m o b i l i z o w a n y  j a k o  l e k a r z  
weterynarii w stopniu podporucznika 
do Baranowicz. Po 17 wrześniu 1939 
r. trafił do niewoli sowieckiej i został 
osadzony w obozie w Kozielsku. Z 
Kozielska wysłał w grudniu 1939 r. 
jeden list do żony, w którym zalecał 
wyjazd rodziny ze Święcian do 
Knyszyna. W kwietniu 1940 r. został 
przewieziony do Katynia i tam 
zamordowany.           W spisie ofiar 
Katynia figuruje na liście NKWD 
pod nr 029/2 z kwietnia 1940 r., poz. 
40. Jego żona wraz z dwuletnim 
synem zos ta ła  w  tym roku  
wywieziona na Syberię. 

Józef Chodorowski ukoń-
czył w latach trzydziestych Wydział 
Medyczny USB w Wilnie i od           
1 października 1935 r. rozpoczął 
pracę jako asystent w Klinice Chirur-
gii USB. W 1939 r. na podstawie pra-
cy pt. „Gruźlica stawu biodrowego na 
podstawie materiału klinicznego za 
okres 14 lat” uzyskał tytuł doktora 
medycyny . Pracując jako asystent w 
okresach wakacyjnych w celach 
zarobkowych zastępował ordynatora 
szpitala powiatowego w Oszmia-
nach. Po wybuchu drugiej wojny 
światowej jako lekarz wojskowy 
(Klinika Chirurgii USB była 
szpitalem wojskowym) trafił do 
Baranowicz. Tam dostał się do 
niewoli sowieckiej i został osadzony 
w obozie w Kozielsku, tam gdzie i 
jego brat Bronisław. Został także 
zamordowany w kwietniu 1940 r. w 
Katyniu, kilka dni po bracie. W spisie 

Wanda i Bronisław Chodorowscy, zdjęcie z 
wesela, 1936 r.
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ofiar Katynia figuruje na liście 
NKWD 035/1 z dnia 16 kwietnia 
1940 r. poz. 44. W 1943 r. podczas 
ekshumacji prowadzonej przez 
Niemców został zidentyfikowany na 
podstawie kart szczepień znalezionej 
w mundurze wojskowym. Józef 
Chodorowski nie był żonaty. 

Rodzice zamordowanych 
braci Wincenty i Stefania zostali 
w y w i e z i e n i  w  1 9 4 0  r .  d o  
Kazachstanu. Wincenty Chodoro-
wski, który miał już ponad 72 lat nie 
wytrzymał trudnych warunków 
pobytu oraz ciężkiej pracy w 
kołchozie i zmarł 7 lutego 1941 r. 

Zygmunt Chodorowski 
jako pierwszy z rodziny skończył w 
1930 r. Wydział Medyczny USB w 
Wilnie uzyskując dyplom doktora 
w s z e c h n a u k  l e k a r s k i c h .  P o  

otrzymaniu dyplomu początkowo 
pracował jako lekarz na Wileńszczy-
źnie, a następnie swoją dalszą karierę 
postanowił związać z Sierpcem koło 
Płocka. Tam wybudował duży dom, 
na parterze którego prowadził 
prywatną praktykę lekarską. Oprócz 
tego pracował w szpitalu powiato-
wym i kasie chorych. Miał opinię 
znakomitego lekarza.  Leczył 
bezpłatnie niezamożnych i bezrobot-
nych mieszkańców Sierpca. W 
kwietniu 1940 r., po uzyskaniu 
informacji o wywiezieniu przez 
władze sowieckie rodziców do 
Kazachstanu oraz bratowej wraz z 
synem na Syberię, podjął energiczne 
starania o zapewnienie im pomocy 
materialnej. Dopingował przyjaciół 
oraz znajomych mieszkających na 
terenie Białoruskiej i Litewskiej 

Józef, Wanda, Honorata Chodorowscy, mjr Piotr Pafianowicz, Bronisław 
Chodorowski  i Mamer Pafianowicz. Wesele Wandy i Bronisława 1936 r. 4 lata 
później Józef i Bronisław Chodorowscy oraz Piotr Pafianowicz zginęli w Katyniu 
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Republiki Radzieckiej, którzy mieli 
zobowiązania wobec rodziny 
Chodorowskich do wysyłania 
zesłańcom pieniędzy oraz paczek z 
produktami.  Taka możliwość 
pomocy skończyła się wraz z wybu-
chem wojny niemiecko-sowieckiej    
w czerwcu 1941 r. W 1943 r. Zygmunt 
Chodorowski w trybie pilnym został 
wezwany do niezwłocznego stawie-
nia się w Królewcu. Ostrzeżony przez 
AK o zaplanowanym uwięzieniu 
zaczął się ukrywać w Warszawie i jej 
okolicach. Jego dom został przejęty 
przez Niemców. W ukryciu dotrwał 
do wyzwolenia Warszawy. Po 
wyzwoleniu wrócił do Sierpca i 
zamieszkał w swoim domu. Władza 
ludowa, która często takie obiekty 
komunalizowała, jego dom zostawiła 
w spokoju. Zygmunt Chodorowski 
zmarł zaraz po wyzwoleniu we 
wrześniu 1945 r., na skutek perforacji 
wrzodu żołądka będącego efektem 
nierozpoznanej bezobjawowej cho-

roby wrzodowej. Nie zostawił po 
sobie rodziny.

Honorata Chodorowska 
ukończyła krótko przed wojną 
również Wydział Medyczny USB w 
Wilnie. Odbyła staż lekarski w 
szpitalu powiatowym w Oszmianach. 
W czasie wojny przebywała i praco-
wała jako lekarz na Wileńszczyźnie. 
Mimo iż Wileńszczyzna w 1940 r. 
dostała się pod okupację sowiecką, to 
udało się jej uniknąć jako siostrze 
wrogów ustroju wywózki na Syberię. 
Tak jak i brat Zygmunt bardzo 
aktywnie pomagała bratowej i 
rodzicom na zesłaniu. Pomoc ta 
pomogła im przeżyć pierwsze 
najtrudniejsze chwile pobytu na 
zesłaniu. W 1945 r. wróciła do Polski 
i zamieszkała w Sierpcu w części 
domu brata Zygmunta, który już nie 
żył. Sierpc po wojnie stał się główną 
przystanią rodziny Chodorowskich. 
W Sierpcu pracowała jako lekarz aż 
do osiemdziesiątego roku życia. 

Drugi od lewej Zygmunt Chodorowski, trzecia jego matka Wanda, podczas 
zesłania na Syberię, przy ziemiance, w której mieszkali
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W 1949 r. wyszła za mąż za 
lekarza weterynarii Poncjana Kosiń-
skiego (1916–1986). Ślub małżonko-
wie wzięli w Częstochowie. Poncjan 
Kosiński był siostrzeńcem księdza 
Jerzego Żamejc ia ,  w la tach  
1933–1937 proboszcza i dziekana 
knyszyńskiego. Jego ojciec Jan 
Kosiński był przy księdzu Żamejciu 
organistą w kościele knyszyńskim. 
Małżeństwo Honoraty i Poncjana 
było bezdzietne. 

Również w Sierpcu w tym 
samym domu zamieszkała wdowa po 
Bronisławie Wanda wraz z synem 
Zygmuntem, którym udało się 
szczęśliwie przeżyć zsyłkę na 
Syberię i w 1946 r. wrócić do Polski. 
Pracowała jako nauczycielka historii 
w tamtejszym liceum ogólno-
kształcącym. 

Zygmunt po ukończeniu 
szkoły podstawowej i liceum w 
Sierpcu rozpoczął studia na Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Po ich 
ukończeniu został pracownikiem 
naukowym na macierzystej uczelni. 
Przeszedł wszystkie szczeble 
hierarchii naukowej aż do stopnia 
profesora zwyczajnego. W latach 
1990–2008 kierował I Kliniką 
Chorób Wewnętrznych AMG. Jest 
uznanym naukowcem w zakresie 
chorób wewnętrznych i geriatrii, 
autorem ponad 400 prac naukowych. 
N a j p o w a ż n i e j s z ą  p r a c ą  j e s t  
„Geriatria”, która miała cztery, za 
każdym razem rozszerzane, wydania. 
Obecnie jest na emeryturze. Wanda 
Chodorowska po przejściu na 
emeryturę pod koniec lat sześć-
dziesiątych, wyjechała do Gdańska i 
zamieszkała z synem. Zmarła w 1993 
r. i została pochowana w Sierpcu.

Józefa  by ła  jedynym 
dzieckiem, którego rodzice nie 
kształcili. W latach dwudziestych 
wyszła za mąż za Edmunda Gołębie-
wskiego z Długołęki i tam zamie-
szkała. W momencie zamążpójścia 
otrzymała duży posag – kilkanaście 
hektarów ziemi oraz siedem krów. W 
1940 r. urodził się ich jedyny syn 
Zygmunt Gołębiewski. Rodzice mieli 
ok. 24 ha ziemi i po wojnie byli 
prześladowani jako kułacy, a on sam 
nie mógł kształcić się w dziennych 
szkołach średnich w województwie 
białostockim. Aby dalej się kształcić 
wyjechał do Sierpca do ciotki 
Honoraty i tam uczęszczał do liceum. 
Po zdaniu matury rozpoczął studia na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po 

Profesor Zygmunt Chodorowski, syn 
Bronisława
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otrzymaniu w 1964 r. dyplomu 
magistra wrócił w rodzinne strony. 
Od 1 01 1965 r. rozpoczął pracę jako 
asystent na Akademii Medycznej w 
Białymstoku. W 1971 r. obronił 
doktorat z chemii. W 1973 r. 
przeniósł się na Białostocką Filię 
Uniwersytetu Warszawskiego 
(obecnie Uniwersytet w Białym-
stoku) i tam pracował jako adiunkt aż 
do przejścia na emeryturę w 2005 r. 
Pracując na uczelniach prowadził 
jednocześnie działalność gospodar-
czą. Był jednym z pionierów w woj. 
białostockim fermowej produkcji 
zwierząt futerkowych i drobiu. Na 
odziedziczonych po rodzicach 
gruntach w Knyszynie  oraz  
kupionym siedlisku gospodarstwa 
Wincentego Chodorowskiego już w 
latach sześćdziesiątych wybudował 

dużą fermę zwierząt futerkowych. Po 
zmian ie  kon iunk tu ry,  f e rmę  
przebranżowił na hodowlę drobiu, a 
po 2005 r. dodatkowo zajął się 
hodowlą bydła mięsnego. Obecnie 
fermę prowadzi jego syn, Józef 
Gołębiewski. 

Stefania Chodorowska 
przeżyła zsyłkę do Kazachstanu. W 
1946 r. wróciła do Polski. Mimo iż 
Knyszyn  w wyniku  dz ia łań  
wojennych 1944 r. był w większości 
spalony, to gospodarstwo Chodoro-
wskich szczęśliwie ocalało. Po 
wywózce do Kazachstanu w 
gospodarstwie został parobek Kułak. 
Wyprzedał on znaczną część inwen-
tarza. Na terenie siedliska Sowieci 
urządzili lecznicę dla koni. Część 
ziemi, która została poddana 
„obrezce”, obrabiali gospodarze z 

Zygmunt Gołebiewski z rodzicami: Edmundem i Józefą z domu Chodorowską
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Knyszyna, a część leżała odłogiem. 
Po wkroczeniu do Knyszyna w 
czerwcu 1941 r. Niemców w domu 
Chodorowskich zamieszkała rodzina 
wysiedleńców z Wielkopolski  
Matusiakowie. W czasie okupacji 
niemieckiej gospodarstwa doglądali 
Józefa i Edmund Gołębiewscy. Po 
powrocie do kraju Stefania, mimo iż 
była w podeszłym wieku, przy 
pomocy siły najemnej oraz rodziny 
kuzynów Greleckich prowadziła 
gospodarstwo nie na pełną skalę, bo 
część ziemi leżała odłogiem. Córka 
Józefa wychodząc za mąż otrzymała 
w posagu kilkanaście hektarów 
ziemi. Dzięki temu po wojnie 
gospodarstwo miało ok. 37 ha 
użytków rolnych i nie zostało 
przejęte przez państwo na podstawie 
dekretu o reformie rolnej. Ale 
gospodarstwo było nadal duże i 
zachodziła obawa, iż może być 
przedmiotem rozkułaczenia. Dlatego 
też na początku lat pięćdziesiątych 
rodzina zalesiła kilkanaście hektarów 
użytków rolnych. Po śmierci Stefanii 
w 1963 r. w następnych latach 
spadkobiercy sprzedali siedlisko oraz 
pozostałą ziemię . Ok. 5 ha ziemi 
wraz z siedliskiem w 1972 r. kupił 
Zygmunt Gołębiewski. Po kupnie 
siedliska rozbudował dom oraz 
wybudował nowe budynki fermy. 

W poprzednim i obecnym 
numerze „Nowego Gońca Knyszyń-
skiego” opisałem losy rodzin 
wywodzących się od dwóch braci 
Chodorowskich: Stanisława i 
Wincentego. Los ten był łaskawy dla 
rodziny Stanisława. Oprócz prób 
rozkułaczenia, utrudnień w dostępie 
dzieci do nauki, nie spotkały jej 

członków większe kłopoty. Losy 
r o d z i n y  W i n c e n t e g o  b y ł y  
dramatyczne. Dwaj wykształceni 
synowie zamordowani w Katyniu. 
On sam wraz z żoną wywieziony do 
Kazachstanu, gdzie umarł w wyniku 
nieludzkich warunków bytowania. 
Żona zamordowanego Bronisława 
wraz z synem zostali wywiezieni na 
Sybir. Losy tej rodziny są wymo-
wnym świadectwem nieludzkości 
ustroju sowieckiego.

Bronisław i Józef Chodoro-
wscy byli jednymi z tysięcy ofiar 
zbrodni jaka została popełniona przez 
władze sowieckie na więźniach 
Kozielska, Starobielska i Ostaszko-
wa. W tych obozach byli więzieni 
oficerowie Wojska Polskiego, 

Siedzi Stefania Chodorowska, od lewej 
Honorata Chodorowska-Kosińska i Józefa 
Gołębiewska, koniec lat 50. XX w.
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policjanci, żołnierze Korpusu 
Ochrony Pogranicza ,  S t raży  
Granicznej, funkcjonariusze Służby 
Więziennej, a także ziemianie, 
fabrykanci, urzędnicy państwowi 
wzięci do niewoli lub aresztowani po 
zajęciu ziem wschodnich Rzecz-
pospolitej, w wyniku agresji z          
17 września 1939 r.W marcu 1940 r. 
na wniosek szefa Ludowego Komi-
s a r z a  S p r a w  We w n ę t r z n y c h  
Ławrentija Berii Biuro Polityczne 
KC WKP(b) podjęło decyzję o ich 
wymordowaniu. Dokonano tego w 
kwietniu i maju 1940 r. Mordów 
dokonywano w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje, Bykowni. W Katyniu byli 
mordowani oficerowie z obozu w 
Kozielsku. Dowożono ich pociągami 
d o  s t a c j i  G n i e z d o w o ,  s k ą d  
autobusami wieziono na miejsce 
kaźni w lesie katyńskim. Po 
związaniu rąk byli doprowadzani do 

wykopanych dołów i tam mordowani 
strzałem z pistoletu w tył głowy. 

W Katyniu zamordowano 
ok. 4300 oficerów. Szacuje się, iż 
wszystkich ofiar zbrodni było ok. 
21–22 tys. Katyń w 1941 r. został 
zajęty przez Niemców. W 1943 r. 
odkryli oni miejsce zbrodni. Doko-
nali ekshumacji pomordowanych 
oraz nagłośnili ten fakt całemu 
światu. Związek Radziecki od 
początku zaprzeczał, iż dokonał 
zbrodni, a jako sprawców wskazywał 
Niemców. Stany Zjednoczone i 
Wielka Brytania, aby nie drażnić 
Stalina, milcząco akceptowały 
kłamstwa Sowietów. Zbrodnia 
katyńska była tematem tabu w Polsce 
aż do 1990 r. W tym to roku, 13 
kwietnia, w pięćdziesiątą rocznicę 
mordu, Michaił Gorbaczow przyznał, 
iż zrobili to Sowieci. Nie wszystkie 
miejsca mordu zostały dotychczas 

Józef (z lewej) i Bronisław (z prawej) Chodorowscy zostali zamordowani w Katyniu
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odnalezione. Tam gdzie zostało to 
odkryte tj. w Katyniu, Miednoje, 
Charkowie i Bykowni, dokonano 
ekshumacji ofiar oraz ich powtórne-
go pochówku. Na miejscach kaźni 
wybudowano nowe cmentarze oraz 
postawiono pomniki.

W Polsce knyszyńskie 
ofiary mordu upamiętniono w kilku 
miejscach. W Białymstoku w 
kościele św. Wojciecha urządzono 
Kaplicę Katyńską. Na tablicach 
wypisane są nazwiska ok. dwustu 
ofiar zbrodni katyńskiej. Są wśród 
nich nazwiska Józefa i Bronisława 
Chodorowskich. W 2009 r. przy 
Publicznym Gimnazjum nr 7 w 
Białymstoku posadzono dęby 
pamięci. Jeden z nich jest poświęco-
ny Józefowi Chodorowskiemu. W 
Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w ścianie są wmurowane tabliczki z 
nazwiskami Józefa i Bronisława. 
Podczas obchodów Święta Niepodle-
głości 11 listopada 2007 r. Bronisław 
i Józef Chodorowscy zostali 
pośmiertnie awansowani do stopni 
kapitanów.

Męczeńska śmierć Broni-
sława i Józefa Chodorowskich nie 
została dotychczas upamiętniona 
przez knyszyńską społeczność. 
Jedynie na knyszyńskim cmentarzu 
na pomniku postawionym na grobie 
Stefanii Chodorowskiej znajduje się 
skromna tabliczka informująca o ich 
śmierci w Katyniu ufundowana przez 
Zygmunta Gołębiewskiego. Sprawą 
pilną jest, aby ich rodzinne miasto 
godnie upamiętniło męczeńską 
śmierć braci. 

A na koniec ciekawostki:

P a r a f i a  k n y s z y ń s k a  g r u n t y  
beneficjalne od wieków posiadała w 
K r y p n i e .  G r u n t y  p a r a f i a l n e  
znajdujące s ię  w Knyszynie 
pochodziły z prywatnych darowizn. 
Tak zostało po podziale parafii w 
1905 r. i utworzeniu nowej parafii w 
Krypnie. Uprawa gruntów w 
Krypnie, ze względu na dużą 
odległość, stała się kłopotliwa dla 
parafii knyszyńskiej. Dlatego też w 
1935 r.  ówczesny proboszcz 
knyszyński ksiądz Żamejć za zgodą 
kurii arcybiskupiej w Wilnie dokonał 
wymiany ok. 10 ha gruntów w 
Krypnie na grunty posażne Józefy 
Gołębiewskiej położone w Knyszy-
nie. Ksiądz Cyganek, który w „Kroni-
ce parafialnej kościoła knyszyńskie-
go” opisując grunty parafialne pisze o 
transakcji wymiennej księdza 
Żamejcia, z tym że błędnie podaje, iż 
w 1935 r. grunty te były własnością 
Wincentego Chodorowskiego. W 
akcie notarialnym jako strona 
występuje Józefa Gołębiewska.

Wincenty Chodorowski 
budując dom w Knyszynie znalazł 
zakopany w ziemi skarb w postaci 
licznych srebrnych monet z okresu 
panowania Zygmunta Augusta. Skarb 
ten przekazał do muzeum. 

Pisząc niniejszy artykuł korzystałem 
z publikacji Edmunda Chodoro-
wskiego oraz z informacji przeka-
zanych przez profesora Zygmunta 
Chodorowskiego i  Zygmunta 
Gołębiewskiego.                               •
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miesiące letnie, obstalowany u krawca, 
biały smoking. Nocne eskapady po 
Warszawie, w kokainowym transie. 
Rajdy samochodowe. Piękne kobiety – 
z jego sfery i panie z półświatka... Takie 
życie zapewniają mu niewyczerpane 
zasoby finansowe Katarzyny Wille-
mann i matczyna szczodrość.

Autor zebrał imponującą bazę 
danych, aby odtworzyć przed-               
i wczesnowojenną rzeczywistość. 
Nazwy ulic i placów handlowych, cha-
rakterystyczne gmachy (nieistniejący 
Prudential), tytuły gazet, marki 
samochodów i kosmetyków. Atmosferę 
stołecznej ulicy – warszawski szyk.

W październiku A.D. 1939 
Kostek widzi zszarzałe, wychudłe 
twarze, wyświechtane marynarki, 
zrudziałe futerka. Zamiast jezdni – leje 
po bombach, zerwane płyty chodniko-
we, błoto. W różnych punktach miasta 
prowizoryczne cmentarzyki. zamiast 
afiszy – powiewające karteczki z rozpa-
czliwymi komunikatami: „Poszukiwa-
ny...”, „Zaginiona...”. W miejsce 
tramwajów – chłopskie furmanki.         
A w eleganckich lokalach kiedyś 
pachniało dobrą kawą, cynamonem       
i kardamonem, a dziś śmierdzi, jak       
w robotniczej garkuchni.

Warszawa jest „podziurawio-
na”, „przemielona”, nocą – ciemna i ci-

TERESA DUBICKA

iejsce i czas akcji autor, 
Szczepan Twardoch, w Mpowieści „Morfina”, określa 

bardzo dokładnie: 14 października 
1939 r.; pierwsze dni okupacji 
niemieckiej w Warszawie. Za kilka dni 
wraz z bohaterem, Konstantym 
Willemannem, przeniesiemy się do 
Budapesztu i wrócimy do Warszawy.

Konstanty Willemann, syn 
niemieckiego arystokraty, Baldura 
Strachwitza i spolszczonej Ślązaczki,   
z bogatej, mieszczańskiej rodziny, jest 
Polakiem, bo tak postanowiła matka, 
Katarzyna Willemann.

Kostek zamieszkał z nią w 
Warszawie, ukończył polskie gimna-
zjum. Studiował (zanim mu się nie 
znudziło) polonistykę. Pobierał lekcje 
rysunku u najlepszych profesorów 
Akademii Sztuk Pięknych. Ożenił się    
z Polką (teść jest zadeklarowanym 
endekiem), ma synka.

Już za nim krótki, wojenny 
epizod w mundurze polskiego 
porucznika kawalerii. Epizod nie miał 
szans stać się dłuższą historią, bo 
niemiecka Blitzkrieg była tyleż błyska-
wiczna, co skuteczna. Po demobilizacji 
Konstanty ukrywa się w Warszawie.

Porzućmy myśl, że troską 
bohatera jest bezpieczeństwo rodziny,  
a celem – służba ojczyźnie. On chce żyć 
tak, jak żył do wybuchu wojny. Wizyty 
w Ziemiańskiej (do swego stolika 
dopuszczał go sam Jarosław Iwaszkie-
wicz!), dansingi w Adrii. Frak, biały 
gors koszuli, błyszczące lakierki. Na 

Kręgi na wodzie
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cha. To, wczoraj, tętniące życiem mia-
sto, dziś–„gnieździ się w cielsku trupa”.

Krótki pobyt bohatera w 
Budapeszcie tym bardziej skontrastuje 
obraz dwóch europejskich stolic. Nie-
skłonny do refleksji Konstanty zauwa-
ży: „Nie ma zaciemnienia, nie ma latar-
ni porąbanych bombami, za to są równe 
bruki, na brukach auta (...). I taksówki, 
a w taksówkach śmieją się damy (...).”

„A u nas w Warszawie, czerń   
i mrok (...).” Symboliczna wymowa 
tych słów jest oczywista. Tylko jesienią 
1939 dopiero zapada zmierzch. Długa, 
okupacyjna noc dopiero przed nimi.

Oto została utworzona Gene-
ralna Gubernia, na czele której stoi 
„niejaki” Hans Frank. Ogłasza się spis 
ludności żydowskiej. Mury getta 
jeszcze nie zostały wzniesione. Salome 
Zylberman śpi spokojnie w swoim 
łóżku. Śpij Salu z naiwną wiarą, że 
twoja córeczka jest bezpieczna, bo „(...) 
dzieci przecież Niemcy nie będą 
prześladować (...)”.

Bohaterowie nie wiedzą, bo 
wiedzieć nie mogą, co ich czeka. My 
poznamy przyszłość niektórych z nich, 
dzięki antycypacjom. Narrator wyprze-
dza bieg wydarzeń. Jeden z narratorów, 
bo jest dwóch. Pierwszoosobowym 
opowiadaczem jest Konstanty. Ten 
drugi jest tajemniczy, niedookreślony. 
On-ona zna bohatera na wylot. Jego 
przeszłość, dzień dzisiejszy, czasem 
uchyla wrota przyszłości. 

Kim jest? Głosem przezna-
czenia, dopełniającym się Losem? 
Niewidoczny, a obecny. „Ten, który 
idzie za mną”. Strzeże bohatera swym 
wzrokiem”. „Ja, która idę za tobą, cień 
cienia”.

„Willemann jestem. Pijak.” 
Tak przedstawia się nieznajomemu 
pułkownikowi w salce Europejskiego. 

Dodać można: kobieciarz, morfinista, 
materialista, sybaryta. Ta samoświado-
mość nie jest dla bohatera ciężarem. 
Nie jest wstydem, ani wyrzutem sumie-
nia. Cynik? Też! Konformista na wzór 
Czechowskiego kameleona? Niezupeł-
nie. Kostek nie zdradza zasad, bo ich 
nie wyznaje. On spełnia oczekiwania 
innych (matki, żony, przywódców 
organizacji konspiracyjnej). Jest 
plastyczny, daje się formować. Wobec 
każdego staje się, jest kim innym.

Szczepan Twardoch nie tylko 
dokonuje deheroizacji bohatera. 
Bezlitośnie rozprawia się z polskimi 
mitami. Katarzyna Willemann, Biała 
Orlica, Matka-Polka to obłąkana 
staruszka. Po kapitulacji Warszawy  
dziarsko wskakuje w niemiecki mundur 
i na powrót jest Frau Willemann.

Święty patriotyzm, nakaz 
służenia ojczyźnie? Oficer wywiadu 
Steifer jest karierowiczem, który 
pragnie się urządzić i bezpiecznie 
przetrwać czas wojny za granicą.

Szacunek dla munduru żoł-
nierza polskiego? Pijani polscy oficero-
wie w budapesztańskiej winiarni. 
„Mają pieniądze i piją szeroko” Zdegu-
stowany kelner komentuje: „Ojczyznę 
stracili, a bawią się doskonale”.

Brzmi wysoki ton sfor-
mułowania Arystotelesa: „Człowiek 
słusznie dumny”, ale Konstanty jest 
jego zaprzeczeniem, ten „marny” i „be-
zecny” Kostuś.

Polacy, którzy w trudnych, 
dziejowych momentach nie potrafią 
zachować się godnie. Pisarz obnaża ich 
kabotynizm, pustosłowie, skłonność do 
teatralnych, nic nieznaczących gestów.

Co więc pozostaje? Kręgi na 
wodzie. Nic nie jest trwałe, pewne, 
ważne. Wszystko marnieje, mija, znika. 
Vanitas.                                                •
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żadnego prawa i zasad, bo sam jesteś 
dla siebie sterem i okrętem. Zaczniesz 
wierzyć w to, że nie potrzebujesz w 
życiu Boga, bo On za dużo wymaga, a 
chwile spotkania z Nim będą wydawały 
ci się stratą czasu. Pozwolisz się 
okłamać, że życie polega jedynie na 
beztrosce i świetnej zabawie.

Nie oszukasz jednak serca… 
Szybko uleci z niego światło i zacznie 
przypominać grób… A w grobie nie ma 
życia, jest śmierć, która dotyka 
wszystkich wymiarów twego bytu i 
pozostawia odbicie smutku na twarzy. 
Kto ci wróci stracone lata i te wszystkie 
chwile, które mogłeś piękniej 
przeżywać, bardziej kochać, być 
lepszym człowiekiem? Kto Ci pozwoli 
cofnąć się w czasie i naprawić błędy, 
mogące zaważyć na całym twoim 
życiu? Rozejrzyj się i popatrz, ile jest 
wokół śmierci, którą noszą w sercu 
ludzie żyjący, a jakby umarli! Zobacz, 
ile jest śmierci duchowej i fizycznej, 
którą człowiek gotuje drugiemu 
człowiekowi! Ile jest śmierci być 
może i w tobie, jeśli za bardzo 
przywiązałeś się do swego „ziem-
skiego ja”, a zapomniałeś o wielkości 
twego „ja”, którą odnajdujesz w 
zjednoczeniu z Chrystusem?

Nawet, gdy odczujesz, że 
dotknęła Cię śmierć duchowa, gdy w 
swoim życiu widzisz tylko popełnione 
zło, a demon krzyczy w tobie, jak jesteś 
szkaradny, gdy inni zranili poczucie 
twojej wielkości, gdy problemy 
piętrzące się obnażają twoją niemoc, 
wiedz, że jesteś kimś wielkim w 

adość poranka Niedzieli 
Zmartwychwstania udziela się Rk a ż d e m u  w i e r z ą c e m u  

człowiekowi, przeżywającemu z całym 
Kościołem triumf dobra nad złem, 
życia nad śmiercią, światła nad 
ciemnością, świętującemu zwycięstwo 
Chrystusa nad szatanem. Blask 
zmartwychwstania, który poraził zło w 
osobie strzegących grobu żołnierzy, 
rzuca na kolana pychę świata, która w 
zetknięciu z Bożą mocą, odsłania 
małość, próżność i głupotę człowieka. 
To rozpaczliwe kołatanie serca, 
pragnącego na różne sposoby 
potwierdzać jak jesteś wielki,  
znaczący, mądry, zaradny, przebiegły, 
w p ę d z a  d o  g r o b u  p u s t k i  i  
beznadziejności. Zawsze bowiem 
pojawią się ci inni: więksi, znaczniejsi, 
mądrzejsi, zaradniejsi, bardziej 
przebiegli… A ty…? Znów uciekniesz 
w świat budowania strategii swojej 
wielkości, planując odwet, uciekając w 
alkohol, seks, środki odurzające, 
manifestując swoją dominację przez 
poniżanie innych, dowartościowując 
się, przez obnażanie słabości drugiego 
człowieka, zamykając się w świecie 
wirtualnym, w którym możesz być 
kimś, kim nie jesteś i czyniąc życie 
sceną, na której odgrywasz jakąś rolę. 
Na zewnątrz łatwo upozorujesz swoje 
szczęście. Będziesz obwieszczał 
światu, że jesteś wolny i możesz czynić, 
na co tylko masz ochotę. Powiesz sobie 
i innym, że nie potrzebujesz żadnych 
autorytetów, bo one dawno umarły. 
Wmówisz sobie, że nie potrzebujesz 

ks. JERZY CHWIEĆKO

Zmartwychwstać z grobu własnego „ja”
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Chrystusie, kimś, za kogo On umarł. 
Nie pozostawaj dłużej w grobie 
swego „ja”, wiejącym goryczą, 
rozpaczą i zwątpieniem. Idź w stronę 
światła, którym jest Jezus, który 
uwalnia Cię od egoistycznego 
skupienia na sobie, a otwiera na świat i 
drugiego człowieka. On powrócił do 
życia po to, abyś i ty żył, a nie dusił się 
samym sobą, swoją rodziną i  
małżeństwem, pracą i obowiązkami. 
Musisz żyć w tej rzeczywistości i 
znajdować szczęście, a nie dusić się w 
niej i jako alternatywę wybierać 
ucieczkę w świat iluzji. Gdy zechcesz 
wyjść ze swego grobu i zwrócić się do 
Chrystusa, On da ci nowe oczy i serce, 
abyś inaczej patrzył na siebie, swoje 
życie i doświadczenia. Pozornie nic się 
nie zmieni, ale ty będziesz miał 
uleczone oczy i ujrzysz to, na co dotąd 
byłeś ślepy. Zobaczysz ile w tobie jest 
światła, energii, radości życia, dobroci i 
jak wielka ciemność okrywała twoje 
serce. Poczujesz wiosnę myśli i 
pragnień, które były zmrożone twoim 
grzechem, oschłością i obojętnością. 
Chrystus uwolni Cię od zranień, które 
być może nosisz w sobie od 
dz iec ińs twa,  z ranień ,  k tórych 
przysporzyło ci życie i przez które teraz 
ci ciężko wybaczać, odczuwać 
szczęście. Prośmy o tę nowość serca 
słowami modlitwy: Panie, który 
blaskiem Zmartwychwstania pokona-
łeś mroki życia, spraw, abym kosztował 
w sobie owoców Twojej obecności. Daj 
mi owoc Twojego Ducha, którym jest 
miłość, radość, pokój. Spraw, aby 
zstąpił na mnie Duch błogosła-
wieństw, abym mógł zakosztować         
i znajdować Boga codziennie, żyjąc 
bez kompleksów i bez zranień, razem     
z innymi, razem z rodziną, wspólnie     
z braćmi.                                              •

REGINA ŚWITOŃ

* * * 

Który 
na rozstajach witasz 
milczeniem krzyża 
hosanną skowronka 
otwierasz nieboskłony 
Mistrzu 
rozszeptany tajemnicą tworzenia 
Bądź pozdrowiony! 
Który 
na ołtarzach poranka 
jaśniejesz 
jak paciorek w palce ciszy wtopiony 
Uśmiechnięty ziemi 
słodyczą wiosny 
Bądź pozdrowiony! 
Który 
męką otwierasz oczy na Miłość 
Zmartwychwstaniem 
rozpalasz serca zagubionych 
Panie znany i bliski 
Bądź pozdrowiony! 
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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

Działalność szkolnego 
koła PCK


