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POEZJA

REGINA SWITON

*        *        *

Łąka podąża wzrokiem 
za bocianim odlotem. Jeszcze
horyzont maluje ich rozwiane
żaboty, a już lato dyszy pożegnaniem.
Snuje się z gniazd nić tęsknoty.

Tchnienie jesieni, z palet tęczy
wyrwane, na czoła brzóz opada
suchym makijażem. A ponad sennym 
ziemi ołtarzem treny oparu,
niczym dymy z trybularzy, połyskują
atłasem w słońca złotej powodzi.
Na srebrnej przędzy tygrzyk
odmierza ciszę.

Lato odchodzi…
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 
r. zarządził wybory do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Termin 
wyznaczył na dzień 25 października.

Prawo udziału w głosowaniu ma 
obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publi-
cznych prawomocnym orzeczeniem 
sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony 
prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu.
 

Warunki ważności głosu do Sejmu 
RP:
- głosować można tylko na jedną listę 
kandydatów na posłów,
- znak „x” stawia się w kratce z lewej 
strony obok nazwiska kandydata z tej 
listy,
- znak „x” to dwie linie przecinające 
się w obrębie kratki pod dowolnym 
kątem (znak „+” też jest iksem).
 

Warunki ważności głosu do Senatu 
RP:
- głosować można tylko na jednego 
kandydata,
- znak „x” stawia się w kratce z lewej 
strony obok nazwiska, na którego się 
głosuje,
- znak „x” to dwie linie przecinające 
się w obrębie kratki pod dowolnym 
kątem (znak „+” też jest iksem).

Terminy:
• do 5 września — zawiadomienie 
Państwowej Komisji Wyborczej 
przez organ partii politycznej o 
utworzeniu komitetu wyborczego;
• do 15 września — zgłaszanie list 
kandydatów na posłów oraz na 
senatorów w celu zarejestrowania;
• do 25 września — podanie do 
wiadomości publicznej informacji o 
numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach komisji 
obwodowych, a także o możliwości 
głosowania korespondencyjnego i 
przez pełnomocnika;
• do 2 października — zgłaszanie 
kandydatów do obwodowych komisji 
wyborczych przez pełnomocników 
komitetów wyborczych;
• do 4 października:
- powołanie obwodowych komisji 
wyborczych;
- sporządzenie spisów wyborczych;
• do 10 października — zgłaszanie 
zamiaru głosowania koresponden-
cyjnego;
• do 16 października — składanie 
wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania;
• do 20 października — składanie 
wniosków o dopisanie do spisu 
wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania;
• 23 października, godz. 24:00 — 
zakończenie kampanii wyborczej;
• 25 października, godz. 7:00-21:00 
— głosowanie.

•

Wybory do Sejmu i Senatu RP



5

AKTUALNOŚCI

•GRANICE OBWODU

Knyszyn: ul. Goniądzka, ul. Jana Zamoyskiego, 
ul. ks. Edwarda Junga, ul. Piotra Chwalczewskie-
go, ul. Tykocka, ul. Legionowa, ul. Zamkowa,      
ul. Królowej Bony, ul. Adama Mickiewicza,        
ul. Władysława Jagiełły, ul. Zygmunta Augusta,   
ul. Barbary Radziwiłłówny, ul. Polna, ul. Królowej 
Jadwigi, ul. Jagiellońska, ul. Marii Konopnickiej, 
ul. Osiedlowa, ul. Pocztowa, ul. Podlaska, ul. Hen-
ryka Sienkiewicza, ul. Ignacego Daszyńskiego,   
ul. Romana Dmowskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, 
ul. 11 Listopada, ul. Wincentego Witosa, Rynek,   
ul. Szkolna, ul. Kościelna
miejscowości: Czechowizna, Lewonie Kolonia

Knyszyn: ul. Grodzieńska, ul. Północna, ul. Biało-
stocka, ul. Południowa, ul. Obozowa, ul. Nowa,   
ul. Łąkowa, ul. Starodworna
miejscowości:  Knyszyn Zamek, Grądy, 
Wodziłówka, Cisówka Kolonia, Poniklica, 
Zofiówka, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje

miejscowości: Kalinówka Kościelna, Wojtówce, 
Guzy, Ogrodniki, Jaskra, Chobotki

SIEDZIBA 
OBWODOWEJ 

KOMISJI 
WYBORCZEJ

Urząd Miejski 
w Knyszynie
ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn

Knyszyński 
Ośrodek Kultury
ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn

Zespół Szkół 
w Kalinówce 
Kościelnej
Kalinówka 
Kościelna 36
19-120 Knyszyn

OBWÓD 

1

2

3

 

* 

 

obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

obwód oznaczony symbolem zostały wyznaczony dla celów głosowania 
korespondencyjnego

 

* 

• Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może 
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony 
Burmistrzowi Knyszyna przez wyborcę niepełnosprawnego do 10 października 2015 r.
• Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania 
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, tel. 85 7279971.
• Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji 
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
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Informacje z pracy 
samorządu
• W dniu 04.08.2015 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania pn.: Dostawa 1 szt. nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP w Knyszynie zawarto umowę z wykonawcą 
Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „Bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. 
Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Termin realizacji dostawy: do 09.10.2015 r.
• W dniu 05.08.2015 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania pn.: Modernizacja kotłowni, która zakresem obejmuje wymianę pieca 
węglowego w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 
oraz całkowity remont kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w 
Kalinówce Kościelnej, zawarto umowę z wykonawcą FERROX Sp. z o.o. z 
siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 15. Termin realizacji 
inwestycji: do 15.10.2015 r.
• 12 sierpnia zakończono konsultacje społeczne Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy 
Knyszyn na lata 2015-2030.
• W dniu 19.08.2015 r. ogłoszono I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego Nr 13 o pow. 37,7 m2 w bloku przy ul. Szkolnej 7 w 
Knyszynie wraz z piwnicą oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w 
gruncie. Termin licytacji: 29.09.2015 r. 
• W dniu 20.08.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1406B Knyszyn  
Czechowizna (od km 0+000 do km 2+390,00).
• W dniu 25.08.2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej 1398 B od drogi 
wojewódzkiej nr 671  Zofiówka — Nowiny Kasjerskie — Nowiny Zdroje — 
Krasne Folwarczne — droga krajowa nr 8 na odcinku Zofiówka — Nowiny 
Kasjerskie (od km 0+000 do km 3+000,00).
• W dniu 25.08.2015 r. ogłoszono I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 2429 o pow. 0,0933 ha, 2430 o 
pow. 0,1487 ha, 2433 o pow. 0,2102 ha i 2428 o pow. 0,1726 ha. 
Nieruchomości nr geod. 2430 i 2429 są zabudowane nieużytkowanym 
budynkiem OSP o powierzchni użytkowej 643,3 m2 (3 poziomy użytkowe). 
Termin licytacji: 06.10.2015 r.
• W dniu 26.08.2015 r. ogłoszono I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
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nieruchomości nr geodezyjny 2361 o pow. 0,0445 ha i 2359/2 o pow. 0,0108 ha 
położonych przy ul. Tykockiej w Knyszynie. Działki są wąskie, 
nienormatywne i nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 
nieruchomości, mogą natomiast służyć powiększeniu i polepszeniu 
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Termin licytacji: 29.09.2015 r. 
• 26 sierpnia wszczęto procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy 
Łąkowej i Północnej) oraz przebudowy drogi do wsi Czechowizna.
• Do 31 sierpnia 2015 r. przyjmowane były wnioski o zwrot części kosztów 
poniesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
• W dniu 02.09.2015 r. zawarto notarialną umowę sprzedaży nieruchomości 
Gminy Knyszyn oznaczonych nr geodezyjnymi 26 o pow. 0,07 ha i 27 o pow. 
0,38 ha położonych w miejscowości Wojtówce. Nabywca nieruchomości 
został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg w zakresie 
sprzedaży nieruchomości nr geodezyjny 94 o powierzchni 0,74 ha zakończył 
się wynikiem negatywnym (brak wpłaty wadium i uczestników licytacji).
• W dniu 02.09.2015 r. podano do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargowym oznaczonej nr geodezyjnym 33/4 o powierzchni 0,2122 ha 
położonej w Zofiówce, zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela (termin 
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami: do dnia 20.10.2015 r.).
• 10 września burmistrz Knyszyna wystąpił z wnioskiem do ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego o wykreślenie z rejestru zabytków budynku 
położonego w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96 (dawna przychodnia).
• 15 września wszczęto procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu przebudowy budynku byłego posterunku policji na 
potrzeby biblioteki.
• Gmina uzyskała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w 
następującym zakresie:
- na wyposażenie stołówek szkolnych — 14 tys. zł (po 7 tys. na każdą ze 
szkół);
- na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych pro-
wadzących edukację włączającą (z uczniami niepełnosprawnymi) — 7 880 zł;
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach — 5 tys. zł.
• 30 uczniów klas III szkół podstawowych z Knyszyna i Kalinówki Kościelnej 
korzysta z bezpłatnej nauki pływania. Zajęcia odbywające się 2 razy w 
tygodniu rozpoczęły się 15 września i potrwają do końca listopada. Projekt 
uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opiekę 
nad uczniami sprawują pracownicy urzędu.
• W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej — 
województwo podlaskie” 13 osób z terenu Gminy Knyszyn uczestniczyć 
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będzie w szkoleniu z obsługi komputera i Internetu.
• Wysłano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania utwardzenia placu przy 
ulicy Szkolnej 5 i 7. Otwarcie ofert nastąpiło 24 września 2015 r.
• Uzyskano decyzję wyrażającą zgodę na realizację inwestycji drogowej w 
miejscowości Guzy
• Wykonano bieżące podsypanie i wyrównanie dróg gminnych.
• Rozpoczęto prace przy wykonaniu chodnika we wsi Wojtówce.
• Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-           
-kosztorysowej na przebudowę Rynku w Knyszynie — otwarcie ofert 
nastąpiło 25 września 2015 r.
• 23 września złożono wniosek w celu uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na 
realizację inwestycji drogowej dla budowy dalszego ciągu ulicy Zamoyskiego 
w Knyszynie.
• W wyniku usilnych starań pozyskano ze wsi Chraboły, gm. Dobrzyniewo, 19 
uczniów do szkoły podstawowej i 5 do przedszkola. Dzieci od 1 września 
uczęszczają do placówek oświatowych w Knyszynie.
• Do 15 września w Urzędzie Miejskim w Knyszynie można było składać 
wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą. 
Na dzień 15 września zostały zarejesteowane 162 wnioski. Prace komisji 
trwają nadal, wydawane są protokoły, które mają zostać dołączone do wniosku 
o przyznanie pomocy, który należy złożyć do 30 września w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Niewielu głosujących w referendum
6 września odbyło się referendum 
krajowe. W Knyszynie frekwencja 
była w nim jeszcze niższa niż 
ogólnopolska, wynosząca 7,8%. W 3 
komisjach w naszej gminie wydano 
192 karty do głosowania, co znaczy, 
że do urn poszło tylko 4,76% 
uprawnionych. Dla porównania w 
całym województwie podlaskim 
zagłosowało 6,99% uprawnionych,  
a w powiecie monieckim — 5,34% 
(to prawie najmniej w regionie).

W gminie Knyszyn odpo-
wiedzi na poszczególne pytania były 
podobne jak w kraju. Wpytaniu „Czy 
jest Pani/Pan za wprowadzeniem 

j ednomanda towych  ok ręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?” na „tak” 
padły 152 głosy (82,16%). Na pytanie 
„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego sposobu finanso-
wania partii politycznych z budżetu 
państwa?” „tak” odpowiedziało 21 
osób (11,67%). W trzecim pytaniu 
„Czy jest Pani/Pan za wprowadze-
niem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepi-
sów prawa podatkowego na korzyść 
podatnika? 172 mieszkańców 
(95,56%) zaznaczyło odpowiedź 
„tak”.                                         ESD

AKTUALNOŚCI



29 września odbyła się X sesja Rady 
Miejskiej w Knyszynie. W jej trakcie 
radni zapoznali się z informacją na 
tem‹at funkcjonowan‹‹ia Samodzi‹‹el-
dr‹. nego Publi‹‹cznego Z‹‹ak?adu ‹‹Opi
eki Zdrowotnej im. Edwarda Jelsk‹ie-
‹‹go w Knyszyn‹‹ie oraz informac‹‹‹ją 
burmistr‹‹za z dzia?alno?‹‹ci gmi‹‹ny w 
okresie mi?dzy sesjami.

.

Radni podjęli uchwa?y w następu-
jących sprawach:
- uchwalen‹‹‹ia „Pla‹‹‹nu gospodar‹‹‹‹ki 
niskoemisyjn‹ej d‹la mias‹‹ta i gmi‹‹ny 
Knyszyn na lata 20?5- 2020”,
-  „energi‹‹‹‹? elektr‹‹‹‹‹ycz‹‹‹‹‹n?, Pr‹‹‹‹‹oje
ktu za?o?e‹‹‹‹? do plan‹‹‹‹u zaopatr‹‹‹‹zen

ia w ciep‹‹?o 20?5-2‹‹030i pa‹‹liwa‹‹‹ ga
zowe dla gminy Knyszyn na lata ,”

- likwidac‹‹ji zak?a‹‹du bud?etowe‹‹‹go 
Zak?a‹du Gospodar‹‹ki Komunaln‹‹ej i 
Mieszkaniowej w Knyszynie,

- ustanowienia pomnika przyrody,
- wyra?enia zgody na sprzeda? lokalu 
mieszkalne‹‹go w tryb‹‹ie przetar‹‹‹go-
wym,
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We wrześniu 
kontynuowano 
prace przy 
modernizacji 
Gościńca 
Królewskiego. 
Drogę już 
wyprofilowano, 
będzie ułożona 
nowa nawierzchnia 
żwirowa. Prace na 
bieżąco 
monitorował 
burmistrz 
Knyszyna

- u20?6-20??stalenia regulaminu g?os
owania‹‹‹‹ w wybora‹‹‹‹ch ‹‹‹‹?awni‹‹‹‹‹k?w
 do S?du‹‹‹‹ Rejonowego w ‹‹‹‹‹Bia‹‹‹‹‹?ym

stoku na kadencj? ,
- 20?6‹‹‹‹wyboru ?a‹‹‹‹wni‹‹‹‹k?w d‹‹‹‹‹o S
?du Rejo‹‹‹‹nowego w Bia?y‹‹‹‹mst‹‹‹‹oku

 na kadencj? - 20??,
- przyj?c‹‹ia dotac‹‹‹ji z Narodowe‹‹‹go 
Fundus‹‹‹zu Ochro‹‹‹ny ? rodowis‹‹‹ka i 
Gospodarki Wodnej
- upowa?nienia Burmistrza Knyszyna 
do z?o?enia wnios‹ku o dofinanso‹wa-
b‹‹‹ezpieczne‹‹‹j i‹‹‹‹ przyjaznej u?y‹‹‹‹tko
wni, zr?w‹nowa?onej, „Zw‹‹i?ksze‹‹nie
 dost?p‹‹no?ci tr‹‹ansportowej prz‹‹‹ezt 

worzenie ‹‹sp?jnej.: nie‹‹ projektu ‹‹pt-
k‹om sie‹‹ci dr‹‹?g ‹‹na teren‹‹ie gmi‹‹ny 
Knysz‹yn” or‹‹az wsp??finansowan‹‹ia 
projek‹‹‹‹‹tu w rama‹‹‹‹‹ch Progra‹‹‹‹‹‹mu 
Rozwo‹‹‹ju Gminn‹‹‹ej i Powiato‹‹‹‹we j  
20?6-2020Inf‹rastruktu‹ry ‹Drogo‹‹wej

 na lata ,”
- rok20?5 dokonania zmian w bud?eci
e gminy na .                                      •

X sesja Rady Miejskiej

AKTUALNOŚCI
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Sprzęt dla szpitala
w Knyszynie od WOŚP
Knyszyński szpital otrzymał od 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wyposażenie do Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego, które 
warte jest ponad 100 tys. zł.

Są to: sterowane elektroni-
cznie za pomocą pilota łóżka 
szpitalne z materacami, szafkami, 
wieszakami do kroplówek w ilości 20 
sztuk, sprzęt do monitorowania 
czynności życiowych pacjenta przy 
łóżku, sprzęt rehabilitacyjny, 3 
materace przeciwodleżynowe na 
odleżyny 3. i 4. stopnia warte 14 tys. 
zł za sztukę.

W bieżącym roku z dotacji 
(12 tys. zł) otrzymanej od Gminy 
Knyszyn w SP ZOZ wyremontowano 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 
gabinet zabiegowy, laboratorium, 
schody wejściowe do szpitala i 
przychodni oraz podjazd dla osób 
niepełnosprawnych.

Wyremontowany Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy wraz z 
nowym wyposażeniem pozyskanym 
od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy robi obecnie bardzo dobre 
wrażenie,  jest  nowoczesny i  
przyjazny pacjentom.                        •
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Informujemy, że Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie 
ubiega się w Narodowym Funduszu 
Z d r o w i a  w  B i a ł y m s t o k u  o  
zwiększenie kontraktu w zakresie 
leczenia szpitalnego na następne lata 
z uwagi na dużą liczbę przyjęć 
pacjentów. Inicjatywę tę poparł 
Jarosław Antoni Chmielewski, 
burmistrz Knyszyna. Były też 
zbierane podpisy osób popierających 
potrzebę zwiększenia kontraktu na 

leczenie szpitalne dla SP ZOZ im. dr. 
E. Jelskiego w Knyszynie.

W związku z emocjami, 
jakie ta sprawa wywołuje w naszej 
społeczności, należy podkreślić, że w 
chwili obecnej knyszyńskiemu 
szpitalowi nie grozi likwidacja, 
natomiast akcja zbierania podpisów 
dotyczyła jedynie zwiększenia 
kontraktu na leczenie szpitalne.

•

Pacjenci knyszyńskiego szpitala już korzystają z nowoczesnego sprzętu, jaki 
nasza placówka otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka 
Owsiaka

Staramy się o większy kontrakt

UM w Knyszynie
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so‹‹‹‹k?lskim rea‹‹‹‹lizowany b?dzi‹‹‹‹e, 
suwalskim‹, sejne?‹skim, monie‹ckim,
 augustow‹skim: w po‹wiat‹ach‹‹. r‹‹20?
5 pa?dziernika 30 wrze?ni‹a do ‹2? ? e
od , Kasa‹‹‹‹‹‹‹‹ Rolniczego Ub‹‹‹‹‹‹‹‹ezip
eczenia Spo?ecznego‹ Oddzia? Re‹gino

alny w Bia?ymstoku informuje pr‹og-
r‹‹am bezp?atny‹‹ch profilaktyczny‹‹ch 
bad‹a? U‹SG ja‹my brzuszn‹‹ej i U‹‹SG 
tarczy‹‹cy d‹‹la os‹‹?b podlegaj?cy‹‹‹ch 
ubezpieczen‹‹‹‹‹‹‹‹iu spo?eczne‹‹‹‹‹‹‹‹‹mu 
rolnik‹‹?w w pe?n‹‹ym zakres‹‹‹ie l‹‹‹ub 
pobieraj?cych emerytu‹r? l‹ub ren‹t? z 
KRUS.

Warunki‹‹‹‹‹em udzia‹‹‹‹‹‹?u w 
badania‹ch je‹st dostarczen‹ie w dn‹‹iu 
badania do mobilnego gabinetu U‹SG 
aktualnego za?wiadczenia o podlega-
P‹‹‹‹‹‹o przeprowadzo‹‹‹‹‹‹‹nych b‹‹‹‹‹‹‹ada
niach k‹a?dy ot‹rzy‹ma wyniki ‹oraz‹‹ in
for‹‹‹macje d‹‹‹otycz?ce d‹‹‹alszego‹‹‹‹ po
st?powan‹ia. o‹kazanie dow‹odu to‹‹?sa
‹‹mo?ci or‹‹az p‹‹odpisanie zgody n‹‹‹a b
adania,‹‹ b?d? ‹‹‹ustalony‹‹‹m prawi‹‹‹e d
o emerytury l‹ub renty z‹ KRUS, ni‹u u
bezpieczeniu.

os?b3‹8 w ‹‹czasie k‹‹t?re‹‹go 
planowane jest‹ pr‹zebad‹ani‹e oko?‹o , W
 ka?dej‹‹‹‹‹‹ z miejscow‹‹‹‹‹‹‹o?ci‹‹‹‹‹‹‹ mbo

ilny gabinet b?dzie przebyw‹a? jed‹en 
dz‹‹‹ie?. KRUS ‹‹‹i FS, oznakowan‹‹‹ych
 logo‹‹‹‹‹‹typami M‹‹‹‹‹‹‹RiRW, w‹‹‹‹‹‹‹ mo

bilnych‹ gabin‹etach ‹‹USG???00 d‹‹o ?
?00 B‹‹‹‹‹‹adania USG‹‹‹‹‹‹‹ odby‹‹‹‹‹‹‹wa?
 si? b?d? w godzinach od .

Rejestrac‹‹‹ja ‹‹‹na badan‹‹‹‹ia 
prowadzona jest telefonicznie pod nr. 

gdzie osoby zaintereso‹wane‹ otr‹zyam
j? informacj? na temat terminu i m‹iej
sca bada‹‹‹? o‹‹‹raz pr‹‹‹zygotowa‹‹‹‹nia s
i? do‹ nich,‹ 800 ‹‹??? 333Bezp?at‹‹nej
 infolinii .

Informacje ‹na tem‹at bad‹a? 
mo?‹na r?wni‹e? uzysk‹a? w najbl‹‹i?-
szy‹‹‹‹ch plac?wka‹‹‹‹ch terenowy‹‹‹‹ch 
KR‹US l‹ub Oddzia‹‹le Regionaln‹‹ym    
pl.gov.krus‹‹‹‹‹‹.kt?rych ‹‹‹‹‹‹dane ‹‹‹‹‹‹‹tel
eadresowe dost?pne s? ‹na ‹stronie ‹int
ernetowej www, w Bia?ymstoku.

Finan‹‹sowany ‹‹jest‹‹ z p‹‹‹oza
bud?eto‹wych ?rodk?‹‹w Fundu. ‹‹Mar
ka Sawi‹ckiego, Pr‹‹ogra‹‹m odbyw‹‹a s
i? pod h‹onorowym patr‹‹onate‹‹m Min

istra Rolnict‹wa i Roz‹woju Wsi-s‹‹zu 
Sk?adkowe‹‹‹‹‹‹‹go Ubezpieczen‹‹‹‹‹‹‹‹ia 
Spo?eczne‹go Rolnik‹?w i realizo‹wa-
‹‹‹‹‹ny ‹‹‹‹‹‹we wsp??pra‹‹‹‹‹‹cy z Ka‹‹‹‹‹‹s? 
Rolnicze‹‹‹‹‹‹‹‹‹go Ubezpieczen‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ia 
Spo?ecznego .

W powiecie monieckim 
badania  będą  odbywały  s ię                  
5 października w mobilnym 
gabinecie USG, który stanie w 
Krypnie Kościelnym na placu przy 
Urzędzie Gminy.

Bezpłatne badania USG 
dla rolników
IWONA NAGÓRKA
OR KRUS w Bia?ymstoku

ZDROWIE
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„Owocowy raj” to przewodni temat, 
zorganizowanego przez członków 
Szkolnego Koła PCK kiermaszu, 
który miał miejsce w naszej szkole 
we wrześniu.

Rozpoczynając nowy rok 
szkolny chcieliśmy pokazać, że 
spożywanie zdrowej żywności jest 
możliwe i w pełni uzasadnione. 
Przepyszne owocowe ciasta, owoce 
w galaretce, musy owocowe, soki 
oraz królujące na stole polskie 
owoce: śliwki, winogrona, jabłka, 
maliny, gruszki, a nawet owocowe 
susze wskazywały na bogactwo wita-
min w naszych ogrodach. Dlaczego w 
naszych? — gdyż młodzież te 

wszystkie wspaniałości przyniosła z 
własnych ogrodów. Pokazaliśmy 
również, że promocja zdrowej 
żywności przynosi rezultaty i zalece-
nia Ministerstw, zarówno Zdrowia 
jak i Oświaty, o wyposażeniu sklepi-
ków szkolnych w zdrową żywność 
jest możliwe i w pełni uzasadnione.

Prowadzenie tego typu 
przedsięwzięć rozwija wśród 
młodzieży zdolności przedsiębior-
cze, uczy podejmowania ryzykow-
nych decyzji, współpracy w zespole 
nie mówiąc o rozwoju zdolności 
kulinarnych. Młodzież Szkolnego 
Koła PCK w naszej szkole stanęła 
więc na wysokości zadania.

Owocowy raj
JOANNA OSTROWSKA
opiekun Szkolnego Koła PCK
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Co roku do sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Krypnie przybywają 
pielgrzymki oraz wierni z całego 
województwa podlaskiego. W 
niedzielę 6 września przed obrazem 
Matki Boskiej Krypnieńskiej modlili 
się także ludowcy z wielu powiatów. 
Wśród nich był Mieczysław Baszko 
—  m a r s z a ł e k  w o j e w ó d z t w a  
podlaskiego,  prezes Zarządu 
Wojewódzkiego PSL oraz starosta 
moniecki — Andrzej Daniszewski.

Podczas mszy świętej 

polowej przed ołtarzem stanęły 
poczty z zielonymi sztandarami. 
Jeden z nich to poczet z nowym, 
pięknie haftowanym sztandarem 
Za rządu  Powia tu  Po l sk i ego  
Stronnictwa Ludowego w Mońkach. 
Na zielonym tle wizerunek Matki 
Boskiej Krypnieńskiej. Z czterech 
stron obrazu białe orły z różnych 
okresów historii Polski, a pod 
wizerunkiem Matki Boskiej złocony 
n a p i s  B Ó G  —  H O N O R  —  
OJCZYZNA.

Poświęcenie sztandaru 
PSL
WENANTY ZBIGNIEW KRUK
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W  c z a s i e  c e r e m o n i i  
poświęcenia Sztandaru PSL — w 
obecności tysięcy wiernych — 
kustosz sanktuarium ksiądz dziekan 
Grzegorz Bołtruczuk mówił o 
święcie Matki Boskiej Siewnej, o 
polskich rolnikach, którzy od 
wieków „żywią i bronią”, o 
tradycjach ruchu ludowego, o 
potrzebie jedności wszystkich 
Polaków. Pozdrowił rolników i ich 
rodziny, podziękował im za ofiarną, 
ciężką pracę w czasie żniw.

Uroczysta msza święta w 
intencji rolników i ludowców 
zakończyła się odśpiewaniem hymnu 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...”.

Po mszy świętej prezes 
Zarządu Powiatowego PSL, starosta 
moniecki Andrzej Daniszewski 
zaprosił ludowców na spotkanie i 
obiad w Kruszynie. Wysłuchali oni 
w y k ł a d u  p r o f .  d r .  A d a m a  
Dobrońskiego na temat: Tradycje i 
dzieje ruchu ludowego w Polsce i na 
Bia łos tocczyźnie .  Jednym z  
p r z y w ó d c ó w  S t r o n n i c t w a  
Chłopskiego (w latach 1926-31) był 
Adolf Sawicki — rolnik, wójt 
Korycina i poseł na Sejm RP. 
Domagał się on równych praw dla 
mieszkańców wsi, organizował 
wiece z udziałem tysięcy rolników. 
Jeden z takich wieców odbył się 
m.in.w Knyszynie.

         •

Knyszynianki przygotowały w darze ołtarza wieniec na święto Matki Boskiej 
Siewnej w Krypnie
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KRZYSZTOF BAGIŃSKI

Henryk Powichrowski i Sam Solasz

Sam (Mojsze) Solasz urodził się w 
Knyszynie w 1928 roku jako 
najmłodszy spośród czworga dzieci 
Ester i Dżamy. Do II wojny 
światowej mieszkał przy ul.  
Goniądzkiej, w miejscu gdzie 
obecnie stoi Bank Spółdzielczy. Jego 
ojciec miał kilka koni i zajmował się 
transportem towarów. 2 listopada 
1941 r. wraz z całą rodziną został 
wywieziony do koszar 42. Pułku 
Piechoty w Białymstoku. Następnie 

niemal wszyscy knyszyńscy Żydzi 
trafili stamtąd do obozu zagłady w 
Treblince. Sam uciekł z koszar 42. PP 
do Knyszyna, gdzie jeden z 
mieszkańców dał mu jeść i pić oraz 
jedzenie na drogę. Następnie poszedł 
do Władka Bibińskiego, który 
o f i a r o w a ł  m u  u b r a n i e .  Ta k  
w y p o s a ż o n y  u d a ł  s i ę  d o  
białostockiego getta. W trakcie 
likwidacji getta uciekł z transportu do 
Treblinki, wyskakując z pędzącego 
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pociągu w okolicach Małkini. Po 
wojnie wrócił do Knyszyna. Z tego 
okresu szczególnie utkwiła mu w 
pamięci egzekucja młodego Niemca 
przeprowadzona na Rynku. Po 
jakimś czasie wyjechał do Nowego 
Jorku, gdzie z powodzeniem 
prowadzi własną dużą firmę mięsną.

Sam Solasz utrzymuje stałe 
kontakty z mieszkańcami Knyszyna 
przebywającymi w Nowym Jorku. W 
miarę możliwości pomaga im w 
załatwieniu pracy lub otwarciu 
własnej firmy. Kilka lat po wojnie 
pomógł urządzić się w USA rodzinie 
Ołdziejewskich z Grądów. Stanisław 
Ołdziejewski uratował Brzezińskich, 
wywożąc ich sprzed koszar 42 PP w 
Białymstoku. Po wojnie Brzezińscy 
hojnie mu się odwdzięczyli. Niestety 
fakt ten przysporzył mu wielu 
cierpień i kłopotów. W nocy 
odwiedziła go leśna banda, ludzie ci 
zmuszając do oddania pieniędzy, 
posadzili go na rozgrzanej kuchni 
(historia ta znana jest także 
Stanis ławowi  Wysockiemu,  
rówieśn ikowi  Sama Solasza  
mieszkającemu w Knyszynie przy ul. 
Grodzieńskiej).

Sam Solasz po wojnie kilka 
razy przyjeżdżał do Polski i 
oczywiści do ukochanego Knyszyna. 
Podczas jednej z takich wizyt spotkał 
się z Józefem Piaseckim, który 
przekazał mu oryginalny dokument: 
„Spis Ludności Gminy Żydowskiej w 
Knyszynie” sporządzony w lutym 
1929 r. Od jakiegoś czasu co dwa lata 
przyjeżdża do Polski na rocznicę 
wybuchu powstania w białostockim 
getcie, wtedy odwiedza też miasto 
swojego dzieciństwa. W tym roku 

gościł w Knyszynie w dniach 12 i 13 
sierpnia. Doskonale mówi w języku 
polskim. Bardzo dobrze pamięta 
ludzi z przedwojennego Knyszyna. 
Jest chodzącą kroniką naszego miasta 
i być może ostatnią osobą, tak dobrze 
pamiętającą tamte czasy. Spotkał się 
z byłym sąsiadem, 91-letnim 
H e n r y k i e m  P o w i c h r o w s k i m ,  
mieszkającym przy ul. Goniądzkiej. 
Obaj starsi panowie będący, jak na 
swój wiek, w doskonałej formie 
w s p o m i n a l i  l a t a  m ł o d o ś c i ,  
przedwojenny Knyszyn i wspólnych 
znajomych. W czasie wojny ostatni 
raz widzieli się 2 listopada 1942 r., 
kiedy to Henryk Powichrowski wraz 
z ojcem, jako jedni z wielu 
gospodarzy wyznaczonych przez 
Niemców, powozili furmankami 
wiozącymi Żydów do Białegostoku. 
Obaj doskonale to pamiętali. Rozstali 
się w serdecznych uściskach i z 
dużym wzruszeniem.

              •

Sam Solasz uciekł przed zagładą w Knyszynie 
i w Białymstoku
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Napisy na Gwoździach
Składamy serdeczne podziękowania 
niżej wymienionym darczyńcom, 
którzy swoja ofiarnością przyczynili 
się do ufundowania sztandaru i 
zorganizowania uroczystości nadania 
imienia Pułkownika Witolda Pile-
ckiego Gimnazjum w Knyszynie. 

Dziękujemy też wszystkim 
anonimowym ofiarodawcom, którzy 
zakupili cegiełki wydane specjalnie z 
tej okazji.

1. Ks .kanonik Andrzej Sadowski — 
proboszcz parafii pw. św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty 
w Knyszynie
2. Karol Karski — poseł do 
Parlamentu Europejskiego
3. Jarosław Zieliński — poseł na 
Sejm RP
4. Dariusz Piontkowski — poseł na 
Sejm RP
5. Krzysztof Jurgiel — poseł na 
Sejm RP 
6. Józef Mozolewski — 
przewodniczący Zarząd Regionu 
Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
7. Krzysztof Tołwiński — 
przewodniczący Kapituły Ryngrafu 
Żołnierzy Wyklętych
8. Organizacja Międzyzakładowa 
Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Białymstoku
9. Okręg Podlaski Związku 
Nauczycielstwa Polskiego
10. Andrzej Franciszek Daniszewski 
— starosta moniecki
11. Jarosław Antoni Chmielewski — 
burmistrz Knyszyna
12. Urząd Miejski w Knyszynie
13. Ks. Jerzy Chwiećko
14. Ks. Karol Kondracikowski
15. Józef i Jolanta Łatyfowicz, 
Pułtusk
16. Jerzy i Helena Wilczewscy — 
Gospodarstwo Ogrodnicze Białousy
17. Jerzy Bylak — „AS” sp. z o.o., 
Suwałki
18. Sabina Buraczewska — 
Gospodarstwo Rybackie, Ełk
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19. Witold i Krystyna 
Wojciechowscy, Knyszyn
20. Mieczysław Lewkowicz — 
prezes KTR im. Zygmunta Augusta
21. Mirosław Łempicki
22. Andrzej Wyszyński, Warszawa
23. Krzysztof i Agnieszka Bagińscy, 
Knyszyn
24. Robert Sidorski, Knyszyn
25. Bożena Poduch i Jadwiga Sak 
26. Zuzanna Krüger
27. Andrzej i Joanna Klimowicz
28. Marian i Justyna Jaromińscy
29. Absolwenci LO Knyszyn 
Rocznik 1953
30. Stanisław Łuniewski P. U.-A. 
„ASTWA”, Białystok
31. Marek Lisiewicz „EUROMIX”, 
Knyszyn

32. Jan Kakareko „BETEX”, 
Knyszyn
33. Wojciech Sidorski, Dariusz 
Wojewnik — Usługi Tartaczne, 
Knyszyn
34. Kazimierz Daniłowski, Sklep „U 
Kazia”, Knyszyn
35. „Kurier” s.c. Tadeusz i Zbigniew 
Jankowscy
36. Szkolne Koło Caritas „Dobro 
daje Nadzieję” 
37. Szkolne Koło PCK
38. Rada Rodziców ZSO Knyszyn
39. Jerzy Tomzik
40. Joanna Krzywiec

Dyrekcja ZSO Knyszyn

W kwietniu przy placu Jana Pawła II stanął pomnik katyński a obok zasadzono 4 
dęby pamięci. Teraz każde z drzew zostało oznaczone — Knyszyńskie 
Towarzystwo Regionalne zamówiło granitowe postumenciki z informacją, kogo 
upamiętniają. Pokrycie kosztów ich wykonania zadeklarował prof. Zygmunt 
Chodorowski, syn zamordowanego w Katyniu Bronisława Chodorowskiego 
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Wrześniowa niedziela (13 IX) na 
knyszyńskiej ziemi wybrzmiała 
poezją i wspomnieniami. Na Biesia-
dę Literacką poświęconą poetce, śp. 
Elżbiecie Daniszewskiej, wybrali się 
do królewskiego miasteczka człon-
kowie Nauczycielskiego Klubu Lite-
rackiego w Białymstoku i inni goście.

Msza św., w której uczestni-
czyliśmy, opatrzona została pamiecią 
modlitewną i wspomnieniami skrom-
nej, ale zasłużonej dla kultury osoby. 

Następnie organizatorzy i 
goście spotkali się w niezwykłym 

miejscu. Na podwórzu, przy 
otwartych drzwiach zabytkowego 
domu rodziny Piaseckich, wybrzmia-
ły wiersze i pieśni. Spotkanie 
prowadziła Jadwiga Konopko, 
dyrektor Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury. Jak cenioną osobą była 
Elżbieta Daniszewska świadczy fakt, 
że w tym wydarzeniu kulturalnym 
uczestniczyły władze samorządowe: 
starosta powiatu monieckiego 
Andrzej Franciszek Daniszewski 
(syn poetki), burmistrz Knyszyna 
Jarosław Antoni Chmielewski, 

Biesiada literacka w Knyszynie

KRYSTYNA GUDEL
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zastępca burmistrza Krzysztof 
Chowański, prezes Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta Mieczysław 
Lewkowicz, miejscowe twórczynie 
słowa pisanego oraz rodzina poetki.

Spotkanie uświetniły Kny-
szynianki, które swoim występem 
wokalnym i scenkami ludowymi 
autorstwa Elżbiety Daniszewskiej 
wprowadziły słuchaczy w klimat 
opisywany przez poetkę, bo to jej 
teksty wykorzystują w swojej 
działalności. Odbył się też Konkurs 
Jednego Wiersza, również poświęco-
ny bohaterce dnia. Pierwsze miejsce 
zdobyła i pamiątkową statuetkę 
odebrała Barbara Lachowicz z 
Białegostoku.

Po emocjach poetyckich 
miało miejsce otwarcie wystawy 
poświęconej Elżbiecie Daniszew-

skiej. Bogactwo pamiątek przybliży-
ło postać poetki, od dzieciństwa, 
przez młodość, aż do czasu dojrzałe-
go. W pomysłowy sposób zaprezen-
towana została jej twórczość. 
Wiersze mogliśmy zabrać do domu. 
To cenna pamiątka. 

Za wykonanie tego przed-
sięwzięcia i zorganizowanie spotka-
nia Organizatorom należą się wyrazy 
uznania i gratulacje, co niniejszym 
czynimy.

Po uczcie duchowej miała 
miejsce uczta dla ciała. Za smakowity 
poczęstunek z serca dziękujemy. 

Warto było ten wrześniowy 
niedzielny czas spędzić w Knyszynie, 
bo osoba, której spotkanie było 
poświęcone, to niezwykła postać.      
I choć poetki nie ma już wśród nas, 
pozostała pamięć i ślady, jakie odci-
snęła w kulturze regionu i kraju.        •

Biesiadzie Literackiej towarzyszył Konkurs Jednego Wiersza
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Wystawa przy Kościelnej 6
JADWIGA KONOPKO

13 września podczas „Biesiady 
literackiej im. Elżbiety Daniszew-
skiej” w zabytkowym domu państwa 
Piaseckich uroczyście otwarto 
wystawę poświęconą pamięci poetki.

Przygotowanie ekspozycji 
było wielkim wyzwaniem. Materiały 
(rękopisy, dyplomy, medale, fotogra-
fie, wycinki prasowe itp.), które 
otrzymaliśmy od rodziny pani El-
żbiety wystarczyłyby na utworzenie 
kilku wystaw poświęconych poetce. 
Można byłoby przedstawić tę postać 
w kilku wymiarach — jako 
pasjonatkę regionalizmu, działaczkę 
społeczną, kierownika zespołu 
ludowego Kołowrotki, uznaną 
poetkę, stroskaną matkę. Dzięki 
nieocenionej pomocy Reginy 
Świtoń, dokonano wyboru wierszy, 
dzieląc twórczość Pani Elżbiety na 

trzy okresy: dzieciństwo, lata młodo-
ści i starość. Wybór wierszy i tekst 
„Elżbiecie Daniszewskiej in memo-
riam” opracowany przez Mieczysła-
wa Lewkowicza pozwoliły na 
usystematyzowanie naszej wystawy. 
Serdecznie dziękuję za pomoc i radę.

„Biesiada literacka im. 
Elżbiety Daniszewskiej” połączona z 
Turniejem jednego wiersza była w 
tym dniu prawdziwą ucztą duchową 
dla zgromadzonych gości: władz 
samorządowych, rodziny poetki, 
członków KTR oraz poetów z 
Nauczycielskiego Klubu Literackie-
go w Białymstoku. 

Wystawę można odwiedzać 
codziennie, informując o chęci 
zwiedzenia Knyszyński Ośrodek 
Kultury lub Centrum Informacji 
Turystycznej.                                    •

KULTURA
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29 sierpnia knyszynian Kamil 
Komarowski startował w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski w 
Chodzie Sportowym, które odbyły 
się w Gdańsku. Nasz chodziarz upla-
sował się na „najgorszym miejscu dla 
sportowca” —  4. pozycji.  
— W trakcie rywalizacji  najbardziej 
walczyłem ze swoim organizmem a  
potem z rywalami. Trasa była bardzo  
wymagająca a pogoda nie rozpiesz-
czała nas przez całe 20 km — 
relacjonuje Kamil Komarowski. 
— Razem z trenerem wyciągnęliśmy 
wnioski  i  zmieni l i śmy plan  
przygotowań z nadzieją na następne 
medale.                                             •                                                          

Nasz chodziarz na Mistrzostwach Polski

Knyszynianki Zespołem Ludowym 
Roku! Na Przeglądzie Zespołów w  
Dobrzyniewie odebrały nagrodę im. 
Antoniego Szałkowskiego za kultywo-
wanie i pielęgnowanie podlaskiej 
tradycji ludowej

KNYSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do 
uczestnictwa w stałych formach zajęć 
kulturalno-artystycznych 
 
Po wakacyjnej przerwie, od 1 października 
wznawiają swoją działalność:

• MŁODZIEŻOWY AMATORSKI TEATR TRADYCJI 
• ŚWIETLICA „PO SZKOLE” (możliwość odrabiania 
lekcji, tenis stołowy, gry, zabawy)
• WARSZTATY SZTUKI LUDOWEJ 
• KOŁO MAŁEGO PLASTYKA 
• KOŁO FOTOGRAFICZNE 
• ZESPÓŁ TAŃCA HIP-HOP 
• ZAJĘCIA TEAKWONDO 
 
Uwaga rodzice! Jeśli Wasze dziecko ma zdolności 
muzyczne przyjmujemy też zapisy do Społecznego 
Ogniska Muzycznego. 

Zapraszamy również dzieci w wieku 10–14 lat do 
udziału w projekcie „Zapachy Babcinej Kuchni”

Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje 
zapisy Knyszyński Ośrodek Kultury
tel. 857279997 lub 857279972
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ózef Piasecki przez prawie cały 
okres I wojny światowej służył w Jwojsku, do listopada 1917 w 

rosyjskim a później w polskim 
korpusie gen. Józefa Dowbor 
Muśnickiego. Jego wojenne drogi 
były dotychczas mało znane. W 
archiwum Piaseckiego zachował się 
pisany na maszynie list z dn. 3 VII 
1 9 6 4  r o k u  d o  K a z i m i e r z a  
Blus iewicza ,  syna  Ignacego  
B l u s i e w i c z a .  Z  I g n a c y m  
Blusiewiczem Józef Piasecki dzielił 
wojenne dole i niedole. 

Oto treść listu z pewnymi 
skrótami.

Wielce Szanowny Panie Kazimierzu! 

Dziś otrzymałem list od Pana, z dnia 
25 czerwca r. b. opisujący życie ś. p. 
Ignacego Blusiewicza. Tak to 
wszystko przechodzi, pozostają tylko 
wspomnienia. Kiedy wyjeżdżał do 
Stawisk mój powinowaty Henryk 
Rutkowski ,  n ie  omieszkałem 
dowiedzieć się Ignacym Blusiewiczu, 
to też za jego pośrednictwem 
dowiedziałem się dużo o Ojcu Pana ś. 

p .  Ign .  B lus iw iczu .  Zawsze  
wspominałem przebyte chwile 
podczas  I  wojny światowej ,  
służyliśmy razem i przeżywaliśmy 
wspólnie wszystkie wydarzenia, 
kłopoty i cierpienia wojenne. 
Dowiadywałem się o losie ś. p. Ign. 
Blusiewicza przez mieszkankę 
Stawisk, która po II wojnie światowej 
była w przedszkolu knyszyńskim, nie 
pamiętam jej nazwiska, ta mi 
przyrzekła, że będąc w Stawiskach 
dowie się, to też po powrocie do 
Knyszyna powiedziała mi że p. 
Ignacy Blusiewicz nie żyje…

Z panem Blusiewiczem 
Ignacym synem Aleksandra ś. p. 
przeżywaliśmy okropności wojenne, 
naprzód w twierdzy osowieckiej w 
Batalionie Saperów w 1914 r., 
następnie w grudniu tegoż roku 
wyjechaliśmy do Kowna w związku z 
przeorganizacją tego oddziału i 
zorganizowania Swadne-Osadnego 
Sapiernego batalionu, gdzie po 
Bożym Narodzeniu w 1914 r. 
wyjechaliśmy z oddziałem za 
Warszawę, w okolice m. Warki, 
następnie Błonie, ś. p. Ign. Blusiewicz 

Wojenne losy 
Józefa Piaseckiego

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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pozostał w Kownie, w roku 1915 po 
zredukowaniu tego batalionu, ś. p. 
Ign. Blusiewicz w miesiącu maju 
przybył z Kowna do naszego oddziału 
kwaterującego wówczas w majątku 
Książenice niedaleko stacji kolejowej 
Brwinów-Żyrardów.  Podczas  
masowego wycofywania się wojsk 
rosyjskich w 1915 r. ruszyliśmy 
w y j e ż d ż a j ą c  z  K s i ą ż e n i c  
zatrzymaliśmy w Rozalinie, majątku 
ks. Radziwiłłów po drugiej stronie 
rzeki Wisły, następnie ruszyliśmy 
dalej przez Sobienice Szlacheckie, 
Świdry, Karczew, Falenicę, Mińsk 
Mazowiecki, Sokołów), Siedlce, 
Drohiczyn, Hajnówkę, Czeremchę, 
Mielnik, Milejczyce, Baranowicze, 
gdzie ś. p. Ign. Blusiewicz spotkał 
wśród uciekinierów swoja żonę 
Jadwigę z córeczką. Odstępując 
zatrzymaliśmy się w miasteczku 
Świsłocz, nad Berezyną i tam od 

w r z e ś n i a  d o  g r u d n i a  1 9 1 5  
przebywaliśmy. Pamiętam, że jak tam 
pokazał się nasz oddział wojskowy, to 
powsta ła  wśród  tamte jszych  
mieszkańców trwoga, skutkiem czego 
ewakuował się tamtejszy organista 
nazwiskiem Ejsmont. Pracując w 
kancelarii wojskowej w niedzielę i 
święta, ś. p. Ign. Blusiewicz 
sprawował tam funkcję organisty, 
proboszczem był tam wtedy ks. 
Sienkiewicz (Litwin). Zaraz po Bożym 
Narodzeniu  wyjechal iśmy ze  
Świsłoczy par Naliboki pow. 
Oszmiański, byliśmy krótki czas w 
Nalibokach, następnie do wsi 
Niesterowicze, puszcza Nalibocka. W 
tym czasie ś. p. Ign. Blusiewicz 
wyjeżdżał do żony gdzieś, aż w 
Smoleńskiej gub. i po powrocie 
opowiadał, że tam gdzieś w Rosji na 
wygnaniu zmarła córeczka. Rodzice 
zaś ś. p. Ign. Blusiewicza skutkiem 
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działań wojennych zatrzymali się aż 
w  Moskwie .  Z  Nies terowicz  
przejechaliśmy do wsi Dzieraźna 
pow. Oszmiański i tam w domu p. 
Józefy Juncewicz, żony Nikodema, 
założyliśmy kancelarię i tam właśnie 
w lutym 1917 wybuchła rewolucja, 
więc myśmy postanowil i  nie 
przejmować się tym zbytnio i nie 
dawać znać o tym oddziałowi 
wojskowemu, co mogłoby wywołać 
zamieszki. Po kilku dniach zamieszki 
na froncie ucichły,  wybrano 
tymczasowy rząd, rady sołdackie dla 
rozstrzygania sporów między 
żołnierzami a oficerami. Myśmy nie 
mając dowódcy (ukrywał się), 
prowadzili swoje sprawy normalnie i 
w ten sposób uniknęliśmy przykrych 
następstw. Z tej wsi w marcu 1917 r. 
wyjechaliśmy w okolice m. Mira, tam 
był ksiądz uciekinier z łomżyńskiego, 
tamtejsi  katolicy pobudowali  
drewnianą kapliczkę na cmentarzu 
grzebalnym i tam odprawiane były 
nabożeństwa. Kościół katolicki 
murowany w Mirze podczas powstań 
narodowych zabrany został i 
przerobiony na cerkiew. W kaplicy tej 
myśmy często bywali ś. p. Ign. grywał 
na fisharmonii a ja pomagałem w 
ś p i e w i e .  Z  t a m t y c h  o k o l i c  
wyjechaliśmy w tymże 1917 r. w 
okolice pińskich błot Łowcza, 
Paracheńsk, Pohost zagoradski, tam 
zatrzymaliśmy w majątku Stoczany, a 
stamtąd w jesieni tegoż roku 
przerzucono nas do majątku Gutka 
posiadłości Skirmunta. Las tylko i 
błota, daleko od wsi lub jakiegoś 
osiedla. Z tej miejscowości ś. p. 
Blusiewicz odkomenderowany był do 
innego oddziału zdaje się, 50. Pułku 

P i e c h o t y  n a  s t a n o w i s k o  
d i e l e p r o i z w i e d i t i e l a  p o  
chaziajstwiennej czaski tj. urzędnik 
gospodarczy, a przedtem był w 
randze starszego pisarza i prowadził 
c z ę ś ć  g o s p o d a rc z ą ,  j a  z a ś  
prowadziłem część frontową. Po 
rozstaniu przeprowadziłem się do 1. 
Polskiego Korpusu gen. Dowbora 
Muśnickiego i od tego czasu łączność 
pomiędzy nami została przerwana, to 
też nie wiedząc jaki los spotkał p. 
Blusiewicza, dowiadywałem się lecz 
na próżno. 

W 1918 roku na skutek 
demobilizacji 1. korpusu, wróciłem 
do rodzinnego m. Knyszyna i tu po 
odrodzeniu Państwa Polskiego 
zacząłem pracować w magistracie, 
p o n o s z ą c  w s z e l k i e  k ł o p o t y  
powojenne, a następnie II wojna i 
czasy powojenne, obecnie jestem w 
stanie spoczynku. 

Przeżycia wojenne i dobre 
koleżeństwo ze strony ś. p. Ign. 
Blusiewicza, który mi dużo pomógł w 
pracy kancelaryjnej podczas wojny, 
zmusiła mnie do wyszukania jego 
zacnej rodziny i dowiedzenia się coś o 
nich. To też p. Kazimierz dużo mi 
raczył napisać o swym ojcu i mamusi 
Jadwidze, której faktycznie nie 
znałem, ale z opowiadań p. Ign. 
Blusiewicza utkwiło mi w pamięci 
bardzo dużo. Jak opowiadał ś. p. Ign. 
żona była również córką organisty 
pobliskiego Szczepankowa. Ojciec 
zaś, czyli Pana dziadek, był rolnikiem 
i  p o s i a d a ł  p o d o b n o  s p o r ą  
gospodarkę w Stawiskach. Szkoda 
bardzo, że w czasie międzywojennym 
nie udało mi się spotkać się z dawnym 
przyjacielem z I wojny światowej 
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O ile uda się Panu być w 
tutejszych stronach, proszę bardzo 
mnie nie ominąć.

Na zakończenie jeszcze 
składam Szanownemu Panu jak 
najserdeczniejsze podziękowanie za 
nadesłane wiadomości o ś. p. 
Ignacym Blusiewiczu. Cóż możemy 
temu zaradzić, już tak jest na świecie, 
po przebyciu wszelkich klęsk trzeba 
opuszczać ten świat. I słusznie w 
psalmie 38. wierszu 5. czytamy: „Daj 
mi Panie poznać dokończenie moje i 
wymiar dni moich jaki jest, abym 
wiedział jak długo trwać będę” 

U mnie też w rodzinie było 
sporo pogrzebów, chorób, przeżyć 
wojennych.

Z głębokim poważaniem. 
(podpis nieczytelny Piaseckiego)   
   

Z kontekstu listu wynika, iż 
Ignacy Blusiewicz był starszy od 
Piaseckiego. Był z zawodu organistą. 
Przy nim Piasecki nauczył się pracy 
kancelaryjnej w wojsku. Łączyły ich 
dodatkowo zamiłowania muzyczne. 
Józef Piasecki późno zaczął szukać 
kontaktu z dawnym druhem. A ten 
mieszkał w nie tak odległych 
Stawiskach i wcześniej nietrudno 
byłoby go znaleźć. Kiedy trafił na 
trop Blusiewicza, ten już nie żył. 
Opisując wojenne losy Piasecki nie 
wspomina o toczonych walkach. 
Możliwe, iż nie brał w nich udziału. 
Jako pisarz przebywał w sztabie. A 
sztaby rzadko są na pierwszej linii 
frontu. Ponadto jednostki saperskie, 
w których służył też nie są 
jednostkami pierwszofrontowymi.    

•       

Powyżej oraz na stronach 25 i 29 fotografie wykonane podczas pobytu Józefa 
Piaseckiego w wojsku carskim

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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Józef Piasecki do 1958 roku pracował 
w Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej, ostatnio jako starszy 
księgowy. Mimo iż przeszedł na 
emeryturę w wieku 71 lat, to miał 
nadal wiele energii i był aktywny na 
wielu polach działalności społecznej. 
Był także mocno zainteresowany 
rozwojem Knyszyna oraz jego 
p r a w i d ł o w y m  w y g l ą d e m  i  
funkcjonowaniem. Tropił wszelkie 
nieprawidłowości i interweniował 
wysyłając pisma. Wysyłał je często 
do kilku instytucji zwierzchnich, 
poczynając od Wojewódzkiej Rady 
Narodowej. Miejscowe władze 
pewnie nie były z tego powodu 
zachwycone, ponieważ musiały się 
tłumaczyć z istniejących problemów  
o r a z  z a j ą ć  s i ę  u s u w a n i e m  
nieprawidłowości. Oto przykłady 
takich interwencji  (pisownia 
oryginalna):
                                                                                                                       
Knyszyn, dnia 4 sierpnia 1965 r.
                                                                                    
Do Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Białymstoku

W m. Knyszynie w parku miejskim 
założonym na dawnym placu 
rynkowym, spotkać można sporo 
tabliczek z hasłami: „Szanuj zieleń”, 

„Dbaj o czystość swego miasta”. 
Podczas spisu produkcji rolnej 
Komisarze spisowi, pobierali 
p i s e m n e  z o b o w i ą z a n i a ,  o d  
mieszkańców m. Knyszyna co do 
utrzymania w estetycznym porządku 
swych posesji. Wszystko to zmierza ku 
temu, aby wygląd naszego osiedla był 
estetyczny, jeżeli się wspomni odległe 
czasy rządów rosyjskich i porówna 
się z obecnymi, to widzimy, że się dużo 
zmieniło na lepsze, niestety dużo 
jeszcze pozostaje zaniedbań, ze 
strony samych władz miejskich 
czuwających nad estetyką miasta, i 
oto:
1/ Przy zbiegu jezdni od ul. 
Goniądzkiej do ul. Kościelnej i jezdni 
od ul. Tykockiej w tymże kierunku, 
przeciwko domu J. Ciechanowskiego 
znajduje się olbrzymia kałuża z 
brudną cuchnącą wodą, którą łatwo 
usunąć prze zasypanie żwirem.
2/ Przy jezdni do ul. Tykockiej, w 
pobliżu kiosku „Ruch” po obu 
stronach stoi zawsze woda w 
rynsztokach nie mając dalszego 
odpływu, co znowu niewielkim 
kosztem dałoby się usunąć.
3/ Na chodniku przeciwko sklepu 
Dziewiarskiego po ustawieniu 
betonowego słupa oświetlenia 
ulicznego leży spora kupa gliny, 
tamująca ruch, a podczas deszczów 

Troskliwy gospodarz
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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rozmokła glina na chodniku utrudnia 
przejście. Robotnicy zatrudnieni przy 
porządkowaniu skweru, mogliby 
łatwo usunąć glinę, gdyby im 
polecono.
4/ Na ścianie domu St. Guzla od 
strony ul. Tykockiej znajduje się napis 
od czasów któregoś tam głosowania, 
„Kto pragnie szczęścia niech głosuje 
na…” itd. Napis ten jest przestarzały 
i nieaktualny, bardzo szpeci ścianę, a 
bardzo łatwy do usunięcia.
5/ Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej urzędowe ogłoszenia, 
rozlepia wprost na ścianach budyn-
ków, a to z braku odpowiednich 
szafek zasiatkowanych. Często takie 
ogłoszenia oparte na ustawach, 
okólnikach czy innych urzędowych 
rozporządzeniach, mają moc prawną 
i winny być wywieszane na dłuższy 
czas, a z braku odpowiednich szafek , 
bywają zrywane przez męty i szpecą 
ściany budynków pozostawiając swe 
ślady. 
Usterki te należałoby usunąć dla 
bardziej estetycznego wyglądu 
miasteczka. 

Jak widać pismo dotyczyło drobnych 
spraw porządkowych. Wysyłanie go 
do organu odpowiadającego obecnie 
wojewodzie było sporą przesadą.
 

•••
Knyszyn, dnia 30 lipca 1962 roku
                                                                                            
Do Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Knyszynie

W m. Knyszynie po drodze do P.G.R. 
w odległości 1 km znajduje się 

prawosławny cmentarz grzebalny. Na 
cmentarzu tym są grzebani zmarli z 
pośród mieszkańców kolonji Konty 
pod Jasienówką i. in. okolic, i tak są 
tam mogiły z 1960 r. z 1961 M. 
Czaburko, z 1962 Ireny Parchoc. 
Pomimo, iż cmentarz jest w dalszym 
ciągu używany, to jednak przez ludzi 
niepoczytalnych jest niszczony i tak 
od strony wschodniej przez kopanie 
piasku została znaczna część 
cmentarza rozkopana, są odkryte 
kości ludzkie i porozrzucane. Takie 
niszczenie miejsca wiecznego 
spoczynku jest niedopuszczalne i 
należy jak najprędzej położyć temu 
kres, a winnych profanacji surowo 
ukarać.

Powyższe pismo koliduje z faktem, iż 
w 1967 roku Józef Piasecki wystąpił 
do Prezydium MRN w Knyszynie o 
zgodę na wycięcie na cele opałowe 
olch rosnących na groblach kirkutu. 
Otrzymał oczywiście odpowiedź 
odmowną.

        •

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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S t o i  s o b i e  p r z y  g o ś c i ń c u  
prowadzącym z Knyszyna do 
Chraboł stary krzyż. Mijamy go, 
przywykli do takich przydrożnych 
kapliczek, bez większych emocji, bo 
tego typu śladów chrześcijańskiej 
tradycji jest w Polsce bez liku. Może 
nawet ktoś westchnie do Boga w 
intencji pomyślnej przyszłości, może 
p r z e ż e g n a  s i ę  z  n a b o ż n y m  
szacunkiem… może?

P r z y d r o ż n e  k r z y ż e  i  
kapliczki powstawały z różnych 
przyczyn i intencji. Jedne budowano, 
by chroniły podróżnych przed 
zakusami złego losu, inne ustawiano 
na pamiątkę szczególnych wydarzeń, 
bądź po prostu, z potrzeby ducha, by 
wizerunek krzyża niczym błogosła-
wieństwo samego Pana Boga 
górował nad okolicą. Zdarzało się, że 
fundatorami byli  właściciele 
okolicznych gruntów, liczący na 
łaskawszą niż zwykle opiekę Niebios 
i na hojniejszy urodzaj w swoich 
majątkach.

Kapliczka, o której chcę 
opowiedzieć, powstała na pamiątkę 
bardzo dramatycznych wydarzeń, 
które rozegrały się w tamtym 
dokładnie miejscu.

Był to czas okupacji  
niemieckiej, kiedy terror zataczał 
coraz większe kręgi, a zniewoleni 
mieszkańcy podbitej Polski z trudem 

wiązali koniec z końcem, walcząc o 
przetrwanie. Nie było łatwo ani w 
m i a s t a c h ,  a n i  w  w i o s k a c h .  
Kontyngenty ściągane z chłopskich 
gospodarstw ogołacały spichlerze i 
sp i ża rn i e .  B rak  moż l iwośc i  
zarobienia „żywej gotówki” stwarzał 
przymus radzenia sobie w każdy 
możliwy sposób, by tylko pozyskać 
środki płatnicze. Do takiego rodzaju 
„waluty” zaliczał się samogon — 
bimbrem zwany, czyli alkohol 
wytwarzany domowym sposobem. 
Za butelkę tego trunku można było 
nabyć produkty niezbędne w 
domowych gospodarstwach. Alkohol 
był też najprostszym środkiem 
leczniczym, s tosowanym we 
wszelkiego rodzaju urazach i 
zranieniach. To był cenny i pożądany 
produkt. U domowych wytwórców 
zaopatrywały się również liczne 
oddziały Armii Krajowej i inne 
formacje partyzanckie.

N i e m c y  z a k a z y w a l i  
produkcji samogonu pod groźbą 
śmierci.

W lesie, niedaleko gościńca, 
grupa młodych mężczyzn z okolicz-
nych kolonii urządziła bimbrownię. 
Sprytnie ukryta w gęstwinie 
kryjówka skutecznie chroniła 
aparaturę, umożliwiając wielokrotne 
korzystanie z urządzenia. Podczas 
produkcji, kiedy mężczyźni zajęci 

Kapliczka przy Gościńcu
ELŻBIETA SŁOWIKOWSKA
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byli pracą, terenu wokół bimbrowni 
strzegła młoda dziewczyna, siostra 
jednego z nich. Dla niepoznaki, 
pędziła przed sobą krowy, by pasąc 
się w lesie, tworzyły dodatkowy 
kamuflaż.

Niestety, tak to już jest na 
świecie, że zawsze znajdzie się ktoś 
nadgorliwy, co czy to dla zysku, czy z 
potrzeby przypodobania się władzy, 
pójdzie i doniesie! Sprzeda tajemnicę 
innych, nie bacząc na konsekwencje. 
Tak było i wtedy.

Niemcy nie zdołali jednak 
podejść niepostrzeżenie. Dziewczy-
na zdążyła zaalarmować swoich 
towarzyszy. Za to właśnie Niemcy 
nie mieli nad nią litości. Zginęła od 
kuli. Zastrzelono też przynajmniej 
jednego z bimbrowników. Za innym 
puszczono swoisty „list gończy”. 
Wzięto jego matkę i zawleczono do 
knyszyńskiego aresztu. Tymczasem 
grupa żandarmów wkraczała na teren 

posesji znajdujących się w okolicach 
„felernego miejsca” i wyznaczała 
jednego zakładnika z każdej rodziny. 
Na drzwiach domów rysowano kredą 
duży biały krzyż. To był znak śmierci 
i żałoby dla domowników, jeśli nie 
zgłosi się do wieczora „bandyta”, 
który umknął niemieckiej obławie.

Ten chłopak stawił się w 
Knyszynie, przed wyznaczoną godzi-
ną. Wzięto jego i jego matkę, zawie-
ziono na polną drogę, gdzie leżały 
ciała martwych „bimbrowników”       
i rozstrzelano ich tam bez litości.

Ciała pogrzebano przy 
drodze i dopiero po wojnie spoczęły 
na cmentarzu.

Dlaczego wspominam o 
tym wydarzeniu? Myślę, że warto 
przypomnieć tę historię, by pamięć 
ludzka nie zatarła się, nie zniknęła 
pod warstwą białej farby, jak 
nazwiska bohaterów tej historii, 
wypisane na tabliczce.                      •
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We wrześniu  2015 roku dr 
Cis van Vuure przyjechał do Polski na 
międzynarodową konferencję  
naukową pt. „Koniki polskie w 
hodowli i badaniach naukowych” 
organizowaną przez Polską Akade-
mię Naukową Stację Badawczą 
Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli 
Zachowawczej Zwierząt w Popielnie. 
Przy tej okazji Cis van Vuure 
zwiedzał także Knyszyn. Dzięki 
uprzejmości ks. proboszcza Andrzeja 
Sadowskiego mógł przenocować w 
pokoju gościnnym w knyszyńskiej 
plebanii. Dr van Vuure zwiedził 
Knyszyn, cmentarz żydowski, 
zobaczył Jezioro Zygmunta Augusta, 
Knyszyn Zamek, Krypno, Grądy, 
zamek i synagogę w Tykocinie, 
siedzibę główną Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku — 
dawny Pałac Branickich oraz 
Muzeum Historii Medycyny i 
Farmacji UMB. Przewodnikiem po 
wszystkim miejscach na Podlasiu 
była Marta Piszczatowska, która od 
2007 roku współpracuje z dr Cisem 
van Vuure. 

W dniach 9-12 września Knyszyn 
odwiedził holenderski naukowiec — 
przyrodnik dr Cis van Vuure. 

Po raz pierwszy Cis van 
Vuure skontaktował się z Kny-
szyńskim Towarzystwem Regional-
nym im. Zygmunta Augusta w 2007 r. 
Po wymianie korespondencji okazało 
się, iż prowadzi on badania dotyczące 
dzikich koni w Europie. Zaintereso-
wały go konie hodowane w 
Knyszynie przez króla Zygmunta II 
Augusta a później także przez 
hetmana Jana Zamoyskiego.  Cis van 
Vuure interesuje się także wymarły-
mi turami. W 2005 r. ukazała się jego 
monografia poświęcona historii 
wymarłych turów (Bos primigenius). 
Po wielu latach badań na Uniwersy-
tecie w Wageningen (Holandia), 
au to r  zg romadz i ł  i s tn i e j ące  
informacje jak również liczne nowe 
albo wcześniej niepublikowane dane 
z dziedziny archeozoologii, historii, 
filologii, ekologii i paleoekologii, by 
zbudować kompletny obraz wyglądu 
fizycznego, sposobu życia i  
środowiska turów.

MARTA PISZCZATOWSKA

Holenderski badacz Cis van Vuure

W Knyszynie o koniku 
polskim
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11 września dr Cis van 
Vuure spotkał się z Knyszyńskim 
Towarzystwem Regionalnym im. 
Zygmunta Augusta. Wszystkich 
zebranych na spotkaniu powitał 
prezes Towarzystwa Mieczysław 
Lewkowicz. W spotkaniu wziął 
udział także burmistrz Knyszyna  
Jarosław Antoni Chmielewski. 

Dr Cis van Vuure wygłosił 
wykład „From kaikan to konik — 
facts and perceptions surrounding the 
European wild horse and the Polish 
konik”  (Od kaikan do konika. Fakty i 
postrzeganie europejskiego dzikiego 
konia i polskiego konika.)

Prelegent opowiadał o 
koniku polskim, badaniach prof. 
Tadeusza Vetulani z Uniwersytetu 
Poznańskiego w latach 30. i 40. 
minionego wieku, a także o tym, jak 
ta  rasa powstała ,  na jakich 
założeniach oparto jej powstanie, jak 

wyglądał jej dziki przodek oraz gdzie 
żyła one pierwotnie. Badania te 
zaprowadziły go m.in. do Knyszyna. 
Ostatnie populacje dzikich koni żyły 
na terenach przygranicznych byłych 
Prus Wschodnich i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Teren ten 
zwano „Grosse Wildnis” — Wielkie 
Pustkowie. Był to ogromny obszar 
lasów i bagien, prawie niezamieszka-
ny przez człowieka i trudno dostępny, 
który rozciągał się także przy granicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego       
z Koroną Polską. Przez długi czas 
granica między Prusami a WKL         
i Koroną biegła między innymi przez 
jezioro Rajgrodzkie, około 50 km od 
Knyszyna. Im rzadsze stawały się 
dzikie konie, tym bardziej były 
chronione przez pruskiego księcia 
Albrech ta  i  k ró lów polsko-                   
-litewskich. Pruski książę trzymał 
dzikie konie w swoim zwierzyńcu 

Cis van Vuure na spotkaniu Towarzystwa Regionalnego
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pod Królewcem, a prawdopodobnie 
także polscy królowie musieli je 
hodować. Co do miejsca, gdzie 
trzymano królewskie dzikie konie, to 
istnieje duże prawdopodobieństwo, 
iż był to Knyszyn. Przemawia za tym 
kilka przesłanek. Po pierwsze 
Knyszyn był ulubionym miejscem 
Zygmunta II Augusta. Chętnie tu 
przebywał i polował. Król i książę 
byli dobrymi przyjaciółmi i czasem 
razem polowali. Zygmunt II August 
posiadał ogromne stajnie królewskie 
i zwierzyniec w Knyszynie. Ponadto 
jest również wzmianka o dzikich 
koniach w królewskich stajniach 
króla Zygmunta I Starego, które były 
krzyżowane z udomowionymi 
końmi. Informacje o dzikich koniach 
znajdujemy także w źródłach 
dotyczący hetmana Jana Zamoy-
skiego, który od 1565 r. pełnił funkcję 
sekretarza króla Zygmunta II 
Augusta a od 1574 r. starosty 
knyszyńskiego. Zamoyski przejął 
część koni ze stajni króla Zygmunta 
II Augusta, posiadał również znany 
zwierzyniec pod Zamościem. Do 
zwierzyńca zakupił z Litwy żubry, 
łosie i inne zwierzęta oraz zarządził 
ich transport przez Knyszyn do 
Zamościa. Położenie Knyszyna w 
pobliżu Wielkiego Pustkowia z jego 
dzikimi końmi, korzystne warunki do 
trzymania zwierząt w królewskich 
włościach knyszyńskich i zaintereso-
wanie władcy na miejscu to czynniki, 
które pozwoliły przetrwać dzikim 
koniom jeszcze przez jakiś czas. 
Dlatego tak ważny jest Knyszyn w 
badaniach dr. Cisa van Vuure. 

Więcej na temat dzikich 
koni można przeczytać  w książce dr 

Cisa van Vuure, która właśnie 
ukazała się na polskim rynku „From 
kaikan to konik — facts and 
percept ions  sur rounding the  
European wild horse and the Polish 
konik” (Wydawnictwo Semper, 
Warszawa 2015).

Spotkanie zakończyło się 
pamiątkowym zdjęciem z holender-
skim badaczem. 

Serdecznie dziękujemy ks. 
proboszczowi Andrzejowi Sadow-
skiemu za okazaną pomoc w 
organizacji pobytu Cisa van Vuure     
w Knyszynie, wspaniałe przyjęcie     
i niezwykle ciepłą atmosferę. Także 
za okazaną pomoc dziękujemy: Krzy-
sztofowi Bagińskiemu wiceprezeso-
wi Knyszyńskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta Augusta 
a także wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację spotkania.  

•

AKTUALNOŚCI
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Tomasz Krawczuk jest znany w 
Knyszynie i  okolicach przede 
wszystkim jako krwiodawca, który 
przez 41 lat przekazywał krew 
potrzebującym, a także organizował 
krwiodawstwo. Znany jest również z 
pisarstwa: choćby w ostatnim numerze 
„Gońca Knyszyńskiego” opisywaliśmy 
jego „Krwionałki”  duży tom 
aforyzmów o krwi i nie tylko.

Kto ty jesteś? / Dawca krwi. / 
Jaki znak twój? / Kropla krwi. — tak 
zaczyna się jego kolejny tomik pt. 
„Darem serca”, który właśnie ukazał się 
nakładem Knyszyńskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta Augusta. 
Zawiera 41 wierszy poświęconych w 
dużej mierze krwiodawstwu, a pisanych 
w latach 1993-2015. 

D l a  k o g o ś ,  k t o  z n a  
działalność społeczną i pisarstwo 
Tomasza Krawczuka, zaskakujące jest, 
że krew jako „dar serca” nie jest w 
książce najważniejszym tematem, ale 
tylko punktem wyjścia do szerszej 
tematyki, którą jest refleksja nad 
światem i przemijaniem człowieka. 
Takie myślenie przybiera w tomiku 
nierzadko formę modlitwy, a całość 
można określić mianem poezji 
religijnej (Krawczuk wierzy, że dobro 
zbawi świat). Najdobitniej świadomość 
przemijania widać w jednym z 
krótszych wierszy pt. „Gdy tam, gdzie 
wiedzie szlak”: 
Gdy po mnie nie zostanie nic
oprócz pożółkłych fotografii,
błękitny przywita mnie świt
w miejscu, którego nie ma na mapie!

I kiedy sypną mi piach
i okryją mnie cztery deski,
pójdę tam, gdzie wiedzie mój szlak,
na połoniny, na niebieskie.

Czytając poszczególne wier-
sze zauważa się ewolucję autora, który 
pierwsze wiersze formułuje w formie 
„Katechizmu dla dzieci” (wiersz „Kto 
ty jesteś…”), bajki dla dzieci (Mała 
Hania ciężko chora / Poszła z mamą do 
doktora / A Pan doktor Hanię bada, / 
Kiwa głową, trudna rada z wiersza pt. 
„Najlepsi w świecie”), by dość szybko 
przejść do poważnych wierszy w formie 
niemal rozważań religijnych.

Otóż przesłanie tomiku, pisa-
ne z perspektywy człowieka dojrzałego 
jest następujące: życie należy przeżyć 
jak najlepiej, a najlepiej to znaczy 
pomagając ludziom za pomocą tytuło-
wego „daru serca” — ten dar rozumieć 
należy i dosłownie 
jako np. krew, ale i 
w przenośni jako po 
prostu dobroć. Tak 
też czytamy w za-
kończeniu ostatnie-
go wiersza pt. „A 
bliźniego — jak 
siebie samego”:
Pomagaj  mu w 
życiu, / bo wiara jest 
m a r t w a  b e z  
uczynków! / I bądź 
dobrocią innym 
cały czas, / a dojrzy 
cię na pewno Pan 
nasz!                      •

„Gdy po mnie nie zostanie nic…”
nowy tomik Tomasza Krawczuka

MAREK OLESIEWICZ
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Odkąd wprowadzili się do ich domu 
państwo Leonard i Lilian Barber (on 
z „niższej klasy urzędniczej”), 
Francis słucha odgłosów za ścianą. 
Zgrzytu szylingówek, wrzucanych 
do licznika gazowego, skwierczące-
go na patelni bekonu, dźwięku 
gramofonu, szurania nogami w 
domowych pantoflach, przyciszo-
nych głosów, tłumionego chichotu.

Utwór brytyjskiej pisarki 
Sarah Waters „Za ścianą”, to 
literackie „trzy w jednym”: powieść 
obyczajowa, romans i kryminał.

Autorka uznanych powieści 
historycznych, rejestruje i opisuje 
konsekwencje I wojny światowej, 
prawdziwej hekatomby. Wśród 
milionów ofiar, znaleźli się bracia 
głównej bohaterki. Pośrednią ofiarą 
stał się także jej ojciec. (Przy okazji 
— pan Wray zostawił obie kobiety z 
długami i bez pieniędzy.) Jest rok 
1922. Ulicami Londynu wędrują 
weterani wojenni, poszukujący 
pracy. Niektórzy „szczęśliwcy” 
zostają pucybutami lub sprzedają 
sznurowadła. Pauperyzacja dotyczy 
także osób z wyższych warstw 
społecznych, jak pani i panna Wray.

Panna Francis Wray jest 
centralną postacią powieści. Jej 

towarzyszymy w każdy pracowity 
dzień, od świtu, po późny wieczór. 
P a n i e n k a  z  d o b r e g o  d o m u ,  
właścicielka willi w eleganckiej 
dzielnicy Londynu, Champion Hill, 
bez oporów wkłada fartuch,  
nietwarzową chustkę i froteruje 
parkiety, zamiata ganek, (świadoma 
ciekawskich lub współczujących 
spojrzeń sąsiadów), wynosi kankę na 

Panna Wray
TERESA DUBICKA
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mleko, negocjuje ceny mięsa z 
dostawcą. Przygotowuje i podaje 
posiłki. Wykonuje prace kucharki i 
dwóch służących, zatrudnianych, do 
niedawna, przez państwa Wray.

Francis, zmuszona okoli-
cznościami, rezygnuje ze swych 
planów, rzadko ogląda się wstecz, 
godzi się na prozaiczne życie, które 
wiedzie. Staje się głową, mózgiem i 
sercem domu. Jednakże wciąż, 
głęboko ukryte, drzemią w niej 
niewygasłe tęsknoty… Nieliczne 
przyjemności to wieczorny papieros, 
który z wprawą skręca, środowe 
wyjście z matką do kina, dwa-trzy 
razy w miesiącu, kilka popołudnio-
wych godzin, spędzanych poza 
domem.

Dotychczasowe rytuały i 
porządek życia burzy pojawienie się 
lokatorów, państwa Barberów, 
zwłaszcza Lilian Barber. Okaże się, 
iż Lilian przyczyni się także do 
zachwiania świata wartości, ładu 
moralnego.

Jak to się stało, że obie, tak 
różne kobiety, połączyło uczucie i — 
nie do opanowania — namiętność? 
Począwszy od przestrzeni, która je 
otacza, którą same zaaranżowały. 
Schludny, surowy wręcz ascetyczny 
pokój Francis i salon pani Barber: 
p rze ładowany,  zagracony,  z  
mnóstwem bibelotów i „durno-
stojek”. „Koraliki, koronki, frędzle, 
strusie pióra” — jak dom Ali Baby — 
zauważa Francis. Nierzucające się w 
oczy stroje panny Wray (niestety — 
niemodne i znoszone) i sukienki 
Lilian, z najmodniejszych wykrojów, 
w krzykliwych barwach. Zaiste 
famme fatale z niesfornym loczkiem 

za uchem!
Ona — Francis — niezależ-

na, we wczesnej młodości buntowni-
cza i radykalna w poglądach, dzielnie 
radząca sobie z przeciwnościami 
losu. Uczciwa i odważna. Gotowa 
narazić się na potępienie społeczne i 
ostracyzm, nie chce żyć w kłamstwie 
i obłudzie. Pamięta o zasadach moral-
nych i boleśnie zdaje sobie sprawę, w 
jakich okolicznościach je podeptała.

I ta druga ona — Lilian — 
zewnętrznie atrakcyjna i urocza, 
uważana przez bliskich za „artystkę”, 
przecież niegłupia, ale pospolita, 
powierzchowna, bezrefleksyjna. 
Żyje u boku niekochanego męża, bo 
tak jej wygodnie, konformistka. 
Mogłaby powtórzyć za panem 
Barberem: „(…) życie jest za krótkie 
na wstyd.”

Francis, na sali sądowej, 
zdaje sobie sprawę z ludzkich 
ułomności i własnej słabości. Zdolna 
do autorefleksji, głównie do siebie 
odnosi słowa: „(…) jak dobroć, 
odwaga, lojalność topnieją w obliczu 
strachu”. Sentencja wyroku sądowe-
go przez chwilę dała jej złudzenie 
lekkości. Jednakże „Ta lekkość była 
lekkością popiołu, (…) była wypalo-
na, wyschnięta na wiór.”

Otwarta kompozycja powie-
ści, umożliwia różne interpretacje 
zakończenia. Pod powiekami Francis 
przesuwają się twarze osób — ofiar 
jej związku z Lilian. Obie kobiety 
trzymają się za ręce i siedzą w 
półmroku. Albo nie będę miały siły i 
odwagi, aby „stanąć w prawdzie” w 
blasku dnia, albo spowijający je mrok 
nabiera symbolicznego, posępnego 
znaczenia.                                         •
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esień funduje nam specyficzną 
aurę, nastrajającą do podejmo-Jwania wewnętrznych refleksji 

dotyczących przemijania. Skończyło 
się lato, po którym zostały tylko 
wspomnienia wyjątkowo upalnych w 
tym roku dni, miłych przeżyć 
doświadczanych podczas różnych 
wyjazdów oraz zachwytu nad świa-
tem i pięknem drugiego człowieka. 
Czasem pogoda darzy nas słońcem, 
bezchmurnym niebem, momentami 
chłoszcze zimnym wiatrem, funduje 
chłodny prysznic, wita rześkim 
porankiem i mgłą. W takim klimacie 
nasze odczucia przypominają 
otaczającą nas aurę. Gdy do tego 
dojdą problemy i  codzienne 
trudności, teraz bardziej odczuwalne 
niż w słoneczne dni, to można rzec, że 
podstawa depresyjna gotowa.

Niedawno poranek wrześ-
niowy przywitał nas gęstą mgłą, 
przez którą niewiele można było 
ujrzeć. Trudno jest poruszać się 
samochodem w takiej mgle, gdy 
droga nie jest dobrze widoczna. A 
jednak ktoś, kto postawił sobie cel 
podróży, bez względu na pogodę 
musi pokonywać dystans. Można 
znaleźć w tym analogię do naszego 
życia. Moment mgielnego zacie-
mnienia drogi, przypomina naszą 
codzienną wędrówkę.  Mamy 

określony cel ziemskiej drogi życia, 
ale nie zawsze jest to droga słoneczna 
i pozbawiona mgieł, a mimo to, nie 
możemy z niej zawrócić, zdezertero-
wać. Tych „mgieł” w naszym życiu 
często jest aż nadto. Spotykamy je 
właściwie każdego dnia. A są to 
momenty, które wybijają nas z 
normalnego toku funkcjonowania, 
myślenia, odczuwania. Taką „mgłą” 
w naszym życiu może być nagłe i 
trudne doświadczenie. Może nią 
być drugi człowiek, którego słowa, 
gesty lub czyny wprowadzają 
zamęt w nasze serce i umysł. Może 
też wiązać się z codziennymi 
trudnościami i obowiązkami, które 
wydają się zbyt ciężkie, a życie 
zdaje się być wówczas takie szare, 
pozbawione kolorów i radości… 

Cóż zatem powinniśmy 
czynić, by te trudności nas do końca 
nie zżarły, a depresja nas nie złamała? 
Z pewnością potrzeba spojrzenia 
przez tę mgłę, na cel, do którego 
zdążamy. Tym celem tu na ziemi jest 
z pewnością szczęście osób, na któ-
rych nam zależy. To sprawia, że nasze 
czyny motywowane są miłością, a nie 
egoistycznym użalaniem się nad 
sobą. Gdy matka kocha prawdziwie 
swoje dzieci i swoją rodzinę, mimo 
tego, że ma masę różnych obowiąz-
ków, jest szczęśliwa, bo jej poświęce-

Jesienna refleksja
ks. JERZY CHWIEĆKO



39

RELIGIA

nie dostrzegają najbliżsi, a ich 
szczęście daje również i jej radość. 
Podobnie ojciec, który troszczy się o 
dobro swojej rodziny. Jego poświęca-
nie się z miłości dla najbliższych, 
wyrywa go z ciasnego kręgu skupia-
nia się na sobie. W poświęceniu 
najbliższym rodzice odnajdują swoje 
wewnętrzne spełnienie. 

Ta sytuacja ma miejsce 
również w życiu młodych ludzi, a 
więc tych, którzy startują w 
dorosłość. Być może obowiązki 
szkolne i akademickie są swoistą 
„mgłą”, przez którą widać tylko 
ograniczoną drogę: dom-szkoła, 
szkoła-dom, bo na nic już więcej nie 
starcza czasu. Ale za tą „mgłą” 
istnieje radość ukończenia szkoły, 
czy studiów, zdobycia wykształcenia 
i ułożenia sobie życia u boku 
kochanej osoby. Ale tę „mgłę” trzeba 
przejść, przetrwać i żyć myślami 
wybiegającymi wprzód. Takie trudne 
i zamglone odczucia stają się 
udziałem wielu ludzi. Nie jesteś sam 
ze swoim problemem, a życie innych 
ludzi, Twoich rówieśników nie jest 
też sielanką. Na trasie, w mgle, 
sznurkiem, powoli jadą wszystkie 
samochody, których kierowcy chcą 
bezpiecznie dotrzeć do celu. 
Podobnie jest w życiu. Trzeba 
cierpliwie i mozolnie przedzierać się 
przez tę „mgłę”, aż horyzonty staną 
się znów widoczne, a cel trasy jasny. 

Aby w tej „mgle” nie 
zabłądzić i nie skręcić w bocznicę, w 
której się ugrzęźnie, potrzeba 
dobrych halogenów. Bóg zechciał 
nas nimi obdarzyć. Pierwszym z 
nich jest rozum. Bez niego w tej 
„mgle” będziesz pędził na oślep i na 

pierwszym zakręcie wylecisz z trasy. 
Bez używania tej władzy, nawet 
wolność i miłość, i to całe piękno z 
nią związane, stanie się płaszczyzną 
Twojego nieszczęścia. Zamiast 
światła dla osoby, którą być może 
kochasz, będziesz po prostu „mgłą”, 
egoistycznym ściemniaczem. Zanim 
podejmiesz jakąkolwiek decyzję, 
użyj tej władzy. Kolejnym haloge-
nem jest sumienie. Dbaj o nie 
czyniąc dobry rachunek sumienia. 
Nie spłycaj go i nie zniekształcaj, 
tłumacząc winy przed sobą samym. 
Od tego jest sakrament pokuty. 
Wiedz, że z dobrym i prawym 
sumieniem skutecznie znajdziesz 
sposób, by rozwiać „mgłę”, która 
pojawi się w Twoim życiu i odczuć 
wewnętrzny pokój. Najważniejszym 
halogenem jest wiara. Właściwie to 
ona skupia w całość jak soczewka 
pozostałe światła. Bo to ona wyzna-
cza nadprzyrodzony cel naszego 
przedzierania się przez zamgloną 
ziemską rzeczywistość. Rozum, czy 
sumienie, nie są dane nam tylko na 
użytek w doczesności. One mają nam 
pomóc dojść do tego ostatecznego 
celu. A więc dbaj o swoją wiarę, o 
Twój osobowy kontakt z Panem 
Bogiem. Nikt nie pragnie Twojego 
szczęścia tak jak On. Nikt nie jest w 
stanie zapewnić Ci skutecznej 
ochrony, wlać w serce nadzieję, nowe 
motywacje i radość życia, jak właśnie 
On. Żadna mgła, ani trudność, nie jest 
w stanie ograniczyć Jego Wszech-
mocy. I pamiętaj, że cel, do którego 
zdążasz, idąc nieraz przez mgłę, o 
wiele bardziej przewyższa naj-
szczęśliwsze momenty, przeżywane 
przez Ciebie  tu  na  z iemi…                 
•
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