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Stacja uzdatniania wody
Trwaj¹ prace przy modernizacji stacji 
uzdatnienia wody przy ul. Polnej w 
Knyszynie, budowa kanalizacji 
sanitarnej w czêœci miasta Knyszyn 

oraz sieci wodoci¹gowej. Prace na 
oczyszczalni œcieków w Knyszynie 
zosta³y ju¿ zakoñczone.                    •

RED

Budowa 
stacji 

uzdatniania 
wody
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• Trwaj¹ prace polegaj¹ce na przebudowie ulic: Józefa Pi³sudskiego, Ignacego 
Daszyñskiego, Romana Dmowskiego, 11 Listopada oraz Polnej w Knyszynie. 
Termin realizacji to 30 wrzeœnia 2013 r.

• Trwaj¹ prace przy termomodernizacji budynku ZSO w Knyszynie 
obejmuj¹ce ocieplenie œcian, stropów i stropodachów, wymianê pokrycia 
dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacjê instalacji 
centralnego ogrzewania. 
Termin realizacji zosta³ wyd³u¿ony do 26 sierpnia 2013 r.

• Gmina Knyszyn podpisa³a w dniu 24 czerwca 2013 r. umowê                         
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej         
w Bia³ymstoku na dofinansowanie usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest  
z terenu gminy Knyszyn. 
W najbli¿szym czasie rozpocznie siê zatem zbiórka odpadów azbestowych na 
terenie gminy Knyszyn. Firm¹, która w tym roku bêdzie wykonywaæ to 
zadanie, jest Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe 
CZYŒCIOCH Sp. z o.o., ul. Gen. Fr. Kleeberga 20, 15-691 Bia³ystok.
Wszystkie osoby, które zosta³y zakwalifikowane do programu usuwania 
wyrobów zawieraj¹cych azbest na rok 2013, mog¹ spodziewaæ siê w 
najbli¿szym czasie odbioru zgromadzonego azbestu przez firmê Czyœcioch. 
Gmina Knyszyn realizuje tak¹ akcjê ju¿ po raz kolejny.

• Podpisano umowê na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dotycz¹cej przebudowy targowiska miejskiego w Knyszynie.

• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowê drogi Gr¹dy – 
Zofiówka. W bie¿¹cym roku planowane jest z³o¿enie wniosku o 
dofinasowanie ze œrodków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych przebudowy drogi gminnej Knyszyn – Gr¹dy i drogi powiatowej 
na odcinku Gr¹dy – Zofiówka.

Informacje
samorz¹dowe
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• Podpisano umowê z Samorz¹dem Województwa podlaskiego na 
dofinansowanie realizacji projektu pt. „Promocja dziedzictwa historycznego 
Knyszyna”, w ramach którego cztery „witacze” zostan¹ ustawione przy 
g³ównych drogach dojazdowych do Knyszyna.

• Wykonano bie¿¹ce podsypanie oraz wyrównanie dróg gminnych.

• Wojewoda Podlaski pozytywnie rozpatrzy³ kolejne wnioski dotycz¹ce 
regulacji stanu prawnego nieruchomoœci, wydaj¹c decyzje stwierdzaj¹ce 
nabycie prawa w³asnoœci gruntów (m.in. obrêb: Nowiny Kasjerskie i Nowiny 
Zdroje, Czechowizna). Prawomocne decyzje stanowi¹ podstawê ujawnienia 
prawa w³asnoœci Gminy Knyszyn w ksiêgach wieczystych. Obecnie tocz¹ siê 
postêpowania w sprawie regulacji w³asnoœci pozosta³ych dzia³ek, w tym 
gruntów zajêtych pod drogi

• Toczy siê procedura przejêcia w formie notarialnej umowy darowizny od 
Skarbu Pañstwa reprezentowanego przez Starostê Monieckiego, 
nieruchomoœci oznaczonej nr geod. 2326 o pow. 0,1255 ha po³o¿onej przy     
ul. Koœcielnej w Knyszynie z przeznaczeniem na cel publiczny – budowê 
drogi gminnej (6 czerwca 2013 r. Burmistrz Knyszyna wszcz¹³ postêpowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegaj¹cego na budowie drogi w mieœcie Knyszynie – 
zakres inwestycji obejmuje m.in. dzia³kê nr geod. 2326).

• Przygotowano komplet dokumentacji niezbêdnej do zawarcia notarialnej 
umowy darowizny nieruchomoœci oznaczonej nr geod. 1395/2 o pow. 0,4948 
ha (odcinek ul. Goni¹dzkiej w Knyszynie) pomiêdzy Skarbem Pañstwa 
reprezentowanym przez Starostê Monieckiego a Gmin¹ Knyszyn. W czerwcu 
br. strony zawar³y porozumienie w przedmiotowej sprawie stanowi¹ce 
podstawê zawarcia aktu notarialnego.

• Prowadzone s¹ czynnoœci administracyjne maj¹ce na celu przygotowanie do 
sprzeda¿y dwóch lokali mieszkalnych po³o¿onych w budynku by³ego Domu 
Nauczyciela w Zofiówce.

• Planowany jest remont pomieszczeñ w budynku przedszkola przy ul. 
Bia³ostockiej w Knyszynie. Aktualnie prowadzone jest postêpowanie maj¹ce 
na celu wy³onienie wykonawcy prac.
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9 czerwca na ulicy Grodzieñskiej w 
Knyszynie zderzy³y siê dwa 
samochody osobowe. Na miejscu 
policja ustali³a, ¿e jad¹ca ulic¹ 
Grodzieñsk¹ w kierunku Jasionówki 
21-letnia kieruj¹ca citroenem xara 
najprawdopodobniej na ³uku drogi 
straci³a panowanie nad pojazdem. 
Auto zjecha³o na przeciwleg³y pas 
jedni ,  gdzie  zderzy³o s iê  z  
nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka 
mercedesem. 

N i e -
p r z y t o m n a       
21-letnia kobieta 
w ciê¿kim stanie 
z urazem brzu-
cha i g³owy oraz 
s t ³ u c z e n i e m  

p³uc, zosta³a przetransportowana 
œmig³owcem do szpitala w Bia³ym-
stoku. 26-letniemu kieruj¹cemu 
mercedesem oraz podró¿uj¹cej z nim 
15-latce nic siê nie sta³o. 

Szczegó³owe okolicznoœci i 
przyczyny tego zdarzenia wyjaœniaj¹ 
monieccy policjanci.

•
ESD

Wypadek na ulicy 
Grodzieñskiej
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Podsumowanie zajêæ „Ma³y Przyrodnik”
w ramach projektu „Czym skorupka za m³odu... – indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkó³ 
podstawowych w Gminie Knyszyn”

DANUTA ZABIELSKA

Uczestnikami projektu „Ma³y 
przyrodnik”  byli uczniowie klas II     
i III Szko³y Podstawowej w Kny-
szynie.

Program tych zajêæ mia³ na 
celu uwzglêdnianie indywidualnych 
potrzeb dziecka, umacnianie jego 
wiary we w³asne si³y i umo¿liwianie 
mu osi¹gania sukcesu. Realizowane 
zagadnienia mia³y za zadanie nie 
tylko pog³êbienie i poznanie nowej 
wiedzy, ale te¿ pobudzenie aktywno-
œci dzieci i twórczego myœlenia. 
Dominuj¹c¹ strategi¹ programu by³a 
strategia operacyjna oparta na 

dzia³aniu uczniów, aktywnym 
udziale w wykonywaniu doœwiad-
czeñ, obserwacji i formu³owaniu 
wniosków. 

Udzia³ w tym projekcie 
pozwoli³ dzieciom na rozwój i 
doskonalenie swoich umiejêtnoœci 
oraz rozwój zdolnoœci i zaspokojenia 
ciekawoœci poprzez eksperymento-
wanie i doœwiadczenia. Aktywnoœæ 
uczniów, jak i frekwencja na 
zajêciach jest miernikiem atrakcyjno-
œci zajêæ pod wzglêdem klimatu 
edukacji i zabawy.           

 •
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Nadanie imienia szkole 
w Kalinówce Koœcielnej

MARTA BARTNIK

19 czerwca w Zespole Szkó³ w 
Kalinówce Koœcielnej odby³a siê 
donios³a uroczystoœæ nadania Szkole 
Podstawowej imienia Jana Paw³a II 
oraz przekazanie sztandaru. 

Wybór patrona to jedna z 
najwa¿niejszych decyzji w ¿yciu 
szko³y. Uczniowie, rodzice i 
nauczyciele przygotowywali siê do  
tego przedsiêwziêcia od dawna. 
Decyduj¹c siê na wybór Jana Paw³a II 
na patrona naszej szko³y, braliœmy 
pod uwagê nie tylko jego m¹droœæ, 
g³oszon¹ naukê, lecz niekwestiono-
wany autorytet moralny oraz wk³ad    

w budowanie cywilizacji mi³oœci, 
patriotyzm i umi³owanie ojczyzny. 
Przedstawione wartoœci ³¹cz¹ 
absolwentów i uczniów naszej 
szko³y, s¹ wyznacznikiem dzia³añ 
wychowawczych.

Uroczystoœci poprzedzi³a 
msza œw. w koœciele pw. œw. Anny 
celebrowana przez ks. arcybiskupa 
Edwarda Ozorowskiego Metropolitê 
Bia³ostockiego oraz uroczyste 
poœwiêcenie sztandaru.

Dalsza czêœæ uroczystoœci 
odby³a siê w sali gimnastycznej 
Zespo³u Szkó³ w Kalinówce 
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Koœcielnej. Dyrektor Zespo³u Szkó³ 
Marta Bartnik powita³a przyby³ych 
na uroczystoœæ goœci a burmistrz 
Andrzej Matyszewski przedstawi³ 
informacje dotycz¹ce realizacji tego 
przedsiêwziêcia. Rada Rodziców 
przekaza³a sztandar dyrektor Marcie 
Bartnik, nastêpnie uczniowie z³o¿yli 
uroczyste œlubowanie.

Zaproszeni goœcie z Urzêdu 
Marsza³kowskiego, Podlaskiego 
Kuratorium Oœwiaty i Starostwa 
Powiatowego wrêczyli pami¹tkowe 
grawertony, a burmistrz Moniek 
Zbigniew Karwowski przekaza³ 
szkole portret papie¿a Jana Paw³a II.

Sztandar dla spo³ecznoœci 
szkolnej jest symbolem Polski  
Narodu, symbolem Ma³ej Ojczyzny, 
jak¹ jest szko³a i jej najbli¿sze 
otoczenie. Pamiêtaj¹c o jego wymo-
wie, nale¿y okazywaæ mu czeœæ          
i godnie mu s³u¿yæ.                           •

 9

KNYSZYÑSKI OŒRODEK 
KULTURY 

zaprasza do udzia³u w 
zorganizowanym letnim wypoczynku 

AKCJA LATO 2013
(1 – 12 lipiec)

Akcja adresowana jest do dzieci 
i m³odzie¿ z klas  I – V 

Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê 
codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku 

w godzinach od 10.00 do 14.00. 

W programie zajêcia plastyczne, 
techniczne oraz sportowe.

Zapisy przyjmujemy osobiœcie 
w Knyszyñskim Oœrodku Kultury 

lub telefonicznie pod nr. tel.
85 727 99 97 i 85 727 99 72

Liczba miejsc ograniczona
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10 czerwca odby³o siê posumowanie 
II edycji konkursu „Podlaska 
Mozaika. W poszukiwaniu wspólno-
ty pogranicza” pod patronatem 
Kuratorium Oœwiaty w Bia³ymstoku, 
pos³a na Sejm RP Roberta Tyszkie-
wicza oraz Urzêdu Marsza³ko-
wskiego Województwa Podlaskiego. 

Przedszkole w Knyszynie 
otrzyma³o w nim wyró¿nienie w 
kategorii „Przedszkola”. Nasi 
wychowankowie z r¹k Wies³awy 
Æwikliñskiej wicekurator oœwiaty 
Kuratorium Oœwiaty w Bia³ymstoku 
otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 

Podlaska mozaika
Pomimo trudnej tematyki 

konkursu przedszkolaki poradzi³y 
sobie doskonale. Wa¿ne, ¿e tematyka 
wielokulturowoœci, ró¿norodnoœci i 
szacunku do innych nie jest im obca.

•

BO¯ENA POLIÑSKA
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13 czerwca goœciliœmy w ZS w 
Kalinówce Koœcielnej i ZSO w 
Knyszynie dzieci i m³odzie¿ z Litwy. 
By³a to wymiana zorganizowana  w 
r a m a c h  p r o j e k t u  „ S y s t e m  
bezpieczeñstwa i komunikacji 
elektronicznej dla podniesienia 
warunków ¿ycia spo³ecznoœci 
przygranicznych”, który mia³ na celu 
wsp ie ran ie  z równowa¿onego  
rozwoju obszaru przygranicznego 
Litwy i Polski, poprzez podniesienie 
e k o n o m i c z n e j ,  s p o ³ e c z n e j  i  
terytorialnej spójnoœci. 

O d w i e d z i n y  s z k ó ³ ,  
integracja i wspólna zabawa by³a 
zakoñczeniem wszystkich dzia³añ 
podjêtych w ramach projektu. 
Wczeœniej m³odzie¿ uczestniczy³a w 
wideokonferencjach, podczas któ-
rych prezentowane by³y zagadnienia 
zwi¹zane z ekologi¹, a tak¿e histori¹ 
regionu i jego walorach turysty-
cznych. Po odwiedzinach naszej 
m³odzie¿y na Litwie, przyszed³ czas 
na wizytê s¹siadów. By³y tañce, 
œp i ewy,  p rezen tac j e  i  ma ³y  
poczêstunek przygotowany przez 
m³odzie¿. Mamy nadziejê, ¿e nie by³o 
to ostatnie nasze spotkanie!               •

A. Chowañska
U. Magdziuk       

Wizyta 
m³odzie¿y 
z Litwy 28 maja odby³ siê w Knyszynie 

Festyn Rodzinny. Uroczystoœæ jest 
doskona³¹ okazj¹ do œwiêtowania 
Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia 
Ojca oraz do integracji rodziców 
wszystkich przedszkolaków z 
pracownikami przedszkola.

Na spotkaniu przedszkolaki 
zaprezentowa³y  umiejê tnoœci  
taneczno-wokalne i recytatorskie. Po 
wystêpach dzieci przyszed³ czas na 
rodzinne karaoke. Chêtne rodziny 
przedstawi³y swój repertuar. Ka¿dy 
móg³ wybraæ sobie nagrodê. Ich 
sponsorem by³ Dom Ksi¹¿ki w 
Knyszynie.

Dzieci mog³y weso³o spêdziæ 
czas ze swoimi rodzicami, tañcz¹c 
przy ulubionej muzyce. Wspania³a 
zabawa i niecodzienna atmosfera 
zostan¹ na d³ugo w pamiêci 
wszystkich uczestników.                   •

T. Gamaradzka

Dzieñ 
rodziny
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REGINA ŒWITOÑ

Czerwcowe po³udnie. Niebo przele-
wa odcienie b³êkitu. Szeroka taœma 
szosy têtni kawalkad¹ ¿ycia. Zatrzy-
mujemy siê na wysepce w pobli¿u 
¿wirowni O kilkanaœcie kroków, 
miêdzy kolumn¹ starych sosen, szara 
p³yta i krzy¿ przemawiaj¹ wielkim 
milczeniem Kroplami wspomnieñ 
dr¹¿ymy g³êbiê tamtej chwili W 
kadrach ciszy przesuwa siê obraz 
mêki kap³ana

. 

. 
. 

.

Wspomnienie jest 
form¹ spotkania

Khalil Gibran

W tragicznej scenerii jakby 
ostatnie, nadszarpniête bólem spoj-
rzenie Mêczennika i drzewa pora¿o-
ne dzik¹ nienawiœci¹ zbrodniarzy. 

Ksi¹dz Edward Jung mia³ 
zaledwie 29 lat i serce pe³ne nadziei
Czym zawini³? Po latach ks.  Tadeusz 
Krahel napisa³ o Nim: 
(...) W pamiêci starszych parafian 
knyszyñskich zapisa³ siê jako kap³an, 
który mówi³ „³adne kazania i ³adnie 

. 
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œpiewa³”. Zd¹¿y³ tu przygotowaæ 
dzieci do I Komunii Œwiêtej. 
Wybuch³a  wojna  n iemiecko-
sowiecka W dniu 26 czerwca 1941 
roku ks Edward wyszed³ na szosê w 
kierunku Moniek, aby schroniæ siê u 
parafian na koloniach. Na drodze 
zatrzyma³ go patrol sowiecki. 
Przyprowadzono go do jego 
mieszkania przy ul. Goni¹dzkiej. Tu 
wylegitymowa³ siê sowieckim 
paszportem Nie podoba³o siê 
sowietom jego nazwisko. Mieszkañcy 
Knyszyna stawali w jego obronie i 
poœwiadczali, ¿e go dobrze znaj¹, ¿e 
nie jest ¿adnym szpiegiem. Równie¿ 
¯ydzi czynili starania o uwolnienie 
Ksiêdza. Sowieci jednak nie zwolnili 
ks. Junga. Powiedzieli ¿e zaprowa-
dz¹ do dowództwa. Tymczasem 
odprowadzili go szos¹ w kierunku 

. 
. 

. 

, 

M³odzie¿ zrzeszona w szkolnym kole PCK, Zuzanna Jaromiñska, Zofia Bagiñska, 
Karolina Sidorska i Hubert Pu³awski, pod kierunkiem Joanny Ostrowskiej, 
uporz¹dkowa³a mogi³ê ks. Edwarda Junga przy knyszyñskim koœciele.

Bia³egostoku i tam na górce w lasku 
zamordowali „rozbijaj¹c mu g³owê i 
rozpruwaj¹c brzuch” – jak napisa³ 
ks Kazimierz Cyganek Po dwóch 
dniach odnaleziono tam jego cia³o 
p³ytko zagrzebane w piasku. Ks. 
proboszcz Franciszek Bryx z parafia-
nami urz¹dzi³ pogrzeb i pochowano 
Mêczennika na cmentarzu przy 
koœciele. Na miejscu zaœ zbrodni 
postawiono metalowy krzy¿. 

Jesteœmy tu z Ann¹ Jung. 
Przyjecha³a z Olsztyna, aby po raz 
kolejny oddaæ czeœæ pamiêci swojego 
stryja i na rêce Krzysztofa Bagiñskie-
go, zastêpcy burmistrza Knyszyna 
z³o¿yæ podziêkowanie knyszyñskiej 
spo³ecznoœci za opiekê nad grobami. 
Tym przy koœciele i tym, gdzie          
w poros³ych mchem czasu lichta-
rzach ziemi relikwie Mêczennika 

. . 
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Kolejny sukces 
knyszyñskich 
tancerzy

W niedzielê 16 czerwca grupa 
taneczna Galimatias bra³a udzia³ w 
IV Nadbiebrzañskim Festiwalu 
Twórczoœci Artystycznej Dzieci i 
M³odzie¿y „Kryszta³owy £abêdŸ” w 
Dolistowie. Obroni³a tam tytu³ 
sprzed roku zdobywaj¹c g³ówn¹ 
nagrodê (fot. poni¿ej).

Du¿¹ niespodziank¹ by³a 
druga nagroda jak¹ zdoby³ debiutu-
j¹cy, m³odszy zespó³ Experyment. 

Gratulujemy zespo³om i 
¿yczymy dalszych sukcesów. 

•
I. Wasiluk

• W dniu 23 czerwca zespó³ 
Knyszynianki oraz Amatorski Teatr 
Tradycji prezentowa³y obrazek 
obrzêdowy „Noc œwiêtojañska” w 
Bia³ostockim Muzeum Wsi w 
Osowiczach.

• W Knyszyñskim Oœrodku Kultury 
obecnie trwaj¹ przygotowania do 
zorganizowanego wypoczynku 
Akcja Lato 2013. Jego realizacjê 
KOK zaplanowa³ w dniach 1-12 lipca 
2013 r.

•
KOK
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KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Odjazdowy bibliotekarz to akcja, w 
której bibliotekarze, czytelnicy i 
mi³oœnicy ksi¹¿ek oraz rowerów, 
przeje¿d¿aj¹c przez miasto lub 
okolicê, mog¹ przyjemnie i aktywnie 
spêdziæ wiosenne popo³udnie 
promuj¹c bibliotekê, ksi¹¿kê i 
czytanie. Ten ogólnopolski projekt w 
bie¿¹cym roku zgromadzi³ setki 
bibliotek oraz uczestników. 

Knyszyñska placówka 
równie¿ w³¹czy³a siê do akcji. W 
pi¹tkowy ranek trzydziestoosobowa 
grupa zebra³a siê przed bibliotek¹, 
aby wyruszyæ w rajd. Trasa bieg³a 
przez Knyszyn, Gr¹dy do Zofiówki a 
z powrotem przez Gr¹dy, Poniklicê 
do Knyszyna. Podczas rajdu 
wielokrotnie zatrzymywaliœmy siê, 
aby odgadywaæ zagadki o ruchu 
drogowym i bezpieczeñstwie na 
drodze. Uczestnicy za prawid³owe 
odpowiedzi otrzymywali s³odycze. 

W Zofiówce rozpaliliœmy 
ognisko, a kiedy wszyscy ju¿ siê 
posilili pysznymi kie³baskami, 
zaczêliœmy liczne gry i zabawy 
dotycz¹ce naszego miasta. Dzieci 
odgadywa³y zagadki o historii 
K n y s z y n a ,  j e g o  z a b y t k a c h ,  
atrakcjach, królu Zygmuncie… By³ 
te¿ czas na zabawy ruchowe: 
przeci¹ganie liny, skoki w workach, 
grê w pi³kê siatkow¹ czy bilard. 

W doskona³ych humorach 
wracaliœmy do biblioteki i chocia¿ 
uczestnicy mieli chêæ zostaæ w 
Zofiówce d³u¿ej, to na niebie zbiera³y 
siê ciemne chmury. Zd¹¿yliœmy 
dojechaæ do swoich domów i dopiero 
wtedy lunê³o. 

Najmilsze po rajdzie jest to, 
¿e uczestnicy od razu zapytali: kiedy 
nastêpny rajd? Tak wiêc do 
zobaczenia na kolejnym wyjeŸdzie za 
rok, a mo¿e wczeœniej?                     •

Odjazdowy bibliotekarz
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Knyszyn w projekcie

Patrz – cz³owiek!

Wystawa „¯yjmy razem” przy pomniku Zygmunta Augusta

„Patrz – Cz³owiek!” do warsztaty, 
które maj¹ przeciwdzia³aæ nieto-
lerancji, ksenofobii i dyskryminacji 
osób ze wzglêdu na ich narodowoœæ, 
rasê czy religiê. Przez ca³e lato bêd¹ 
prowadzone w czterech miejscowo-
œciach: Kolnie, Ciechanowcu, Orli 
oraz Knyszynie, gdzie domy kultury, 
kluby i biblioteki maj¹ przyci¹gn¹æ 
jak najwiêcej osób, w ka¿dym wieku, 
szczególnie takich, które na co dzieñ 
nie korzystaj¹ z tych instytucji.

Zajêcia, plastyczne, teatral-
ne i edukacyjne poprowadz¹ m.in. 
pracownicy Teatru Dramatycznego, 
Oœrodka Pogranicze i Uniwersytetu 
w Bia³ymstoku. Ich podsumowaniem 
bêdzie wystawa prac z czterech 
miejscowoœci na bia³ostockim Rynku 
Koœciuszki. Pojawi siê tam ona 19 
listopada, w Miêdzynarodowym 
Dniu Tolerancji.

kolejny protolerancyjny projekt 
realizowany w naszym wojewó-
dztwie. Wczeœniej, w 12 miejscowo-
œciach w ramach akcji „¯yjmy 
razem”, prowadzono warsztaty 
edukacyjno-plastyczne. Prace na 
nich stworzone wystawiono w czasie 
Dni Knyszyna w parku przy pomniku 
Zygmunta Augusta. W ten sposób 
podsumowanie jednego projektu 
sta³o siê wstêpem do kolejnego.

Projekt „Patrz – Cz³owiek!” 
uzyska³ dotacjê Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Koordynuje go i 
wspó³finansuje Urz¹d Marsza³ko-
wski Województwa Podlaskiego. W 
naszym mieœcie prowadzi go 
Knyszyñski Oœrodek Kultury           •

ESD

„Patrz – Cz³owiek!” to ju¿ 
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Dni Knyszyna 
A.D. 2013

Dni Knyszyna i towarzysz¹c¹ im wystawê „¯yjmy razem” otworzy³ burmistrz 
Andrzej Matyszewski

Jak co roku mieszkañcy gminy 
Knyszyn rozpoczêli lato wspólnym 
œwiêtowaniem. Knyszyñski Oœrodek 
Kultury zorganizowa³ trzydniow¹ 
imprezê (weekend 21-23 czerwca) 
wype³nion¹ wydarzeniami kultural-
nymi, rozrywkowymi i sportowymi 
przygotowanymi z myœl¹ o osobach 
w ka¿dym wieku.

Dni Knyszyna rozpocz¹³ w 
pi¹tek przed po³udniem burmistrz 
Andrzej Matyszewski. Potem 
otwarto plenerow¹ wystawê pod 
pomnikiem króla Zygmunta Augusta. 
„¯yjemy razem” to ekspozycja 
zwiastuj¹ca projekt „Patrz – 
cz³owiek”, do którego zosta³a 
zaproszona Gmina Knyszyn (wiêcej 
na 16. stronie „Goñca”).
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Okrêgi wyborcze kopa³y 
pi³kê

Pi¹tek przebiega³ pod znakiem 
imprez sportowych. Na stadionie 
mie j sk im o raz  na  bo i skach  
kompleksu orlik mê¿czyŸni walczyli 

o puchar przewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej w Knyszynie. W futbolo-
wym turnieju wziê³o udzia³ 9 
zespo³ów reprezentuj¹cych okrêgi 
wyborcze: Ma³a U³eczka, Or³y 
Bielskiego, Or³y z Osiedla, Centrum, 
FC Euromix, Grot, Guzy, Knyszyn 
Zamek oraz Zofiówka. Aby wy³oniæ 
jego zwyciêzcê, rozegrano ponad 20 
meczów. Fina³ pi³karskich zmagañ 
odby³ siê w sobotê na orliku. 
Zwyciê¿yli go reprezentanci wsi 
Guzy, a najlepszym pi³karzem 
turnieju okaza³ siê zawodnik tej 
dru¿yny – Pawe³ Kakareko.

Równie¿ na orliku w 
zawodach sportowych bra³y udzia³ 
panie. Dru¿yny gra³y w siatkówkê     
o puchar burmistrza Knyszyna. 
Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju 
zosta³a Ewelina Gieniusz.

Sobotni wieczór to przede 
wszystkim zabawa taneczna. Na 
stadionie zaœpiewa³y zespo³y Golden 
i Buenos Ares, mo¿na by³o równie¿ 
skorzystaæ z ogródka piwnego.

Stanis³aw Cio³ko wrêcza puchar 
P a w ³ o w i  K a k a r e k o  –  
najlepszemu zawodnikowi 
turnieju pi³karskiego

Niektóre mecze by³y bardzo zaciête

Guzy – najlepsi pi³karze gminy Knyszyn
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Inscenizacja sobótkowa

Puchar dla najlepszej zawodniczki 
turnieju siatkarskiego – Eweliny 
Gieniusz

Œwiêto rodziny
Niedziela by³a rodzinnym œwiêtem. 
Niestety uczestników festynu na 
posesji zabytkowego domu przy 
ulicy Koœcielnej przestraszy³a 
deszczowa pogoda. Przez ca³y czas w 

Izbie Regionalnej mo¿na by³o zoba-
czyæ wystawê prac i rêkodzie³a, które 
powstawa³y w ramach spotkañ S³od-
ki weekend kreatywnych pañ z gminy 
Knyszyn. Gdy siê wypogodzi³o, 
wystawiono widowisko obrzêdowe 
„Noc œwiêtojañska”. Profesjonalnie 
przygotowani, w piêknych strojach, 
wyst¹pili w nim zespó³ Knyszynianki 
i M³odzie¿owy Teatr Amatorski.

19
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Amerykanka przyrz¹dza³a 
knysze 

Chyba najciekawszym niedzielnym 
wydarzeniem by³ konkurs na 
najlepsze knysze i warsztaty ich 
przyrz¹dzania.

Specjalnie na dni Knyszyna 
przyjecha³a z Nowego Jorku Laura 
Silver (nota bene jej babka pochodzi 
z naszego miasta). To pasjonatka 
tradycyjnych kulinariów, która w 

W  t r a k c i e  f e s t y n u   
w r ê c z o n o  r ó w n i e ¿  n a g r o d y  
laureatom konkursu plastycznego 
„Mój kraj sercem malowany”. Prace 
konkursowe s¹ obecnie prezento-
wane w Mickunach na Litwie.

Krzysztof Bagiñski  i Jadwiga Konopko 
wrêczyli nagrody laureatom konkursy 
plastycznego „Mój kraj sercem 
malowany”. Na zdjêciu Zuzanna 
Jaromiñska, zdobywczymi II nagrody

Festyn  rodzinny i konkurs na knysze

Stanach Zjednoczonych prowadzi 
badawczy projekt poœwiêcony 
knyszom. Te przek¹ski s¹ szalenie 
popularne w Nowym Jorku. Laura 
Silver udowadnia, ¿e przywêdrowa³y 
tam z Polski wraz z ¿ydowskimi 
emigrantami, a ich ojczyzn¹, przynaj-
mniej z nazwy, jest Knyszyn. 

Laura Silver prowadzi³a 
warsztaty przyrz¹dzania knyszy 
zgodnie z nowojorsk¹ receptur¹. 
Natomiast knyszynianka Irena Purta 
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zademonstrowa³a, jak robi siê je u 
nas. Nastêpnie ka¿dy móg³ spróbo-
waæ wykonaæ te pierogi-bu³eczki. 
Miêdzy innymi robili je Lucy 
Lisowska,  szefowa Centrum 
Edukacji Obywatelskiej Polska – 
Izrael z Bia³egostoku oraz knyszyñ-
ska m³odzie¿.

Tradycyjnie odby³ siê te¿ 
konkurs na knysze. W tym roku 
wziê³o w nim udzia³ 6 osób. Wyroby 
ocenia³a komisja w sk³adzie: Laura 
Silver (przewodnicz¹ca), Iwona 
Or³owska, dyrektor domu kultury w 
Krypnie i Krzysztof Bagiñski, 
zastêpca burmistrza Knyszyna. 
Kulinarn¹ rywalizacjê wygra³y 
knysze nadziewane farszem z kasz¹ 
gryczan¹ Iwony P³aszczyk. Zdaniem 
przewodnicz¹cej komisji by³y one 
najbardziej zbli¿one do tych 
sprzedawanych w Nowym Jorku. 
Drugie miejsce zajê³y tradycyjne 
knysze z kapust¹ i grzybami 
Krystyny Klimowicz, a trzecie – z 
chrzanem – Ireny Purty.  Te 
nawi¹zywa³y do tradycji – wed³ug 
nowojorskiej badaczki niegdyœ 
pieczono je i podawano w³aœnie na 
liœciach chrzanu. Konkursowe 
wyró¿nienia przyznano tak¿e 
Jadwidze Magnuszewskiej, Halinie 
Waszkiewicz oraz Andrzejowi 
Wójcikowi.

W spotkaniu z Amerykank¹ 
wzi¹³ udzia³ m.in. Tomasz Krawczuk, 
który opowiada³ jej o legendarnych 
zwi¹zkach knyszy z Knyszynem.

Reporta¿ z knyszowego 
wydarzenia przygotowa³a TVP 
Bia³ystok. Mo¿na by³o zobaczyæ go 
w „Obiektywie”.                               •

RED

Laura Silver i Lucy Lisowska

Komisja oceniaj¹ca knysze

Zdjêcia: Mieczys³aw Piasecki, Krzysztof Bagiñski

Wiêcej zdjêæ z Dni Knyszyna równie¿ na ok³adce 
„Goñca”
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Czytanie dzieciom 
w Rok Tuwima

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Ogólnopolska Akcja  Czytania  
Dzieciom w roku bie¿¹cym mia³a ju¿ 
swoj¹ dwunast¹ edycjê. Biblioteka 
Publiczna w Knyszynie równie¿ 
w³¹czy³a siê do tego projektu i 
zorganizowa³a I Tydzieñ Czytania 
Dzieciom w Knyszynie. 

Impreza odby³a  s iê  w 
urokliwym miejscu – w zabytkowym 
domu przy ul. Koœcielnej w Knyszynie. 
Happening poœwiêcony by³ ca³kowicie 
wierszom Juliana Tuwima. Najpierw 

swoje  umiejêtnoœci  lektorskie  
zaprezentowali zaproszeni goœcie: 
burmistrz Knyszyna  Andrzej  
Matyszewski, sekretarz UM Robert 
Kondrakiewicz, pracownica UM 
Urszula Pu³awska, radna Dorota 
Czerepko, kierownik Ksiêgarni 
Gra¿yna Mas³owska, poetka Regina 
Œwitoñ, dyrektor KOK Jadwiga 
Konopko,  dyrektor  Bibl io teki  
Powiatowej w Moñkach Wies³awa 
Filipkowska. Zaprezentowane przez 
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nich wiersze: „Lokomotywa” i 
„Rzepka”  zos ta ³y  nagrodzone  
gromkimi brawami. 

Nastêpnie  ka¿da klasa  
zaprezentowa³a po dwa wiersze. Jak siê 
okaza³o wiersze Tuwima mo¿na nie 
tylko recytowaæ czy czytaæ. Mo¿na te¿ 
rapowaæ, œpiewaæ, tañczyæ a wszystko 
to z wielkim zapa³em i zaanga¿owa-
niem uczestników.  

Klasy I-III zosta³y nagrodzo-
ne drobnymi upominkami oraz 
pami¹tkowymi dyplomami. Dzieci 
wraz z wychowawczyniami wraca³y 
zadowolone, chocia¿ zmêczone, bo 
pogoda wyj¹tkowo dopisa³a i by³o 
bardzo ciep³o. 

Dziêkujemy wychowawczy-
niom klas I-III SP w Knyszynie za 
wk³ad i zaanga¿owanie w tê imprezê, 
jak równie¿ zaproszonym goœciom.

Pe³na relacja ze spotkania na 
www.biblioteka.knyszyn.pl

•

Trylogia 
osadzona 
w XVI-wiecznym 
Knyszynie

EWELINA 
SADOWSKA-DUBICKA

Z grajewskiej oficyniy Eko-Dom 
wysz³a trzytomowa „Saga rodów 
Puszczy Knyszyñskiej” pióra 
Podlasianina Zenona Kamiñskiego. 
Lokalny pisarz od lat 90. XX w. 
wyda³ w sumie ponad 30 powieœci      
i opowiadañ osadzonych w mniej lub 
ba rdz ie j  od leg ³ych  epokach  
historycznych.

„Saga rodów...”, obejmu-
j¹ca tomy: „W królewskiej puszczy”, 
„Tabun jego królewskiej moœci” i 
„Synowie”, siêga czasów królów 
Zygmunta Augusta i  Stefana 
Batorego. Sam autor stwierdza, ¿e 
„opisane w ksi¹¿ce wydarzenia 
stanowi¹ literack¹ fikcjê, aczkolwiek 
trudno jest im zaprzeczyæ, jak i je 
potwierdziæ”.

Trylogiê rozpoczyna scena, 
w której bêd¹cy na polowaniu, 
zachwycony tutejszymi borami 
Zygmunt  August  postanawia 
wybudowaæ w Knyszynie myœliwsk¹ 
stanicê. Choæ w dalszych czêœciach 
powieœci koronowane g³owy i 
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wielkie historyczne postacie przewi-
jaj¹ siê ca³y czas, to jednak jej 
przewodnim motywem s¹ dzieje 
rodów szlacheckich niegdyœ  
zamieszkuj¹cych tereny Puszczy 
Knyszyñskiej. 

W ksi¹¿ce natkn¹æ siê 
mo¿na na sporo nieœcis³oœci, 
m o g ¹ c y c h  r a z i æ  z w ³ a s z c z a  
wnikliwych badaczy przesz³oœci 
naszych okolic. S¹ wœród nich i te 
mniejsze — na przyk³ad knyszyñski 
dwór królewski by³ zbudowany nie    
z czerwonej ceg³y, a z drewna —         
i wiêksze — chocia¿by: miasto 
rozmierza³ nie wójt Knyszyna,           
a starosta Aleksander Chodkiewicz     
z polecenia Bony, 14 lat wczeœniej 
ni¿ mowa o tym w powieœci (1552 r.). 
Jêzykoznawców mo¿e nieco dra¿niæ 
stylizacja jêzyka, której daleko do 
polszczyzny szesnastowiecznej. W 

ksi¹¿ce pojawiaj¹ siê te¿ b³êdy 
edytorskie.

„Saga rodów...” to jednak 
nie akademicki podrêcznik do historii 
XVI wieku. Jest za to kawa³kiem 
ciekawej, przyjemnej literatury. W 
powieœci, chyba bardziej od fabu³y, 
przyci¹ga czytelnika fakt osadzenia 
jej akcji w Knyszynie i okolicach. 
Drugi magnes to nieustannie 
pojawiaj¹ce siê na kartach ksi¹¿ki 
nazwiska do dziœ u¿ywane na 
naszych terenach. Dziêki temu 
wyobraŸnia wrêcz ka¿e nam 
doszukiwaæ siê wœród bohaterów 
„Sagi...” szlachetnych przodków 
naszych, b¹dŸ naszych s¹siadów. 

Przydatny w czasie lektury 
jest s³ownik dawnych wyrazów 
zamieszczony na koñcu ka¿dego z 
tomów. Mo¿na równie¿ zapoznaæ siê 
z krótkimi biogramami postaci 
historycznych pojawiaj¹cych siê w 
powieœci.

Ksi¹¿ki Zenona Kamiñskie-
go mo¿na porównaæ do Sienkie-
wiczowskiej trylogii — choæ, nie ma 
co ukrywaæ, jest to literatura du¿o 
mniejszego formatu. Noblista 
chwal¹c potêgê Rzeczypospolitej 
pisa³ w latach zaborów ku pokrze-
pieniu serc, a „Saga...” przywo³uje 
z³oty okres Goni¹dza, Tykocina, 
Knyszyna, w czasach, gdy s¹ ju¿ one 
tylko ma³ymi, niewiele znacz¹cymi 
mieœcinami. Mo¿e byæ ona wspania³¹ 
podró¿¹ w czasie dla wszystkich 
k n y s z y n i a n  t ê s k n i ¹ c y c h  z a  
Jagiellonami.

•
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21 maja 2013 r. odszed³ na wieczn¹ s³u¿bê chyba najstarszy 
stra¿ak w historii Knyszyñskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej – 
druh Tadeusz Daniszewski. Jego d³ugie, bo ponad 
dziewiêædziesiêciopiêcioletnie i aktywne ¿ycie, wymaga 
upamiêtnienia w œwiadomoœci mieszkañców Knyszyna.

Tadeusz Daniszewski 
(1918-2013)

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

adeusz Daniszewski urodzi³ 
siê 21 kwietnia 1918 r. w Trodzinie Konstantego i Zofii z 

Urbanowiczów. By³ najm³odszym 
dzieckiem w rodzinie. Mia³ jeszcze 
dwóch braci oraz trzy siostry. 
Ukoñczy³ siedem klas szko³y 
powszechnej w Knyszynie, co jak na 
warunki przedwojenne by³o ju¿ 
niez³ym wykszta³ceniem. Nie uczy³ 
siê dalej, pomaga³ ojcu i braciom w 
prowadzeniu gospodarstwa. Razem z 
braæmi dorabia³ transportuj¹c drzewo 
z lasu do ¿ydowskich tartaków oraz 
zbo¿e skupowane przez ¯ydów do 
stacji kolejowej w Moñkach Jego 
zami³owanie do dzia³alnoœci  
spo³ecznej ujawni³o siê ju¿ przed 
wojn¹. Zacz¹³ aktywnie dzia³aæ w 
K a t o l i c k i m  S t o w a r z y s z e n i u  
M³odzie¿y, którego opiekunem by³ 
ks i¹dz  Franc i szek  Bryx .  W 
wybudowanym przez ksiêdza 
d z i e k a n a  J e r z e g o  ¯ a m e j c i a  
Katolickim Domie Ludowym 

m³odz ie¿  ze  s towarzyszen ia  
wystawia³a sztuki teatralne. Tadeusz 
bra³ w nich udzia³ jako aktor, pomaga³ 
re¿yserowaæ oraz wystêpowa³ w 
charakterze suflera. Jego drugim 
polem aktywnoœci by³a s³u¿ba w 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Tak 
wspomina swoj¹  dzia³a lnoœæ 
stra¿ack¹ we wspomnieniach 
s p i s a n y c h  p r z e  S ³ a w o m i r a  
Radeckiego i zamieszczonych w 
„Nowym Goñcu Knyszyñskim” w 
2001 roku:
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Do stra¿y garnêli siê wszyscy, a 
m³odzi szczególnie ,bo dla nich bycie 
s t ra¿akiem by³o  zaszczy tem.  
Zosta³em stra¿akiem w 1936 kiedy 
skoñczy³em 18 lat. Razem ze mn¹ 
poszed³ s³u¿yæ m. in. Urbanowicz 
A n t o n i ,  B i b i ñ s k i  S ta n i s ³ a w.  
Musieliœmy pojechaæ na kilkudniowy 
kurs, gdzie uczono nas obs³ugi 
sprzêtu stra¿ackiego i udzielania 
pierwszej pomocy. Sprzêt mieliœmy 
prymitywny. Pompy i sikawki by³y 
rêczne, nieraz musieliœmy du¿o siê 
napracowaæ, aby woda mog³a gasiæ 
ogieñ. Sprzêt, który mieliœmy by³ 
ufundowany przez gminê. Du¿o 
kupowaliœmy dziêki sk³adkom od 
ludzi dobrej woli .Mieliœmy wtedy 
wszyscy jednakowe mundury, w 

których jeŸdziliœmy na zawody 
stra¿ackie. Stra¿ by³a podzielona na 
sekcje do gaszenia. Jedni podczas 
po¿aru dowozili wodê ze studni do 
beczek, drudzy pompowali wodê. 
Byli i tacy co pracowali bosakami. 
Wtedy w stra¿y by³o oko³o 
szeœædziesiêciu ochotników. To by³o 
po odzyskaniu niepodleg³oœci, wiêc 
wszystko co polskie ³¹czy³o ludzi. 
Stra¿acy oprócz pracy organizowali 
przedstawienia, akademie i inne 
œwiêta okolicznoœciowe. Imprezy 
odbywa³y siê czasami w lesie, w 
leœniczówce, której dzisiaj ju¿ nie ma. 
Innym razem na placu przed remiz¹. 
Wtedy z desek budowaliœmy pod³ogê i 
przystrajaliœmy ³adnymi drzewkami. 
Kiedy wybuch³a wojna, do Knyszyna 
wkroczyli Sowieci. Zabrali wtedy 
du¿o sprzêtu stra¿ackiego Po wojnie 
zaczêto na nowo organizowaæ stra¿. 
Odzyskano czêœæ sprzêtu ,ale nie by³o 
siedziby. W 1945/46 otrzymaliœmy 
p i e r w s z y  w ó z  z  d e m o b i l u  
wojskowego. By³ wybrakowany, ale 
przystosowaliœmy go do naszych 
potrzeb .Potem dostaliœmy jeszcze 
now¹ motopompê angielsk¹. Kiedy 
zaczyna³y wyæ syreny, do remizy 
zbiegali siê wszyscy ochotnicy. Raz 
by³em na polu i us³ysza³em syrenê. 
Wyprzêg³em konia  i  k ³usem 
pojecha³em na po¿ar. tak samo robi³ 
Urbanowicz. On mia³ trzy konie, 
dosiada³ jednego, a reszta bieg³a za 
nim. Po wojnie by³em pierwszym 
naczelnikiem. Kiedy zacz¹³em 
pracowaæ w komendzie powiatowej 
stra¿y, nie by³o ju¿ czasu na pracê w 
OSP. W stra¿y w powiecie by³em do 
1972 roku. Wróci³em wtedy do pracy 
na ziemi. Zosta³em rolnikiem. 

Tadeusz Daniszewski wraz z rodzicami i 
siostr¹, II po³owa lat 30. XX w.



27

Aktywn¹ dzia³alnoœæ w 
katolickim stowarzyszeniu m³odzie-
¿y oraz w stra¿y po¿arnej przerywa 
wybuch drugiej wojny œwiatowej. Z 
racji zbyt m³odego wieku Tadeusz nie 
odby³ czynnej s³u¿by wojskowej i nie 
w z i ¹ ³  u d z i a ³ u  w  k a m p a n i i  
wrzeœniowej. Jego bracia wczeœniej 
po¿enili siê i przeszli na gospodarki 
¿on. Siostry te¿ powychodzi³y za 
m¹¿. Rodzinn¹ gospodarkê obj¹³ 
Tadeusz. W 1942 r. o¿eni³ siê z 
niespe³na osiemnastoletni¹ El¿biet¹ 
Wysock¹, siostr¹ dobrego kolegi 
Stanis³awa Wysockiego. Œlub 
przyœpieszy³a groŸba wywiezienia 
El¿biety na przymusowe roboty do 
Niemiec. Odt¹d wspólnie dzielili 
trudy gospodarowania i wychowy-
wania dzieci. Trudy te plastycznie 
ukaza³a El¿bieta w pamiêtniku pt. 
„Mikrokosmos”. W ma³¿eñstwie 

Tadeusza i El¿biety urodzi³o siê troje 
dzieci:  Krystyna w 1943 r. ,  
Ma³gorzata w 1948 r. i Andrzej w 
1954 r.  W okresie okupacji  
niemieckiej Tadeusz dzia³a³ w Armii 
Krajowej. Szczególnie trudny dla 
rodziny by³ okres wyzwalania 
Knyszyna spod okupacji niemieckiej. 
Dwutygodniowy okres walk na 
prze³omie lipca i sierpnia 1944 roku 
rodzina z dziesiêciomiesiêczn¹ córk¹ 
spêdzi³a w ziemiance wykopanej na 
polu. W czasie walk spali³y siê 
wszystkie budynki gospodarstwa 
Daniszewskich. Na szczêœcie ocala³y 
budynki rodziców El¿biety i tam 
znaleŸli schronienie. Po wyzwoleniu 
pojawi³ siê dylemat, co robiæ dalej. 
Odbudowywaæ spalone gospodar-
stwo, czy te¿ wyjechaæ na Ziemie 
Odzyskane, gdzie czeka³y piêkne 
poniemieckie budynki i  ca³e 
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Od lewej: Tadeusz Daniszewski z ¿on¹ El¿biet¹ oraz brat El¿biety z ¿on¹, 1948 r. 
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gospodarstwa. Kilku kolegów 
Tadeusza  wyjecha ³o  i  s ³a ³o  
zachêcaj¹ce listy. Po naradach 
rodzinnych Tadeusz postanowi³ pod 
koniec 1945 r. wyjechaæ w rejon 
Jeleniej Góry i tam podj¹æ pracê. Za 
nim na wiosnê 1946 roku pojecha³a 
El¿bieta. Wyjazd mia³ i tê dobr¹ 
stronê, ¿e pozwala³ uwolniæ siê od 
podejrzeñ nowej w³adzy w stosunku 
do dzia³alnoœci akowskiej Tadeusza . 
Pobyt na Ziemiach Odzyskanych 
trwa³ krótko, poniewa¿ Tadeusz uleg³ 
namowom swojej matki, która ¿ali³a 
siê w listach, i¿ inni odbudowuj¹ 
swoje gospodarki, a u nich ruiny i 
prosi³a o powrót. Na ¿niwa 1946 roku 
byli ju¿ w Knyszynie. Przyst¹piono 
do szybkiej odbudowy gospodar-
stwa. Dziêki du¿ej pomocy pañstwa 
w zakupie drzewa i  innych 

materia³ów budowlanych do koñca 
1947 r. gospodarstwo zosta³o 
odbudowane. W 1947 r., kiedy to 
zosta³a uchwalona przez Sejm ustawa 
o amnestii dla cz³onków zbrojnego 
podziemia Tadeusz Daniszewski 
„ujawni³ siê”.

Mimo i¿ stara³ siê nie 
zadzieraæ z w³adza ludow¹, to w³adza 
i tak go w koñcu dopad³a. Ktoœ w 
1949 r. doniós³ do Urzêdu Bezpie-
czeñstwa, i¿ Tadeusz powiedzia³, ¿e 
ka¿dy kto bierze udzia³ w spisie 
powszechnym, zapisuje siê tym 
samym do ko³chozu. W paŸdzierniku 
1949 r. zosta³ aresztowany i osadzony 
w areszcie œledczym w Bia³ymstoku 
przy ul Hetmañskiej. Oskar¿ono go o 
uprawianie propagandy anty-
pañstwowej. Œledztwo trwa³o ponad 
pó³ roku. W trakcie œledztwa 
œwiadkowie oskar¿enia wycofali siê z 
wczeœniejszych obci¹¿aj¹cych 
zeznañ. Odby³a siê rozprawa s¹dowa. 
Na mocy decyzji s¹du w kwietniu 
1950 r. zosta³ wypuszczony do domu 
bez wyroku. Œledztwo nie zosta³o 
jednak zakoñczone, ani umorzone, 
lecz mia³o trwaæ dalej. Z czasem 
umar³o œmierci¹ naturaln¹. Trzeba 
przyznaæ, ¿e Tadeusz mia³ szczêœcie. 
W tamtych latach areszt rzadko 
koñczy³ siê bez wyroku skazuj¹cego. 
W³adza nie lubi³a pokazywaæ, i¿ 
mog³a siê myliæ, nies³usznie kogoœ 
aresztuj¹c. 

W listopadzie 1945 r. 
wznowi³a dzia³alnoœæ knyszyñska 
OSP. W pierwszym powojennym 
Zarz¹dzie Tadeusz zosta³ zastêpc¹ 
naczelnika a wkrótce naczelnikiem. 
(W swoich wspomnieniach podaje i¿ 
zosta³ pierwszym naczelnikiem. Ale Tadeusz Daniszewski, lata 50. XX w. 
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protokó³ z pierwszego zebrania OSP 
informuje, i¿ zosta³ zastêpc¹. 
Najpewniej zmiana na stanowisku 
naczelnika nast¹pi³a bardzo szybko). 
Z protoko³u tego wynika, i¿ w tym 
czasie by³ kierownikiem betoniarni, 
która produkowa³a dachówkê bardzo 
potrzebn¹ przy odbudowie spalonego 
Knyszyna. Funkcjê naczelnika pe³ni³ 
do 1954 r. Za jego kadencji w latach 
1947-1949 wybudowano now¹ 
remizê stra¿y po¿arnej przy ul. 
Goni¹dzkiej, która s³u¿y stra¿akom 
do dnia dzisiejszego. Gospodarstwo 
Daniszewskich mia³o kilkanaœcie 
hektarów. W latach czterdziestych i 
piêædziesi¹tych na takie gospodar-
stwa nak³adano wysokie podatki i 
obowi¹zkowe dostawy. Sytuacja 
materialna rodziny sta³a siê trudna. 
Aby j¹ poprawiæ, Tadeusz w1954 
roku zdecydowa³ siê na podjêcie 
pracy zawodowej w swojej ulubionej 
profesji stra¿aka, w œwie¿o powsta³ej 

Komendzie Powiatowej Stra¿y 
Po¿arnej. Komenda ta w zwi¹zku z 
brakiem siedziby w Moñkach, przez 
jakiœ czas mieœci³a siê w remizie 
knyszyñskiej OSP. W okresie 1 III 
1955-30 VIII 1956 by³ oddelegowa-
ny do pracy w stra¿y po¿arnej w 
Bia³ymstoku. Pracuj¹c w Komendzie 
Powiatowej mia³ nienormowany czas 
pracy. Czêsto wyje¿d¿a³ na kursy, 
szkolenia.  W 1956 r.  odby³  
kilkumiesiêczny kurs w Szkole 
Podoficerskiej Stra¿y Po¿arnej w 
Nysie, a w 1961 r. w Poznaniu. W 
okresie jego pracy zawodowej w 
stra¿y, g³ówny ciê¿ar prowadzenia 
gospodarstwa spad³ na barki El¿biety 
i ma³oletnie dzieci. A w latach 
piêædziesi¹tych prawie nie by³o 
maszyn w rolnictwie i ziemiê trzeba 
by³o obrabiaæ za pomoc¹ koni i 
rêcznie. W okresie nieobecnoœci 
mê¿a El¿bieta musia³a wykonywaæ 
prace typowo mêskie. W tym czasie 
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Tadeusz Daniszewski wbija gwóŸdŸ w drzewce sztandaru. Uroczystoœci z okazji 
60-lecia OSP, 1961 r.
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praca dla niej by³a ciê¿k¹ harówk¹. W 
latach szeœædziesi¹tych El¿bieta 
Daniszewska zadebiutowa³a jako 
poetka ludowa i wkrótce sta³a siê 
znana w skali ogólnopolskiej. 
Literacka s³awa ma³¿onki, jej 
wyjazdy na spotkania z czytelnikami, 
udzia³y w imprezach poetyckich, 
trochê uwiera³y wychowanego w 
patriarchalnej rodzinie Tadeusza. 
Swoje robi³y równie¿ docinki 
kolegów. Bo jak to mo¿e byæ, ¿e ¿ona 
jest bardziej znana od mê¿a. Jej rol¹ 
przecie¿ jest tylko wychowywanie 
dzieci i praca w gospodarstwie. W 
pracy w Komendzie Tadeusz szybko 
awansowa³, bo ju¿ w 1961 r. by³ 
zastêpc¹ Komendanta Powiatowego 
Stra¿y. W stra¿y po¿arnej pracowa³ 
do1972 r. El¿biecie coraz trudniej 
by³o prowadziæ gospodarstwo. 
Jednoczeœnie wraz z nastaniem ery 
rz¹dów Edwarda Gierka, poprawi³a 
siê znacznie sytuacja w rolnictwie. 
Tadeusz postanowi³ zrezygnowaæ z 

pracy i  powa¿nie  za j¹æ  s iê  
gospodarstwem. Dobrze wykorzysta³ 
czas gierkowskiej koniunktury. 
Nastawi³ siê na hodowlê byd³a mle-
cznego. Rozbudowa³ i zmechanizo-
wa³ oborê. Zakupi³ ci¹gnik i inne 
n i ezbêdne  w  gospoda r s twie  
maszyny. Wkrótce stado byd³a 
powiêkszy³o siê do dwudziestu sztuk, 
w tym jedenastu krów dojnych. Jak 
na ówczesne czasy, by³a to du¿a 
hodowla. W kooperacji z PGR-em 
odchowywa³ dodatkowo kilkanaœcie 
opasów rocznie. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³ 
syn Andrzej, który po skoñczeniu w 
1975 r Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa pozosta³ w gospodarstwie. 
Praca tylko w gospodarstwie nie 
zaspakaja³a jego ambicji. Pasja 
spo³ecznikowska ci¹gnê³a go do 
dzia³ania w sferze zwi¹zanej ze 
specjalizacj¹ gospodarstwa – 
hodowl¹ byd³a. Na prze³omie lat 70. i 
80. przez dwie kadencje – 10 lat – by³ 
prezesem Wojewódzkiego Zwi¹zku 

Zawody stra¿ackie. Tadeusz Daniszewski trzeci od lewej
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Hodowców Byd³a. W latach 1979-
1983 by³ cz³onkiem Rady Nadzor-
czej Spó³dzielni Mleczarskiej w 
Moñkach, a w okresie 1981-1984 
tak¿e cz³onkiem Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Zwi¹zku Spó³dziel-
ni Mleczarskich w Bia³ymstoku. Ale 
najwiêcej czasu poœwiêca³ pracy 
Przewodnicz¹cego Rady Spó³dzielni 
Kó³ek Rolniczych w Knyszynie. Tak 
wspomina go wieloletni Dyrektor 
SKR Jan Kloza: 
Tadeusz Daniszewski – wielka 
postaæ, prawy cz³owiek ,oddany 
spo³ecznik.

Tadeusza pozna³em jako 
m³ody ch³opak i wiedzia³em o nim 
tyle, ze jest rolnikiem a zarazem 
mê¿em uznanej ju¿ wówczas ludowej 
poetki pani Eli. Wspó³pracê z 
Tadeuszem rozpocz¹³em w 1976 r. 
jako dyrektor SKR. Wówczas to na 

Walnym Zgromadzeniu Spó³dzielni 
pan Tadeusz Daniszewski wybrany 
zosta³ Przewodnicz¹cym Rady i bez 
przerwy pe³ni³ tê funkcjê, a¿ do 
rozwi¹zania Spó³dzielni tj. przez 
okres ponad 20 lat. Myœlê, ¿e przez 
tak d³ugi okres wspó³pracy i 
znajomoœci  cz³owieka mo¿na poznaæ 
mówi¹c kolokwialnie – na wskroœ.

By³ to cz³owiek w istocie 
oddany sprawie rozwoju SKR. 
Przypomnijmy sobie, ¿e by³y to lata 
siedemdziesi¹te i by³ to okres nie-
œmia³ego wprowadzania mechaniza-
cji w naszym rolnictwie. Jasno trzeba 
sobie powiedzieæ, ¿e nie wszyscy 
rolnicy z aprobat¹ patrzyli na SKR i 
jej maszyny na swoich polach. 
Nieoszacowane zas³ugi w ³amaniu 
wszelkiego rodzaju barier we 
wprowadzaniu nowoczesnoœci w tym 
równie¿ i edukacji mia³ pan Tadeusz.

WSPOMNIENIE

Cz³onk KTR: Tadeusz Daniszewski, Cecylia Piasecka (prezes), Jan Kobeszko 
(skarbnik) i Alicja Wróblewska z przedwojennym herbem z budynku szko³y 
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Co siê  tyczy  samego 
cz³owieka – zawsze widzieliœmy go 
uœmiechniêtego, pogodnego i ¿yczli-
wego. JeŸdziliœmy doœæ czêsto na 
wszelkiego rodzaju zebrania, spotka-
nia i tzw. nasiadówki i pamiêtam jak 
dziœ – by³ on dusz¹ towarzystwa. 
Cieszy³ siê zawsze zaufaniem nie 
tylko cz³onków kadry SKR, ale rów-
nie¿ ca³ej za³ogi. Argumenty, którymi 
pos³ugiwa³ siê, zawsze trafia³y do 
drugiego cz³owieka .Dzisiaj takich 
ludzi, którzy pracowaliby spo³ecznie 
(bez diet) i przez tak d³ugi okres czasu 
jak Tadeusz Daniszewski nie ma i 
œmiem twierdziæ, ¿e nie bêdzie. 

Poczytujê sobie za wielkie 
szczêœcie i zaszczyt, ¿e mia³em okazjê 
przez tak d³ugi czas wspó³pracowaæ   
z nieod¿a³owanej pamiêci Tadeuszem 
Daniszewskim. 

Trzeba dodaæ, i¿ knyszyñski 
by³ jednym z najlepszych SKR-ów    
w województwie. Dzia³a³ na terenie 
gmin Knyszyn i Krypno. W Knyszy-
nie wybudowano okaza³y budynek 
biurowo-warsztatowy, a w terenie 
cztery doskonale wyposa¿one punkty 
us³ugowe. Oprócz us³ug rolniczych 
na du¿¹ skale rozwiniêto produkcjê 
przemys³ow¹. Paradoksalnie, ale te 
sukcesy po okresie transformacji 
ustrojowej w 1989 r. sta³y siê 
przyczyn¹ upadku SKR-u. Skoñczy-
³o siê zapotrzebowanie na produkcjê 
przemys³ow¹. Rolnicy nakupili du¿o 
maszyn ze zlikwidowanych PGR-ów, 
SKR-ów i drastycznie spad³o 
zapotrzebowanie na us³ugi rolnicze. 
Du¿y maj¹tek generowa³ wysokie 
koszty w postaci podatku od 
nieruchomoœci. W efekcie, pod 
koniec lat 90., SKR zlikwidowano. 

Tadeusz  Dan i szewsk i  
dzia³a³ tak¿e w innych obszarach 
¿ycia spo³ecznego. W 1983 r. 
El¿bieta i Tadeusz po osi¹gniêciu 
wieku emerytalnego przekazali 
gospodarstwo synowi Andrzejowi. I 
by³o wiêcej czasu. W latach 1977- 
1983 by³ Komendantem Gminnym 
Stra¿y Po¿arnej. W kadencji 1984-
1988 by³ radnym Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Knyszyn. Dzia³a³ 
tak¿e w ruchu ludowym. Przez 
pewien okres by³ zastêpc¹ prezesa 
ko³a gminnego ZSL. Jak wynika z 
legitymacji wydanej w 1996 r. by³ 
cz³onkiem Polskiego Stronnictwa 
Ludowego od 1938 r. 

Do koñca uczestniczy³ w 
s p o t k a n i a c h  K n y s z y ñ s k i e g o  
Towarzystwa Regionalnego. I na 
takim spotkaniu pozna³em osobiœcie 
Tadeusza. Na jednym ze spotkañ 
wda³ siê w polemikê z cz³onkiem 
towarzystwa. Prostuj¹c fakty 
stwierdzi³, i¿ ma dobr¹ pamiêæ i 
pamiêta, i¿ by³o inaczej ni¿ podaje 
oponent. Postanowi³em wykorzystaæ 
jego dobr¹ pamiêæ i poprosi³em o 
spotkanie z nim. Z Tadeuszem i 
El¿biet¹ pod koniec 2012 r. i na 
pocz¹tku 2013 r. odby³em oko³o 10 
rozmów. Nagra³em kilkanaœcie 
godzin bardzo ciekawych wspo-
mnieñ ,  zw³aszcza  z  ok resu  
miêdzywojennego. Rozmowy te by³y 
inspiracj¹ do napisania kilku 
artyku³ów opublikowanych na 
³amach „Nowego Goñca Knyszyñ-
skiego”.  Tadeusz imponowa³ 
pamiêci¹ i witalnoœci¹ prawie do 
ostatnich dni swojego ¿ycia. Do 
koñca chodzi³ po zakupy i krz¹ta³ siê 
ko³o chowanych œwinek. Spotka³em 
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go w Knyszynie oko³o 15 maja i 
umówil iœmy na  rozmowê w 
nastêpnym tygodniu. I do tej 
rozmowy ju¿ nie dosz³o. 

Za dzia³alnoœæ zawodow¹ i 
spo³eczn¹ Tadeusz Daniszewski 
zosta³ odznaczony m.in. odznak¹ 
Zas³u¿ony dla Rolnictwa, Z³ot¹ Od-
znak¹ Zas³u¿ony Bia³ostocczyŸnie, 
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz naj-
wy¿szym odznaczeniem stra¿ackim 
Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych. Jak na tak 
d³ugi okres aktywnoœci, nie wydaje 
siê ze zosta³ w³aœciwie uhonorowany. 

Jak wspominaj¹ go znajo-
mi? Przede wszystkim jako bardzo 
kontaktowego cz³owieka, który 
doskonale potrafi³ dogadaæ siê i z 
piêcioletnim dzieckiem i ze starym 
cz³owiekiem. I bardzo ¿yczliwego, 
prawego i serdecznego w stosunku 
do innych ludzi.

Wszystkie dzieci Danisze-

wskich ukoñczy³y studia wy¿sze. 
Najstarsza córka Krystyna wybra³a 
zawód pedagoga. Przez wiele lat 
uczy³a w szkole œredniej w E³ku. 
Obecnie jest na emeryturze i mieszka 
w E³ku. M³odsza zosta³a bibliotekar-
k¹. Pracowa³a w zawodzie 40 lat. 
Pocz¹tkowo w bibliotece w Knyszy-
nie, a nastêpnie w Ksi¹¿nicy Podla-
skiej w Bia³ymstoku. Jest tak¿e na 
emeryturze i mieszka w Bia³ymsto-
ku. Syn Andrzej prowadzi rodzinne 
gospodarstwo. Jest równie¿ dyrekto-
rem Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu 
Drogowego w Bia³ymstoku. 

Ostatniej drodze Tadeusza 
Daniszewskiego towarzyszyli licznie 
mieszkañcy Knyszyna. ¯egna³o go 
wycie syreny zainstalowanej na 
budynku remizy, wzywaj¹cej 
stra¿aków do akcji. Na cmentarzu 
po¿egna³y go syreny wozów bojo-
wych stra¿y po¿arnej towarzysz¹ce 
konduktowi pogrzebowemu.            •

El¿bieta i Tadeusz Daniszewscy podczas jubileuszu 70-lecia zwi¹zku 
ma³¿eñskiego, 2012 r.
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Wiara w Opatrznoœæ Bo¿¹ 

a cierpienie

o m e n t  c i e r p i e n i a  
pojawiaj¹cego siê w Mnaszym ¿yciu, staje siê 

okazj¹ do tego, by za te bolesne 
doœwiadczenia obwiniaæ Boga i 
mówiæ:  „Bóg mnie ukara³” .  
Gdybyœmy jednak przyjêli tezê o 
tym, i¿ Bóg zsy³a na nas cierpienia, to 
jakbyœmy pogodzili to z faktem, ¿e 
j e s t  On  Ojcem kocha j¹cym 
cz³owieka odwieczn¹ mi³oœci¹, ¿e 
pragnie jego szczêœcia, ¿e przebacza i 
zawsze przyjmuje do s iebie  
skruszonego grzesznika? „Bo góry 
mog¹ ust¹piæ i pagórki siê zachwiaæ, 
ale mi³oœæ moja nie odst¹pi od ciebie 
i nie zachwieje siê moje przymierze 
pokoju, mówi Pan, który ma litoœæ 
nad tob¹”. Iz 54,10. Chciejmy wiêc 
przez chwilê przyjrzeæ siê temu 
zagadnieniu i poszukaæ odpowiedzi 
na pytanie: czy Bóg jest Ÿród³em 
cierpienia cz³owieka? 

Podobne  w¹ tp l iwoœc i  
pojawia³y siê i pojawiaj¹ w czasie 
wojennych zawieruch, gdy tylu 
niewinnych ludzi traci ¿ycie. Wielu 
ateistów wówczas drwi¹co pyta: „I 
gdzie jest teraz wasz Bóg?” Jesteœmy 
œ w i a d k a m i  w i e l u  c i e r p i e ñ  
niewinnych ludzi — ofiar ludzkiej 
nienawiœci, wojen, zamachów 

terrorystycznych. Czy¿by Boga nie 
obchodzi³o ¿ycie cz³owieka? Gdy 
ktoœ  nagle  dowiaduje  s iê  o  
œmiertelnej chorobie i umiera w 
m³odym wieku pozostawiaj¹c dzieci, 
równie¿ w naszym sercu rodzi siê 
bunt i pytanie o miejsce Boga w tym 
wszystkim. 

Wbrew wszelkim przypu-
szczeniom, te trudne doœwiadczenia 
nie przecz¹ mi³oœci Boga do 
cz³owieka, a wrêcz przeciwnie, 
jeszcze bardziej j¹ podkreœlaj¹. 
Gdyby Bóg nie kocha³ ludzi, 
uczyni³by nas zniewolonymi 
marionetkami, kukie³kami w swoich 
rêkach, w ¿yciu których nie by³oby 
miejsca na wolnoœæ, a jedynie na 
realizacjê zaprogramowanego planu 
Boga. Tymczasem Bóg tak nas 
umi³owa³, i¿ obdarzy³ bezwarun-
kow¹ wolnoœci¹. I chocia¿ jest 
wszechmocny, wobec wolnego 
wyboru cz³owieka jest "bezradny". 
Nie mo¿e bowiem zaprzeczyæ sobie. 
Raz  obdarowuj¹c  cz ³owieka  
wolnoœci¹, nie wycofa siê z tego i nie 
odbierze mu jej. Dopiero po œmierci 
rozliczy z jej u¿ywania. I to w³aœnie 
wolny wybór cz³owieka najczêœciej 
staje siê Ÿród³em osobistego 
cierpienia, czy te¿ bólu i tragedii 
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innych osób. Gdy ktoœ ginie w 
wypadku samochodowym, to nie 
dlatego, ¿e Bóg tego chcia³. Ginie, bo 
to cz³owiek móg³ podj¹æ z³¹ decyzjê 
o wyprzedzaniu, bo mo¿e z³ama³ inne 
przepisy drogowe i konsekwencj¹ 
tego wyboru by³a ludzka tragedia. 
Je¿eli wiêc cz³owiek funduje piek³o 
na ziemi w postaci wojen, ataków 
terrorystycznych czy innych 
doœwiadczeñ, to nie dlatego, ¿e tak 
Bóg zaplanowa³. Dzieje siê tak, 
poniewa¿ konkretny cz³owiek 
wyrzuci³ z serca Bo¿e Prawo, 
pozwoli³ siê omotaæ nienawiœci. Bóg 
jedynie dopuszcza konkretne 
doœwiadczenia, czyli pozwala na 
konsekwencje wolnych wyborów. 
Podobnie rzecz siê ma z chorobami 
pojawiaj¹cymi siê w naszym ¿yciu. 
S¹ one niejako nastêpstwem 
poszczególnych faz ¿ycia, starzenia 
siê, umierania, uwarunkowania 
genetycznego lub te¿ zaniedbania 
zdrowia. Gdy kogoœ chwyta zawa³ 
przy biurku, bo za du¿o by³o u¿ywek, 
a za ma³o ruchu, nie mo¿emy 
powiedzieæ, ¿e tak chcia³ Bóg. To 
cz³owiek zaniedba³ swoje zdrowie. 

Mimo tego Bóg jest obecny 
w ka¿dym krzy¿u cz³owieka. Zni¿a³ 
siê do cierpi¹cych w obozach 
zag³ady, do ofiar wojen, cierpia³ wraz 
z nimi i tam dawa³ im ³askê œwiêtoœci. 
Dopuszcza równie¿ niezawinione 
cierpienia ,  bêd¹ce naturaln¹ 
konsekwencj¹ linii ¿ycia, by z tego 
wyci¹gn¹æ wiêksze dobro. Bóg 
dopuszcza œmieræ kogoœ bliskiego, 
nie blokuje skutków wydarzeñ, bo 
byæ mo¿e w tym momencie cz³owiek 
jest najbardziej uœwiêcony i 
dysponowany, by stan¹æ przed 

Bogiem w wiecznoœci. Nigdy nie 
zdo³amy przewidzieæ przysz³ych 
losów ¿ycia  cz³owieka.  Nie 
odpowiemy te¿ na pytanie, jak dalej 
to ¿ycie by wygl¹da³o Mo¿e ów 
cz³owiek zatraci³by swoj¹ duszê w 
grzechu i zmarnowa³ wiecznoœæ. Wie 
to jedynie Bóg i dlatego to co nas 
spotyka, wbrew wszelkim ludzkim 
kalkulacjom, jest dla nas najlepsze, 
je¿eli taka jest wola Bo¿a. Nie wiemy 
te¿, co dzieje siê w umyœle i sercu 
cz ³owieka  z jednoczonego w 
cierpieniu z Chrystusem. Bardzo 
czêsto bolesne doœwiadczenie staje 
s i ê  m o m e n t e m  o s o b i s t e g o  
nawrócenia i ca³kowitej przemiany 
¿ycia. I chocia¿ mimo modlitw Bóg 
nie zsy³a cudu, nie uzdrawia 
fizycznie, to odmienia serce, 
jednoczy z sob¹ i daje ³askê 
œwiêtoœci. Niezawiniony krzy¿ 
pojawiaj¹cy siê w ¿yciu, najbardziej 
upodabnia nas do Chrystusa, który 
przez krzy¿ odkupi³ œwiat. Cz³owiek 
wiêc niejako wspó³uczestniczy w 
tym dziele wyrywania œwiata z 
grzechu.

Chciejmy wiêc uczyæ siê 
pa t rzen ia  na  Boga  j ako  na  
kochaj¹cego Ojca, pragn¹cego 
naszego szczêœci tu i w wiecznoœci.     
I chocia¿ Bóg pozwala na wzglêdn¹ 
autonomiê ziemi, czyli dopuszcza, by 
¿ycie cz³owieka, losy œwiata toczy³y 
siê naturalnym rytmem, to jednak 
nigdy nie przestaje nam towarzyszyæ 
swoj¹ Opatrznoœci¹ i wspieraæ ³ask¹, 
sprawiaj¹c, ¿e wszystko w rezultacie 
s³u¿y prawdziwemu dobru cz³owieka 
i jego uœwiêceniu. 

•



a  Pokaz Ireny Purty przyrz¹dzania knyszy po knyszyñsku

Laura Silver z knyszami zg³oszonymi na konkurs  a

Laurze Silver legendy zwi¹zane z Knyszynem

 i knyszami opowiada³ Tomasz Krawczuk  â

ä  Wrêczenie nagród w konkursie na najlepsze knysze 
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