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Dni Knyszyna 2014
Piątek, 4 lipca

Godz. 16.00–21.00 — Turniej seniorów w piłkę nożną o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knyszynie
(kompleks boisk Orlik w Knyszynie)

Godz. 17.00–20.00 — Turniej piłki siatkowej kobiet o Puchar Burmistrza 
Knyszyna
(kompleks boisk Orlik w Knyszynie)

Zapisy do dnia 30 czerwca u Eweliny Gieniusz (kompleks boisk Orlik) lub pod 
numerem tel. 504 510 486
 

Sobota, 5 lipca

Godz. 10.00 — Turniej tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Knyszynie
(kompleks boisk Orlik w Knyszynie)

Zapisy do dnia 30 czerwca u Eweliny Gieniusz (kompleks boisk Orlik) lub pod 
numerem tel. 504 510 486

Godz. 19.00–2.00 — Zabawa taneczna z zespołem FANTASTIC BOYS 
(wykonawcy m.in.: Co za noc, Już nie wiem sam, W małej kapliczce, To nie 
sen, Gdzie Ciebie szukać, Dziewczyno moja)

Godz. 23.00 — Gwiazda wieczoru — zespół AKCENT (wykonawcy m.in.: 
W sercu mi graj, Dziewczyna z klubu disco, Królowa nocy, Gwiazda, Życie to są 
chwile, Szczęśliwa gwiazda, Sonet dla miłości, Biorę urlop od Ciebie)

Podczas zabawy tanecznej będzie można skorzystać z ogródka piwnego
(Stadion Podlasiak Knyszyn)

Niedziela, 6 lipca

Godz. 6.00–10.00 — Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Knyszyna
(staw hodowlany u Pana Groma w Czechowiźnie)

Zapisy do dnia 30 czerwca u Roberta Kondrakiewicza (Urząd Miejski w 
Knyszynie, Rynek 39) lub pod numerem tel. 605 965 085

Godz. 10.00 — Turniej szachowy o Koronę Króla Zygmunta Augusta
(sala widowiskowa Knyszyńskiego Ośrodka Kultury)

Zapisy do dnia 30 czerwca Roberta Kondrakiewicza (Urząd Miejski 
w Knyszynie, Rynek 39) lub pod numerem tel. 605 965 085

Godz. 11.00 — Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców gminy Knyszyn 
w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie

Godz. 11.45 — Spotkanie przed pomnikiem Króla Zygmunta Augusta 
– złożenie kwiatów w 442. rocznicę śmierci króla 
– krótki rys historyczny

Godz. 12.00–17.30 — Festyn rodzinny
– Otwarcie wystaw: „Knyszyn w starej fotografii” oraz „Lalki z mojego 
dzieciństwa”
– Konkurs kulinarny na knysze
– Konkursy rodzinne
– Gry i zabawy dla najmłodszych
– Zamek dmuchany, trampolina, zabawki wielkoformatowe
– Zabawa na świeżym powietrzu z zespołem Topers

(zabytkowy dom przy ulicy Kościelnej 6 w Knyszynie)

Przyłącz się do wspólnego świętowania!
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AKTUALNOŚCI

Uwaga zmiana.
Musimy wysegregowywać szkło

W związku z  koniecznością  
uzyskania przez Gminę Knyszyn 
lepszych wskaźników recyklingu 
odpadów opakowaniowych, od lipca 
2014 roku ulega zmianie sposób 
gromadzenia  segregowanych  
odpadów komunalnych.

Odpady opakowaniowe ze 
szkła należy gromadzić osobno w 
workach w kolorze zielonym. Worki 
te, po raz pierwszy, należy odebrać w 
urzędzie miejskim w Knyszynie lub   
u sołtysów. Kolejne będą zostawiane 
przez firmę Czyścioch, w ilości 
worków odebranych. 

Do worków w kolorze 
zielonym WRZUCAMY: butelki 
szklane po napojach i żywności (bez 
zakrętek), butelki po napojach 
alkoholowych (bez zakrętek), słoiki, 
inne szklane przedmioty. NIE 
WRZUCAMY:  naczyń żaro-
odpornych, talerzy, szklanek, 
porcelany, ceramiki, fajansu, luster, 
szkła okiennego i witraży, żarówek     
i świetlówek, reflektorów, szyb 
samochodowych. 

Szkło będzie odbierane 
przez firmę Czyścioch w innym 
terminie niż pozostałe odpady. 
Harmonogram odbioru dostępny 
będzie w urzędzie miejskim w 
Knyszynie (pok. 

.

nr 11), na stronie 
internetowej www.knyszyn.pl oraz 
na tablicach ogłoszeniowych

Pozos ta łe  segregowane 
odpady komunalne należy gromadzić 
na dotychczasowych zasadach.

Ponadto informujemy, że 
worki przekazywane przez firmę 
Czyścioch na segregowane odpady 
komunalne należy wykorzystywać 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie 
można gromadzić w nich odpadów 
zmieszanych lub ulegających 
biodegradacji. Odpady zmieszane 
należy zbierać do pojemników,         
w które mieszkańcy powinni się 
wyposażyć na własny koszt,  
na tomias t  odpady  u lega jące  
biodegradacji trzeba gromadzić w 
workach (zakupionych we własnym 
zakresie) o innym kolorze niż te 
dostarczane przez firmę Czyścioch. 
Worki niewłaściwie wykorzystane 
nie będą odbierane.                           •

UM w Knyszynie
 



AKTUALNOŚCI
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W czerwcu rozpoczął się 
remont ulic Południowej
i Szkolnej. 
Na ul. Południowej 
wykonano kanalizację 
deszczową. Trwa ustawianie 
krawężników.
Natomiast na ul. Szkolnej 
już zakończono układanie 
chodników.

Wyremontowano 
chodnik na 

ul. Białostockiej. 
Prace wykonała 
Gmina Knyszyn 

z materiałów 
dostarczonych 

przez Powiat 
Moniecki.

Ulice w 
remoncie
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EDUKACJA

W przedszkolu
Patron w wierszu 

i obrazie
Uczennica klasy „0” w Przedszkolu 
w Knyszynie została laureatką IV 
edycji konkursu literacko-plasty-
cznego dla Podlaskiej Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II „Patron w wierszu    
i obrazie — Tworzę z rodzicami”.  

Dziewczynka wspólnie z 
rodzicami przygotowała wiersz i 
ilustrację związaną z osobą i 
działalnością Jana Pawła II oraz jego 
drogę do świętości. Była to okazja do 
umocnienia więzi rodzinnych 
poprzez wspólną twórczość dzieci i 
ich rodziców.  Został wydany tomik 
wierszy, które zostały wyróżnione.   •

Małgorzata Śledziewska

A oto wiersz Zosi :  

Do Jana Pawła Drugiego
             
Ojcze Święty, Janie Pawle Drugi               
Wybrał Ciebie pan Bóg         
Ty — wyszedłeś do ludzi

Ukochałeś nas wszystkich 
A szczególnie dzieci.                          
W nas widziałeś przyszłość,
W tych maluczkich, najmniejszych.

Nie dane mi było Cię poznać               
Choć bardzo bym tego pragnęła                                
Odszedłeś do niebios krainy 
Pozostawiając wspomnienia

Dzisiaj świętym już jesteś 
I modlić się będę do Ciebie 
Otaczaj opieką nas wszystkich       
I przytul znowu do siebie

Wyproś u matki Najświętszej  
Błogosławieństwo dla nas  
Dla Zosi, Anieli, Jarka… 
I wszystkich ludzi na raz.

Otocz nas Swoją opieką   
Miej zawsze na nas baczenie,   
Bo my jesteśmy najmniejsi  

I bardzo kochamy Ciebie.   
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EDUKACJA

Nagroda jest nasza
Przedszkolaki wzięły udział w XI 
edyc j i  konkur su  d l a  dz i ec i  
promujących zdrowie ,,Na drodze 
mojego życia”. 

Pierwszy etap objął konkurs 
plastyczny, w ramach którego dzieci 
wykonały prace propagujące zdrowy 
styl życia i bezpieczeństwo w 
przedszkolu i w domu. Wysiłek 
naszych wychowanków został 
doceniony. Nagrodę otrzymał Kamil 
Bukrym, zaś wyróżnienia Zuzanna 
Dec, Weronika Olesiewicz, Rafał 
Sokólski i Rafał Wysocki. Pozwoliło 
to na zakwalifikowanie się naszej 
placówki do drugiego etapu.

21 maja nasza drużyna       
w Przedszkolu Samorządowym          
nr 68 w Białymstoku, przeszła 
sprawdzian wiadomości o zdrowiu      
i bezpieczeństwie w połączeniu         
z testem sprawności ruchowej. Nasze 
dzielne przedszkolaki wróciły z na-
grodą  i pucharem.                            •

    Bożena Polińska

Majówka w krainie 
krasnoludków

21 maja odbyła się krajoznawczo-
wypoczynkowa wycieczka przed-
szkolaków do krainy krasnoludków. 
Z wyprawy do Puszczy Knyszyńskiej 
przywieźliśmy dużo niezapomnia-
nych wrażeń i szczyptę edukacji. 

Zajęcia odbywały się na 
zasadzie stacji. Dzieci były podzielo-
ne na cztery zespoły. Czekały na nie: 
wioska krasnali z zabudowaniami i 
ich figurami oraz słuchowisko o 
historii krasnoludków; zagroda ze 
zwierzętami domowymi i jazda na 
kucyku; spacer po Puszczy Knyszyń-
skiej z prelekcją o życiu fauny i flory 
prastarego lasu, a w jego w trakcie 
szukanie ukrytego skarbu oraz pły-
wanie tratwą po zalewie; plac zabaw 
ze zjeżdżalnią, huśtawkami i piasko-
wnicą, a także leśny tor przeszkód.

W trakcie zabaw mogliśmy 
odpoczywać na kocach i jeść 
pieczone kiełbaski z grilla.                •

Teresa Gamaradzka
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AKTUALNOŚCI

Wielkoformatowa wystawa

Na budynkach urzędu miejskiego     
w Knyszynie i Knyszyńskiego 
Ośrodka Kultury pojawiła się 
wystawa wielkoformatowych plansz-   
-fotorelacji z projektu „Patrz – 
człowiek!”. Na wielu ze zdjęć 
możemy oglądać uczestników 
projektu i działania prowadzone w 
naszym mieście.

Projekt „Patrz – człowiek!” 
realizował Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego w 5 
miejscowościach:  Knyszynie,  
Kolnie, Ciechanowcu, Orli i Białym-
stoku. W jego ramach odbyły się 
działania edukacyjne i performaty-
wne, wystawy oraz warsztaty.

W naszym mieście młodzież 
oraz grupa Kreatywnych Pań 
uczestniczyli m.in. w warsztatach 
filmowych, w ramach których 
powstał wykonany techniką animacji 
poklatkowej film „Dekalog” oraz 
wykonano makatki z życzeniami na 
każdy dzień (nadal można je oglądać 
obok zabytkowego domu przy ul. 
Kościelnej). 

Projekt miał pobudzić 
lokalne społeczeństwa do aktywnego 
działania i kształtować postawy 
obywatelskie. Jego najważniejszym 
celem było jednak upowszechnianie 
postawy tolerancji, otwartości, 
akceptacji „innych” i przełamanie 
stereotypowego myślenia na temat 
obcych kultur.

•
ESD
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EDUKACJA

Szkolne Koło Caritas „Dobro Daje 
Nadzieję” nie próżnuje! Akcja 
Kilometry Dobra zakończona 
sukcesem. Mimo że nie pobiliśmy 
rekordu, to pomogliśmy wielu 
chorym dzieciom. SKC zebrało 
prawie 900 złotych. 

Kilometry Dobra to nie 
tylko bicie rekordu Guinnessa, ale 
przede wszystkim akcja charytaty-
wna, która miała na celu zebranie 
funduszy na utworzenie Ośrodka 
Rehabi l i t acy jno-Edukacy jno-

Wychowawczego dla dzieci z 
regionu. Ale to nie wszystko. W 
niedzielę 1 czerwca pojechaliśmy do 
Białegostoku układać jednozłotówki. 
Na placu Kościuszki grał zespół Boże 
Echo. Młodzież umilała nam czas 
śpiewając piosenki chrześcijańskie. 
Wszyscy świetnie się bawiliśmy. 

Wszystkim, którzy włączyli 
się do akcji serdecznie dziękujemy!

•
Zarząd Koła Caritas „DDN”

Kilometry dobra
to nie tylko bicie rekordu Guinnessa

Podczas kwesty na Rynku Kościuszki w Białymstoku



PODZIĘKOWANIA

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” — Jan Paweł II

Jedna kropla miłości jest 
więcej warta niż cały ocean dobrych 
chęci i rozumu.

Podobnie jak na palecie 
artysty w naszym życiu jest taki 
kolor, który nadaje mu sens i budzi 
uśmiech na twarzy drugiego 
człowieka. Jest to kolor dobroci. 
Bezinteresowna pomoc, to bardzo 
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cenny dar, jaki człowiek ofiaruje 
drugiemu człowiekowi nie oczekując 
nic w zamian. Nie sposób przecenić 
dobroci i życzliwości Księdza 
Proboszcza Andrzeja Sadowskiego, 
który każdego roku nas wspiera 
modlitwą i pomocą. Bóg zapłać.

Grono Pedagogiczne,
Rodzice i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
w Chrabołach

Podziękowania



7 czerwca na stadionie Białostockie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku 
odbył się finał wojewódzki igrzysk w 
lekkiej atletyce. Szkołę Podstawową 
im. Jana Pawła II w Kalinówce 
Kościelnej reprezentował tam uczeń 
klasy VI Patryk Mnich. Startował     
w biegu na 1000 m. 

Zawody odbywały się w 
upalnym słońcu, co nie ułatwiało 
zawodnikom realizacji założonych 
celów. Start naszego ucznia miał 
swoją dramaturgię: Patryk w tym 

biegu był na końcu, powoli 
przesuwał się do przodu, prowadził 
go, by skończyć go na drugim 
miejscu. Faworytem z najlepszym 
czasem eliminacji tego biegu był 
właśnie nasz reprezentant, a jego czas 
w finale to 3'06'14, tak więc lepszy od 
poprzedniego o 0'3 s.

Pat ryk Mnich zdobył  
srebrny medal zajmując II miejsce w 
województwie. Jesteśmy dumni z 
wyniku ucznia naszej szkoły. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatni tak 
znakomity występ Patryka.               •
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SPORT

ARTUR AUGUSTYNOWICZ

Srebro Patryka Mnicha 
na igrzyskach w lekkiej atletyce 



KULTURA

M i e j s k o - G m i n n a  B i b l i o t e k a  
Publiczna w Knyszynie już drugi raz 
organizuje Tydzień Czytania 
Dzieciom w ramach akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom. W bieżącym 
roku impreza przebiegała pod hasłem 
„Czytanie – mądra rzecz!”.

Korzystając z pięknej pogo-
dy jedno z wydarzeń zorganizowali-
śmy na zewnątrz biblioteki, w urokli-
wym miejscu przy ul. Kościelnej. Na 
imprezę zaproszeni zostali: burmistrz  
Andrzej Matyszewski, sekretarz 
Gminy Robert Kondrakiewicz, 
poetka lokalna Regina Świtoń, 
artystka plastyk i radna Dorota 
Czerepko, kierowniczka księgarni 
Grażyna Masłowska, pielęgniarka 
szkolna Krystyna Purta, dyr. ZSO w 
Knyszynie Adam Śledziewski i prac. 
Urzędu Urszula Puławska. Czytali 
oni wiersze znanych poetów 
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dziecięcych uczniom klas 0-III SP 
oraz przedszkolakom. 

U c z n i o w i e  w y g o d n i e  
siedząc na kocach delektowali się 
pięknym czytaniem. Z wielką ochotą 
prezentowali też swoje umiejętności 
czytelnicze przed zebraną publiczno-
ścią. Każda klasa miała za zadanie 
przygotować i przedstawić dowolne 
trzy wiersze polskich poetów 
dziecięcych. Był to swego rodzaju 
konkurs na piękne czytanie, ale jury 
nie wybrało zwycięzców, bowiem 
wszystkie klasy czytały i prezento-
wały się rewelacyjnie i dlatego wszy-
scy zasłużyli na nagrody. Łącznie w 
imprezie wzięło udział ok. 140 dzieci 
a mijający nas przechodnie też 
zaglądali do nas z ciekawością i 
życzliwością. Impreza zakończyła 
się wspólną zabawą na świeżym 
powietrzu do wesołej muzyki.          •

Cała Polska czyta dzieciom
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA



KULTURA
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W Knyszynie odbył się Turniej Wsi 
Partnerstwa o Koronę Królewskiego 
Gościńca Podlasia. Wzięły w nim      
4 gminy tworzące stowarzyszenie: 
oprócz naszej, Krypno, Jasionówka    
i Dobrzyniewo Duże. Przy tej okazji 
do Knyszyna przyjechała liczna,   
150-osobowa delegacja z Lokalnej 
Grupy Działania w Mariampolu 
(Litwa). Zwiedzili miasto, zabytko-
wy dom przy ul. Kościelnej, 
zapoznali się z inwestycjami realizo-
wanymi przez Gminę Knyszyn ze 
środków UE. Następnie uczestniczy-
li w otwarciu wystawy „Patrz 
człowiek” oraz turnieju gmin.

Niestety z powodu deszczo-
wej pogody nie wszystkie konkuren-
cje turnieju udało się przeprowadzić. 
W rywalizacji „stoisko”, „prezenta-
cja artystyczna gminy” i „potrawa” 
wszystkie reprezentacje pokazały 
bardzo wysoki poziom i duże 
zaangażowanie. W prezentacji 
przedstawiono tradycyjne obrazki 
obrzędowe takie, jak: rajki, wesele, 
darcie pierza. Reprezentacja gminy 
Knyszyna zajęła I miejsce w 
konkurencji „wiązanie kokardy na 
nodze powyżej kolana”.

Korona Królewskiego 
Gościńca Podlasia trafiła do organi-
zatora przyszłorocznego turnieju, 
którym będzie Gmina Jasionówka.   •

RED

Turniej Wsi Partnerstwa
o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia
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Druga edycja „Odjazdowego 
Bibliotekarza” miała miejsce 14 
czerwca i przyciągnęła miłośników 
książki, czytania i biblioteki na 
wspólną jazdę rowerem. 

W chłodną, ale do jazdy 
znakomitą sobotę, wyruszyliśmy 
spod biblioteki i jechaliśmy przez 
urokl iwe okol ice  Knyszyna.  
Pierwszy dłuższy przystanek zorga-
nizowaliśmy w Zofiówce, gdzie po 
przerwie śniadaniowej dzieci czytały 
fragmenty książek, odgadywały 
zagadki literackie, grały w piłkę. 
Następnie ruszyliśmy w stronę 
Knyszyna zostawiając z boku wieś 
Poniklica i kierując się ku stadionowi 

KULTURA

Odjazdowy bibliotekarz
czyli biblioteczny rajd rowerowy

miejskiemu, gdzie czekało już na nas 
palące się ognisko. Tu upiekliśmy 
kiełbaski i znowu zaczęły się zabawy 
literackie. Sprawdziliśmy też siłę i 
spryt uczestników przeciągając linę, 
czy przebiegając pod chustą 
animacyjną. Po pięciu godzinach 
wspólnej jazdy, zabaw i integracji 
wróciliśmy do swoich domów 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, 
umawiając się już na kolejny rajd.

Pełne informacje i mnóstwo 
zdjęć z imprez i działań bibliote-
c z n y c h  n a  n a s z e j  s t r o n i e  
www.biblioteka.knyszyn.pl oraz na 
facebooku. Zapraszamy do czytania, 
komentowania i polubienia.              •

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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Poetyckie konfrontacje 
w Knyszynie

KRYSTYNA GUDEL

Trzydziesty maja to dla podlaskich 
poetów dzień opatrzony wspomnie-
niami i pamięcią o Elżbiecie 
Daniszewskiej (Dla wielu koleżanka, 
dla młodszych — pani Ela.).

Wyjechaliśmy z Białegosto-
ku autokarem krótko po dziewiątej. 
Poeci z różnych stron (Siemiatycze, 
Białystok, Supraśl, Suchowola, Łapy, 
Hajnówka, Bielsk Podlaski i inne) 
zagospodarowali ten dzień na 
wspólny wyjazd. W niecałą godzinę 
byliśmy na miejscu. Po drodze 
urokliwy krajobraz; nierówności 
terenu wypełnione po krańce bogatą 
roślinnością, m.in. jaskry, kąkole, 

maki, firletki i wiele nienazwanych.
 W Knyszynie na powitanie 

ofiarowano nam serdeczność i miłą 
atmosferę. Sala, w której spędzali-
śmy czas, w odświętnym wystroju: 
białe obrusy, bukiety z polnych 
kwiatów (takie pani Ela lubiła 
najbardziej) i portret poetki. 
Poczęstowano nas kawą, herbatą,       
a do tego pyszne ciasto.

C z ę ś ć  p o e t y c k ą  
z a p o w i e d z i a ł a  d y r e k t o r  
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury 
pani Jadwiga Konopko. W kilku 
zdaniach przybliżyła postać Elżbiety 
Daniszewskiej. Wspólnie z Ireną 
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Grabowiecką, prezes NKL w 
Białymstoku,  przeprowadziły 
Tu r n i e j  J e d n e g o  Wi e r s z a  .  
Przygotowane na tę okazje teksty 
czytali sami autorzy. W drodze obrad 
komisji konkursowej przyznano 
Nagrodę Burmistrza Knyszyna i 
Nagrodę Dyrektora WOAK-u. 
Uczestnicy spotkania uhonorowali 
Reginę Świtoń, która otrzymała 
Nagrodę Publiczności.

W czasie obrad jury zespół 
Knyszynianki  zaprezentował  
przedstawienie „Rajki” przygotowa-
ne na podstawie tekstu Elżbiety 
Daniszewskiej. Młodsze i starsze 
pokolenie aktorów doskonale 
wcieliło się w swoje role. Trzeba 
bardzo chcieć, aby ofiarować swój 
czas na próby, a potem zachwycić 
widzów swoim występem. To im się 
udało. 

 W dalszej części spotkania 
odwiedziliśmy zabytkowy dom przy 
ulicy Kościelnej, który kiedyś należał 
do rodziny Piaseckich, a obecnie 

mieści się w nim Muzeum Regional-
ne. Tam odbywają się spotkania 
Knyszyńskiego Towarzys twa 
Regionalnego im.  Zygmunta  
Augusta. Pan Mieczysław Piasecki 
opowiedział dzieje domu i wskazał 
najciekawsze eksponaty. Wstąpili-
śmy też do kościoła parafialnego pw. 
św. Jana Ewangelisty.

Po uczcie dla ducha do-
świadczyliśmy uczty dla ciała. Obfity 
poczęstunek przygotowany przez 
pracowników KOK-u barwnymi 
smakami łaskotał podniebienie.

O s t a t n i  p i ą t e k  m a j a  
przeżyliśmy poetycko, kulturalnie i 
kulturowo, a nad wszystkim, mamy 
nadzieję, czuwała bohaterka tego 
dnia pani Elżbieta Daniszewska.

Za spotkanie i konfrontacje 
poetyckie dziękujemy pani Barbarze 
P o p ł a w s k i e j  i  p a n i  I z a b e l i  
Dąbrowskiej, a za gościnność 
dyrektor Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury pani Jadwidze Konopko        
i społeczności Knyszyna.                  •
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GRAŻYNA CYLWIK

 
* * *

uciekam od siebie
słowo moje w podróży
niedościgłe marzenie tnie powietrze
szuka znajomej twarzy
odbitej w lustrze czasu
skrzydłami motyla 
zaprasza na ukwieconą łąkę

siadam na ławeczkę wspomnień
z miętową herbatą
tęskni  letni wieczór
czas nie czeka
patrzy kpiąco
na krok niepewny w drodze

KRYSTYNA GUDEL

Mandolinistka

Swoje szczęście takie malutkie
zabrałaś ze sobą do nieba
domek został z małym ogródkiem
mleka tam ci już nie potrzeba

Kurki jajek nie będą znosiły
prosiak w chlewiku zostanie
zamiast ptaków chóry anielskie
zaśpiewały na powitanie

Ty im przewodzisz zapewne 
w śpiewnych pochwałach Pana
przy dźwiękach mandoliny
brzmią modlitwy od rana

Tu na Knyszyńskiej Ziemi
cicho wybrzmią głosy nostalgii
tanga walce fokstroty
czas odebrał w tajemnicy i magii

*cytaty pochodzą z wiersza
  Elżbiety Daniszewskiej
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 maju 2014 r. w wieku      
98 lat zmarła Zofia WBielawiec. Była jedną z 

najstarszych w historii Knyszyna 
Zamku i ostatnią pracownicą 
przedwojennego majątku Knyszyn.

Urodzona w 1916 roku, w 
okresie pierwszej wojny światowej, 
była świadkiem świata, który 
zniszczyła druga wojna światowa. 
Życie miała niełatwe. Edukację 
skończyła na czwartej klasie szkoły 
powszechnej. Dzieci służby majątko-
wej kończyły edukację na kilku 
klasach szkoły powszechnej. Ze 
względów materialnych tylko dzieci 
zarządców majątku kontynuowały 
naukę w szkołach średnich i 
wyższych. W wieku siedemnastu lat 
wyszła za mąż. Urodziła i wychowała 
w niełatwych przedwojennych 
latach, trudnym okresie wojny i tuż 
po wojnie sześcioro dzieci. 

Miała długą i pogodną 
starość. Do końca życia była 
samodzielna. W wieku ponad 
dziewięćdziesięciu lat  miała  
doskonałą pamięć. Budziła podziw, 
gdy robiła w sklepie zakupy i płaciła 
b i lonem n ie  pos ługu jąc  s ię  
okularami. Przekazała wiele cennych 
informacji  o przedwojennym 
majątku oraz życiu jego mieszkań-
ców.                                                 •

WSPOMNIENIE

Zofia Bielawiec
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Tomasz Gątkiewicz, Mieczysław 
Lewkowicz i Zofia Bielawiec, 2005 r.
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 drugim numerze Nowego 
Gońca Knyszyńskiego z W2 0 0 4  r .  T o m a s z  

Wiśniewski, znany białostocki 
dziennikarz i historyk zamieścił 
poniższy artykuł:

Gmina ewangelicko-augsburska 
powstała w Knyszynie na początku 
XIX wieku. Krótkotrwała okupacja 
ziem polskich przez Prusaków (De-
partament Prus Nowowschodnich 
1795-1812) sprawiła, że część urzęd-
ników obsługujących niemiecką 
administrację pozostała na Podlasiu. 
Albo się pożeniła, albo też znalazła tu 
dobrą pracę, hojnych protektorów. 

Wiedza na ten temat jest 
skromna, źródeł niewiele. Wiadomo  
z pewnością, że do I wojny światowej 
w Knyszynie istniała niewielka 
kircha ewangelicka mieszcząca się 
zapewne w prywatnym obejściu. 
Jednak w publikacji Nicolausa 
Creuzberga wydanej w 1936 roku w 
Lipsku mówi się wyraźnie o 
ewangelickim kościele w Knyszynie. 
Jeszcze do 1899 roku działała tu 
ewangelicka szkółka. W 1913 roku 
mieszkało w Knyszynie 120 Niemców. 
Te dzieje wymagają sumiennego 
historyka i skrupula-tnych kwerend.

Chciałbym zatem napisać o 
pewnym liście, który otrzymałem 30 

grudnia 1992. Jego autorem był 
Albert Bendelius (mieszka w USA), 
który prosi mnie o pomoc w ustaleniu 
jego knyszyńskich przodków. 
Aczkolwiek Karl wymienia tylko daty 
i nazwiska wydaje się być niezmiernie 
interesujące jaką drogę odbyli jego 
protoplaści.

Protoplastą rodu był Karl 
Gottlieb Hausler, który urodził się w 
1784 roku w Naumburgu Lub 
Liegnitz (dziś Legnica), a zmarł 31 
stycznia w Knyszynie. Od razu 
nasuwa się pytanie: gdzie chowano 
knyszyńskich ewangelików? Otóż 
przy drodze na Tykocin znajdował się 
niewielki ewangelicki cmentarzyk. 
Do naszych czasów bodaj nic z niego 
nie pozostało. 

Karl wziął za żonę Joannę 
Christinę Emilię „Natalię” Opitz (ur. 
w czerwcu 1786). Ślub miał miejsce  
4 września 1806 roku. Uderza 
precyzja dat i łatwość wyszukania 
takich informacji w archiwach 
niemieckich. Ale i późniejsze dzieje 
tego rodu spisane są drobiazgowo. 
Otóż Johana zmarła również w Kny-
szynie 27 marca 1860 roku. Wiado-
mo, że ojciec Johany był generałem w 
armii Napoleona, i że nie był 
zachwycony ożenkiem swej córki z 
mężczyzną stanu pośledniejszego. 

Z pośledniejszego tego 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Hauslerowie
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małżeństwa na świat przyszły dzieci. 
Karl August Hausler uro-

dzony w 1813 roku w Naumburgu. 
Przybył w te strony, zapewne ze swo-
imi rodzicami po 1830 roku. Wiemy, 
że posiadał (dzierżawił) „tekstylny 
młyn” w okolicy Knyszyna. Około 
1847 wziął sobie za żonę Juliannę 
Oheim. Jego drugą żoną była Ottilie 
Emilie Proppe córka Fridricha Joha-
na Proppe i Elizabeth Anna Hitler. 
Pobrali się 7 sierpnia 1855 roku w 
Białymstoku. 

Wiemy też, że Karl zmarł w 
Knyszynie 5 maja 1900 roku, zaś jego 
żona Ottilie w Łucku na Ukrainie 20 
kwietnia 1913 roku. 

W piątej generacji rodu, 
bardzo już mocno osadzonej w Kny-
szynie pojawia się nazwisko 
Bendelius.

Nie ma tutaj miejsca by 
opisać dzieje całej rodziny, której 

odpryski znajdują się dziś w Niem-
czech, zapewne gdzieś na Ukrainie, 
na Litwie, ale także w USA. To temat 
dla historyka, i dlatego cały materiał 
przekazuję p. Sławkowi Radeckiemu, 
aby ten dokończył tego dzieła. Na 
prezentowanym zdjęciu widać dom 
rodziny Bendelius w Knyszynie . Dom 
został ostatecznie zniszczony podczas 
II wojny światowej.

Dotychczas nie było dokończenia 
dzieła, o którym pisze Tomasz 
Wiśniewski. Najpewniej z braku ma-
teriałów archiwalnych. Ale ostatnio 
odnalazły się dokumenty, które po-
zwalają na przedstawienie dalszych 
dziejów rodziny Hauslerów. O rodzi-
nie Bendelius w dalszym ciągu nic 
nie wiadomo, najpewniej jej związki 
z Knyszynem były bardzo krótkie. 

Nazwisko Hausler było 
pisane przez  „ä”  (Häusler) .  

Rodzina Hauslerów
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Prawidłowo czyta się je jako Hojzler. 
W Knyszynie były używane dwie 
wersje nazwiska: Hausler i Hojzler.

Pierwszym z Hauslerów, 
który występuje w odnalezionych 
dokumentach był Aleksander. Możli-
we, iż był on synem wspomnianego 
wyżej Karla Augusta Hauslera. 
Wiadomo o nim tylko tyle, ze był 
ojcem Augusta, Ewalda i Karola 
Hauslerów. Z jego posesją w 
Knyszynie sąsiadowała posesja 
Fridricha Hauslera. Prawdopodobnie 
był to brat Aleksandra. 

August Hausler 14 XI 1889 
roku ożenił się z Augustą Buttel. Było 
to dziwne małżeństwo, ponieważ 
nawet bliska rodzina nie wiedziała o 
ich ślubie i była przekonana, iż 
Augusta jest kochanką, a nie żoną 
Augusta. Również po jego śmierci, 
żona nie odziedziczyła jego majątku. 
August Hausler w 1905 roku kupił na 
licytacji komorniczej posesję przy ul. 
Goniądzkiej będącą własnością 
Konstantego i Bronisława Danisze-
wskich. Posesja ta przylegała do 
posiadanych już przez Hauslerów 
nieruchomości. Były one ulokowane 
między obecnym bankiem a remizą 
straży pożarnej. Po kupnie posesji 
August wybudował na niej duży 
murowany dom, istniejący do dziś,  
w którym jeszcze kilka lat temu 
funkcjonował popularny sklep 
Renatka, a obecnie mieści się bar oraz 
sklep z częściami do maszyn 
rolniczych. Przed I wojną światową 
mieściła się w nim knyszyńska 
szkoła. August zmarł w 1911 r. bez-
dzietnie. Jego majątek odziedziczyli 
bracia Ewald i Karol. O losach Karola 
niewiele wiemy. Wiadomo, że w 

1927 roku już nie żył, a jego posesja 
należała do spadkobierców. 

Ewald ożenił się z Olgą z 
Zellerów (1878-1967). Posesja 
Zellerów sąsiadowała z posesją 
Hauslerów. W małżeństwie urodziło 
się im troje dzieci: Julianna Elza, 
później nazywana Julią (1905-1944), 
Alma Olga (1909-1996) oraz Oswald 
Erhard (1911- 1944). Niestety Ewald 
zmarł już w 1912 roku zostawiając 
wdowę Olgę z trójka małych dzieci.

Olga w 1913 roku wyszła za 
mąż za Ludwika Potockiego z 
Goniądza.  W małżeństwie z  
Ludwikiem Potockim, urodziła syna 
Henryka. W 1915 roku rodzina 
wyjechała do Rosji. Nie wiadomo, 
czy wyjechali dobrowolnie, czy z 
racji tego, że byli z pochodzenia 
Niemcami, zostali wywiezieni przez 
wycofujące się wojsko rosyjskie. W 
trakcie ich pobytu w Rosji opisywany 
dom został spalony. Całej rodzinie 
udało się szczęśliwie wrócić do 
Knyszyna w 1918 roku. 

L u d w i k  P o t o c k i  b y ł  
ciekawą postacią. W młodości uczył 
się w seminarium duchownym, ale 
księdzem nie został. W Knyszynie 
b y ł  a k t y w n y m  d z i a ł a c z e m  
strażackim. W latach 1925-1939 był 
naczelnikiem knyszyńskiej OSP. 
Dzieci Olgi i Ewalda: Julię, Oswalda 
i Almę wykształcił i wychował na 
polskich patriotów. Był dobrym 
ogrodnikiem.  I  ogrodnic two 
prowadzone na wysokim poziomie 
było przed wojną podstawowym 
źródłem utrzymania rodziny. Posesja 
była duża. Miała powierzchnię ok. 
jednego hektara. Został na niej 
założony sad, który obsadzono 
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morwą. Hodowano jedwabniki 
morwowe. Na części znajdowały się 
inspekty warzywne. Jednak sytuacja 
finansowa rodziny była chyba nie 
najlepsza. Spalony dom został 
odbudowany dopiero w latach 
trzydziestych z pożyczki bankowej, 
która miała być spłacana z czynszu 
uzyskanego z wynajmu domu. W 
1938 r. została sporządzona umowa 
na wynajem domu na posterunek 
policji. Znany jest opis nieruchomo-
ści sporządzony w 1927 r. przez 
komornika w związku z roszczeniem 
Feliksa Potockiego o zapłatę kwoty 
2938 złotych od Julianny, Ewalda i 
Almy Hauslerów. Z owego opisu 
wynika, iż na posesji, oprócz spalo-
nego domu, znajdowało się jeszcze 
pięć starych, drewnianych budynków 
mieszkalnych oraz sześć budynków 
gospodarczych. Większość z nich 
była na pewno przeznaczona na wy-
najem. W domu Hauslera przy Rynku 
11 Listopada po I wojnie światowej 
znajdował się skład aptekarski zwany 
drogerią, której właścicielem był Jan 
Dybowski. W 1932 r. kupiła ją żona 
aptekarza Mariana Rzeźnickiego — 
Marianna za kwotę 3200 zł. W 1928 r. 
Julia Hausler wyszła za mąż za 
Bronisława Ciurzyckiego (1905-
1978) krawca z zawodu. Zamieszkali 
oni w jednym z drewnia-nych domów 
na posesji. W małżeństwie Julii i 
Bronisława urodził się syn Stanisław 
(1929 - ?). 

Oswald Hausler w 1931 r. 
skończył seminarium nauczycielskie. 
Pracował jako nauczyciel geografii, 
ale nie w Knyszynie. Nie był żonaty. 
Był on ojcem chrzestnym Szulamith 
Pitluk. Była to żydowska dziewczyn-

ka uratowana w czasie akcji likwida-
cyjnej knyszyńskich Żydów, którą w 
czasie wojny wychowywało małżeń-
stwo Regina i Czesław Ostrowscy. 
Została ochrzczona w kościele. Na 
chrzcie otrzymała imię Anna 
(Niusia). Po wojnie w 1946 r. została 
potajemnie wywieziona do USA 
przez brata jej ojca. 

Nowy rozdział dziejów 
rodziny rozpoczął się wraz z 
wybuchem II wojny światowej. W 
czerwcu 1941 roku podczas ostatniej 
wywózki Polaków przez Sowietów 
na Syberię Olga Potocka oraz Alma 
Hausler zostały wywiezione na 
Syberię. Było to o tyle dziwne, 
ponieważ aż do 22 czerwca tj. do 
wybuchu wojny, Niemcy i Sowieci 
uchodzili za sojuszników. Reszcie 
rodziny udało się uniknąć wywózki.

Mąż Julii — Bronisław 
Ciurzycki po wrześniu 1939 znalazł 
się w Warszawie. Tam zaangażował 
się w konspirację. Za udział w 

Oswald Hausler
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konspiracji został aresztowany i 
osadzony w więzieniu na Pawiaku. 
Później był więziony w obozach 
koncentracyjnych Mauthausen, 
Gusen. Julia czyniła starania, aby 
uwolnić męża. Aby być bardziej 
skuteczną, zrobiła desperacki krok. 
Mimo, iż czuła się Polką, zdecydo-
wała się na podpisanie volkslisty. 
Było to zazwyczaj negatywnie 
oceniane przez polskie społeczeń-
stwo, jednak w tym wypadku 
spotkało się z pełnym zrozumieniem 
lokalnej społeczności. Dzięki tej 
decyzji oraz łapówkom starania Julii 
o uwolnienie męża zakończyły się 
powodzeniem i Bronisław w sierpniu 
1942 roku został zwolniony. 

Prawdziwa tragedia rodziny 
n a s t ą p i ł a  w  o k r e s i e  d w u -
tygodniowych walk o wyzwolenie 
Knyszyna na przełomie lipca i 
sierpnia 1944 roku. Ogromna 
większość mieszkańców, aby ocalić 
życie, musiała opuścić Knyszyn i 
ukrywać cię w okolicznych lasach 
lub miejscowościach. Prawie 
wszyscy knyszynianie pochodzenia 
niemieckiego przed nadchodzącym 
frontem wyjechali do Niemiec. Julia 
Ciurzycka i Oswald Hausler jednak 
zostali. W czasie walk Bronisław i 
Stanisław Ciurzyccy oraz Oswald 
Hausler i Wincenty Krechowicz 
ukrywali się w trzcinach na Jeziorze 
Czechowskim. W łódkę, w której byli 
Krechowicz i Haulser uderzył pocisk, 
zabijając ich. Ciurzyccy byli na innej 
łódce i ocaleli. Julia została w 
Knyszynie, by pilnować dobytku. 
Gdy jeden z domów zaczął się palić, 
próbowała ugasić pożar. W czasie 
gaszenia została zastrzelona przez 

żołnierza niemieckiego. Istnieje 
również wersja, iż Julia także 
ukrywała się na Jeziorze Czecho-
wskim i tam dosięgła ją śmierć. W 
czasie tych walk wszystkie budynki 
na posesji Hauslerów, z wyjątkiem 
murowanego domu, zostały spalone. 

Okrutnym paradoksem hi-
storii jest fakt, iż z czwórki Hausle-
rów wojnę przeżyły tylko wywiezio-
ne przez Sowietów na Syberię Olga     
i Alma, natomiast Julia i Oswald 
zginęli i to najpewniej z rąk rodaków. 

Olga i Alma w 1946 roku 
wróciły do Knyszyna i zamieszkały 
w części ocalonego domu. W drugiej 
części mieszkał Bronisław Ciurzycki 
wraz z synem Stanisławem. Ludwik 
Potocki, który miał swój własny dom 
w Goniądzu, w czasie wojny prze-
niósł się do niego. Po wojnie nie 
wrócił na stałe do Knyszyna. Bywał 
tu okazjonalnie a małżeństwo Olgi i 
Ludwika było tylko formalne. 

Stanisław Ciurzycki
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W czasie walk w 1944 roku 
spaliła się apteka Rzeźnickiego. 
Lokal na uruchomienie apteki po 
wojnie Rzeźnickiemu udostępnił ks. 
Franciszek Bryx. Po jego wyjeździe 
do Giżycka apteka została przenie-
siona do domu Hauslerów przy ul 
Goniądzkiej 4. Po wojnie Olga i Alma 
utrzymywały się z ogrodu oraz 
prowadziły w swoim domu niewielki 
sklep typu kiosk. W 1962 r. Olga i 
Alma próbowały na drodze sądowej 
odebrać Bronisławowi i Stanisławo-
wi Ciurzyckim prawo do własności 
części domu, w której mieszkali. 
Jednak sąd odrzucił ich roszczenia. 
W ogóle to stosunki między Almą, 
Olgą a Ciurzyckimi były napięte. 
Wielokrotnie dochodziło do kłótni. 
Po wojnie Bronisław Ciurzycki po 
raz drugi ożenił się z Jadwigą z 
Wiśniewskich. Alma Hausler nigdy 
nie wyszła za mąż. Po śmierci matki 
w 1967 r. mieszkała sama. Zmarła w 

1996 r. Część posesji należącej do 
niej odziedziczył Henryk Potocki. 
Sprzedał ją Stanisławowi Purcie. 
Również po śmierci Bronisława i 
Jadwigi Ciurzyckich kupił on drugą 
część posesji należącą do nich, stając 
w ten sposób jedynym właścicielem 
rodowej posesji Hauslerów. 

N a j p e w n i e j  p i e r w s z a  
siedziba Hauslerów mieściła się przy 
ul. Grodzieńskiej, w miejscu gdzie 
obecnie znajduje się szpital. Według 
Cyganka w 1849 roku miał tam swoją 
fabrykę zatrudniającą 12 robotników 
Gotlib Hayzler oraz Wilhelm Hayzler 
za t rudn ia jący  3  robo tn ików 
(Pisownia nazwiska podana przez 
Cyganka). Pod koniec XIX w. 
Hauslerowie sprzedali posesję przy 
ul. Grodzieńskiej Rakowskiemu, a 
ten zbył ją później pod szpital. Gotlib 
i Wilhelm mogli być braćmi 
wspomnianego przez Wiśniewskiego 
Karla Augusta. W dokumentach 
omawiających knyszyński przemysł 
przed I wojną światową znajdują się 
wzmianki, iż na posesji Hauslerów 
przy ul Goniądzkiej w owym czasie 
mieściły się duże warsztaty tkackie. 

Sporządzając w 1944 r. listę 
strat, jakie poniósł Knyszyn w czasie 
walk w 1944 r. Józef Piasecki 
umieścił na niej Georga Hauslera, 
który był właścicielem dwóch nieda-
leko oddalonych od siebie nierucho-
mości: jednej przy ulicy Białosto-
ckiej 2, na której znajdowały się dwa 
domy mieszkalne oraz drugiej przy 
Rynku 24. W jednym z tych domów 
mieszkał adwokat Kacewicz wraz z 
rodziną. Dom ten spalił się w czasie 
p i e r w s z e g o  b o m b a r d o w a n i a  
Knyszyna we wrześniu 1939 r. Nic 

Alma Hausler
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nie wiadomo o ich właścicielu. 
Najpewniej Georg Hausler wyjechał 
wraz z wycofującymi Niemcami w 
lipcu 1944 roku.

Po śmierci Almy zasłużone 
dla społeczności knyszyńskiej 
nazwisko Hausler zniknęło z 
knyszyńskiego pejzażu. Hauslerowie 
byli ewangelikami. Jednak Olga i jej 
dzieci zostali katolikami. Możliwe, iż 
przeszli oni na katolicyzm w momen-
cie wyjścia Olgi za mąż za Ludwika 
Potockiego. Na knyszyńskim cmen-
tarzu znajduje się grób rodziny Haus-
lerów. Na krzyżu widnieje nazwisko 
Ewalda Hauslera, pierwszego męża 
Olgi. Jednak prawdopodobnie jest on 
pochowany na cmentarzu ewangeli-
ckim i tylko napisem na nagrobku jest 
symbolicznie połączony z żoną. W 
1944 roku pochowano w nim Julię i 
Oswalda. Także Olga i Alma 
spoczywają w nim. 

Uzupełn ia jąc  h is tor ię  
knyszyńskich Niemców należy 
dodać, że ich liczba znacznie się 
zwiększyła w wyniku sprowadzenia 
do Knyszyna przez Wincentego 
Krasińskiego 29 niemieckich rodzin 
rzemieślników. Jak podaje ks. 
Cyganek ok. połowy XIX wieku w 
Knyszynie było 39 fabrykantów 
niemieckich, a liczba rodzin niemie-
ckich dochodziła do 50. Według 
Cyganka to Niemcy w XIX w. byli 
pionierami w uprzemysławianiu 
Knyszyna. Z czasem ich zakłady 
zaczęli przejmować Żydzi. Przed     
II wojną światową w Knyszynie 
mieszkało kilkanaście rodzin pocho-
dzenia niemieckiego. Wspominana 
przez Creuzberga kircha znajdowała 
się przy ul. Białostockiej w budynku, 

w którym obecnie mieści się 
przedszkole samorządowe. Prawie 
wszyscy knyszyńscy Niemcy 
wyjechali do Niemiec w okresie II 
wojny światowej. W Knyszynie 
pozostało kilka rodzin pochodzenia 
niemieckiego, które zmieniły 
wyznanie na katolickie i czuli się 
Polakami. W wyniku wyjazdu 
Niemców-ewange l ików o raz  
konwersji na katolicyzm wyznanie 
ewangelickie zanikło w Knyszynie.

 
S y n  O l g i  i  L u d w i k a  

Potockich — Henryk po ucieczce 
Sowietów w czerwcu 1941 r. sprofa-
nował jeden z dwóch pomników 
Stalina postawionych w Knyszynie, 
nakładając na głowę pomnika gar-
nek. Po zajęciu Knyszyna w 1944 r. 
przez Rosjan ktoś przy pomniał o tym 
zdarzeniu i Henryk Potocki „w na-
grodę” został wywieziony do obozu 
w ZSRR. Po powrocie w 1946 r. 
zamieszkał w Białymstoku.              •

Henryk Potocki z drugą żoną
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n y s z y n i a n i n  To m a s z  
Krawczuk zdobył III miejsce Kw ogólnopolskim konkursie 

„Teściowa w Inowrocławiu”. 
Organizowało  go Kujawskie  
Centrum Kultury pod patronatem 
Prezydenta Miasta Inowrocławia. 

Pomysł na konkurs zrodził 
się, bo w Inowrocławiu znajduje się 
jedyny w Polsce pomnik teściowej. 
Uczestnicy nietypowej rywalizacji 
startowali w 4 kategoriach: okoli-
cznościowe zdjęcie teściowej, tekst 
piosenki o teściowej, tekst literacki o 
teściowej w formie fraszki, limeryku 
czy opowiadania oraz rysunek 
satyryczny. 

Tomasz Krawczuk został 
doceniony w podkategorii opowiada-
nie. Tekst „Będę złą teściową” 
znalazł się w jego nowo wydanej 
książce „Knysze pieczone”.              •

RED

Będę straszną teściową

Bywa tak, że im bardziej chcemy 
zmienić świat i poprawić ludzi, tym 
bardziej tej zmiany i pomocy nam 
potrzeba. Ale to tak zazwyczaj jest, że 
najbardziej irytują nas, nie nasze 
grzechy — tylko dostrzegane w innych.

Było w okolicy Janin wiele, ale ta 
J a n i n a  b y ł a  e g z e m p l a r z e m  
wyjątkowym i szczególnym. Zmieniła 
się jako człowiek. Stała się dużo 
bardziej tolerancyjna - tak siebie 

postrzegała. Dużo więcej spraw było 
można z nią załatwić. Zdawało się jej, 
że nie jest już takim dzikusem jak 
kiedyś.

Była bardzo szczęśliwa, miała 
czwórkę pięknych dzieci i zawsze sobie 
powtarzała, że to wielki dar losu, że ma 
dla kogo żyć. I to dawało jej taką 
zdrową perspektywę i dystans do 
wszystkiego. Czuła się bardzo dobrze i 
kobieco. Czuła się spełniona, a zarazem 
była pełna oczekiwania i radości, że ma 
d o r o d n y c h  d w ó c h  s y n k ó w.  
Macierzyństwo bardzo ją zmieniło. 
Dostała bardzo dużo sił witalnych. 
Chciała być dobrą mamą, ale była 
strasznie pazerna na pracę i na chęć 
działania.

Do pewnych rzeczy w życiu 
naprawdę trzeba dojrzeć. Wiedzę i 
doświadczenie dostaje się od życia, po 
iluś tam latach, po dołkach i wzlotach, 
po chorobach, po rozstaniach. 
Chciałaby Janina móc jeszcze czuć tą 
super młodzieńczą werwę. Teraz ma 
masę  obowiązków,  choc iażby  
rodzicielskich. Trochę tęskno za 
młodością i beztroską. Z chęcią 
spogląda na siebie sprzed 20 lat. Żałuje 
też wielu rzeczy, których nie udało się 
jej zrobić, bo wydawało się, że nie da 
rady — co jest błędem. Dziś uważa, że 
trzeba próbować zawsze!

W życiu piękne, ważne i kolorowe 
są tylko chwile, a reszta to szara 
rzeczywistość. Tyle, że czasem, jak 
człowiek się starzeje, docenia coraz 
więcej tych chwil. To już nie jest tak, że 
ta szarość jest przeplatana rzadko 
takimi chwilami. Każdy poranek kiedy 

Nagroda za teściową
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Janina budzi się, albo kiedy któreś z 
dzieci ją budzi, jest wyjątkowy. Dla 
takich momentów żyje. Kiedy ktoś 
zadaje jej pytanie:
— Jak to będzie oddać syna innej 
kobiecie?
— Myślę, że ja uduszę — śmiejąc się 
odpowiadała. — Będę straszną 
teściową — dodaje śmiejąc się znów.

Ale pierwszy syn ożenił się i wziął 
za żonę, od dzieciństwa sobie znaną 
Lili. W dawnej tradycji ludowej było 
tak, że gdy synowa zamieszka w domu 
rodzinnym swojego męża, powinna 
usługiwać swojej teściowej, a ta zwykle 
zachowuje się tak, jakby otrzymała 
jeszcze jedno dziecko na wychowanie. 
Wiadomo, że trudniej jest wtedy nowej 
pani domu, bo dawna po swojemu ten 
dom urządziła i nie zamierza w nim 
zbyt dużo zmieniać.

Młoda Lili z coraz większym tru-
dem znosiła uwagi, pouczenia, wyma-
gania swojej teściowej, zwłaszcza, że 
jej własna matka ją rozpieszczała i na 
wszystko pozwalała. Po miesiącu 
poczuła, że życie w jej nowym domu 
jest nie do zniesienia, tak przykra była 
matka jej męża. Lili czuła, jak wzbiera 
w niej gorycz, niechęć i bezsilność.

Na skraju lasu, który się „Gaj” 
nazywa, w zamierzchłej przeszłości był 
„Królewskim Zwierzyńcem” króla 
Zygmunta Augusta ,  mieszkała  
niewielkiego wzrostu zielarka, kobieta, 
którą obdarzono przydomkiem 
„samichód” z racji tej, że pospiesznie 
chodziła. Zielarka znała i lubiła Lili 
jeszcze jako dziewczynkę. Poszła więc 
Lili do niej i  upewniwszy się co do jej 
sympatii i dyskrecji — opowiedziała o 
swojej gehennie. Zapytała, czy nie 
pomogłaby ona jej pozbyć się teściowej 
przy pomocy np. jakiś ziółek. Ta 
spojrzała jej głęboko w oczy, 

westchnęła i rzekła:
— Owszem, dam ci takie ziółka, ale 
musisz je dokładać jej do jedzenia po 
szczypcie przez przynajmniej pół roku. 
A drugi warunek jest taki, że musisz — 
dla niepoznaki — stać się dla niej 
wyrozumiała, usłużna bardziej niż w 
odniesieniu do swojej matki.

Lili wzięła od zielarki owe ziółka i 
zaczęła je mieszać z jedzeniem dla 
teściowej.

Użyła przy tym swojej całej 
cierpliwości, uroku i przemyślności, 
aby teściowa nie mogła mieć 
najmniejszych podejrzeń co do jej 
zamiaru. W domu było coraz spokoj-
niej, a teściowa zaczęła chwalić syno-
wą, że zmienia się w oczach. Lili zaś 
zaczęła się powoli dziwić i niepokoić, 
że rośnie w niej sympatia do teściowej, 
a ta traktuje ją lepiej niż swoje córki.

Po którymś wieczorze, gdy 
teściowa odstąpiła jej swój pokój, Lili 
pobiegła do zielarki z płaczem, by ta 
dała jej jakąś odtrutkę na te zioła, 
których już nie dosypywała, ale mogły 
one nadal mieć swoją trującą moc. 
Zielarka uśmiechnęła się i rzekła:
— Nie zamartwiaj się tak. To nie była 
trucizna. Ziółkiem byłaś ty. Pięknym, 
ale trudnym do zniesienia. Kiedy 
zaczęłaś się zmieniać, twoja teściowa 
także. I w końcu przywykłaś do tego, 
czego w sobie nie znosiłaś, a w niej 
odkryłaś to, czego się nie spodziewałaś 
i polubiłyście się. Najgorsza trucizną 
jest to, którą nosimy w sobie, nie 
wiedząc o tym.

Nasi bliźni są lustrami, w 
których bezwiednie przeglądają się 
nasze dusze, i dlatego często mamy o 
nich gorsze mniemanie, niż na to 
zasługują.                                            •

Tomasz Krawczuk
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Odessy przez Kijów, Brześć 
Litewski, Białystok, Grajewo, Ełk do 
Królewca. Szlak ten od samego 
początku był bardzo popularny i 
p rzynos i ł  ok reś lone  p ro f i ty  
mieszkańcom i osadom przy nim 
położonym.  Po  sku tecznych  
zabiegach rodu Krasińskich, ominęła 
ona jednak Knyszyn. Miasto to 
wówczas było prężnie rozwijającym 
się ośrodkiem z wysoko rozwiniętym 
h a n d l e m ,  r z e m i o s ł e m  o r a z  
p rzemys łem włók ienn iczym.  
Knyszyn posiadał także własny 
browar. 

Na takim obrocie sprawy 
skorzystały Mońki (tu bowiem 
powstała stacja kolejowa). W 
krótkim czasie, w pobliżu dworca 
zamieszkali budowniczowie kolei. 

darza się, że pracując do 
późna słyszę za oknem Zryczącą krowę, pianie koguta 

lub jadącą przy GCK bryczkę. Nie 
ukrywam, iż jest to dla mnie bardzo 
sympatyczne doświadczenie, we 
wcześniejszych miejscach pracy 
niespotkane. Czasami także, choć 
bardzo rzadko, słyszę przejeżdżający 
w oddali pociąg.

Na terenie gminy są trzy 
malutkie stacje kolejowe: w Fastach, 
Dobrzyniewie oraz Borsukówce 
(wiedzie tędy szlak na Mazury). 
Historia tejże linii jest związana z 
upadkiem i rozkwitem dwóch 
sąsiadujących z naszą gminą 
miasteczek (Knyszyna oraz Moniek). 

W roku 1881 oddano do 
użytku szlak kolejowy biegnący z 

Odgłosy zza okna

Widok zza okna domu kultury w Dobrzyniewie Dużym

KRZYSZTOF JAN STAWNICKI*
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„Knysze 
pieczone.
Legendy 
i gawędy”

ydawnic two Par tner  
Poligrafia z Białegostoku Wwydało książkę Tomasza 

Krawczuka „Knysze pieczone. 
Legendy i gawędy”. To już kolejna 
publikacja mieszkańca naszego 
miasta. Do tej pory ukazały się jego 
„Knysze jak Knyszyn”, „Knysze 
knyszyńskie” i „Knysze wojennej 
grozy”.

Tematyka nowej książki jest 
nieco szersza niż wskazywałby na to 
podtytuł. To nie tylko legendy i 
gawędy, ale również kilka tekstów 
h i s t o rycznych ,  na  p r zyk ł ad  
dotyczących arrasów Zygmunta 
Augusta, jego zamku i skarbca, na 
temat rodu Radziwiłłów czy Tatarów 
w służbie Jego Królewskiej Mości.

Są też strony poświęcone 
przyrodzie. Autor zajął się chociażby 

EWELINA
SADOWSKA-DUBICKA

Tak powstała „Osada Kolejowa 
Mońki”. Przybyło także wielu 
nowych osadników. Obecnie Mońki 
są miastem powiatowym, liczącym 
przeszło 10 000 mieszkańców. 
Knyszyn zaś został niewielkim 
miasteczkiem, liczącym niecałe 3000 
ludności.

N i e  j e s t e m  w i e l k i m  
fanatykiem kolejnictwa, ale gdy 
słyszę za oknem pociąg zmierzający 
w stronę Ełku, myślę o rychło 
zbliżającym się sezonie wakacyj-
nym. A także  o rozlicznych 
„przygodach” czyhających na 
menedżerów kultury, podczas 
przygotowywanych obecnie letnich 
imprez...                                         

 •

Krzysztof Jan Stawnicki — 
Animator i menedżer kultury, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
w Dobrzyniewie Dużym. Inicjator i 
realizator licznych projektów 
kulturalnych, autor, współautor i 
redaktor, prac etnograficznych, 
historycznych i turystycznych. 
Mówią o nim: potrafi wszystko 
zebrać i usystematyzować.... 
Hobby: ekologia (odnawialne źródła 
energii), gra w tenisa, dobra książka 
(historyczna), film (oglądanie bajek 
wraz z dziećmi), muzyka i sztuka 
epoki średniowiecza. Motto życiowe: 
ora et labora (módl się i pracuj).
Stawnicki prowadzi facebookowy 
blog Z notatnika dyrektora domu 
kultury na końcu świata.
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Autor dziękuje darczyńcom, którzy 
wydanie tej książki finansowali:
• Janowi Kakareko — Zakład 
Produkcji Spożywczej „BETEX”     
w Knyszynie
• Podlaskiemu Bankowi Spółdziel-
czemu w Knyszynie
• Elżbiecie i Wacławowi Wysockim     
z Chicago, USA
• Małgorzacie i Jarosławowi Wyso-
ckim z Toronto, Kanada
• Stanisławie Zalewskiej-Wysockiej    
z Chicago, USA
• Helenie i Kazimierzowi Lipskim       
z Chicago, USA
• Albinie i Zenonowi Sarosiekom         
z Chicago, USA
• Małgorzac ie  i  Tomaszowi  
Capińskim z Toronto, Kanada.

Autor dziękuje za pomoc     
w wydaniu książki: Krzysztofowi 
Bagińskiemu, Jadwidze Konopko, 
Mieczys ławowi  P iaseck iemu              
i Magdalenie Zdanowicz.

właściwościami lipy, ziół i zjawi-
skami meteorologicznymi. 

Spośród ponad 40 tekstów 
największą część stanowią jednak 
właśnie legendy i gawędy (doty-
czące m.in. dawnych zwyczajów 
bożonarodzeniowych czy wielka-
nocnych) oraz luźne opowiadania, 
historie, dowcipne historyjki. Część  
z nich była znana, bądź publikowana, 
ale autor podał je „po knyszyńsku”, 
wplatając w nie swoje przemyślenia 
czy wspomnienia, a także lokując je 
w mieście. 

W „Knyszach pieczonych” 
poświęcono też trochę miejsca 
sprawom okołoreligijnym. Pod 
kilkoma tekstami znajdują się 
pasujące do nich tematycznie 
przysłowia Na końcu autor zebrał 
nawet staropolskie przepisy, nie 
tylko na tytułowe knysze, ale 
również na pulpety królowej Bony 
czy królewskie ciasto.

W książce znalazło się 
również sporo fotografii, których w 
większości autorem jest Tomasz 
Krawczuk. To nie tylko zdjęcia 
naszych zabytków: kościoła, lamusa 
czy domu Piaseckich przy ul. 
Kościelnej, ale chociażby rozlanej 
Jaskranki. 

Szkoda, że w „Knyszach 
pieczonych” zabrakło bibliografii — 
wykazu publikacji, do których sięgał 
autor opracowując książkę. Niemniej 
pozycja ta będzie z pewnością 
dobrym uzupełnieniem domowych 
bibliotek wszystkich, którym 
tematyka Knyszyna i okolic jest 
bliska.

 •
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Tradycyjnie, w dniu Bożego Ciała, ulicami Knyszyna przeszła procesja. W oprawę 
uroczystości, jak co roku,  były zaangażowane dzieci z parafii Knyszyn



Spotkanie poetyckie poświęcone 
Elżbiecie Daniszewskiej

Przedszkolaki 
w Krainie Krasnoludków

Knyszynianie w akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”

Czerwiec w gminie 

II miejsce Patryka 
Mnicha na zawodach wojewódzkich


