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POEZJA

REGINA ŚWITOŃ

Do matki

Zachód rzuca do okien symfonie kolorów.
Nad fotografią odblask migotliwy toczy.
W sztafażach amarantów jej przygasłe oczy
przemawiają ciszą pogodnego wieczoru.

Kroplą serca otwieram krajobrazy wspomnień.
Tam dzieciństwo jak łąka w kwiecistej sukience.
Ona zapachy słońca wciska w moje ręce,
niby ścieżka promienna uśmiecha się do mnie. 

I widzę ją przygiętą zmierzchem samotności,
z różańcem trosk codziennych, westchnieniem do Boga.
Matko, za ślad tęsknot wydeptanych na progach

posyłam ci łzę, jakbym osnowę promieni
przeplatała wątkiem niespłaconej miłości.
Trzeba wejść w link zachodu, żeby Cię docenić.
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Trwa przebudowa drogi gminnej 
wraz ze skrzyżowaniem z drogą 
powiatową w Guzach oraz ul. Podla-
skiej i Goniądzkiej w Knyszynie. 
Łączna długość przebudowywanych 
dróg wynosi blisko 778 m. 

Roboty wykonuje Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe 
„Unodrog” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Grajewie. 

Łączny koszt inwestycji 
wynosi 525,5 tys. zł w tym 50% 
dofinansowania z  krajowego 
Program Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.                             •

Lepsze drogi w gminie

Roboty w Guzach
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AKTUALNOŚCI

Prace drogowa na ul. Podlaskiej

Wyasfaltowana ul. Goniądzka
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AKTUALNOŚCI

Kto ma najpiękniejszy ogród?

Burmistrz Knyszyna ogłosił II edycję 
konkursu „Najładniejszy ogród w 
gminie Knyszyn w 2016 roku”.

Głównym celem konkursu 
jest zachęcenie oraz wyróżnienie 
mieszkańców gminy Knyszyn do 
kształtowania i poprawy wizerunku 
posesji, promocja pomysłowości 
oraz rozwiązań mających pozytywny 
wpływ na wygląd i estetykę gminy.

Uczestnikami konkursu 
mogą być właściciele ogrodów z 
obszaru gminy Knyszyn, którzy 
zgłoszą swój udział wypełniając 
dek la rac je  p rzys tąp ien ia  do  
konkursu. Podpisane deklaracje 
należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Knyszynie do dnia 30 czerwca.

Oceny zgłoszonych ogro-

dów dokona komisja konkursowa, 
która podczas wizytacji zwróci 
uwagę na ogólny porządek w 
ogrodzie, kwietniki, skalniaki, murki 
kwiatowe, pergole, różnorodność 
kwiatów i krzewów, zagospoda-
rowanie ogrodu elementami małej 
architektury oraz oryginalność i 
pomysł na zagospodarowanie 
ogrodu.

Ocena zgłoszonych posesji 
prowadzona będzie od 1 do 6 lipca. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
9 lipca podczas Dni Knyszyna.

Regulamin oraz karty 
zgłoszeniowe dostępne na stronie 
internetowej www.knyszyn.pl oraz w 
Urzędzie Miejskim w Knyszynie, w 
pokoju nr 17.                                     •

W ubiegłym roku laureatami konkursu zostali Wiesława Dobreńko, Regina Świtoń  
i Cezary Sitkowki
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 ���
Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej 

śmierci naszej wieloletniej Koleżanki

Ś. P.
Krystyny Marii Daniszewskiej

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia
 

Burmistrz Knyszyna
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Knyszynie

 ���
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krystyny Marii Daniszewskiej
pracownika Urzędu Miejskiego w Knyszynie

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Knyszynie
oraz radni i sołtysi gminy Knyszyn

 
 

 ���
Z głębokim żalem żegnamy

Ś. P.
Krystynę Marię Daniszewską

wieloletnią Prezes UKS „Podlasiak Knyszyn”

wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składa Zarząd oraz członkowie UKS „Podlasiak Knyszyn”
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Maratony Kresowe w „Królewskim Grodzie”

Jarosław Wolcendorf, Jacoob-
cycles.com, 4. miejsce Open, 2. 
miejsce kat. Elita Plus, dystans 
maraton: „Słyszeliśmy dużo dobrego 
zarówno pod względem organizacji, 
jak i urokliwych tras. Zdecydowanie 
p o t w i e r d z a m y  —  i m p r e z a  
organizacyjnie stała na wysokim 
poziomie (...)”.

„Podsumowując cały wyścig — 
kawał dobrej roboty wykonali ludzie 
z zespołu Maratony Kresowe. Trasa 
idealnie oznakowana, bufety działały 
sprawnie, obsługa w biurze miła i 
uprzejma. Polecamy i na pewno 
odwiedzimy jeszcze  „śc ianę  
wschodnią”.

Anna Dymczyk, Chogi pl. III miejsce 
kategoria Fit 3, dystans półmaraton

W niedzielę 8 maja niewielki 
Knyszyn stał się podlaską stolicą 
kolarstwa. Na starcie wszystkich 
dystansów stanęło ponad 500 
zawodników z 85 miejscowości, 
którzy tego dnia wybrali Maratony 
Kresowe jako swoje wyzwanie.

Knyszyn był ulubionym 
miastem króla Zygmunta Augusta. W 
cieniu historycznego romansu króla i 
Barbary Radziwiłłówny, strzała 
amora dosięgła również zawodni-
ków: „Raz pojedziesz na MK i 
zakochasz się na zabój” — napisał 
Robert Borkowski, MTB Suwałki, 
31. miejsce kategoria Master.

O tym, co tym razem 
przygotowali organizatorzy na trasie, 
najlepiej opowiedzą sami zawodni-
cy:

SPORT
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„Trasa niby nie skomplikowana, ale 
na swój sposób urozmaicona — tu 
piasek, tam korzenie, to zaraz jakieś 
bagienko, trek szedł jak dzik przez te 
smaczki, a i zjazdy też były całkiem 
całkiem. Miłym zaskoczeniem był 
ten ostatni 2 km przed metą, ze 
wszystkich najlepszy i akurat cały 
mój(…). Generalnie straaaasznie 
męcząca trasa, z uwagi na masę 
długich podjazdów o małym 
pochyleniu, dla mnie morderstwo.”

MTB Huragan Międzyrzec Podlaski 
9. drużyna w klasyfikacji generalnej 
na dystansie półmaraton

„Jeśli Maratony Kresowe mówią 
wam, że będzie płasko, lekko i 
przyjemnie, nie wierzcie im, kłamią 
żywo w oczęta. Mimo zachwalanych 
widoków i okoliczności przyrody, nie 
było czasu na podziwianie. Jedyne 
widoki to przednie koło i ścieżka 

bezpośrednio przed nim. Tyle 
patyków, korzeni i dziur, jedyne co 
pozostawało to pełne skupienie i 
mocne trzymanie kierownicy, inaczej 
można było stracić ząb a nawet kilka. 
Masa odcinków piaszczystych i 
bagiennych weryfikowała, kto ma 
farta lub technikę, a kto nie.

Było ciężko, gorąco, pełno 
kurzu i  chaszczy,  naprawdę 
niebezpiecznie. Były upadki, dużo 
kapci, łańcuchy urwane i koszule 
porwane. Szczęściem do mety 
dojechali wszyscy zdrowi.

Jak mówi nasz multimedalista 
Łukasz: „Tyle wysiłku i energii, co 
wkładało się w ten wyścig, na 
Mazowszu starczyłoby na miejsce w 
czołówce”. 
„Maratony Kresowe stawiają 
poprzeczkę wysoko, jeśli chodzi o 
wymagania trasy jak i organizację. 
Szacun za to wielki.”

SPORT
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Sarunas Pacevicius Sprint 
SPB Bank Team odniósł kolejne 
zwycięstwo. 66 km maratonu 
pokonał w niecałe 2,5 godz. 
Arkadiusz Jusiński z Renault Team 
po raz drugi musiał uznać przewagę 
rywala, z którym przegrał na finiszu o 
grubość opony. Trzecim zawodni-
kiem królewskiego dystansu został 
Grzegorz Maleszka, również z 
Renault Team.

W ś r ó d  p a ń  n i e  b y ł o  
niespodzianek. Wygrała faworytka, 

SPORT

Izabela Kłosowska z Bliska Team,     
8 minut później linię mety przekro-
czyła Aleksandra Zinówko Milsport 
Blu Team, na trzecim miejscu 
zameldowała  s ię  Magdalena  
Gołębiewska, koleżanka teamowa 
zwyciężczyni maratonu.

Dużych emocji dostarczył 
dystans półmaraton, silnie obsadzony 
przez najszybszych kolarzy ściany 
wschodniej. Litwin, Białorusin           
i  Po lak  za ję l i  odpowiedn io  
poszczególne miejsca podium. 
Domantas Tauras z S-Sportas 
otrzymał laur zwycięzcy, drugie 
miejsce przypadło Mikalaiovi 
Khiaviukowi,  reprezentatowi  
drużyny Bikenroll. Skład najszybszej 
trójki zamknął Piotr Krysiewicz 
Peleton UKS Wygoda Białystok.

Ze zdecydowaną przewagą 
wśród pań wygrała Białorusinka, 
Ksenia Klasabutsko z Bikenroll, 
drugą zawodniczką półmaratonu 
została Agnieszka Pomian Chogi.pl, 
trzecie miejsce przypadło Katarzynie 
Citko z Bliskiej Team.

Na dystansie Author Mini 
Maraton najszybszy był Kamil 
Grabowski z KK 24h, miejsce II zajął 
Kacper Bondaruk, najniższy stopień 
podium przypadł  w udzia le  
Kamilowi Korolczukowi z SKK 
Sokół. Gawek Marta z UKS Wygoda 
Bliska Team wygrała wśród kobiet, II 
była Paulina Nowak z GKK Optyk 
Grodzisk Mazowiecki, III miejsce 
przypadło 9-letniej Nikoli Glinie-
ckiej z SKK Sokół.

              •
Fundacja 

„Maratony Kresowe”



10 maja o godzinie 9.00 w sali 
gimnastycznej ZSO w Knyszynie 
odbyła się IV edycja Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego „Bez-
błędek” skierowanego do uczniów 
klas II i III szkół podstawowych z 
powiatu monieckiego. Dzień później 
do konkursu przystąpili uczniowie 
klas IV-VI z tego samego okręgu.

Głównym celem konkursu 
było promowanie umiejętności w 
zakresie ortografii oraz propago-
wanie wśród uczniów i nauczycieli 
idei wspólnej odpowiedzialności za 
język polski.

U c z e s t n i c y  k o n k u r s u  
wykazali się wysokim poziomem 
znajomości ortografii i zasad pisowni 
polskiej. Podczas pracy samodzielnej 
uczniowie pisali dyktando w części 

EDUKACJA
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pierwszej, zaś w drugiej wykazywali 
się umiejętnością stosowania reguł 
ortograficznych, rozwiązywali 
krzyżówki i rebusy z trudnością 
ortograficzną, uzupełniali tekst z 
lukami.

Do konkursu pierwszego 
dnia zgłosiło się 22 uczniów z klas II-
III z ośmiu szkół podstawowych z 
powiatu monieckiego: z Goniądza, 
Trzciannego, Dolistowa, Krypna, 
Knyszyna, Jaświł, Moniek (ze Szkoły 
Podstawowej nr 2) i Jasionówki. Z 
klas IV-VI w konkursie brało udział 
33 uczniów. Z wymienionych wyżej 
szkół nie zgłosiła się Szkoła 
Podstawowa z Jaświł, zaś dołączyła 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach.

Prace zostały ocenione 
przez komisję konkursową (powoła-

Bezbłędek 2016
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ną zgodnie z regulaminem), w skład 
której weszli: Krystyna Urbanowicz, 
Regina Świtoń, Krystyna Piszcza-
towska, Alicja Witkowska, Anna 
Brzozowska-Prymas, Beata Grygo, 
Doro ta  Burymska  i  Bożena  
Kuczyńska.

Tytuł „Bezbłędka” 2016 
otrzymali: w kategorii uczniów klas 
II – Hanna Ciborowska za Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mońkach; w 
kategorii uczniów klas III – K a c p e r  
Dębkowski ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mońkach, zaś w kategorii 
uczniów klas IV-VI – Antonina 
Szwarc ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mońkach.

Pozostałe miejsca zajęli:
w kategorii klas drugich:
II miejsce Wiktoria Łapińska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach
III miejsce – Magda Gołębiewska  ze 
Szkoły Podstawowej w Trzciannem
w kategorii klas trzecich:
II miejsce – Szymon Koda ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mońkach
III miejsce – Kacper Dębkowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach
w kategorii klas IV-VI:
II miejsce – Wiktoria Dziekońska ze 
Szkoły Podstawowej w Trzciannem
III miejsce – Martyna Okrasińska ze 
Szkoły Podstawowej w Knyszynie
Osoby wyróżnione: Klasa II
1. Urszula Prymas – SP Jasionówka
2. Julia Citko – SP Jasionówka
3. Zuzanna Węgrzynowicz – SP nr 2 
Mońki
4. Klaudia Namojlik – SP w 
Jaświłach
5. Katarzyna Radzajewska – SP w 
Trzciannem
6. Tomasz Borys – SP w Knyszynie

7. Jakub Gutowski – SP w Knyszynie
8. Wiktoria Olszyńska – SP w 
Goniądzu
Klasa III
1. Julia Kamińska – SP w Goniądzu
2. Weronika Olszańska – SP w 
Goniądzu
3. Oliwia Adamska – SP w 
Trzciannem
4. Kacper Okruszko – SP w 
Dolistowie
5. Karolina Rafałowska – SP w 
Knyszynie
6. Natalia Grygorczyk – SP w 
Knyszynie
7. Damian Amonowicz – SP nr 2 w 
Mońkach
8. Kornelia Kozłowska – SP nr 2 w 
Mońkach
Klasy IV-VI
1. Karolina Nikołajuk – SP nr 2 w 
Mońkach
2. Agata Woźniewska – SP w 
Knyszynie
3. Wiktoria Klepacka – SP nr 1 w 
Mońkach
4. Julia Zalewska – SP nr 2 w 
Mońkach

O zwycięstwie zadecydo-
wały niewielkie różnice punktowe, 
co świadczyło o wyrównanym 
poziomie umiejętności uczniów. W 
kategorii klas IV-VI doszło nawet do 
dogrywki.

„Bezbłędek” nie odbyłby 
się, gdyby nie hojność  i finansowe 
wsparcie naszych sponsorów. 
Nagrody zostały ufundowane przez 
Burmistrza Knyszyna, Starostę 
Moniek i Radę Rodziców z ZSO w 
Knyszynie oraz indywidualnych 
sponsorów, którzy chcieli zostać 
anonimowi. Zaangażowanie oraz 

EDUKACJA
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p o m o c  p r z y c z y n i ł a  s i ę  d o  
ufundowania wspaniałych nagród 
uczestnikom konkursu i pomogła w 
jego realizacji. 

Szczególne podziękowania 
kierujemy do Rady Rodziców z ZSO 
w Knyszynie. W tym roku konkurs 
„Bezbłędek” wsparli kwotą 900 
złotych.

Na zakończenie konkursu 
Burmistrz Knyszyna Jarosław 
Chmielewski podkreślił, że polska 
pisownia jest bardzo trudna, a chęć i 
możliwości uczestniczenia w takim 
konkursie zasługuje na pochwałę i 
wyróżnienie. Uczestnicy otrzymali z 
jego rąk wspaniałe nagrody, które 
pozwolą im w dalszym ciągu kształ-
tować ortograficzne umiejętności.

Kończąc IV edycję Powia-

towego Konkursu Ortograficznego 
„Bezbłędek” dyrektor ZSO w 
Knyszynie Adam Śledziewski wraz z 
wicedyrektor Marią Łempicką 
podziękowali  za organizację 
konkursu pomysłodawczyniom: 
Małgorzacie Fiedoruk, Bernadecie 
Przybyszewskiej, Justynie Jaromiń-
skiej i Bożenie Marciszewskiej 
nauczycielkom ZSO w Knyszynie. 
Zapowiedzieli również piątą edycję 
w tych samych grupach wiekowych 
w następnym roku.                            •

Organizatorki konkursu:
Małgorzata Fiedoruk,
Bernadeta Przybyszewska,
Justyna Jaromińska,
Bożena Marciszewska

EDUKACJA
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Ogólnopolski Zjazd Szkół 
rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie

12 i 13 maja dyrekcja wraz z pocztem 
sztandarowym Gimnazjum im. 
Witolda Pileckiego uczestniczyła w 
IV Ogólnopolskim Zjeździe Szkół 
rtm. Witolda Pileckiego.

Honorowy patronat nad 
zjazdem objął prezydent Andrzej 
Duda oraz minister edukacji Anna 
Zalewska. Głównym sponsorem był 
Instytut Pamięci Narodowej. Było 
też wielu innych sponsorów: organ 
prowadzący, firmy prywatne.

Gdy rok temu — 25 maja 
n a d a w a l i ś m y  i m i ę  n a s z e m u  
gimnazjum, byliśmy 28. szkołą w 
Polsce im. Witolda Pileckiego. W tej 
chwili tych szkół jest 34. Na zjazd 
przyjechało 30 szkół z całej Polski. 
Są wśród nich szkoły podstawowe, 
gimnazja, licea, bursy oraz jedna 
szkoła wyższa z Oświęcimia. 
Pierwszy dzień zjazdu odbył się w 
Morągu, drugi w Łącznie.

Pod względem organizacyj-

MARIA ŁEMPICKA

Od prawej Piotr Gajewski – dyrektor Departamentu Informacji i Promocji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Adam Śledziewski, Maria Łempicka, Marcin 
Jankowski,  Aleksandra Orłowska, Paulina Paszko

EDUKACJA
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nym zjazd był przygotowany 
perfekcyjnie. Gospodarze wykazali 
się niezwykłą gościnnością, a cały 
program był pomyślany tak, aby 
szkoły, które mają za patrona Witolda 
Pileckiego mogły się poznać i 
zintegrować. Temu służyła między 
innymi krótka prezentacja każdej z 
nich. Nasi uczniowie zaprezentowali 
szkołę świetnie. Wspomnieli między 
innymi o tym, że kładziemy nacisk na 
w a r t o ś c i  c h r z e ś c i j a ń s k i e  i  
patriotyczne, że wszyscy absolwenci 
naszego gimnazjum otrzymują 
ulubioną książeczkę Tomasza á 
K e m p i s  „ O  n a ś l a d o w a n i u  
Chrystusa”, że szkoła otrzymała 
imię, gdy znane już były wstępne 
wyniki wyborów prezydenckich, a 
prezydent elekt Andrzej Duda swe 
pierwsze kroki skierował na 

Rakowiecką,  by oddać hołd 
Witoldowi Pileckiemu. Złożyliśmy 
też życzenia imieninowe córce 
naszego patrona — Zofii Pileckiej-
Optułowicz, która była honorowym 
gościem zjazdu. 

Ważnym punktem dwu-
dniowych uroczys tośc i  by ło  
podpisanie listu intencyjnego w 
sprawie współpracy międzyszkolnej i 
przywracania pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych wśród szkół i placówek 
oświatowych w Polsce. Podpisali go 
dyrektorzy szkół w obecności gości.

Dodam jeszcze, że wszyscy 
uczestnicy zjazdu mieli zapewnione 
zakwaterowanie i wyżywienie.

IV Ogólnopolski Zjazd 
Szkół rtm. Witolda Pileckiego 
przebiegał pod hasłem; Niezłomni, 
Waleczni, Najodważniejsi.

Od lewej: Marcin Jankowski, Paulina Paszko, Zofia Pilecka – córka Witolda 
Pileckiego, Aleksandra Orłowska, Maria Łempicka, Adam Śledziewski

EDUKACJA
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W s z y s c y  Ż o ł n i e r z e  
Niezłomni byli postaciami wyjątko-
wymi, ale Witold Pilecki swoim 
heroizmem przesunął granice, do 
których może dotrzeć człowiek. 
Przykład jego pełnego człowie-
czeństwa naruszał komunistyczne i 
ateistyczne fundamenty.

Na odnalezienie docze-
snych  szczą tków jednego  z  
najodważniejszych ludzi świata 
wciąż czekamy, ale plon, który 
wyda j e  j ego  p rzedwcześn i e  
zakończone życie jest  coraz 
potężniejszy. Świadczy o tym między 
innymi w błyskawicznym tempie 
rosnąca liczba szkół, które za 
swojego patrona chcą mieć właśnie 
Witolda Pileckiego.                          •

Od lewej: Marcin Jankowski, Adam Śledziewski, Maria Łempicka, Krzysztof Kosior 
– wnuk Witolda Pileckiego, Paulina Paszko, Aleksandra Orłowska

EDUKACJA
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Sukcesy gimnazjalistów
W roku szkolnym 2015/2016 
uczniowie Gimnazjum im. płk. 
Witolda Pileckiego w Knyszynie 
osiągnęli liczne sukcesy. 
 

Wśród najlepszych znaleźli się:
• Kamila Rożenko kl. IIIA – 
Wojewódzki Konkurs z Geografii – 
laureatka, opiekun Wanda Kulesza,
• Marcin Jankowski kl. IIIA – I 
Ogólnopolski Konkurs Matematy-
czny dla uczniów klas III gimnazjum 
– finalista, opiekun Bogusława 
Gosko;
• Paulina Paszko kl. IIIB – Konkurs 
O r t o g r a f i c z n y  d l a  U c z n i ó w  
Gimnazjów – III  miejsce w 
województwie, opiekun Katarzyna 
Błahuszewska;
„Mistrz Matematyki” konkurs 
powiatowy– laureatka, opiekun 
Bogusława Gosko;
• Julian Iwanicki kl. IIIA – Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy Elżbiety 
Daniszewskiej „Od świtu do 
zmierzchu” – I miejsce, opiekun 
Maria Łempicka,
Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
poezji Leonardy Szubzdy „Między 
milczeniem a krzykiem” – III 
miejsce, opiekun Maria Łempicka;
• Zuzanna Dzierżanowska (Grad Prix 
specjalne), Paulina Paszko (II 
miejsce) ,  Marlena  Zalewska 
(wyróżnienie)  uczennice kl. IIIB 
—Wojewódzki Konkurs Poezji 
Rosyjskiej – finalistki, opiekun 
Maria Łempicka;
• Joanna Masłowska kl. IIA – XVI 
Konkurs Wiedzy Biblijnej dla 

gimnazjal is tów województwa 
podlaskiego – zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego, opiekun ks. 
Jerzy Chwiećko;
• Julia Sidorska kl. IIIB – Konkurs 
Plastyczny „Autoportret” – I miejsce, 
opiekun Anna Jelska;
• Paulina Puzan kl. IIIA – Konkurs 
wojewódzki „ Bombka i kartka 
bożonarodzeniowa” – I miejsce, 
opiekun Joanna Ostrowska;
• Adam Nowacki kl. I – „Choinka 
inaczej” – konkurs organizowany 
przez WOAK – I nagroda.
 

Sukcesy sportowe:
• Dawid Sokólski kl. I – Indywidu-
alne biegi przełajowe – I etap 
powiatowy, IV miejsce – etap 
wo jewódzk i ,  op iekun  Adam 
Kozłowski;
• Angelika Wróblewska IIA – 
Indywidualne biegi przełajowe – I 
etap powiatowy, III miejsce, opiekun 
Bernadeta Przybyszewska;
Sztafeta dziewcząt – awans do 
półfinałów województwa podlaskie-
go, opiekun Bernadeta Przybyszew-
ska.

Gratulacje wszystkim, 
którzy nie szczędzili swego trudu, 
czasu, zapału i przyczynili się do 
godnego reprezentowania naszego 
gimnazjum, odnosząc sukcesy.

Dyrekcja bardzo dziękuje 
nauczycielom, którzy nie szczędzili 
s w e g o  p r y w a t n e g o  c z a s u  i  
charytatywnie pracowali z uczniami, 
przygotowując ich do konkursów.     •  
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Zajęcia edukacyjne z języka angielskiego

„Enjoy My Origin”
KRYSTYNA JANKOWSKA

d 16 do 20 maja gościły w 
naszej szkole Candy Mo z OChin i Aasavari Joshi z Indii. 

Studentki przeprowadziły cykl zajęć 
edukacyjnych z uczniami szkoły 
podstawowej i gimnazjum, dzięki 
którym poznali oni kulturę tych 
krajów, ich zwyczaje i tradycje, 
kuchnię wraz ze specyficznymi 
przyprawami, stroje narodowe oraz 
inne rzeczy charakterystyczne dla 
kultur Chin i Indii. Zajęcia prowadzo-
no w języku angielskim przy pomocy 
metod aktywizujących, które w 
sposób naturalny pobudzały aktyw-
ność i ciekawość uczniów. Dzięki 
temu zadawali oni wiele pytań doty-

czących prezentowanych krajów. 
Po zajęciach w szkole 

Candy i Aasavari miały możliwość 
zwiedzania Knyszyna i okolic. We 
wtorek (17 maja) zwiedziły Kościół 
Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w 
Knyszynie, drewniany Kościół Św. 
Anny w Kalinówce Kościelnej oraz 
izbę regionalną mieszczącą się w 
lamusie, stojącym obok kościoła w 
Kalinówce. Dziewczyny zachwy-
cone były wnętrzem lamusa. Obej-
rzały sprzęty gospodarstwa domowe-
go, jakie były kiedyś używane. 
Następnie zobaczyły w Czecho-
wiźnie największe w Polsce sztuczne 
jezioro wykopane przez człowieka — 
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Jez io ro  Zygmun ta  Augus t a .  
Zachwycały się urokami wsi 
polskiej. Po powrocie do Knyszyna 
zatrzymały się jeszcze przy pomniku 
Króla Zygmunta Augusta, którego 
postać jest nierozerwalnie związana   
z naszą miejscowością. Na zakoń-
czenie wycieczki miały okazję 
spróbować dań regionalnych w 
restauracji Kugel. Candy zamówiła 
kugel i sernik, a Aasavari pierogi z 
kapustą i grzybami oraz naleśniki z 
serem. Dziewczynom bardzo 
smakowały polskie dania. Cieszymy 
się, że podobała im się wycieczka, a 
polskie jedzenie uważają za smaczne. 

19 maja Candy i Aasavari 
zwiedzały Tykocin — malowniczą 
miejscowość położoną w Kotlinie 
Biebrzańskiej nad rzeką Narew. Były 
zachwycone wizerunkiem i atmosfe-
rą miasteczka, a także jego bogatą, 
aczkolwiek smutną historią. 

Bardzo spodobał im się 
Zamek w Tykocinie oraz jego 

historia. Z ogromnym zainteresowa-
niem zwiedzały jego Salę Szklaną z 
największym piecem kaflowym w 
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, 
Wieżę Więzienną, która jest  
jednocześnie najwyższym punktem 
widokowym w okolicy, przechadzały 
się dziedzińcem  zamkowym, 
uwieczniając swój  pobyt  na 
zdjęciach. Następnie udały się do 
synagogi w Tykocinie zbudowanej w 
1642 r., zwiedziły jej wnętrze oraz 
zapoznały się z historią Żydów pol-
skich. Dziewczyny obejrzały rów-
nież muzeum historyczne miasta. Na 
koniec miały okazję spróbować dań 
kuchni żydowskiej w restauracji Tej-
sza. Potrawy bardzo im smakowały. 

Tydzień spędzony wspólnie 
ze studentkami z Chin i Indii 
będziemy mile wspominać. My 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy o krajach, z których pochodzą. 
One również miały okazję poznać 
naszą kulturę.                                    •
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Już na wspólne świętowanie z rodziną na świeżym powietrzu.
Knyszyński Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na

Piknik rodzinny „Teraz Rodzina”

5 czerwca (niedziela) w godzinach 12.00-17.45
na placu przy zabytkowym domu przy ul. Kościelnej 6 w 

Knyszynie

W programie:

• otwarcie wystawy starych radioodbiorników z 
kolekcji Zdzisława Jeleniewskiego,
• konkurs kulinarny na knysze, 
• dużo gier i zabaw dla dzieci i rodzin,
• całości towarzyszyć będzie dobra muzyka w 
wykonaniu zespołu Sonel.

O kolekcji starych radioodbiorników Zdzisława Jeleniewskiego pisaliśmy w listo-
padowym numerze „Gońca”. Teraz zbiory, każdy będzie mógł obejrzeć na żywo

KULTURA
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 Mama, tata i ja
13 maja w Knyszyńskim Ośrodku 
Kultury odbył się Powiaowy Festiwal 
Piosenki Przedszkolkaów pn. 
„Mama, tata i ja”.

Na scenie wystąpiło 26 
dzieciaków z powiatu monieckiego.

Do wojewódzkiego festiwa-
lu jury wybrało 4 wykonawców. Są 
to:
1. Hania Makuła — Goniądz;
2. Julia Drozdowska — Goniądz;
3. Wiktoria Bujnowska — Jaświły;
4. Szymon Żak — Jaswiły;
oraz przyznano 3 wyróżnienia:
1. Ola Oświecińska — Mońki;
2. Wiktoria Kupińska — Jaświły;
3. Hubert Ostrowski — Jaświły.

•
KOK

Knysze
w Radiu Białystok

Miło nam poinformować, że o 
knyszyńskich kulinariach można 
posłuchać w Radiu Białystok w 
kolejne trzy niedziele od 23 maja o 
godzinie 13.45, w ramach programu 
„Smaki Podlasia”. Relację można też 
obejrzeć na stronie internetowej 
Radia Białystok. Nasze knyszyńskie 
panie będą prezentować osuchy, 
kaszankę i knysze.

•

KULTURA
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Zielone Świątki
w Białostockim Muzeum Wsi

W niedzielę 15 maja w białostockim 
skansen ie  odby ł  s i ę  Fes tyn  
Etnograficzny „Zielone Świątki”.

Zespoły  z  Knyszyna ,  
Moniek, Trzciannego oraz Kalinówki 
Kościelnej odtworzyły obrzęd 
obchodzenia pól z królewną. Zespół 
Knyszynianki wystąpił również z 
widowiskiem „Pieczenie chleba”, zaś 
zespoły z Moniek i Trzciannego 
zaprezentowały „Odwietki” oraz 
„Tłokę u Pogorzelskich”.                  •

KOK

KULTURA
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8 maja odbył się w Bobrówce (gmina 
Jaświły) Regionalny Festiwal Pieśni 
Maryjnej. Uczestniczyło w nim 26 
zespołów. 

Gmina Knyszyn godnie 
reprezentowana była przez zespół 
Knyszynianki, Grupę Śpiewaczą z 
Kalinówki Kościelnej oraz Reginę 
Świtoń, która recytowała swoje 
wiersze.

Poziom fest iwalu był  
wysoki. Cieszy również to, że do 
grona zespołów z dużym doświad-
czeniem dołączają również grupy 
młodzieżowe.                                   •

KOK

Regionalny festiwal pieśni maryjnej

KULTURA
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 lutym minęła 10. rocznica 
śmierci księdza Andrzeja WDługosza, wieloletniego 

wikariusza knyszyńskiej parafii. 
Chciałbym przypomnieć jego 
sylwetkę.

Andrzej Długosz urodził się 
25 listopada 1910 roku w Woli 
Kamborskiej  k.  Korczyna w 
powiecie Krosno. Szkołę średnią 
skończył w Brzozowie, w diecezji 
przemyskiej. W latach 1933-34 odbył 
służbę wojskową. W tym czasie 
ugruntowało się ostatecznie jego 
powołanie kapłańskie. 

Rozpoczął starania o przy-
jęcie do macierzystego seminarium 
w Przemyślu. Okazało się jednak, iż 
nie przyjmowano tam osób, które 
odbyły służbę wojskową. Diecezja 
przemyska zawsze miała dużo 
kapłanów oraz chętnych do nauki w 
seminarium. Nieprzyjmowanie osób 
po służbie wojskowej było chyba 
elementem selekcji kandydatów. 
Odwrotna sytuacja miała miejsce w 
archidiecezji wileńskiej. Cierpiała 
ona  na  b rak  kap łanów.  Do  
seminarium byli przyjmowani także 
kandydaci, którzy nie dostali się do 
seminarium w innych diecezjach. 
Oczywiście jeżeli mieli dobre opinie. 

Andrzej Długosz złożył papiery do 
wileńskiego seminarium i został 
przyjęty. Naukę tam rozpoczął w 
1934 roku. 

Przed wojną wileńscy 
seminarzyści byli także studentami 
Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu im. Stefana Batorego. Przez kilka 
lat alumn Długosz był w seminarium 
kantorem, czyli głównym śpiewa-
kiem w seminaryjnym chórze. Przed 
wojną był na jednym roku z 
przyszłym męczennikiem alumnem 
Edwardem Jungiem. 

Wybuch II wojny światowej 
uniemożliwił klerykowi Andrzejowi 
przebywającemu na wakacjach w 
rodzinnych stronach powrót do 
wileńskiego seminarium. Jego 
rodzinne strony znalazły się pod 
okupacją niemiecką, natomiast Wilno 
zostało zajęte przez Litwinów. W 
lipcu 1940 roku cała Litwa dostała się 
pod okupację sowiecką. 

A n d r z e j  D ł u g o s z ,  z  
wyjątkiem pisma z seminarium „o 
stawieniu się do uczelni diakona 
Andrzeja Długosza”, nie miał 
żadnych dokumentów potwierdza-
jących naukę w wileńskim seminar-
ium. Dlatego też dopiero po długich 
staraniach został przyjęty do 

Ksiądz

Andrzej Długosz

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ



25

HISTORIA

seminarium w Przemyślu. W dniu 19 
marca 1941 roku w katedrze 
przemyskiej otrzymał święcenia 
kapłańskie. Po święceniach był 
wikariuszem w parafiach Gać i 
Kuzów w diecezji przemyskiej. 

Po II wojnie światowej z 
terenów archidiecezji wileńskiej, 
które przypadły Polsce, utworzono 
archidiecezję w Białymstoku. 
Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski 
zaczął ściągać księży archidiecezji 
wileńskiej, którzy w wyniku wojny 
rozproszyli się. Wezwanie do 
powrotu otrzymał także ks. Andrzej 
Długosz. W Białymstoku zjawił się w 
1947 roku. Został skierowany do 
parafii w Choroszczy jako wikariusz.

Z okresem posługiwania w 
Choroszczy wiąże się ciekawy 
epizod. W archiwum IPN zachował 
się donos jednego z agentów UB. 
Agent „Stern” doniósł do UB, że na 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego 
skarżył się ks. Andrzej Długosz z 
Choroszczy, któremu zwierzchnik 
nie pozwolił jechać na zjazd „księży 
bojowników” stwierdzając, iż 
„poprzewracało się niektórym chyba 
w głowach lecz on stopniowo ten 
rozum im przywróci”. Oświadczył 
mu ponadto, że przenosi go z 
Choroszczy do Knyszyna.

Należy tu wyjaśnić czym 
był ruch księży bojowników lub, jak 
późnie j  zwano,  ruch ks ięży 
patriotów. Należeli do niego księża 
popierający władzę komunistyczną. 
Byli to często kapelani świadczący 
posługę żołnierzom Ludowego 
Wojska Polskiego w okresie wojny i 
po wojnie oraz księża złamani przez 
władzę. Ich działalność można 

określić jako dywersję wewnątrz 
Kościoła. Byli oni forsowani na 
stanowiska kościelne, których 
obsada wymagała akceptacji władzy. 
W okresie stalinowskim, kiedy 
władza mocno zwalczała Kościół, 
działalność księży patriotów stano-
wiła duży problem dla Kościoła. 
Szczególnie dużo kapłanów uległych 
władzy było w diecezji wrocławskiej. 
Ruch księży patriotów wygasł w 
latach 70. ubiegłego wieku.

Z donosu agenta wynika, iż 
w działalność księży bojowników 
wplątał się także ks. Andrzej 
Długosz. Arcybiskup Romuald 
Jałbrzykowski był znany z twardej 
ręki. Po reprymendzie, jakiej udzielił 
ks. Długoszowi oraz po przeniesieniu 
go do Knyszyna, nie słychać było o 

Ks. Andrzej Długosz podczas I Komunii 
Świętej w Knyszynie w 1952 r.
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dalszej jego działalności w ruchu 
księży bojowników.    

Ksiądz Andrzej Długosz 
został wikarym w Knyszynie 8 IX 
1950 roku. Proboszczem był wtedy 
ks. Władysław Pilcicki, ale już w 
1951 roku zmienił go ks. Antoni 
Hermanowski. 

W Knyszynie głównym 
zajęciem ks. Długosza była nauka 
religii. Odbywała się ona na początku 
w szkole, ale już w 1952 roku została 
usunięta ze szkół i prowadzono ją w 
świątyniach lub domach prywatnych. 
W Knyszynie odbywała się w 
kościele. Warunki nauki były bardzo 
trudne — kościół nieogrzewany i 
zimą, przy mrozach, trudno było 
wytrzymać w wyziębionych murach. 
Liczne roczniki dzieci knyszyńskich 
zachowały postać księdza Andrzeja 
we wdzięcznej pamięci. 

Duchowny lubił kwiaty. 
Przed kościołem, gdzie obecnie 
znajduje się wyłożony kostką 
granitową parking, założył i  
pielęgnował piękny ogród kwiatowy.

Ksiądz Długosz był wika-
rym w Knyszynie do 1961 roku. W 
tym roku został przeniesiony na 
proboszcza do Michałowa.

Parafia w Michałowie była 
trudna, bo na jej terenie dominowali 
wyznawcy prawosławia. Trzeba było 
wiele rozwagi i taktu, aby ułożyć 
prawidłowo stosunki z prawosławny-
mi. Ksiądz Długosz potrafił to zrobić. 
W czasie jego posługiwania w 
Michałowie nie było żadnych 
konfliktów międzywyznaniowych. 
Tak wspomina go Adolf Krućko w 
artykule zamieszczonym w czasopiś-
mie „Gazeta Michałowa i Okolic”      

i przedrukowanym we fragmentach 
w NGK nr 6-7 z 2006 r.
Rozpoczyna pracę wśród ludności 
dwuwyznaniowej, co jest mu obce, ale 
radzi sobie bardzo dobrze, nawiązuje 
dialog z parafianami i mieszkańcami 
Michałowa. Oprócz głoszenia słowa 
Bożego w kościele i nauczania religii 
rozpoczyna budowę budynków 
gospodarczych, poprzednie były 
drewniane, kryte słomą i już walące 
się. W pierwszych latach rozpoczyna 
też wymianę blachy na kościele, bo 
dach miał przecieki. W latach 70. i 80. 
rozpoczyna malowanie kościoła 
wewnątrz. Nałożona zostaje poli-
chromia, gustownie zaprojektowana 
przez księdza Andrzeja. Za kadencji 
ks. Andrzeja wymieniono podłogę z 
drewnianej na ceramiczną posadzkę, 
terakotę. Wtedy były duże trudności 
przy zakupie materiałów. Wykonano 
też ładne, wygodne ławki drewniane 
w całym kościele, nowe konfesjonały, 
boazerię na ścianach, drzwi waha-
dłowe w kruchcie, dwukolorowe biało 
-żółte okna, nowe Tabernakulum, 
które ks. Długosz zamówił w 
Przemyślu i sam je przywiózł. Dał też 
odnowić — pozłocić i posrebrzyć 
monstrancję oraz kielichy. Rozpoczął 
tynkowanie zewnętrzne kościoła.

Można było często spotkać 
ks. Andrzeja przy koszeniu kosą trawy 
wokół kościoła i plebanii czy rąbaniu 
drzewa na opał. Jego pasją były 
pszczoły, które hodował od szeregu 
lat, znał tajniki pszczelarstwa po 
mistrzowsku. Zawsze służył radą i 
pomocą w tym zakresie. W wolnych 
chwilach zajmował się malowaniem 
kwiatów, ptaków i widoków…

Kazania głoszone podczas 
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nabożeństw były bogate w treści 
religijne, poruszał też wątek 
patriotyczny, narodowy. Czasami 
kazania przeciągały się w czasie, 
może były i długie, ale nie dłużyły się, 
bo ich treść była umiejętnie 
przekazywana słuchaczom. 

B y ł  b a r d z o  d o b r y m  
spowiednikiem, zawsze była długa 
kolejka do konfesjonału, gdzie 
zasiadał, służył radą, pomocą 
duchową i życzliwością. Odznaczał 
się bardzo dobrym głosem i słuchem 
muzycznym,  ładn ie  śp iewał ,  
szczególnie można było to zauważyć 
w czasie liturgii Wielkiego Tygodnia, 
w czasie Triduum Paschalnego. 
Najpiękniej śpiewał Prefację w 
Wielką Sobotę. 

Pomimo swego wieku nigdy 
nie narzekał, zawsze był sprawny, 
chętny by nieść pomoc bliźnim, bez 
względu na porę dnia i nocy. Nie 
wyjeżdżał nawet do rodziny, bo 
daleko, zawsze był blisko nas, na 
miejscu…

Na emeryturę przeszedł 1 IX 
1986 r. i zamieszkał w organistówce, 
którą wcześniej wyremontował, w 
zaciszu żył skromnie — „jak student” 
(wg Jego własnych słów), nie był 
wymagającym, nawet nie miał telewi-
zora. Parafianie postanowili kupić 
telewizor kolorowy, z którego później 
był zadowolony i często oglądał pro-
gramy popularno-naukowe i wiado-
mości. Po przejściu na emeryturę był 
czynnym kapłanem, odprawiał Msze 
Święte rano, siedział długo w 
konfesjonale słuchając spowiedzi.      

Z początku 2000 roku 
zdrowia zaczęło mocno ubywać, 
chciał koniecznie być w swoich 

stronach, w krośnie, tam, gdzie 
mieszka siostra Józefa ze swoją 
rodziną. Michałowo opuścił 9 IX 
2000 r. W Krośnie został otoczony 
troskliwą opieką, także i medyczną... 
W Krośnie otrzymał godność prałata. 
14 lutego odszedł do Pana mając 96 
lat życia i 65 lat posługi kapłańskiej.

Ksiądz Andrzej Długosz 
otrzymał także godność kanonika 
honorowego Białostockiej Kapituły 
Metropolitalnej. W chwili śmierci był 
najstarszym kapłanem archidiecezji 
białostockiej. W jego pogrzebie 
uczestniczyła liczna delegacja parafii 
michałowskiej.                                 •

Ks. Andrzej Długosz z Grażyną Karwacką, 
1955 r.
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PATRYCJA WEJDA
uczennica gimnazjum

Pożegnanie

W jednej chwili świat zapalił się,
ból i pustka dobijają mnie.
Pożegnanie, rozpacz, łzy
umierają moje sny.
Znów samotność,
puka do mych drzwi.
Znów po nocach,
nie potrafię śnić,
nadal mi cię brakuje.
Wspominam cię,
tak dobrze.
Powiedz mi dlaczego 
tak jest, że gdy odchodzi
ktoś wyjątkowy,
to tak trudno się z tym pogodzić.
Świat nabiera innych barw,
wszystko jest takie ciemne
i szare, nawet księżyc traci swój blask.
Serce woła cię, serce tak bardzo naiwne,
bo ty już nie wrócisz...
To takie dziwne,
że wystarczy tylko jedna chwila,
by pokochać kogoś całym sercem,
całym sobą.
A później potrzeba całego życia,
by o kimś zapomnieć.
Popatrz jak to jest... coś jest,
a później tego nie ma, udajemy
że się nie znamy... choć serce
pęka z bólu...

W kwietniowym „Gońcu” opubliko-
waliśmy fotografię zarządu miejskie-
go w Knyszynie z 1946 lub 1947 r. 

Dzięki informacjom od 
naszych Czytelników, udało się 
rozpoznać jeszcze trzy osoby 
uwiecznione na zdjęciu, a także 
poprawić błąd: to nie Mamert 
Wandali ożenił się z córką burmistrza 
Ostrowskiego Danutą, ale jego syn 
Stanisław.

W pierwszym rzędzie stoją 
od lewej: Mamert Wandali, burmistrz 
Knyszyna Jan Ostrowski oraz Józef 
Piasecki. Kobiety w rzędzie powyżej 
to Alma Hausler oraz Maria 
Krechowicz. Osoby w ostatnim 
rzędzie, od lewej, to: kierownik 
betoniarni Adam Dziekoński (drugi), 
dalej Wanda Bielawiec i Stanisław 
Kloza.

 RED
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W czerwcu premiera

Twórczość Daniszewskiej na 
deskach teatru

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

ktorka z Białegostoku, od 
kilku lat pracująca w Łomży Azakochała się w twórczości 

knyszyńskiej poetki. Zrealizuje 
spektakl na podstawie dzieł Elżbiety 
Daniszewskiej.
— Jeszcze jako aktorka-amatorka 
wykonywałam na konkursie recy-
tatorskim prozę Elżbiety Daniszew-
skiej — wspomina Eliza Mieleszkie-
wicz. — Została mi ona w sercu, 
zapadła w pamięć. A było to 18 lat 
temu.

El iza  Mie leszk iewicz  
wygrzebała tomik knyszyńskiej 
autorki w bibliotece Andrzeja 
Brzezińskiego w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w 1998 r. 
Minęły lata, a twórczość Daniszew-
skiej wciąż robiła na niej wrażenie. W 
ubiegłym roku postanowiła, że 
podejmie próbę wystawienia jej na 
deskach teatru. We wrześniu napisała 
pierwszy scenariusz przedstawienia.
— Myślałam o tym, skąd pozyskać 
pieniądze na realizację, ale byłam 
przygotowana, że jeśli nie uda się ich 
zdobyć, własnymi środkami sztukę 
zrealizuję — mówi aktorka.

Środki na przedstawienie 

(12 tys. zł, głównie na scenografię i 
wykonanie lalek) Mieleszkiewicz 
otrzymała w ramach stypendium 
artystycznego prezydenta Białego-
stoku dla młodych twórców. 

Program stypendium objął 
realizację spektaklu „U nas, to co 
inszego” — wzruszającego spotkania 
z Babuleńką, która będzie wspomi-
nała swój rodzinny dom, gdzie dla 
każdego znalazło się miejsce i 
kawałek czarnego chleba. Opowie o 
wiejskim odpuście i o sfatygowanym 
świątku bożym. W zabawny sposób 
zrelacjonuję swoją wizytę w mieście. 
Opisze, w jaki sposób żona radzi 
sobie z niewiernością męża, na wsi, a 
w jaki w mieście. Przytoczy historię 
niepotrzebnego nikomu wiatraka, 
który odzwierciedla starość, przemi-
janie i zapomnienie. 
— Sztuka jest dla młodzieży i dla 
dorosłych. Będą w niej elementy 
nostalgiczne, troszkę melancholijne 
(na podstawie poezji), ale z drugiej 
strony opowieści rubaszne i zabawne 
(z prozy)  — zdradza autorka.

W sumie zostanie opowie-
dzianych 7-8 historyjek, krótszych      
i dłuższych, bazujących m.in. na 

KULTURA
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W maju trwały próby do spektaklu „U nas, to co inszego”

utworach „Gdzie jest takie miejsce na 
świecie”, „Świątek”, „Odpust”, 
„Modlitwa” czy „W moim rodzin-
nym domu”. Rozpocznie je literacki 
testament Elżbiety Daniszewskiej, 
który stanie się niejako motywem 
przewodnim sztuki. Jej początek 
będzie jedynym bezpośrednim 
nawiązaniem do osoby knyszyńskiej 
poetki. Cały spektakl ma mieć 
charakter uniwersalny.
— Żyjemy w takich czasach, że 
wszyscy wyjeżdżają do miasta, ale 
jednocześnie wracają na wieś: na 
weekend, a zamożniejsi na wsi 
budują domy — mówi Eliza 
Mieleszkiewicz. — Sztuka będzie     
o poszukiwaniu miejsca, gdzie 
człowiek może żyć w zgodzie z 
naturą i samym sobą.

Choć przedstawienie poka-
że wieś, to nie będzie to widowisko 
folklorystyczne — bynajmniej. 
Aktorzy, którzy będą snuli refleksje, 
strojami nie przyciągną uwagi widza. 
Główną rolę zagrają lalki — figury 
wykonane z drewna, przypominające 
ludowe rzeźby.

Muzyka, nawiązująca do 
dawnych nut wiejskich, pod które 
zostaną podłożone teksty Daniszew-
skiej, będzie współczesna — stworzy 
ją młody perkusista z Białegostoku 
Marcin Mickiewicz.

Scenografię wykona zaś 
architektka wnętrz debiutująca w 
teatrze Marzena Sołdzyńska. Wyko-
rzysta drewno i naturalne surowce      
z lasu.
— Głównym elementem scenografii 

KULTURA
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będzie dom na wozie. Na tym wozie 
jest wywożona pamięć po wsi. A 
drewno użyte do scenografii jest 
sfatygowane, właśnie jak pamięć — 
mówi Mieleszkiewicz.

Sama sztuka nie jest zlo-
kalizowana w jakimś konkretnym 
miejscu. Tak jak jej bohaterowie ma 
być uniwersalna. Nie pojawi się w 
niej Knyszyn.
— Sam Knyszyn zasługuje na 
zupełnie nową sztukę. Przecież cały 
„Mikrokosmos” jest o Knyszynie — 
tłumaczy autorka.

W spektaklu wezmą udział 
młodzi aktorzy z białostockiej grupy 
Pakamera: Izabela Wilczewska, Piotr 
Wiktorko i sama Eliza Mieleszkie-
wicz. Pomysłodawczyni liczy, że uda 
się im z przedstawieniem wyjechać 
poza Białystok:
— Chodzi nam o to, by twórczość 
poleciała też w świat. By Elżbieta 
Daniszewska została zapamiętana      
i na nowo odkryta.                             •

•••

Premiera sztuki „U 
nas, to co inszego” Elizy Mie-
leszkiewicz na podstawie 
twórczości Elżbiety Dani-
szewskiej odbędzie się 20 
czerwca (poniedziałek) na 
scenie kominkowej Białosto-
ckiego Teatru Lalek przy     
ul. Kalinowskiego. 

Początek spektaklu     
o godz. 16.00. Wstęp jest 
wolny.

•••

Eliza Mieleszkiewicz pochodzi z 
B ia ł egos toku ,  t u  ukończy ła  
Akademię Teatralną im. Aleksandra 
Zelwerowicza, Wydział Sztuki 
Lalkarskiej. 

Od 9 lat pracuje w Tetrze 
Lalki i Aktora w Łomży. Grała w 
kilkunastu spektaklach, brała udział 
w wielu festiwalach teatralnych w 
kraju i zagranicą. Zdobyła nagrody 
aktorskie w Sarajewie i w Suboticy.

Zasiadała w jury u
ego

 w Knyszynie. Ma 33 lata.

Konkurs  
Recytatorski  Poezji i Prozy 
Elżbiety Daniszewskiej „Od świtu do 
zmierzchu”
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Z przedmowy:
Knyszyńskie Towarzystwo Regio-
nalne im. Zygmunta Augusta oddaje 
do rąk czytelników książkę szczegól-
ną, będącą świadectwem dość 
odległej przeszłości. „Moje lata 
knyszyńskie” Wiesława Sienkiewi-
cza to wspomnienia lat szkolnych, 
pisane przez jednego z pierwszych 
absolwentów naszego Liceum. 
Pochodzący z Krypna Wiesław 
Sienkiewicz rozpoczął naukę w 
Knyszynie w 1949 roku, by skończyć 
ją w 1953, zdając egzamin dojrzałoś-
ci w drugim roczniku Liceum. 
Publikacja została napisana na 
podstawie wspomnień własnych 
autora, kroniki klasowej i zachowa-
nych dzienników, a także dzięki 
wsparciu szkolnych koleżanek i 
kolegów, których nazwiska wymie-
nione są we wstępie do publikacji.

Przez książkę przewija się 
cała plejada nazwisk uczniów i 
nauczycieli Liceum, którzy są 
przedstawieni z ich zaletami i 
wadami jako ludzie z krwi i kości. 
Autor nie uchyla się od indywidual-
nych ocen, przede wszystkim 
nauczycieli, często dość surowych, 
ale zwraca też uwagę czytelnika 
wielka sympatia, z którą są opisywa-
ni uczestnicy tamtych czasów i 
tamtego Liceum. Wiesław Sienkie-
wicz nie unika wspomnień związa-

nych z dojrzewaniem uczniów, z 
rodzącymi się uczuciami i relacjami 
damsko-męskimi akcentując, że 
tamto Liceum było nie tylko 
miejscem nauki szkolnej, ale ważnym 
czynnikiem wychowania i wprowa-
dzania w życie jego przyszłych 
absolwentów.

Okres lat 1949-1953 z 
historii znany jest jako czasy 
stalinizmu, ale ze wspomnień 
Sienkiewicza rysuje się nam Liceum, 
które stawiało na mądre ukształto-
wanie uczniów, stąd choćby w 
zestawie lektur polonistycznych 
niemal nie dostrzeżemy książek 
propagandowych, a wręcz przeciw-
nie: dominuje klasyka literatury 
polskiej. Jednak są też i swoiste 
smaczki, jak na przykład przeprowa-
dzony przez Koło Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej w 1952 roku konkurs pod 
wymownym tytułem „Książka 
radziecka – twój przyjaciel”. (...)

Dla kogoś, kto ukończył 
liceum knyszyńskie kilkadziesiąt lat 
po  Wies ławie  Sienkiewiczu ,  
prezentowana książka przywołuje 
własne wspomnienia,  bardzo 
podobne do tych przedstawionych 
przez autora, choć przecież wspo-
mnienia w szczegółach zupełnie inne. 
Chodziliśmy do tego samego liceum, 
mieliśmy te same zmartwienia 
związane z nauką i wchodzeniem w 

MAREK OLESIEWICZ

Wyszły licealne wspomnienia Wiesława Sienkiewicza

„Moje lata knyszyńskie”
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dorosłe życie, a nawet nierzadko tych 
samych nauczycieli…

Książka ukazuje się nakła-
dem Knyszyńskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta Augusta 
jako wyraz wdzięczności i podzięko-
wania Wiesławowi Sienkiewiczowi 
za wieloletnią współpracę przy 
pielęgnowaniu regionalizmu lokalne-
go, w szczególności za liczne tłuma-
czenia teksów archiwalnych.            •
 

•••
 

Książka jest do nabycia w 
knyszyńskiej księgarni oraz kiosku 
przy przystanku autobusowym w 
cenie 12 zł.
 

•••
 

Wiesław Sienkiewicz urodził się w 
1935 r. w Krypnie, absolwent LO w 
Knyszynie, ukończył filologię polską 
w Białymstoku i Krakowie. Pracował 
na terenie województwa białosto-
ckiego, potem w Rybniku. Emeryto-
wany nauczyciel polonista i tłumacz 

przysięgły języka rosyjskiego. 
Wydał, poza publikacjami w 

prasie i wydawnictwach zbiorowych, 
wiele tomików fraszek i opowiadań a 
także „Krypnowskie krzyże i 
pomniki cmentarne”, „Kościół 
krypniański w dokumentach z lat 
1885-1910” oraz kilkanaście 
tłumaczeń literatury pięknej.

O książce Wiesława Sienkiewicza dyskutowano 18 maja, podczas spotkania 
Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego 

LITERATURA
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Refleksje po lekturze książki 
Wiesława Sienkiewicza „Moje lata knyszyńskie”

LUIZA GRELECKA

a  p o d s t a w i e  k s i ą ż k i  
Wiesława Sienkiewicza N„Moje lata knyszyńskie” 

można zauważyć pewne podobień-
stwa, ale i różnice dotyczące różnych 
aspektów życia liceum w roku 1950 i 
2010. 

Należy zacząć od tego, że 
kiedyś w knyszyńskim liceum było 
więcej uczniów, bo około 50 (w 
różnym wieku, ponieważ różnice 
między nimi wynosiły nawet 4 lata), 
natomiast w roku 2010 było ich tylko 
około 20.  Rozpoczęcie roku 
szkolnego kiedyś i obecnie zaczynało 
się mszą świętą w kościele. Z książki 
można dowiedzieć się, że 60 lat temu 
zawsze przed pierwszą lekcją o 
godzinie 7.45 na korytarzu odbywał 
się apel, na którym sprawdzano 
obecność, przekazywano różne 
informacje, wspominano rocznice 
oraz udzielano pochwał i nagan. A w 
ostatnich latach apele były organizo-
wane z okazji ważniejszych świąt i 
uroczystości i dla podania ważnych 
informacji. 

Jedną z widocznych różnic, 
jakie spowodował upływ czasu, jest 
ubiór. Kiedyś ubrania były skromne, 
w ciemnych kolorach i w jednym 
fasonie. Osoby nie wyróżniały się 
poprzez swój strój, nikt nie upiększał 
się makijażem, panował także zakaz 
noszenia przez dziewczyny krótkich 

włosów i fryzur. Każda uroczystość 
była świętowana w stroju galowym, 
czarno-białym. Co innego można 
powiedzieć o dzisiejszych czasach. 
Obecnie wymogi względem ubioru są 
mniej rygorystyczne. Uczniowie 
zaczęli modnie się ubierać, widać 
chęć wyróżnienia się spośród innych i 
zwrócenia na siebie uwagi, poprzez 
noszenie różnorodnych i kolorowych 
ubrań, makijażu i fryzur. Jednak 
zawsze mile widziane były stroje 
galowe, zwłaszcza na różnych 
uroczystościach. 

Kolejną kwestią różniącą 
szkołę w latach pięćdziesiątych i 
obecnie, są metody wychowawcze 
oraz zachowanie uczniów. Wydaje 
się, że kiedyś uczniowie bardziej 
szanowali nauczycieli, zgadzali się z 
każdym ich słowem i upomnieniem, 
byli bardziej pokorni. W dzisiejszych 
czasach młodzież często nie pozwala 
na to, aby nauczyciel zwracał im 

LITERATURA
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uwagę, są gotowi kłócić się i lubią 
dyskutować z nauczycielem. 

Można zaobserwować 
również pewne podobieństwa w 
funkcjonowaniu liceum dawniej i 
d z i ś .  Z  k s i ą ż k i  Wi e s ł a w a  
Sienkiewicza dowiadujemy się, że 
kiedyś młodzież często brała udział w 
różnych akcjach, takich jak zbieranie 
ziemniaków, buraków cukrowych, 
zalesianie kraju, sadzenie drzew na 
rynku, itp. W dzisiejszych czasach to 
trochę się zmieniło, nie było aż tak 
wiele aktywności licealistów. 
Obecnie takim wydarzeniem było np. 
sprzątanie cmentarza w Knyszynie, 
sprzątanie lasu czy boisk przy szkole. 

Życie ucznia nie kończyło 
się w szkole tylko na nauce. Dawniej 
organizowano wieczornice  i  
potańcówki, na których młodzież 
spotykała się i spędzała wspólnie 
czas. Działała świetlica, w ramach 
której pracowały różne sekcje, jak na 
przykład: aktualności ze świata ze 
wszystkich dziedzin, inscenizacyjno-  
-recytatorskie, gier umysłowych, 
tańców ludowych, humoru i satyry. 
Organizowano zawody strzeleckie, 
wieczorki artystyczno-literackie. 
Było koło kolędników, śpiewano też 
konopielki w czasie świąt Wielka-
nocnych, istniało koło fotografów. 
Często organizowano wyjazdy do 
teatru. 

W dzisiejszych czasach 
można zauważyć znacznie mniej 
aktywności pozaszkolnej, niestety 
wiele spotkań z rówieśnikami 
zastąpiło przesiadywanie przed 
komputerem. Młodzież ma potrzeby 
spędzania ze sobą czasu np. na 
zabawach tanecznych czy wyjazdach 

do kina lub teatru. Aktywnościami 
współczesnej młodzieży były 
spotkania na wspólnych ogniskach, 
przygotowaniach do apelu, organiza-
cji imprez takich jak studniówka, 
pożegnanie klasowe itp. Niestety w 
porównaniu do życia młodzieży z 
roku 1950, licealiści z 2010 roku 
znacznie mniej czasu poświęcali na 
tego typu imprezy i spotkania. 

Warto również wspomnieć, 
że kiedyś prowadzona była kronika 
klasy (gazetka klasowa), która po 
latach pozwalała powrócić do wielu 
wspomnień i przeżyć za czasów 
liceum. Ostatnio nie prowadzono 
kroniki ani zapisków wspomnień z 
„ogólniaka”.

Należy też zwrócić uwagę 
na to, że współczesna młodzież nie 
ma problemu z dotarciem do wiedzy, 
książek ani pomocy naukowych, 
czego nie można powiedzieć o 
licealistach z 1950 roku. Z książki 
pana Wiesława można dowiedzieć 
się, że uczniom niełatwo było 
otrzymać potrzebne do nauki książki 
i zeszyty. W przygotowaniach do 
lekcji czy sprawdzianów licealiści 
musieli pomagać sobie nawzajem 
wymieniając się książkami. 

Rzeczą, która nie zmieniła 
się do dziś, jest zakończenie nauki w 
liceum egzaminem dojrzałości, który 
składał się z części ustnej i pisemnej, 
a oczywiście poprzedzony był 
wspólną imprezą, studniówką. 

Mimo że życie licealistów z 
biegiem czasu się zmieniło, to pewne 
jest to, że każdy ze szkoły wychodzi z 
pięknymi wspomnieniami, nowymi 
znajomościami i perspektywami na 
przyszłe życie.                                  •
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