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Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Knyszyn
 

W imieniu własnym, pracowników Urzędu Miejskiego 
oraz radnych Rady Miejskiej w Knyszynie,

z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu,

 aby ten wyjątkowy czas napełnił wszystkich radością, 
ciepłem i życzliwością.

 W Nowym Roku 2016 życzymy zdrowia, pomyślności 
i spełnienia marzeń, wielu powodów do radości 

w życiu każdej rodziny.

Zastępca burmistrza Knyszyna             Burmistrz Knyszyna                  
       Krzysztof Chowański             Jarosław Antoni Chmielewski                                                                                                   

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Knyszynie
Irena Wysocka

Szczęśliwych, kojących, przeżytych 
w zgodzie ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości świąt Bożego 

Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze  
w nadchodzącym Nowym Roku.

Czytelnikom „Nowego Gońca Knyszyńskiego”
życzy Redakcja
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Wywiad z burmistrzem 
Knyszyna Jarosławem Antonim 
Chmielewskim

Panie burmistrzu, jak pan ocenia 
pierwszy rok swojej kadencji?
Uważam ten pierwszy rok za udany. 
Pomimo tego, że dopiero uczymy się 
jako zespół, w mojej ocenie udało się 
sporo zrealizować.

A co udało się zrobić?
Z a  b a r d z o  w a ż n ą  u w a ż a m  
modernizację w ramach funduszów 
sołeckich dróg w Zofiówce,  
Wojtówcach, Kalinówce Kościelnej, 
Guzach, Jaskrze i Wodziłówce. 
Zresztą wszystkie gminne drogi 
zostały poprawione, a trzeba 
zaznaczyć, że robiliśmy to w ramach 

dość ograniczonych możliwości 
finansowych.

W Wojtówcach we współ-
pracy z powiatem monieckim 
ułożyliśmy też chodnik na długości 
ok. 750 metrów.

Udało się również zbudo-
wać odcinek prawie kilometra drogi 
w ramach gościńca do Chraboł, a 
także położyliśmy 680 metrów 
asfaltu na drodze do Poniklicy.

Zbudowaliśmy także dojazd 
i chodniki do bloków przy ul. 
Szkolnej w Knyszynie.

A oprócz inwestycji drogowych?
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Kolejna istotna sprawa to moderni-
zacja kotłowni w Urzędzie Miejskim 
w Knyszynie oraz wymiana kotła w 
Szkole Podstawowej w Kalinówce 
Kościelnej. 

Wy m i e n i l i ś m y  t a k ż e  
oświetlenie uliczne z jarzeniowego 
na oszczędne ledowe w Poniklicy 
oraz wybudowano oświetlenie w 
Knyszynie przy ulicach Zamkowej i 
Witosa. Zresztą w przyszłym roku 
będziemy kontynuować wymianę 
oświetlenia w naszej gminie.

W ostatnim „Gońcu” pisaliśmy też 
o nowoczesnym samochodzie dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zakup nowoczesnego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego to nasz duży 
sukces, gdyż udało nam się na jego 
łączny koszt ok. 660 tys. zł zdobyć 
spoza gminy aż 425 tys. 

A w ł a ś n i e ,  i l e  k o s z t o w a ł y  
tegoroczne inwestycje?
W sumie wydaliśmy ok. półtora 
miliona zł, z czego środki pozyskane 
z zewnątrz to ponad 700 tys.

Jest też choćby w tej chwili remont 
w urzędzie miejskim.
Remontujemy sekretariat i gabinety 
burmistrzów, po raz pierwszy od 16 
lat. Jest to konieczne, bo chcemy, aby 
było czysto i schludnie, żebyśmy nie 
musieli wstydzić się przed gośćmi, 
którzy do nas przyjeżdżają z kraju i 
zagranicy.

A jakie są plany na przyszły rok?
Zacznę od tego, że już jest 
w y k o n y w a n a  d o k u m e n t a c j a  
projektowa przebudowy rynku w 

Knyszynie. Aktualnie wyłaniamy 
projektanta toalety publicznej, która 
będzie mieściła się na placu przy 
OSP. 

W parku alejki wyłożymy 
kostką granitową, zostaną też 
postawione stylowe latarnie i 
ławeczki, zaś na środku będzie 
fontanna, a w pobliżu odtworzony 
przedwojenny Pomnik Niepodle-
głości. Chcemy to zrobić na 
przełomie 2016 i 2017 roku.

Mieszkańcy pytają, kiedy gminna 
biblioteka zostanie przeniesiona do 
budynku byłego posterunku 
policji?
Wykonaliśmy już w tym roku 
dokumentację projektową nowej 
biblioteki i zamierzamy ją przenieść z 
ośrodka kultury po zgromadzeniu 
funduszy.

Ostatnio mówi się o przestawieniu 
lamusa przy plebanii.
Tak, chcemy ten lamus umiejscowić 
naprzeciwko zabytkowego domu 
Piaseckich. Mamy na ten cel 
zabezpieczone 200 tys. zł z Lokalnej 
G r u p y  D z i a ł a n i a  „ P u s z c z a  
Knyszyńska”.

Na pewno będą też kontynuowane 
inwestycje drogowe.
Oczywiście, bardzo dużo jest jeszcze 
do zrobienia. M.in. w ramach tzw. 
schetynówek w przyszłym roku 
nastąpi modernizacja końcówki ul. 
Goniądzkiej i przebudowa ul. 
Podlaskiej, a także drogi we wsi 
Guzy.

Chcemy również przebudo-
wać knyszyńską targowicę.
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We współpracy z powiatem, 
będą też przebudowywane drogi 
powiatowe.

W ramach Lokalnej Grupy 
Działania uzyskaliśmy też dotację 
300 tys. jako dofinansowanie do 
zakupu przez mieszkańców kolekto-
rów słonecznych.

W kampanii wyborczej była też 
mowa o innych działaniach 
mających na celu uatrakcyjnienie 
turystyczne naszej gminy.
Będziemy kontynuować nasze 
zabiegi, aby skomunalizować Jezioro 
Zygmunta w Czechowiznie. Jest to 
niełatwe, ale już na początku 
przyszłego roku będziemy pisać do 
nowego ministra rolnictwa w tej 
sprawie.

Z kolei wybudowanie zale-
wu wymaga ogromnych pieniędzy i 
bez dużej dotacji z zewnątrz może to 
być ponad nasze siły.

Natomiast w przyszłym 
roku mamy zamiar postawić wieżę 
widokową w okolicy Góry Królowej 
Bony, która na pewno będzie 
przyciągać turystów.

Tak czy inaczej, coraz częściej 
mówi się o naszej gminie i to w 
pozytywnym kontekście, choćby 
przy okazji  wizyty słynnej 
Magdaleny Gessler, która jeden z 
odcinków swoich „kuchennych 
rewo luc j i”  zrea l i zowa ła  w  
Knyszynie.
Oczywiście, jako burmistrz staram 
się włączać w różne inicjatywy. 
Wizyta pani Gessler już spowodo-
wała duże zainteresowanie naszym 
miasteczkiem i przy tej okazji 

przyjeżdżają do nas goście z Białego-
stoku, Warszawy czy innych miast. 
Przy tej okazji podzielę się osobistym 
spostrzeżeniem, że wbrew telewizyj-
nemu wizerunkowi Magdaleny 
Gessler jako surowej i niedostępnej, 
okazała się ona być osobą bardzo 
miłą, uprzejmą i czarującą osobą.

Może będą jeszcze jakieś oddolne 
inicjatywy, które warto wspierać?
Na pewno dobrze, by tak było. Od 
razu też muszę pochwalić się, że na 
28 grudnia planowane jest spotkanie 
z grupą quadowców z Wasilkowa, 
którzy chcieliby np. w naszej starej 
żwirowni zorganizować tory dla 
wyścigów quadów i crossów.

Wracając do kończącego się roku, 
czego nie udało się zrobić?
Przede wszystkim, nie udało się 
d o k o n a ć  t e r m o m o d e r n i z a c j i  
knyszyńskiego szpitala. Po prostu 
jest to bardzo kosztowna inwestycja, 
na którą niestety musimy mieć środki 
finansowe z zewnątrz.

Ja osobiście, jestem nieco 
rozczarowany samym funkcjono-
waniem procedur administracyjnych. 
W porównaniu z moją wcześniejszą 
działalnością gospodarczą, tutaj 
procedury powodują, że wszystko 
wymaga bardzo dużo czasu i wielu 
zabiegów formalnych… W rezulta-
cie rzeczywistość administracyjno-
urzędnicza często weryfikuje plany.

A jak układa się współpraca z Radą 
i jednostkami samorządowymi?
Sama Rada Miejska jest bardzo 
rezolutna i staram się bardzo blisko z 
nią współpracować. Pracownicy 
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urzędu są bardzo kompetentni, 
obowiązkowi i starają się wywiązy-
wać ze swoich zadań bardzo dobrze.
Cieszę się także z bardzo dobrej 
współpracy z dyrekcją szpitala, 
chociaż współpraca z innymi 
jednostkami samorządu również jest 
dobra.

Niemniej nastąpiła w tym roku 
reorganizacja struktury samo-
rządowej.
Tak, został zlikwidowany Zakład 
Gospodarki Komunalnej, który jako 
referat gospodarczy będzie teraz 
podlegał bezpośrednio mojej osobie i 
pracownicy będą bardziej efektywnie 
wykorzystywani do prac na terenie 
gminy.

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej został też zmieniony statut 
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, 
który będzie od teraz sprawował 
pieczę nad wiejskimi ośrodkami 
kultury w naszej gminie.

Na zakończenie jest okazja złożyć 
życzenia czytelnikom „Gońca 
Knyszyńskiego”.
Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 2016 
Roku wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy życzę dużo pomyślno-
ści, szczęścia, miłości i spełnienia 
marzeń w życiu osobistym i 
zawodowym!

Dziękuję!

Rozmawiał
Marek Olesiewicz

                                 

Usuń azbest
Burmistrz Knyszyna informuje o 
możliwości uzyskania dofinanso-
wania na zadanie związane z 
usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest.

Dofinansowanie nastąpi 
wyłącznie w sytuacji, gdy Gmina 
Knyszyn otrzyma dotację na ten cel 
ze  Środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Kwota dofinansowania 
zadania może wynieść do 100 % 
kosztów.  Pokryje ona  koszty  
odebrania azbestu od mieszkańców 
(transport) oraz jego unieszkodli-
wienie (utylizację).

Dofinansowaniem nie będą 
objęte koszty związane z demonta-
żem starego pokrycia oraz zakupem i 
montażem nowych pokryć dacho-
wych.

Osoby zainteresowane uzy-
skaniem dofinansowania na odbiór    
i utylizację azbestu powinny w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31 grudnia 2015r. złożyć odpowiedni 
wniosek dostępny w Urzędzie 
Miejskim w Knyszynie (pok. nr 6a). 
Osoba do kontaktu: Agnieszka 
Kakareko, tel. 85 727 99 87.

Wniosek  o  usunięc ie  
azbestu, informację o wyrobach 
azbestowych, a także ocenę stanu 
wyrobów azbestowych można 
pobrać ze strony internetowej 
www. knyszyn.pl.

•
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Burmistrz Knyszyna ogłosił konkurs 
na  na j ładn ie j sze  świą teczne  
dekoracje posesji. Głównym celem 
konkursu jest podniesienie walorów 
estetycznych miejscowości w okresie 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku oraz wyróżnienie mieszkańców 
za osobisty wkład w poprawę 
wizerunku miasta i gminy Knyszyn.

Uczestnikami konkursu 
mogą być pełnoletni mieszkańcy 
gminy Knyszyn, którzy do 31 grudnia 
zgłoszą swój udział, dostarczając do 
sekretariatu Urzędu Miejskiego w 
Knyszynie Kartę zgłoszenia oraz od    
3 do 5 zdjęć oświetlonej i udekoro-

wanej posesji (zdjęcia w wersji 
elektronicznej). Konkursem objęte są 
nieruchomości leżące w granicach 
administracyjnych gminy Knyszyn.

Oceny zgłoszonych posesji 
dokona komisja konkursowa, która 
podczas wizytacji zwróci uwagę na 
ogólne wrażenie estetyczne udekoro-
wanej posesji, pomysłowość i 
oryginalność kompozycji oraz na 
różnorodność  zas tosowanych 
elementów dekoracji.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do dnia 15 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 85 727 99 88. •

Najładniejsza świąteczna 
posesja

Tydzień przed Bożym Narodzeniem świąteczny nastrój. 
Wokół rynku zawieszono świetlne dekoracje i ubrano choinki

w Knyszynie zapanował 
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20 grudnia odbył się kiermasz ozdób świątecznych. Swoje wyroby sprzedawały na 
nim uczestniczki warsztatów „Kreatywne panie”

18 grudnia w Knyszyńskim Ośrodku Kultury zorganizowano tradycyjny już opłatek 
emerytów, rencistów i osób samotnych. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt 
osób. Spotkanie umilił występ zespołu Knyszynianki
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17 grudnia odbyło się ostatnie w tym 
roku spotkanie Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta. Tradycyjnie już 
członkowie podzielili się opłatkiem. 
W programie była również promocja 
książki Tomasza Krawczuka „Darem 
serca”. Na koniec prezes stowarzy-
szenia Mieczysław Lewkowicz, 
o s o b i ś c i e  z a a n g a ż o w a n y  w  
większość inicjatyw, podsumował 
minione 12 miesięcy.

Najważniejszym z działań 
Towarzystwa w 2015 r. było 
z o r g a n i z o w a n i e  o b c h o d ó w  
związanych z 75. rocznicą zbrodni 
katyńskiej. Na tę okazję zaproje-
ktowano i wykonano pomnik pamięci 
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braci Chodorowskich, Kazimierza 
Mierczyńskiego i  Stanisława 
Malesińskiego. Przy nim posadzono 
symboliczne dęby i oznaczono je 
tabliczkami. W kwietniowych 
uroczystościach wzięli udział rodziny 
zamordowanych, znamienici goście i 
wielu knszynian.

W 2015 r. członkowie 
Towarzystwa społecznie prowadzili 
dalsze prace porządkowe na kirkucie. 
Jeden z najciekawszych knyszyń-
skich zabytków jest już praktycznie 
uporządkowany. Usunięto zdziczałą 
roślinność z sadzawek, dzięki czemu 
doskonale widać nietypowe zało-
żenie cmentarza — nagrobki rozsiane 
wokół stawów Zygmunta Augusta. 

KTR, z pieniędzy, jakie 
pozyskało na kweście, a także 
z darowizn rodzin, wykonało 
renowację pomników ks. 
Sacharko, płk. Przycieckiego, 
Emila Miniewicza, Stani-
sława Domańskiego, Piotra 
Ejsmonta i Jadwigi Ciurzy-
ckiej. Ponadto uczestniczyło 
w realizacji kilku projektów 
odbywających się w Kny-
szyńskim Ośrodku Kultury. 
Najważniejsze to przygo-
towane  p rzez  J adwigę  
Konopko Konopielka i  
„Zapachy babcinej kuchni”. 

W sumie ponad 20 działań — część samodzielnie, cześć we 
współpracy — przeprowadziło w 2015 r. Knyszyńskie 
Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta

Aktywny rok w KTR

Spotkanie opłatkowe KTR               Fot. M. Olesiewicz



Oprócz tego wydano 3 publikacje 
książkowe Reginy Świtoń i Tomasza 
Krawczuka. Zorganizowano również 
ich spotkania promocyjne.

Dzięki KTR udało się 
zadbać o kilka zabytków. Ze środków 
uzyskanych z 1% podatku została 
dofinansowana renowacja jednego z 
ołtarzy bocznych w knyszyńskim 
kościele, zabezpieczono również 
lamus i wykonano znaki kierunkowe 
wskazujące lokalizację cmentarzy: 
epidemicznego, prawosławnego i 
ewangelickiego. Z innych działań 
trzeba wymienić organizację: 
konkursu recytatorskiego im. 
Elżbiety Daniszewskiej „Od świtu do 
zmierzchu” (to drugi po kweście 
projekt, który udaje się zrealizować 
dzięki znakomitej współpracy z 
knyszyńską szkołą i jej zaangażo-
waniu), obchodów 25. rocznicy 
śmierci dr. Edwarda Jelskiego i 443. 
rocznicy śmierci króla Zygmunta 
Augusta. Towarzystwo zadbało 
również o przekazanie stypendiów 
Marii Rutkowskiej absolwentkom 
n a s z e g o  g i m n a z j u m  o r a z  
dofinansowało wycieczkę szkolną.

W 2015 r. stowarzyszenie 
wykonało działania warte ponad 64,4 
tys. zł. W tym 20,3 tys. zł to środki      
z 1% podatku, 12,5 tys. zł — dotacje    
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego i Gminy 
Knyszyn, 6,2 tys. zł  wkład partnerów 
(Gminy Knyszyn oraz Powiatu 
Monieckiego), prawie 15 tys. zł 
pozyskano z darowizn, a 4,2 tys. zł    
w czasie kwesty. Wykorzystano 
również składki członkowskie i wiele 
prac wykonano społecznie.

Na 2016 r. Towarzystwo ma 
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również ambitne zamierzenia. Czy 
uda się je zrealizować, w dużej mierze 
będzie zleżeć od pozyskanych 
funduszy z zewnątrz.  W planach jest 
wydanie kolejnych książek Tomasza 
Krawczuka i Reginy Świtoń. W 
partnerstwie z KOK, licząc na dotacje 
z UMWP, będą zorganizowane 
Międzynarodowe Spotkania Wiosen-
nego Kolędowania z Konopielką        
i projekt edukacyjno-kulturalny 
skierowany do dzieci i młodzieży 
„Droga do zmiany”. Już przygotowy-
wana jest wystawa poświęcona 
rodzinie Piaseckich.

Ze środków z kwesty 
planuje się renowację m.in. nagrobka 
nieznanego żołnierza z 1939 r. KTR 
liczy na kontynuację inicjatyw 
współorganizowanych ze szkołą: II 
edycji konkursu recytatorskiego „Od 
świtu do zmierzchu”, kwestę i 
przekazanie stypendiów fundowa-
nych przez Marię Rutkowską.

Ze środków z 1% zostaną 
wsparte remont ołtarzy w kościele 
parafialnym oraz działalność klubów 
sportowych Podlasiak Knyszyn i 
Jastrząb Knyszyn.

Będą czynione starania, by 
zdobyć pieniądze na wydanie 
utworów zebranych Elżbiety Dani-
szewskiej. Na publikację czekają też 
bardzo ciekawe wspomnienia z 
Knyszyna Wiesława Sienkiewicza.

Zachęcamy do przekazy-
wania dla KTR 1% podatku. 
Pieniądze, jak dotychczas, zostaną 
spożytkowane na remont kościoła, 
działalność klubów sportowych Po-
dlasiak Knyszyn i Jastrząb Knyszyn 
oraz inne działania Towarzystwa.      •

ESD
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nyszyński Ośrodek Kultury 
zakończył projekt edu-Kkacyjny „Zapachy babcinej 

kuchni”. W jego ramach, przez pół 
roku, 20-osobowa grupa spotykała 
się na międzypokoleniowych 
warsztatach. To był już kolejny, m.in. 
po działaniach „Utwórzmy sieć 
pokoleniową”, pomysł na zbliżenie 
dzieciaków i dziadków z Knyszyna.
— Celem projektu było uwra-
żliwienie dzieciaków, na to co zjadają 
i czym się żywią, ale główne zadanie 
to nawiązanie dialogu między-
poko len iowego  — t łumaczy  
koordynująca projekt Jadwiga 
Konopko.

Jak opowiada dyrektor 
KOK, w czasie spotkań zespołowo 
przygotowano posiłki. Panie z 
zespołu Knyszynianki (babcie) 
wcieliły się w role kucharek 
przygotowując wspólnie z dziecia-
kami potrawy i wypieki, a następnie 
odbywała się degustacja stworzo-
nych dzieł kulinarnych.

Na warsztatach przygoto-
wywano tradycyjne potrawy — 
drożdżówki, jagodzianki, makaron 
domowy, szare kluski, faworki, 
knysze czy placki z jabłkami.

6-miesięczne warsztaty 
zakończyło wspólne świętowanie. 
Każdy z uczestników projektu na 

Jak w dawnej kuchni
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podsumowjącą imprezę przyniósł 
słodkie wypieki. Młodzi ludzie 
otrzymali certyfikaty szefów kuchni 
a babcie  dyplomy uczestnictwa. W 
wydarzniu wzięli udział rodzice          
i rodzeństwo uczestników, a także 
władze Knyszyna — w sumie około 
60 osób.

Pamiątką z projektu będzie 
kalendarz na 2016 r. Otzymają go 
uczestnicy spotkań i mieszkańcy 
Knyszyna. W kalendarzu znajdą się 
przepisy kulinarne i zdjęcia z 
warsztatów, zaznaczono w nim 
również knyszyńskie święta i 
przyszłoroczne przedsięwzięcia 
kulturalne.                                        •

ESD

Dyrekcja i pracownicy 
Knyszyńskiego Ośrodka 

Kultury życzą radosnych, 
rodzinnych świąt Bożego 

Narodzenia, 
a w nadchodzącym 
2016 roku wszelkiej 
pomyślności i wielu 

kulturalnych wrażeń!
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Z plecakiem po Gruzji

uż po raz drugi Biblioteka 
Publiczna w Knyszynie, dzięki Jkonkursowi ogłoszonemu przez 

Fundację Edukacji dla Demokracji 
pn. „Kierunek Wschód” mogła 
zainicjować działania dotyczące 
promocji wiedzy o krajach Europy 
Wschodniej. Tym razem nasz projekt 
„Z plecakiem po Gruzji” dotyczył 
uroków ziemi gruzińskiej. 

W  r a m a c h  d z i a ł a ń  
zaproponowaliśmy dwa spotkania. 
Pierwsze z nich skierowane było do 
młodzieży gimnazjalnej z Knyszyna i 
Kalinówki Kościelnej, która miała 
okazję poznać rodowitą Gruzinkę 
Tamtę Bakhsaliani, wysłuchać jej 

opowieści o tym pięknym kraju, 
obejrzeć prezentację multimedialną 
oraz wziąć udział w quizie z 
nagrodami. 

Drugie spotkanie skiero-
w a n e  b y ł o  d o  d o r o s ł y c h  
mieszkańców Knyszyna i okolic, 
p o d c z a s  k t ó r e g o  K r z y s z t o f  
Derkowski, zamiłowany podróżnik 
opowiadał o swoich wędrówkach po 
Gruzji. Jego barwne opowieści o 
spotkanych tam ludziach, ich 
gościnności i otwartości były 
prawdziwą gratką dla słuchaczy. 
Spotkanie zakończyło się degustacją 
regionalnej gruzińskiej potrawy 
chaczapuri.                                       •

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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Medale na mikołajki
28 listopada zawodnicy drużyny 
t e a k w o n d o  H u z a r  K n y s z y n  
działającej przy Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury brali udział w 
Mikołajkowym Turnieju Taekwondo 
o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka.

W rywalizacji nasi młodzi 
sportowcy wypadli bardzo dobrze. W 
zawodach Oliwia Sidorska zdobyła 
brązowy medal, a Wiktoria Lićwino 
— srebrny. To już kolejny sukces 
ekipy z Knyszyna w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy.                                       

•
KOK
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i o s n a  2 0 1 5  r .  n a  
piłkarskich boiskach UKS W„Podlasiaka” Knyszyn 

obfitowała w ciekawe i zaskakujące 
rozstrzygnięcia sportowe. Z trzech 
drużyn, które zarejestrowane są w 
„Podlasiaku”, każda osiągnęła 
sukcesy na miarę swoich umiejętno-
ści i możliwości w poszczególnych 
grupach rozgrywkowych.

Drużyna Młodzików treno-
wana przez Łukasza Kropiwnickiego 
okazała się rewelacją rozgrywek w 
lidze województwa podlaskiego 
zajmując trzecie miejsce w swojej 
grupie, a mając za przeciwników 
takie zespoły jak BKS Jagiellonia 
Białystok, MOPS Jagiellonia czy 
Akademia Piłkarska Jagiellonia. Od 
sierpnia 2015 r. drużyna została 
zgłoszona do wyższej  klasy 
rozgrywkowej. 

Trampkarze na półmetku, w 
swojej grupie, w której rywalizuje 
jedenaście drużyn, spisują się 
rewelacyjnie, zajmując czwarte 
miejsce. Trener, będący wzorem dla 
młodych adeptów piłkarskich, sam 
wraz z zespołem, snuje plany zajęcia 
pierwszego miejsca w grupie.

Drużyna Orlików trenowa-
na przez Kamila Wysockiego gra 

systemem pucharowym i uczestni-
cząc w czterech turniejach, wygrała 
strategiczne mecze. Ucząc się fachu 
piłkarskiego, robi szybkie postępy. 
Została ona zgłoszona przez trenera 
do rozgrywek XVI edycji Turnieju „Z 
Podwórka na Stadion o Puchar 
Ty m b a r k u ”  w  r o z g r y w k a c h  
krajowych i 29 października 2015 r. 
na stadionie orlika w Knyszynie brała 
udział w turnieju klasyfikacyjnym 
drużyn z powiatów: monieckiego, 
sokólskiego i grajewskiego, zajmując 
pierwsze miejsce i awansując przy 
tym do najlepszej szesnastki 
województwa podlaskiego. Wiosną 
2016 r. zostanie rozegrany turniej 
wojewódzki w Białymstoku, a 
zwycięzca awansuje do turnieju 
ogólnopolskiego, który rozegrany 
będzie na Stadionie Narodowym w 
Warszawie.

Drużyna seniorów grająca w 
klasie okręgowej grupy podlaskiej II 
zajmuje obecnie jedenaste miejsce. 
Mamy nadzieję, że zawodnicy, trener 
i zarząd Podlasiaka dołożą wszelkich 
starań, aby drużyna skonsolidowała 
się i w rozgrywkach sezonu 2016 
za skoczy ł a  k ib i ców swo imi  
osiągnięciami piłkarskimi.

Wiosną z inicjatywy prezesa 

Podsumowanie sezonu sportowego 

Podlasiaka Knyszyn
WŁADYSŁAW SZWEJKOWSKI
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klubu „Podlasiak”, członków 
zarządu i przy dużym wsparciu i 
pomocy burmistrza Knyszyna 
Jarosława Chmielewskiego przepro-
wadzono renowację dwóch płyt 
boiska. Z opinii sędziów, trenerów i 
zawodników drużyn grających na 
tym obiekcie jednogłośnie wynika, 
że jest on jednym z najlepszych w 
województwie.

Podsumowując  udz ia ł  
naszych drużyn w rozgrywkach 
piłkarskich w sezonie 2015 r. można 
całą pewnością stwierdzić, że był to 
sezon udany, nie tylko pod względem 
sportowym, ale również organizacyj-
nym. Na uwagę zasługuje fakt, że 
duże zaangażowanie w sprawy sportu 
gminnego burmistrza Knyszyna 
Jarosława Chmielewskiego daje 

nadzieję na dalszy rozwój dyscyplin 
sportowych w naszym rejonie. 
Gorące podziękowania należą się 
również prezesowi „Podlasiaka” 
Knyszyn Stanisławowi Czarnie-
ckiemu i zarządowi za przeprowa-
dzenie zawsze wzorowych turniejów, 
które odbywały się na terenie 
kompleksów sportowych w Knyszy-
nie. Podziękowania kierujemy 
również do sponsorów, m.in. do 
Zakładu Produkcji Spożywczej 
BETEX, który zawsze na każdym 
turnieju sponsorował napoje dla 
uczestników.                                    •

(Zdjęcia naszych drużyn na tylnej 
okładce „Gońca”)
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Pileckiego wraz z Knyszyńskim 
Towarzystwem Regionalnym im. 
K r ó l a  Z y g m u n t a  A u g u s t a  
zorganizowało 10 grudnia I edycję 
Konkursu Recytatorskiego „Od 
świtu do zmierzchu” poświęconego 
pamięci poetki, pisarki i gawędziarki 
Elżbiety Daniszewskiej.

Konkurs recytatorski 
„Od świtu do zmierzchu”
„Chciałabym wszystkim dać siebie po trochu — to, com przez życie skrzętnie uzbierała,

Niechby tam kiedyś w dalekiej przyszłości choć taka po mnie pamiątka została”
Elżbieta Daniszewska

lżbieta Daniszewska, znana 
knyszyńska poetka ludowa, Epozostawiła nam w spuściźnie 

całą swoją twórczość. Minęły już 
dwa lata od śmierci pisarki, jednak 
Knyszyn o niej nie zapomniał. Chcąc 
przybliżyć młodzieży jej twórczość, 
Gimnazjum im. Pułkownika Witolda 

W jury konkursu zasiadły poetka Regina Świtoń, Ewa Palińska z Teatru 
Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Eliza Mieleszkiewicz 
z Teatru Lalki i Aktora w Łomży



EDUKACJA

19

Honorowy patronat nad 
projektem objęli: Podlaski Kurator 
Oświaty, Wojewoda Podlaski, Mar-
szałek Województwa Podlaskiego, 
Starosta Moniecki, Burmistrz 
Knyszyna. Do udziału zgłoszono 13 
uczestników z gimnazjów powiatu 
monieckiego i białostockiego. Recy-
tatorów oceniało jury w składzie: 
Ewa Palińska — aktorka Teatru 
Dramatycznego w Białymstoku,  
Eliza Mieleszkiewicz — pracownica 
Teatru w Łomży oraz  Regina Świtoń 
—  p o e t k a  k n y s z y ń s k a .  P o  
wysłuchaniu i wnikliwej ocenie 
zaprezentowanych recytacji jury 
przyznało:
I miejsce — Julianowi Iwanickiemu 
(Gimnazjum w Knyszynie),

II miejsce — Hannie Kiszło 
(Gimnazjum w Jasionówce),
I I I  m i e j s c e  —  K a r o l i n i e  
Jabłonowskiej (Gimnazjum w 
Jasionówce) i Katarzynie Misarko 
( G i m n a z j u m  w  K a l i n ó w c e  
Kościelnej).

Dzięki sponsorom: Kny-
szyńskiemu Towarzystwu Regional-
nemu, Burmistrzowi Knyszyna i 
Starostwu Powiatowemu w Mońkach 
uczniowie otrzymali atrakcyjne 
nagrody, dyplomy oraz wspomnienia 
poetki pt. „Mikrokosmos”. 

W uroczystości wzięli 
udział goście: Małgorzata Kamińska 
— córka poetki wraz z mężem, 
Andrzej Daniszewski — syn, starosta 
moniecki, Jarosław Chmielewski — 

Nagradzanie laureatów
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burmistrz Knyszyna, Mieczysław 
Lewkowicz — prezes Knyszyń-
skiego Towarzystwa Regionalnego. 

Uczestnicy przed zmaga-
niami konkursowymi mieli okazję 
zapoznać się z biografią Elżbiety 
Daniszewskiej przedstawioną przez 
Mieczysława Lewkowicza. Wzru-
szenie wywołały też prezentacja 
przygotowana przez uczennicę 
K a t a r z y n ę  K l i m o w i c z  o r a z  
fragmenty filmu z wypowiedzią 
poetki. Niejednemu łezka zakręciła 
się w oku, kiedy członkowie rodziny i 
przyjaciele wspominali nieżyjącą już 
matkę.

Organizatorzy z Gimna-
zjum w Knyszynie: Maria Łempicka, 
Agnieszka Bagińska, Katarzyna 
Błahuszewska, Anna Chowańska i 
Anna Jelska serdecznie dziękują 
wszystkim za udział w uroczystości i 
zapraszają do udziału w kolejnej 
edycji konkursu.

Dorobek kulturalny danego 
regionu to jego korzenie, tożsamość, 
fundament, bez którego nie da się 
zbudować swojej „małej ojczyzny”. 
Dlatego nie zapominajmy o ludziach 
tak ważnych dla naszego regionu.  

Organizatorzy

•

             

Laureaci I edycji konkursu „Od świtu do zmierzchu”: Julian Iwanicki (Knyszyn), 
Hanna Kiszło (Jasonówka), Karolina Jabłonowska (Jasionówka) i Katarzyna 
Misarko (Kalinówka Kościelna)
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PATRYCJA WEJDA
(ur. 1999, uczennica gimnazjum)

Łza

Ta łza, co serce przenika

Ta łza, co duszę tak wzrusza

Ta łza raz smutku, raz z radości

Ta łza, co oczyszcza

Ta łza, co daje ukojenie w smutny czas

Ta łza, co tak wiele mówi

Bez łez serce wysycha, bez nich nie da się żyć, czasem 

lepiej sobie trochę popłakać, niż tłumić w sobie 

emocje i żal

Podsumowanie  konkursu „Od świtu do zmierzchu”
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siądz Adam Słomiński  
urodził się w rodzinie Ksz lachc ica  Franc i szka  

Słomińskiego we wsi Owieczki koło 
Moniek. Był najdłużej urzędującym 
proboszczem w historii knyszyńskiej 
parafii. Proboszczował przez 44 lata 
w okresie 1853-1897. Oprócz 
długiego urzędowania zapisał się w 
historii parafii  jako wybitny 
budowniczy. W 1859 r. zbudował w 
Knyszynie murowaną dzwonnicę, 
która dotrwała do 1944 roku. W  1879 
wybudował tzw. starą plebanię, która 
nadal służy parafii, a w 1883 r. dom 
dla organisty i zakrystiana. W tym też 
roku kościół został ogrodzony 
kamiennym murem i wybudowano 
budynek zwany trupiarnią. W 1883 r. 
spaliły się w wyniku podpalenia 
stodoły parafialne. Zostały one 
szybko odbudowane. Największym 
osiągnięciem ks. Adama Słomiń-
skiego było załatwienie formalności a 
następnie budowa w latach 1881-
1885 kościoła w Krypnie. Przy 
budowie świątyni dużej pomocy 
materialnej udzieli ła rodzina 
Krasińskich —   użytkowników dóbr 

Ksiądz 
Adam Słomiński

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Ks. Adam Słomiński i ks. Łapiński
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knyszyńskich.
Ksiądz Adam Słomiński 

zmarł w wieku 76 lat na zapalenie 
płuc 28 IX1897 roku. Dwaj jego 
bracia Jan i Marcin też byli 
kapłanami. Jeden i drugi przez 
pewien okres byli wikarymi lub 
mansariuszami przy bracie Adamie w 
Knyszynie. Jan był wikarym 
knyszyńskim od razu po święceniach 
w latach 1856-1863. W latach 1877-
1881 był proboszczem w Kalinówce 
Kościelnej. Po proboszczowaniu w 
Kalinówce znowu przebywał w 
Knyszynie, gdzie zmarł w 1884 roku. 
Marcin był mansariuszem w 
Knyszynie w latach 1863-1868. 
Zmarł w wieku 79 lat w 1884 roku. 
Wszyscy trzej bracia są pochowani 
na cmentarzu w Knyszynie. Wydaje 
s i ę ,  i ż  d ł u g i e  i  e f e k t y w n e  
proboszczowanie księdza Adama, 
budowa kościoła w Krypnie powinno 
być wysoko ocenione przez władze 
kośc i e lne .  Tymczasem by ło  
odwrotnie. W rok po śmierci księdza 
Adama Słomińskiego, biskup 
wileński Aleksander Zwierowicz w 
okresie 25 sierpień - 16 wrzesień 
dokonał wizytacji kanonicznej 
parafii dekanatu białostockiego, w 
tym — Knyszyna i Kalinówki. 
Sprawozdanie z tej wizytacji sporzą-
dził prawdopodobnie uczestnik 
wizytacji ks. Jan Kurczewski. 
Zostało ono zamieszczone w 
doskonałej książce „Parafia w 
Kalinówce Kościelnej 1511-2011. 
Pięć wieków historii” przez księdza 
Adama Szota. W części poświęconej 
wizytacji parafii Knyszyn, znalazły 
się słowa które mogą szokować: 

W nauce poobiedniej wykazanym był 
obowiązek chrześcijański ozdabiania 
i podtrzymywania świątyni. Nauki te 
były bardzo potrzebne dla parafian 
knyszyńskich — wobec kościoła 
literalnie obdartego — i smutnego 
przykładu poprzedniego proboszcza, 
który przez długie lata proboszczując 
tu nabijał kieszeń, a opuścił kościół 
zupełnie. 

Smutne to zadanie wytykać 
ludziom wady, grupować czarne 
sylwetki ludzi stojących na świecz-
niku. Nie chcąc nieraz narazić na 
siebie ludzi i spotkasz się z zarzutem 
braku miłości chrześcijańskiej i 
ludzkiej wyrozumiałości. Smagający 
drugich sam powinien być na bicz 
gotów. Ale cóż na to poradzić, kiedy 
wady i zapomnienia braci, jak 
wywrotnie i wyboje zawadzają na 
jasnej drodze pielgrzymki nie 
podobno pominąć ich milczeniem. 
Amiens Plato, sed magis Amica 
Veritas. Ach ta Veritas  dziś wobec 
blagi i bigoterii jest jedynym orężem 
wiary i obyczajów. Przez pryzmat tej 
p r a w d y  p a t r z ą c  w i d z i m y  w  
Knyszynie,  parafii  dostatniej 
długoletniego rządcę, doprowadza-
jącego moralnie i fizycznie owczarnię 
swoją do upadku. W miarę jak 
pęcznieje worek pasterza szczupleją 
cnoty owiec  rujnuje się zagroda 
pasterska. Niwa Boża porasta 
kąkolem i ostem — do upadku chyli 
się gumno Boże — zanika pszenica — 
niema czego zgromadzić, nie ma i 
dokąd. Osierocone owce nie wiedzą, 
czy płakać, czy cieszyć się nad 
grobem pasterza. Ale ludek dobry 
zapomina żywo urazy — uronił łezkę 
nad grobem dobrodzieja... […] 
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jednak nie da się poruszyć, kiedy nad 
grobem szukającego — nie Jezusa, a 
chleba szuka […] i przebaczy lud 
zaniedbany — domownicy jego  
domestici eius, krewni i powinowaci 
—  nie dadzą spokoju kościom jego. 
Tak się dzieje wszędzie  i zawsze, tak i 
w Knyszynie się stało. Kiedy ludek 
Boży garnął się do Pasterza spra-
gniony łask Boskich, rozmodlony, 
rozrzewniony, domownicy księdza 
byłego proboszcza — prośby 
podawali o zaprowadzenie równego i 
sprawiedliwego? Działu etc. etc. i 
zanosili skargi na siebie wzajemnie. 
Powiada przysłowie staropolskie, iż 
„księże dostatki po śmierci bies w 
powietrzu nosi”. Dosadność jego 
sprawdziła się w Knyszynie, a no 
może i gdzie indziej.  

Zapewne nikt nie odmówi 
słuszności temu, iż ksiądz jako 
jednostka pracująca i zależna w 
początkach wychowania od rodziny 
może z dochodów swych obracać na 
siebie i słuszne potrzeby swoich, ale 
żeby wszystko obracać na dzikie 
swoje arystokratyczne zachcianki  
powozy, drogie meble, portiery —  
sute i wybredne obiady; ale żeby tym 
groszem z łez i krwi ludu zebranym 
składać tysiące — dla chciwych 
lekkiego zysku łapserdaków — to jest 
oburzające każdego  przeciwne 
powołaniu, gorszące dla obcych  
zgubne dla parafian. Wymownym 
świadkiem Kościół Knyszyński. 
Świetne  były  jego początk i .  
Zbudowany w roku 1520 przez 
księcia Radziwiłła — wieki przeżył — 
widział losy ludzkie — radości i łzy — 
nawiedzali go królowie i książęta, a 

dziś dzięki łapsigroszowej żyłce 
rządcy — opuszczony i obdarty — jak 
skarga  w iekowa  przygnęb ia  
widokiem swym każdego. Dziwi mię, 
skąd się biorą nareszcie ci herbowi 
„kapcany” co z suknią duchowną 
przemieniają honorowy herb 
rodzinny na symbol asygnatki i 
sławną parantelę na sześć złotych i 
groszy dwadzieścia. Być może jest 
sukcessija jure caduer „usus-
fruetus”, co przodkowie budowali       
i  ozdabiali — to potomstwo 
obdziera…Cóż dziwnego, że wielu z 
kurnika i za piecka wylazłszy, a 
dodrapawszy się jako tako sukni 
kapłańskiej ubiega się o lepsze ze 
swymi kolegami herbowymi — i 
zamiast chwytać się za wiosło apo-
stolskie, porywają trzos Judaszowy. 
Chwała bogu, że generacja tych 
dorobkiewiczów na ołtarzu Męki 
Jezusowej maleje i zniknie i daj Boże, 
by znikła i z winnicy Chrystusowej. 
Bo jeśli to u świeckich uważa się za 
praktyczność, to u duchownych 
zbrodnia. Bo obecny proboszcz serio 
myśli restauracji.

Cały powyższy tekst jest 
namiętnym oskarżeniem księdza 
Adama Słomińskiego. Najpewniej 
kłócąca się o schedę po księdzu 
rodzina mocno zalazła za skórę jego 
następcy, księdzu Aborowiczowi, 
który naskarżył się biskupowi. Aż 
trudno uwierzyć w zwrot o długo-
letnim rządcy doprowadzającym 
moralnie i fizycznie owczarnię swoją 
do upadku, czy to, że kościół dzięki 
łapsigroszowej żyłce rządcy jest 
opuszczony i obdarty. Ale pewne jest 
iż ks. Słomiński zgromadził dość 
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duży majątek i że wokół jego 
gromadziła się rodzina. Knyszyn stał 
się gniazdem rodziny Słomińskich 
Niecodzienna jest sytuacja, gdy na 
jednej parafii księżmi są dwaj bracia, 
w tym jeden proboszczem. Ale ten 
stan był tolerowany przez władzę 
zwierzchnią. Może to świadczyć o 
niedostatecznym nadzorze ze strony 
zwierzchników. Po powstaniu 
styczniowym w wyniku represji 
carskich kościół katolicki był mocno 
osłabiony. Diecezja wileńska była 
bardzo duża. Kilku biskupów 
ordynariuszy zostało usuniętych 
przez władze zaborcze. Bywało, iż w 
diecezji nie było biskupa i rządził 
ksiądz administrator. I tym można 
tłumaczyć powstałą sytuację. 

O księdzu Słomińskim pisał 
w swojej Kronice ks. Cyganek: Tego 
księdza stare pokolenie knyszyniaków 
pamięta jeszcze dobrze… Dziekanem 
już ten ksiądz nie był, bo były dekanat 
knyszyński został teraz włączony do 
dekanatu białostockiego. Był 
podobno kanonikiem, co by mu 
słusznie należało za tak długie 
pasterzowanie, ale w dokumentach 
tego nie znalazłem. 

Z powyższego tekstu nie 
wynika, że stare pokolenie knyszy-
niaków źle wspominało księdza 
Słomińskiego. Można podejrzewać, 
że do głosu doszły u piszącego 
sprawozdanie ks. Kurczewskiego 
jakieś urazy osobiste.               

        •

W czasie proboszczowania ks. Słomińskiego, w 1883 r., knyszyński kościół 
ogrodzono murem i wybudowano ossuarium, czyli tzw. trupiarnię
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 a r c h i w u m  J ó z e f a  
Piaseckiego jest kilka Wniezatytułowanych nota-

tek. Część z nich to artykuły, jakie 
Piasecki wysyłał do różnych czaso-
pism, przede wszystkim „Słowa 
Powszechnego”. Niektóre przybli-
żają ciekawe zagadnienie, dlatego 
prezentujemy je czytelnikom.

     W latach 1948-49 Samorząd 
Miejski w Knyszynie zakupił w Ełku, 
sprowadził koleją, zgromadził na 
plac szkolny w Knyszynie 135000 
sztuk cegły, oraz sprowadził sporą 
ilość kamieni na fundamenty, były 
sporządzone plany rozbudowy 
gmachu szkolnego, lecz z chwilą 
wprowadzenia jednolitej władzy 
państwowej w 1950 r. projektu 
rozbudowy zaniechano, a cegła i 
kamień zostały zabrane z placu 
szkolnego na budowę magazynów 
zbożowych w P.G.R. 
      Zarządzenie władz centralnych w 
tej sprawie pozbawiło możności 
rozbudowania gmachu szkolnego , 
który był pobudowany jedynie dla 
szkoły 7 oddziałowej, obecnie zaś 
przy wprowadzeniu 11-tolatki gmach 
ten jest za ciasny i nie odpowiada 

swemu przeznaczeniu utrudnia naukę 
która trwa przez cały dzień, oraz w 
znacznej mierze zniechęciła ludność 
miejscową do ofiarności na tak 
palące potrzeby jak oświata.
     Notatka jest niedatowana. 
Prawdopodobnie pochodzi z polowy 
lat pięćdziesiątych. Wprowadzenie 
jednolitej władzy państwowej, o 
którym pisze Piasecki, polegało na 
ograniczeniu samorządności, choć 
p o z o r n i e  w y g l ą d a ł o  n a  j e j  
wzmocnienie. W myśl jej założeń 
dużą rolę miały odgrywać rady 
narodowe. Władzę wykonawczą 
miało stanowić Prezydium Rady 
(dawniejszy Zarząd). Na czele 
Prezydium stał przewodniczący 
(dawniej burmistrz, wójt, starosta lub 
wojewoda).  Antoni Zabielski 
poświadczając okresy pracy Józefa 
Piaseckiego do celów emerytalnych 
napisał, że Piasecki „od roku 1950, 
m-ca września po wprowadzeniu 
jednolitej władzy Państwowej po 
z l ikwidowaniu Samorządu  i  
przemianowaniu Zarządu Miejskiego 
na Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Knyszynie pracuje w 
charakterze gł. księgowego”
      Jak wynika z notatki, z cegły, 

Z archiwum 
Józefa Piaseckiego

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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która miała być przeznaczona do 
rozbudowy szkoły, w 1952 roku 
został wybudowany magazyn 
zbożowy w PGR Knyszyn. Magazyn 
i s tn ie j e  do  chwi l i  obecne j .  
Kilkupiętrowy okazały budynek z 
przyporami sprawia  wrażenia 
wybudowanego w XVI lub XVII 
wieku. Tak przynajmniej sądzą 
zwiedzający. Niestety budynek był 
dos tosowany do  technologi i  
przechowywania zboża w latach 
pięćdziesiątych, gdy zboże było 
koszone kosą lub żniwiarkami, 
przechowywane w stertach, zimą 
młócone a następnie w workach 
dostarczane do magazynu. Przecho-
wywanie zboża w nim wymaga dużo 
pracy ręcznej. Dlatego tez od ponad 
dwudziestu lat jest nieużywany.  

A p i e r w s z a  p o w a ż n a  
rozbudowa szkoły nastąpiła dopiero 
na przełomie lat pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych, dziesięć lat od 
pierwszych planów rozbudowy.

                                                                                             
*

 W czasie panowania Rosyjskiego, w 
m. Knyszynie nie było instytucji 
finansowej na wzór obecnej kasy 
S t e f c z y k a  c z y  t e ż  B a n k u  
Spółdzielczego, gdzie by można było 
otrzymać pożyczkę na każdą potrzebę 
pilną i niecierpiącą zwłoki. To też 
radzono sobie w ten sposób , że w 
nagłych potrzebach finansowych 
pożyczano pieniądze u sąsiadów, a 
jako gwarancję zwrotu pożyczanej 
sumy, względnie procentów, dawano 
w zastaw grunta, w korzystanie przez 
wierzyciela. Dłużnik zaś pamiętał iż 
ciąży na nim dług i dopóki nie spłaci 

pożyczki, nie będzie korzystał z 
gruntu. Zdarzały się wypadki że nie 
wykupiony przez spłatę pożyczki  
grunt z biegiem czasu przechodził na 
własność wierzyciela. 
Przed sobą mamy taki zapis zastawny 
z roku 1856, z którego widać, że 
Topolewscy (rodzina Topolewskich 
zamieszkiwała w m. Knyszynie przy 
ul. Starodwornej, gdzie obecnie żyją 
ich potomkowie Bruszewscy) 
zaciągnęli pożyczkę i w zastaw dali 
wierzycielowi swój grunt. 
     Dawna polska magnateria, 
szlachta i duchowieństwo, uważali 
sobie za ujmę zajmowaniem się 
handlem lub instytucjami finansowy-
mi i swoje oszczędności lokowali w 
banku Żydowskim kahału  w 
Tykocinie pieniądze te trafiały do 
ruchliwych rąk żydowskich Iza nie 
bogacili się Żydzi.
przeprowadzony przez rząd carski 
podział kraju na kongresówkę i 
obwód rosyjski, wielu straciło swe 
oszczędności. 
Do pierwszej wojny światowej w 
Knyszynie dobrze prosperował 
żydowski bank.
Po pierwszej wojnie światowej 
istniały w Knyszynie:
Kasa Stefczyka
Żydowski Bank Ludowy
Żydowska kasa bezprocentowa 
Gemilus Chasedi 

 *      
                  

Notatka z 1960 roku:

Władze rosyjskie przed pierwszą 
wojną światową w trosce o trzeźwość 
ludności, utrzymywały herbaciarnie , 
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*

      W m. Knyszynie / wojew. 
b ia łos tock ie  dawnie j  powiat  
białostocki, obecnie moniecki przy   
ul. Grodzieńskiej za budynkiem ob. 
M. Ostrowskiego w roku 1967 
rozpoczęto budowę Domu Książki i 
chociaż sezon budowlany sprzyjał, 
roboty budowlane przerwano z braku 
materiałów budowlanych pozostała 
tylko tablica firmy budowlanej. Na 
schodach budynku pozostawiono 
worek papierowy cementu, który 
przez zimę i sezon mokry skamieniał    
i jest niezdatny do dalszego wykorzy-
stania. 

                                                                                            
*

    
Zorganizowana w roku 1963-m w 
lokalu Biblioteki Miejskiej wystawa o 
przeszłości historycznej m. Knyszyna, 
w postaci wypisów ze starych 
dokumentów, przywilejów królew-
skich, świątyniach, cmentarzach, 
dawnym zamku królewskim , życiu i 
zgonie ostatniego z Jagiellonów kr. 
Zygmunta-Augusta, początkach 
przemysłu fabrycznego , fotografii, 
monet itp. świadczących o tym pod 
jakim panowaniem znajdowało się 
miasto.

Wystawa ta przez prze 4 
miesiące była zwiedzana przez wiele 
osób jak to młodzież szkolną, 
wycieczki, kolonie letnie i wielu 
pojedynczych osób, które wpisywały 
się do księgi zwiedzających i 
podziwiali prace nad jej zorganizo-
waniem. Słowem wystawa ta dała 

kawiarnie, jadłodajnie, aby ludność 
nie używająca trunków alkoholowych 
miała możność otrzymać tanie i 
zdrowe posiłki. Taka herbaciarnia 
i s t n i a ł a  w  m .  K n y s z y n i e ,  
utrzymywana przez Towarzystwo 
popierania trzeźwości „Obszczestwo 
Popieczytielstwa o Norodnoj 
t re z w o s t i ” .  N a  c z e l e  t e g o  
towarzystwa stał miejscowy pop 
prawosławny, nauczycielstwo, 
urzędnicy i policja. Herbaciarnia ta, 
a raczej Jadłodajnia zaopatrywała 
ludność nie używającą alkoholu 
podczas targów, jarmarków, świąt i 
odpustów w tani i zdrowy posilek. W 
porze zimowej w długie wieczory i w 
Wielkim Poście, w celu popularyzo-
wania trzeźwości były  urządzane  w 
herbaciarni odczyty i wyświetlane 
przeźrocza o treści historycznej i 
religijnej. Odczyty takie miały 
powodzenie. Uczęszczało sporo 
ludności dorosłej oraz młodzieży 
szkolnej, przy tym wpływało dodatnio 
na konsumpcję.
    W czasach obecnych gdzie 
alkoholizm b. rozpowszechniony, 
wskazane byłoby organizowanie 
przez Gminne Spółdzielnie tanich 
jadłodajni, herbaciarni i kawiarń, w 
którym ludność przybywająca na 
targi i jarmarki z okolicznych 
miejscowości w promieniu do 50 klm. 
mogła by zaopatrywać się w ciepłe, 
tanie i bezalkoholowe posiłki, gdyż z 
braku takowych dotychczasowe 
gospody Spółdzielcze, obficie 
zaopatrywane w trunki alkoholowe 
są jedynymi zakładami spożywczymi , 
pomimo iż posiadają pokoje 
bezalkoholowe.                      
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sporo wiadomości o m. Knyszynie. W 
trosce o dalszy rozwój wiedzy o 
Knyszynie w roku bieżącym również 
w lokalu Biblioteki Miejskiej będzie 
zorganizowana wystawa pod nazwa 
Kącik historyczny m. Knyszyna” 
gdzie w gablotach oszklonych zosta-
ną umieszczone wypisy historyczne, 
fotografie, stare monety, wykopaliska 
itp. eksponaty.

W celu powiększenia wysta-
wy organizatorzy zwracają się do 
szanownych obywateli m. Knyszyna o 
pomoc w dostarczeniu posiadanych 

eksponatów jako to dokumentów, 
monet, medalionów fotografii, 
wykopalisk, które bez użytku są 
przechowywane, a na wystawie w 
znacznej mierze udostępniłyby ich 
obejrzenie przez szerszy ogół. 

Takowe eksponaty prosimy 
składać w Bibliotece Miejskiej 
podczas wymiany książek na ręce 
Kierowniczki Biblioteki p. Kowalskiej 
w formie ofiary, czy też czasowego 
wypożyczenia na okres trwania 
wystawy, które po zakończeniu 
wystawy w całości będą zwrócone.
                                                          •

Knyszyn w dawnej fotografii

Kino „Przyszłość” w Knyszynie, które później nazywało się „Mars”. Obecnie 
mieści się tam sklep z artykułami metalowymi. Zwróćmy uwagę na furmankę. 
Zdjęcie wykonane w 1959 r. przez Zdzisława Jeleniewskiego

MO
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iedy Wiliam Stoner, główny 
bohater powieści Johna KWi l l i a m s a  „ P r o f e s o r  

Stoner”, po raz pierwszy widzi 
czerwone mury Uniwersytetu 
Missouri, obraz ten wydaje mu się 
olśniewający. Po chwili silne 
wzruszenie mija i ogarnia go spokój. 
Wtedy ten dziewiętnastoletni 
młodzieniec, który od szóstego roku 
życia pracuje na małej farmie 
rodziców, jeszcze nie wie, że porzuci 
studia rolnicze, bo zaintryguje go 
literatura angielska. Uzyska kolejne 
stopnie naukowe i zostanie nauczy-
cielem akademickim. Ożeni się i 
przez następne lata cierpliwie i wy-
trwale będzie się zajmował rodziną 
oraz pracą dydaktyczną i naukową.

Autor,  opowiadając o 
wykreowanej przez siebie postaci, 
gwałtownie zaprzecza, jakoby 
William Stoner miał „smutne i 
kiepskie” życie i — kontynuując 
swój wywód — stwierdza: „Ja 
natomiast uważam, że było ono 
bardzo dobre. (...) Robił to, co chciał, 
żywił jakieś uczucia wobec swojej 
pracy i miał poczucie, że jest ona 
ważna”. Czasem towarzyszyła jego 
wysiłkom ożywcza myśl, iż „nauka 
była istotą życia, a nie sposobem na 

osiągnięcie jakiegoś celu”. Ma 
przekonanie, że definiuje go właśnie 
praca. Wtedy nie myśli o przeszłości, 
przyszłości  i  przytłaczającej  
teraźniejszości...

Na przyjęciu w domu dzie-
kana Wydziału Nauk Humanisty-
cznych i Ścisłych, William poznaje 
Edith, swą późniejszą żonę. Tamtego 
wieczoru ujrzał młodą, szczupłą 
kobietę z puklami rudobrązowych 
włosów, o ogromnych, jasnych, 

Był sobie człowiek

TERESA DUBICKA
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świetlistych oczach. Z gracją 
rozlewającą herbatę do kruchych 
filiżanek. Panna pochodzi z dobrego 
domu. Uważana jest przez rodziców 
za artystkę: malarkę rzeźbiarkę, 
pianistkę. Tymczasem opanowała 
t y l k o  t e c h n i k i  m a l o w a n i a ,  
rzeźbienia, rozmazane pejzaże, lepi 
bezkształtne bryły...

Dość szybko ujawnia się 
niezrównoważenie psychiczne Edith. 
Brzemienna, aż do porodu, nie 
wychodzi z łóżka. Połóg trwa ponad 
rok. William wypełnia obowiązki 
w y k ł a d o w c y ,  z a j m u j e  s i ę  
niemowlęciem, sprząta, gotuje 
posiłki, nocami przygotowuje się do 
zajęć i sprawdza prace studentów. 
Sumiennie rzetelnie, bez słowa 
skargi, z milczącą i cierpliwą siłą.

Lata opieki nad małą Grace, 
brak zainteresowania Edith, dały ojcu 
i córce złudne poczucie harmonii i 
spokoju.

Jednak, napędzana jakąś złą 
energią, pani Stoner przypomni sobie 
o obowiązkach żony i matki. William 
stanie naprzeciw kolejnym wyzwa-
niom: histerycznym i bezwzględnym 
decyzjom żony. Histerycznym — ze 
względu na metody, bezwzględnym 
— zważywszy na ich konsekwencje.

Ukształtowany, dorosły 
mężczyzna  potrafi zachować stoicki 
s p o k ó j ,  p r z y w d z i a ć  m a s k ę  
obojętności. Grace, dorastająca 
pomiędzy miłością do ojca, a lękiem, 
który budzi matka, też będzie szukała 
sposobu, aby przetrwać: przypad-
kowe, szybkie małżeństwo. Po latach 
zobojętnienie będzie jej umożliwiał 
alkohol.

Autor w sposób niezwykle 
sugestywny kreśli też sylwetki 
drugoplanowych postaci. Hollis 
Lomax, nowy pracownik Instytutu 
Anglistyki, w równym stopniu 
błyskotliwy, co arogancki. Trudno go 
nie zauważyć, nawet jeśli milczy. 
Dźwiga garb, ma zniekształcone 
ciało i twarz... amanta filmowego.

Powodowany irracjonalną 
nienawiścią wobec Stonera, przez 
całe lata będzie próbował mu 
szkodzić. Knując, intrygując, 
stosując metody niegodziwe. Ciosy 
wymierza celnie i boleśnie. Unikając 
rozgłosu i skandalu, William 
zrezygnuje z miłości swego życia. 
Katherine wyjedzie i będzie to 
definitywny koniec ich związku.

Towarzyszymy bohaterowi 
od wczesnej młodości po kres jego 
życia. Był sobie człowiek. Pracował, 
kochał, cieszył się przyjaźnią, 
cierpiał, pokonywał trudności. 
Potykał się i podnosił. Zawieszony 
pomiędzy bytem a tajemnicą co czuje 
William Stoner? Czuje ból chorego 
ciała, Nie odczuwa przerażenia, 
poczucia klęski, do nikogo nie żywi 
urazy. Patrząc w oczy córki, widzi 
twarz małej dziewczynki. Nie potrafi 
odpowiedzieć na pytanie żony: „Co 
ze mną będzie?”. Raz wypowiada 
imię kobiety: „Katherine!”. Czuje 
zmęczenie i zdziwienie: „A więc tak 
to wygląda”.

I jeszcze jedno zdanie z 
ostatniego rozdziału: „(...) czasem 
wszak czekamy na początek podróży, 
w którą niespecjalnie chcemy się 
udać”.

•
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REGINA ŚWITOŃ

*       *        *

gwiazda
Dobrą Nowiną zapukała do okien
i świerk zapachniał w progach

rozdzwoniło się radosną kolędą 
rodzinne Betlejem
Bóg się rodzi, moc truchleje…

zapłonęły serca 
nad jaśniejszym od blasku świec
okruchem chleba

modlitwa  refleksja
zadumanie nad pustym miejscem

jest taki wieczór
tylko jeden raz do roku
maleńka chwila a tyle
nieba
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Narodziny 
Chrystusa 
przemieniające 
człowieka

ks. JERZY CHWIEĆKO

roczystość Bożego Narodze-
nia przywołuje w naszej Uświadomości okoliczności 

przyjścia Syna Bożego na ziemię 
ponad dwa tysiące lat temu. Czytamy 
w proroctwach o tym, że mrok 
spowijał ziemię. Z nim związane było 
zagubienie człowieka, na którym 
bazował demon, pociągając do zguby. 
Zastanówmy się nad tym, co zmieniło 
się od tamtych czasów i jaki jest 
współczesny człowiek, do którego 
pragnie na nowo przyjść Bóg? Jakie 
jest nasze serce i jego dyspozycyjność 
do przyjęcia Syna Bożego?

Bez problemu zauważamy 
to, że człowiek współczesny coraz 
bardziej idzie z postępem. Podnosi 
standard życia, goni za osiągnięciami 
techniki, zdobywa kwalifikacje… Z 
postępem technicznym rozwija 
również swój intelekt poznając 
pewne nurty filozoficzne, szukając 
intelektualnego wytłumaczenia 
kwestii życia, śmierci, przemijania, 
rozwi ja jąc  samoświadomość .  
Wydawać by się mogło, że wszystko 

Knyszynianin 
wyróżniony 
w konkursie 
im. Ks. Jamroza

g ó l n o p o l s k i  K o n k u r s  
Poetycki i Literacki im. Ks. Okan. Józefa Jamroza Kapłana 

Męczennika „O autentyczną wiarę” i 
„O ludzkie serce człowieka” został 
zainicjowany w 2003 r. przez poetów 
Zagórza i Podhala w celu nagłośnie-
nia morderstwa dokonanego w nocy    
z 10 na 11 grudnia 2001 r. w Jelczu-
Laskowicach w diecezji wrocław-
skiej na kapłanie rodem z Mszany 
Dolnej. W tym roku konkurs odbył 
się w Mszanie Dolnej już po raz 13. 
Wzięło w nim udział 328 twórców z 
kraju i zagranicy, którzy nadesłali w 
sumie 1250 prac.

W tegorocznej edycji jury 
oceniało nadesłane prace oraz 
przyznało nagrody i wyróżnienia w 
kategoriach: Poezja, Poezja gwaro-
wa, Proza, Malarstwo, Twórczość 
dzieci i młodzieży oraz Wspomnienia 
— Świadectwa. Co istotne, wśród 
laureatów tej ostatniej znalazł się 
Tomasz Piotr Krawczuk z Knyszyna.

Tomasz Krawczuk jest 
autorem wierszy (w tym o tematyce 
religijnej i patriotycznej), lekkich 
rymowanek, a także cyklu, w którym 
zebrał legendy i bajki związane z 
Knyszynem. Wydał także swoje 
wojenne wspomnienia.                     •

ESD
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jest na swoim miejscu. A jednak życie 
pokazuje, że nie zawsze ta nowość 
s a m o ś w i a d o m o ś c i  o z n a c z a  
autentyczny postęp. Bardzo często 
przyjmuje ona postać regresu. Nowy 
człowiek, którego świat dziś kreuje, 
nie zawsze wykazuje się mądrością. 
Często pod szczytnymi hasłami: 
wolności — rozumianej jako 
swawola, życie bez zasad, toleran-
cji — pojmowanej jako przyjęcie 
za normalne czegoś, co w swej 
istocie zawiera nienormalność, 
duchowości — która nie ma nic 
wspólnego z Bogiem, a coraz 
częściej raczej z szatanem (wróż-
biarstwo, astrologia, magia, wiara 
w siły kosmiczne, czary, zaklęcia, 
amulety, talizmany, zabobony), 
propagowana jest głupota i powrót 
do pogaństwa. Człowiek coraz 
bardziej zatraca swoją tożsamość, 
która określa go jako mężczyznę i 
kobietę z całą głębią piękna tkwiącą 
w różnorodności. Zatraca tożsamość, 
która czyni go koroną stworzeń i 
dzieckiem Boga, któremu został 
oddany  w pos iadan ie  świa t  
stworzony. Skutki tego zatracenia 
zauważa św. Paweł w Liście do 
Rzymian: „Podając się za mądrych, 
stali się głupimi. I zamienili chwałę 
niezniszczalnego Boga na podobizny 
i obrazy śmiertelnego człowieka…”. 
(Rz 1, 22-23). Człowiek, który traci 
swoją tożsamość, a wraz z nią wiarę 
w Boga, zaczyna wierzyć w każdą 
bajkę noszącą w sobie namiastkę 
duchowości i coraz bardziej staje się 
poganinem, nie posiadającym ducho-
wej łączności z Kościołem i pragną-
cym, aby Kościół nie prowadził 
duszpasterstwa poruszającego 

sumienia, a był jedynie „organizacją 
usługową”. A co się dzieje w moim 
sercu? Zapytajmy siebie…

Bez duchowości łączącej z 
Bogiem, często w proch obracają się 
relacje małżeńskie, rozpada się 
rodzina, a serce pogrąża się w coraz 
większym mroku. Nawet tak piękna 
uroczystość jak Boże Narodzenie, 
niewiele może zmienić w życiu 
człowieka, jeśli z nią nie będzie 
związane pragnienie przemiany 
duchowej. Pamiątkę narodzenia 
Chrystusa obchodzimy właśnie po 
to, aby wraz z jej obchodem 
zapragnąć duchowej odnowy, by 
narodzić się na nowo w patrzeniu 
na świat, swoje życie, powołanie i 
doświadczenia.

Nadszedł zatem czas, aby 
każdy, kto nosi godność chrześcija-
nina, odczuł pragnienie przeżycia 
odnowy duchowej, stając się 
„nowym człowiekiem”, odkupionym 
przez Chrystusa.  Pod takim hasłem 
chcemy przeżywać obecny Rok 
Kośc ie lny:  „Nowe życ ie  w 
Chrystusie”. „Słyszeliście przecież o 
Nim i zostaliście pouczeni w Nim, że 
— co się tyczy poprzedniego sposobu 
życia — trzeba porzucić dawnego 
człowieka, który ulega zepsuciu na 
skutek zwodniczych żądz, odnowić się 
duchem w waszym myśleniu i 
przyoblec się w człowieka nowego, 
stworzonego na obraz Boga, w 
sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości”. (Ef 4, 21-24). Aby ta 
odnowa mogła nastąpić, potrzeba 
ponownego zachwytu nad Osobą 
Chrystusa, nowego piękna w 
naszym przeżywaniu Eucharystii i 
innych sakramentów, które opako-
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waliśmy w „szary papier” przy-
zwyczajenia, rytualizmu, formali-
zmu i bylejakości. Potrzeba odnowy 
wiary w to, że Chrystus nie był 
jedynie prorokiem, człowiekiem, 
posłańcem Boga, ale Synem Bożym, 
który przyszedł na świat, umarł i 
zmartwychwstał, pokonując wszelką 
moc szatana, a swoją Osobą ukazał w 
całej pełni Ojca: „Do którego bowiem 
z aniołów powiedział Bóg kiedy-
kolwiek: Ty jesteś moim Synem. Ja 
Cię dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę 
Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem?” 
(Hbr 1, 5-6).

Musimy przyznać, że dziś 
ż y j e m y  w  p e w n y m  a m o k u ,  
wprzęgnięci w kierat codzienności, 
przytłoczeni problemami, drżący o 
ju t ro ,  pozbawiani  w sposób 
zaplanowany i systematyczny ostoi 
wartości, gdy na naszych oczach 
niszczy się autorytet Kościoła, 
próbując wydrzeć prawdę o tym, że 
mimo grzeszności jego członków, jest 
On święty świętością Chrystusa. 
Coraz bardziej paraliżuje nas lęk i 
dopadają nerwice. Ten odczuwalny 
amok sprawia, że duchowe toksyny 
dopadają naszych serc i umysłów, że 
coraz trudniej znajdujemy sens życia, 
a szatan zbiera obfite plony 
uwikłanych w grzech i poranionych 
serc ludzi młodych i starszych. W 
taką rzeczywistość pragnie wejść 
Chrystus przychodzący na świat, by 
ją przemienić.

Tam, gdzie jest Chrystus, 
tam jest światło i szczęście, a nie 
ciemność i lęk. I to ma być źródłem 
naszej radości z przyjścia na świat 
Syna Bożego. W mrokach twojego 
serca, w ostrych zakrętach życia, w 

poczuciu słabości i grzechu, w 
bezradności wobec dopadającej cię 
trudnej rzeczywistości, nie jesteś 
sam! Chrystus rodzący się w stajence 
betlejemskiej pragnie podarować ci 
nowe życie i zapewnić cię o tym, że 
jest obecny w twojej codzienności, a 
twoje największe problemy życiowe, 
dla Niego nie są żadnymi problema-
mi. Najpiękniej zaświadczymy o 
owocności przeżycia uroczystości 
Bożego Narodzenia, gdy uczynimy 
Chrystusa Panem naszego życia i z 
pokorą uklękniemy prosząc Go, by 
czynił z nas nowych ludzi, bezgra-
nicznie Mu ufających, ludzi, których 
serca kształtuje Słowo Boże i 
modlitwa. Może więc warto w tym 
czasie Bożego Narodzenia zerwać z 
bylejakością w naszym podejściu do 
spraw wiary, zerwać ze starym 
człowiekiem w nas i odnaleźć w sobie 
to światło, którym zostaliśmy oświe-
ceni, gdy Bóg powołał nas do istnie-
nia. „Była światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi”. (J 1, 9). 
Mamy nosić w sobie Jego światło, a 
nie mroki świata…                            •
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