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Burmistrz Knyszyna dziękuje Janowi 
Dziemianowiczowi, Wiesławowi 
Bruszewskiemu, Bogdanowi i 
Stanisławowi Stefanowiczom oraz 
Jarosławowi i Krzysztofowi Zalew-
skim za pomoc w przeprowadzeniu 
remontu drogi prowadzącej do 
byłego wysypiska.

Wykonane prace polegały 
na przewiezieniu urobku z wyrówna-
nia poboczy na drogę dojazdową do 
pól oraz na podbudowę placu 
parkingowego przed knyszyńskim 
cmentarzem.                                     •

UM

Pomoc mieszkańców 
w budowie drogi

AKTUALNOŚCI
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Wykonano remont drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych, na tzw. 
Gościńcu. W tym roku realizowany 
był II etap inwestycji. 

W ramach prac zmodernizo-
wano odcinek o długości 980 m, 
wyprofilowano i zagęszczono podło-
że, oczyszczono rowy, wykarczo-
wano krzewy i drzewa, wykonano ze 
żwiru warstwę jezdną. 

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł blisko 66 tys. zł. Wykonawcą 
robót była firma Usługi Transpor-
towe Roboty Ziemne i Drogowe 
Stanisław Chodkiewicz z Moniek.    •

II etap na Gościńcu 
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Szpital dziękuje

Rozpoczęto budowę chodników we wsiach Ogrodniki (151 m) i Wojtówce (150 m). 
Na zlecenie Gminy Knyszyn, we współpracy z Powiatem Monieckim, prace 
wykonuje firma Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Andrzeja Groma

Podziękowanie za okazaną pomoc finansową, materialną oraz życzliwość 
mieszkańcom sołectw: Chobotki, Czechowizna, Dolistowo, Guzy, Jaskra, 
Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Laskowiec, Nowiny Kasjerskie, 
Słomianka, Wojtówce, Zofiówka, Knyszyn Zamek oraz mieszkańcom miasta 
Knyszyn

Dyrektor, współpracownicy oraz pacjenci przebywający na 
oddziałach szpitalnych SP ZOZ im. dr. Edwarda Jelskiego w Knyszynie 
składają serdeczne podziękowania.

Dzięki wsparciu finansowemu oraz materialnemu, które 
otrzymaliśmy od Państwa zminimalizowaliśmy w szczególności koszty 
żywienia chorych, a pozyskane w ten sposób oszczędności pozwoliły na 
poprawienie diagnozowania i leczenia pacjentów. 

Ludmiła Łapińska
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Kolejne sukcesy w taekwondo

MARIUSZ JERZY MOSIEJ

24 września odbyły się w Białym-
stoku VIII Techniczne Mistrzostwa 
Polski i II Taekwondo Mazda Cup. 
Były to udane zawody dla klubu 
Taekwondo Huzar Knyszyn. Dumni 
jesteśmy również z faktu, iż po raz 
pierwszy w Polsce zostały rozegrane 
konkurencje osób niepełnospra-
wnych.

Wyniki naszych klubowiczów:

VIII Techniczne Mistrzostwa 
Polski
1. Konkurencje indywidualne:
Jakub Grzybowski – I miejsce w kat. 
młodzieżowiec, 
Justyna Osiecka – II miejsce w kat. 

senior II,
Mariusz Jerzy Mosiej – I miejsce w 
kat. senior I.

2. Konkurencja par synchroni-
cznych:
Mariusz Jerzy Mosiej i Magdalena 
Moroz – I miejsce,
Mariusz i Magdalena otrzymali 
tytuły Najlepszych Techników VIII 
Technicznych Mistrzostw Polski.

II Taekwondo Mazda Cup

Konkurencje indywidualne:
Klaudia Marchalewicz – I miejsce w 
kat. junior,
Aleksandra Radzewicz – I miejsce w 
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kat. dzieci,
Zofia Olszyńska – I miejsce w kat. 
senior III,
Wiktoria Lićwinko – II miejsce w kat. 
młodzik,
Marzena Wielakin – II miejsce w kat. 
senior II,
Mateusz Zyskowski – II miejsce w 
kat. senior I.

Klub Taekwondo Huzar 
Knyszyn w klasyfikacji drużynowej 
zajął trzecie miejsce, tuż za klubami z 
Białegostoku i Suwałk.

Warto też dodać, iż David 
Diego Tapia Wielakin uplasował się 
na 4. miejscu i tym samym otarł się o 
medalowe podium. Wielkie brawa 
dla wszystkich startujących!

Klub Taekwondo Huzar 
Knyszyn działa przy Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury. W treningach, 
które odbywają się trzy razy w 
tygodniu, uczestniczy trzydziestu 
zawodników.                                    •
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Narodowe Święto Niepodległości 
przed nami. Świętujemy je na różne 
sposoby, ale zawsze pod biało-            
-czerwoną flagą. Dzięki naszej 
świadomości historycznej i tożsa-
mości  narodowej  t raktujemy 
symbole narodowe z pietyzmem. 
Śmiem jednak twierdzić, że w dużej 
części, jest to pietyzm iluzoryczny, 
wynikający z niewiedzy. 

Jeden z moich nauczycieli 
powtarzał często, że mamy cztery 
stopnie wiedzy. Jednym z nich była 
nieświadoma niewiedza. Nie ganił za 
nią. Tłumaczył i nauczał, aby uczeń 
doświadczył stanu świadomej 
wiedzy.  Przyglądając się na 
dowolność w eksponowaniu symboli 
narodowych w przestrzeni publicznej 
oraz prywatnej, można odnieść 
wrażenie, że pomimo dumy narodo-
wej rozpierającej każdego z nas w 
czasie, chociażby sukcesów sporto-
wych naszych reprezentantów, o 
samych symbolach wiemy mało i 
zatrzymaliśmy się na etapie wierszy-
ka „Kto ty jesteś?” Wynika to z faktu 
braku jednoznacznego prawodaw-
stwa w sprawie symboli, takich jak 
herby, godła, pieczęcie czy flagi. 
Istnieje jednak coś takiego jak 
etykieta flagowa oraz kilka aktów 
prawnych traktujących o symbolach.

Symbole Rzeczypospolitej 
Polskiej określa Ustawa z 31 stycznia 
1980 r. o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
pieczęciach państwowych (Dz.U. 
05.235.2000). Znajdziemy tam 
wzory flagi państwowej oraz ich 
definicje. Zgodnie z zasadami 
heraldyki kolor biały oznacza 
niewinność a kolor czerwony 
reprezentuje majestat. Istnieją dwie 
oficjalne flagi państwowe. Flaga 
państwowa Rzeczpospolitej Polskiej 
i flaga państwowa z godłem Rzecz-
pospolitej Polskiej, powszechnie 
zwana banderą, chociaż jest nią tylko 
w określonych okolicznościach. 
Powszechnie znana flaga państwowa 
składa się z dwóch barw, białej i 
czerwonej. Aby najlepiej zrozumieć 
jak rozszyfrowywać flagi, należy 
przyjąć założenie, że robimy to w 
sposób identyczny jak z czytaniem, 
zatem od góry do dołu i od lewej do 
prawej. Jeśli barwy na fladze RP 
znajdują się poziomo i równolegle do 
siebie, to barwa biała musi znajdować 
się od góry. Gdy barwy na fladze RP 
są w układzie pionowym, to barwa 
biała musi być z lewej strony. Flagi 
posiadają identyczny awers i rewers, 
są zatem odbiciami lustrzanymi. 
Najczęściej błąd popełniamy przy 
wywieszaniu flagi w układzie 
pionowym, gdzie barwa czerwona 
omylnie trafia na lewą stronę. Inne 
państwa czy regiony posiadają flagi 
bardzo podobne do naszej. Indonezja 
czy Monako mają flagi czerwono-

Potrafię wywiesić flagę
JULIUSZ GAJ

AKTUALNOŚCI
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białe różniące się także proporcjami 
szerokości (wysokości) do długości, 
odpowiednio 2:3 i 4:5. Biało-
czerwona posiada zawsze proporcje 
5:8. Warto na to zwracać uwagę przy 
wyborze flagi, gdyż w innym 
przypadku zakupimy szarfę w 
barwach narodowych. 

Istnieje także wspominana 
flaga państwowa z godłem Rzecz-
pospolitej Polskiej. Godło  znajduje 
się pośrodku pasa barwy białej. To 
bardzo ważne, ponieważ bardzo 
często można spotkać flagę z godłem 
umieszczonym pośrodku flagi, zatem 
na obu barwach. Chociaż z punktu 
widzenia obywatela, flaga państwo-
wa z godłem RP, wydaje się bardziej 
dostojna, nie możemy jej wywieszać 
w czasie świąt państwowych. Została 
ona zarezerwowana wyłącznie dla 
przedstawicieli naszej dyplomacji za 
granicą, lotnisk cywilnych w kraju i 
lotów cywilnych za granicą, 
kapitanatów portów, wojska w 
kontaktach między-narodowych oraz 
statków morskich i wtedy występuje 
jako bandera cywilna. Istnieje 
jeszcze bandera wojenna, która 
wygląda jak bandera cywilna, ale 
posiada wcięcie po prawej i 
zarezerwowana jest wyłącznie dla 
jednostek Marynarki Wojennej RP. 

J a k  z a t e m  o b y w a t e l  
powinien wywiesić biało-czerwoną 
przed swoim domem czy na 
balkonie? Powinna być to flaga 
państwowa Rzeczpospolitej Polskiej 
(biało-czerwona) bez godła, w 
proporcjach 5:8. Flagę państwową 
możemy eksponować na maszcie 
pionowym lub skośnym. Maszt 

AKTUALNOŚCI
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podległych, a także firm prywatnych. 
Najczęściej popełniany błąd to 
niewłaściwe rozmieszczenie flag na 
trzech masztach. Zasady w tym 
przypadku są proste do zapamiętania. 
Z trzech masztów z flagami 
najważniejszy jest maszt środkowy. 
Kolejnymi w hierarchii jest maszt 
lewy oraz prawy. Dotyczy to sytuacji, 
gdy patrzymy na budynek z wejściem 
g ł ó w n y m ,  p r z e d  k t ó r y m  
umieszczono flagi. Podobnie mamy, 
gdy maszty stoją przed pomnikami 
czy za frontem pomników. Maszty 
muszą być równej wysokości a flagi 
tego samego rozmiaru. Flagi takie 
nocą powinny być podświetlone i nie 
powinny być wywieszone w czasie 
ulewnego deszczu. Jeśli mamy do 
dyspozycji flagę państwową, flagę 
samorządową (miejską, gminną, 
powiatową, wojewódzką) i flagę Unii 
Europejskiej to ich ekspozycja 
przedstawia się następująco: maszt 
środkowy — flaga państwowa, maszt 
lewy — flaga samorządowa, maszt 
prawy — flaga Unii Europejskiej. 
Gdy wywieszamy dwie flagi, to flaga 
państwowa zawsze będzie z lewej 
strony. Hierarchiczność flag wyzna-
cza ich kolejność na masztach. 

W czasie świąt państwo-
wych z poprawnością wyeksponowa-
nych flag bywa różnie. Większość 
mieszkańców wywiesza poprawnie 
flagę państwową. Więcej na sumie-
niu  mają firmy i instytucje publiczne 
oraz kościelne. Warto spojrzeć wokół 
siebie i dostrzec jak eksponowane są 
symbole narodowe nie tylko od 
święta.                                              •

p i o n o w y  p o s t a w i o n y  p r z e d  
budynkiem mieszkalnym na lewo od 
wejścia, dla patrzącego na budynek. 
Szerokość flagi nie może być 
mniejsza niż 1/6 i większa niż 1/4 
wysokości masztu. Maszt skośny 
przytwierdzony do budynku, także 
powinien być po lewej stronie od 
wejścia. Nie możemy umieszczać 
flagi państwowej na dachu domów 
czy innych budynków. Ten przywilej 
mają tylko urzędy państwowe. Flagę 
państwową można wywiesić na 
drążku prostopadłym do ściany 
budynku. Tak najczęściej czynimy 
wywieszając flagę w oknie czy na 
balkonie. Zalecana jest strona lewa 
okna lub balkonu dla patrzącego na 
budynek, czyli prawa dla wywiesza-
jącego flagę. Flagę państwową 
m o ż n a  w y w i e s i ć  p o m i ę d z y  
budynkami, nad ulicą, ale barwy 
powinny być wtedy eksponowane 
pionowo, czyli białym od lewej dla 
patrzącego na flagę, w kierunku 
narastającej numeracji domów. 
Musimy zwracać uwagę na to, aby 
flaga była czysta i niepostrzępiona a 
barwy żywe. Flaga nie może dotykać 
ziemi czy wody i nie można 
umieszczać na fladze żadnych 
napisów oraz rysunków. Flaga nie 
powinna być też splątana. Jeśli 
zdarzy się, że flaga państwowa nie 
będzie nadawała się do dalszego 
eksponowania, należy taką flagę 
zniszczyć. Najlepiej rozdzielić barwy 
i w pomieszczeniu zamkniętym 
spalić obie części flagi.

Problem z niewłaściwym 
eksponowaniem flag dotyczy także 
jednostek administracji rządowej i 
samorządowej oraz instytucji im 
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Pamięć o zmarłych
JOANNA OSTROWSKA
Opiekun Szkolnego Koła PCK

uprzątamy kilka opuszczonych, 
samotnych grobów, pomagamy 
wynosić śmieci osobom porządku-
jącym swoje rodzinne mogiły.

Akcja Członków Koła PCK 
przeprowadzona 18 października 
była dopełnieniem rozpoczętego 20 
września sprzątania placu Jana Pawła 
II, kiedy wypielone zostały wszystkie 
rabaty z terenem przy Krzyżu oraz 
pomniku ofiar II wojny światowej.

Dziękuję wszystkim człon-
kom Szkolnego Koła PCK za ciężką 
pracę, pokazującą ich osobisty 
stosunek do rodzimej knyszyńskiej 
historii, będącej pamięcią o ludziach 
oddanych Ojczyźnie, zasłużonych 
ziemi knyszyńskiej lub po prostu  do 
dawnych mieszkańców Knyszyna.   •

Święto Zmarłych, Zaduszki to okres 
wspomnień bliskich nam osób, tych 
którzy odeszli ze świata żywych, ale 
pozostają wciąż w naszych sercach.

Młodzież Szkolnego Koła 
PCK, jak co roku, włączyła się w 
akcje sprzątania przycmentarnego 
parkingu, grobów, nad którymi ma-
my już stałą opiekę: p. Eysmonta — 
byłego naczelnika poczty knyszyń-
skiej, Władysława Pyzowskiego —  
byłego nauczyciela szkoły, żołnierzy 
Armii Radzieckiej, księży: Sacharko, 
Daniszewskiego pracujących 
niegdyś w naszej parafii, pomników 
powstańców styczniowych, żołnie-
rzy poległych w obronie Ojczyzny  
Hipolita Dunikowskiego oraz grób 
bezimiennego żołnierza. Zawsze też 
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Kwesta 2016
 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Już po raz trzeci uczniowie i 
nauczyciele knyszyńskiej szkoły oraz 
c z ł o n k o w i e  K n y s z y ń s k i e g o  
Towarzystwa Regionalnego, w dniu 
Wszystkich Świętych przeprowadzą 
przed knyszyńskim cmentarzem 
kwestę, a pieniądze zebrane w jej 
trakcie zostaną przeznaczone na 
renowację grobu księży Słomińskich. 

W czasie poprzednich 
dwóch kwest zebrano 8632 złotych. 
Za te pieniądze odnowiono sześć 
grobów na knyszyńskim cmentarzu. 
W 2016 roku odrestaurowano grób 
nieznanego żołnierza, poprawiono 
nagrobek na mogile Hauslerów oraz 

poddano renowacji krzyż stojący na 
cmentarzu epidemicznym. Na reno-
wacje grobu nieznanego żołnierza 
pozyskano 1500 złotych ze środków 
wojewody. Po sfinansowaniu tych 
prac na koncie pozostało 1658 
złotych.

Renowacja grobu trzech 
braci księży Słomińskich będzie 
poważnym przedsięwzięciem ze 
względu na jego rozległość. Obecny 
nagrobek składa się z trzech części 
połączonych wspólną betonową 
płytą. Ciekawostką jest fakt, iż 
wykonał go ksiądz Cyganek w 
okresie drugiej wojny światowej. 

Grób nieznanego żołnierza przed i po renowacji
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Obecny nagrobek wygląda inaczej 
niż ten wykonany przez księdza 
Cyganka. Wcześniej na grobie 
znajdował się postument, na którym 
stała niezidentyfikowana figura. 
Obecnie zamiast  postumentu 
znajduje się granitowa płyta z 
nazwiskami wszystkich księży 
pochowanych na knyszyńskim 
cmentarzu. Tablica ta została 
sfinansowana ze środków zebranych 
w czasie kwest zorganizowanych 
przez Knyszyńskie Towarzystwo 
Regionalne w latach 2004-2007. 
Dokonując renowacji nagrobka 
będziemy się starali przywrócić jego 
pierwotny wygląd.

W grobie spoczywa trzech 
braci, księży Słomińskich: Adam, Jan 
i Marcin. Ksiądz Adam Słomiński był 
najdłużej urzędującym proboszczem 
w historii knyszyńskiej parafii. 
Proboszczował przez 44 lata w 
okresie 1853-1897. Oprócz długiego 
proboszczowania zapisał się w 
historii parafii jako wybitny budow-

niczy. Wybudował między innymi 
nieistniejącą już dzwonnicę, starą 
plebanię oraz szereg innych obiektów 
parafialnych. Przede wszystkim był 
budowniczym w latach 1801-1885 
kościoła w Krypnie. Jego bracia, 
księża Jan i Marcin, przez pewien 
okres pełnili funkcją wikariuszy lub 
mansariuszy w knyszyńskiej parafii. •

Nagrobek księży Słomińskich obecnie. Poniżej — jego oryginalny wygląd

AKTUALNOŚCI
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Od soboty do poniedziałku, od 24 do 
26 września, w Knyszynie gościło 
Muzeum na kółkach przygotowane 
przez Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN z Warszawy oraz 
Knyszyńskie Towarzystwo Regio-
nalne.

Pierwszego dnia odbyło się 
uroczyste otwarcie muzealno-
warsztatowego pawilonu oraz 
wystawy „Z narażeniem życia — 
Polacy ratujący Żydów podczas 
zagłady”. W otwarciu wystawy 

uczestniczyli  przedstawiciele 
muzeum POLIN, a także: Jarosław 
Antoni Chmielewski – burmistrz 
Knyszyna,  I rena Wysocka –  
przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Knyszynie, ks. Antoni Wiszowaty z 
parafii w Kalinówce Kościelnej, 
radni Rady Miejskiej w Knyszynie, 
dyrektorzy szkół: Adam Śledziewski, 
Maria Łempicka i Marta Bartnik, 
Jadwiga Konopko – dyrektor 
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, 
członkowie Knyszyńskiego Towa-

Trzy dni z historią i kulturą żydowską
 

Przejechało Muzeum 
na kółkach 

Otwarcie pawilonu wystawowego

AKTUALNOŚCI
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rzystwa Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta z prezesem Mieczysławem 
Lewkowiczem oraz młodzież 
szkolna i mieszkańcy Knyszyna. 
Lokalnym akcentem na wystawie 
były dwie plansze prezentujące 
Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata z naszej gminy: Jadwigę i 
Antoniego Uścianowskich z Grądów, 
Czesława Dworzańczyka z Knyszyna 
oraz Amelię i Antoniego Sokólskich z 
Mierestek. Ponadto przedstawiono 
innych mieszkańców gminy ratują-
cych Żydów: małżeństwa Bronisławę 
i  Stanisława Jaromińskich z 
Chobotek (ocalili dziewczynkę Perlę 
Choroszuchę)  oraz Reginę  i  
Czesława Ostrowskich z Knyszyna 
(uratowali życie małej Shulamit 
Pitluk).

Muzeum POLIN, oprócz 
wspomnianych wystaw, zorganizo-
wało w Knyszynie dwa inne wyda-
rzenia. Pierwsze to sobotnie zajęcia 
warsztatowe, których tematem było 
poznawanie kultury żydowskiej. 
Uczestniczyła w nich młodzież z 
Zespołu Szkół w Kalinówce 
Kościelnej.

Grupa dowiedziała się np. 
Kim są Żydzi? Co to jest synagoga? 
Czy wszystkie warzywa są koszerne? 
Czy kobieta może nosić jarmułkę? 
Podczas tych warsztatów uczennice i 
uczniowie poznali najważniejsze 
fakty dotyczące judaizmu, dowie-
dzieli się też wiele o współczesnym 
życiu żydowskim w Polsce.

Z kolei w poniedziałek 
odbyły się warsztaty antydyskrymi-

Warsztaty przygotowywania potraw żydowskich

AKTUALNOŚCI



16

nacyjne, w których uczestniczyła 
grupa młodzieży z knyszyńskiego 
gimnazjum.

W ramach projektu zostały 
zrealizowane też cztery działania 
lokalne przygotowane przez Kny-
szyńskie Towarzystwo Regionalne.

Rozpoczęły je sobotnie 
warsztaty z przygotowania potraw 
kuchni żydowskiej. Wzięła w nich 
udział grupa młodzieży z Zespołu 
Szkół w Kalinówce Kościelnej. 
Potrawy kuchni żydowskiej, takie 
jak: kugel, kreplach i knysze przyrzą-
dzane były pod kierunkiem Ireny 
Pur ty,  Krys tyny  Mareck ie j -
Klimowicz, Bożeny Zajkowskiej i 
Jadwigi Konopko.

Kolejnym działaniem lokal-
nym przeprowadzonym w ramach 
„Muzeum na kółkach” była wycie-
czka po dawnym wielokulturowym 
Knyszynie. W niedzielę Ewelina 

Sadowska-Dubica pokazała uczestni-
kom miejsca związane z wielo-
kulturową przeszłością naszego 
miasta. Zobaczyli oni ,  gdzie  
znajdował się pierwszy knyszyński 
kościół, cerkiew prawosławna i 
unicka, XVI-wieczny zbór kalwiński, 
kircha ewangelicka i synagogi oraz 
wiele innych ciekawych miejsc: 
cheder, mykwa czy rzeźnia rytualna.

Niedzielny wieczór wypeł-
niło zaś ciekawe spotkanie na sali 
widowiskowej KOK. Około 60 osób 
przyszło obejrzeć prezentację Artura 
Fiedoruka, który pokazał autorski 
projekt memorium przy cmentarzu 
żydowskim w Knyszynie, powstały 
w ramach jego pracy inżynierskiej na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Białostockiej (więcej na ten temat na 
str. 18 „Gońca”). Następnie Ewa 
Wroczyńska, wieloletnia kierownik 
muzeum w Tykocinie opowiedziała o 

AKTUALNOŚCI
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świętach żydowskich. Na zakoń-
czenie grupa knyszyńskich dziewcząt 
dała koncert, przygotowany przez 
Agnieszkę Bagińską, zadedykowany 
miasteczku Knyszyn, którego już nie 
ma. Marlena Zalewska, Monika 
Budna i Zofia Bagińska zaśpiewały 
następujące piosenki: „Rebeka”, 
„Ucisz serce” ,  „Miasteczko” ,  
„Bełtz”, „To świt to zmrok”. Koncert 
prowadziła Paulina Purzecka. Na 
jego zakończenie widzowie wspólnie 
zaśpiewali znaną przyśpiewkę 
„Szalom aleichem”.

Ostatnim działaniem lokal-
nym była poniedziałkowa wycieczka 
i porządkowanie cmentarza żydow-
skiego. Grupę gimnazjalistów po 
knyszyńskim kirkucie, oprowadziła 
Ewelina Sadowska-Dubicka, która 
opowiedziała historię cmentarza i 

królewskich sadzawek. Zwróciła 
uwagę zwiedzających na charaktery-
styczne i ciekawe nagrobki, inskry-
pcje oraz symbolikę na macewach. 
Na zakończenie młodzież przepro-
wadziła prace porządkowe zbierając 
opadłe z drzew gałęzie.

Projekt „Muzeum na kół-
kach” w Knyszynie został zrealizo-
wany przy współpracy z Knyszyń-
skim Towarzystwem Regionalnym 
im. Zygmunta Augusta (partner 
lokalny projektu), Urzędem Miej-
skim w Knyszynie, Knyszyńskim 
Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących w Knyszynie, 
Zespołem Szkół w Kalinówce 
Kościelnej i Miejsko-Gminną 
Biblioteką Publiczną w Knyszynie. 
Koordynatorem lokalnym projektu 
był Krzysztof Bagiński.                    •

AKTUALNOŚCI
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— Powiem Pani, że ja to tych Żydów 
nie lubię — powiedział pan w jednym 
z odwiedzanych przez „Muzeum na 
kółkach” miast. Czyli tak naprawdę 
nie lubi Pan swojego miasta,  
odpowiedziałam.

Żydzi w tysiącach polskich 
miast i miasteczek współtworzyli 
gospodarkę, kulturę, życie naukowe i 
społeczne. Bez historii polskich 
Żydów historia Polski byłaby 
niekompletna. Ślady tej historii są 
wokół nas, wystarczy się rozejrzeć. 
Projekt „Muzeum na kółkach” od 
ponad dwóch lat pomaga właśnie w 
tym rozglądaniu. 

Wystawa Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN podróżuje 
po całej Polsce odwiedzając 
niewielkie miasta, w których przed 
wojną Żydzi stanowili kilkanaście, a 
nawet kilkadziesiąt procent mie-
szkańców. A ponieważ niegrzecznie 
odwiedzać kogoś bez zaproszenia, 
szukamy partnerów lokalnych, 
którzy wypełnią czas naszego 
trzydniowego pobytu wydarzeniami 
towarzyszącymi, przypominającymi 
o obecności i zwyczajach dawnych 
sąsiadów. 

Knyszyn był 57. odwiedza-
nym przez nas miastem. Przyjecha-
liśmy na zaproszenie Knyszyńskiego 

Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta, Urzędu Miasta w 
Knyszynie oraz Knyszyńskiego 
Ośrodka Kultury, a Krzysztof 
Bagiński został koordynatorem 
lokalnym projektu. Dzięki okazanej 
nam serdeczności czuliśmy się w 
Knyszynie jak w domu. Tę domową 
atmosferę wzmocniły wydarzenia 
towarzyszące wystawie: gotowanie 
żydowskich potraw podczas warszta-
tów kulinarnych, wspólne jedzenie, 
słuchanie o tradycji i świętach 
żydowskich w trakcie niedzielnego 
wykładu, wspólny spacer i porządko-
wanie cmentarza żydowskiego. 
Dzięki wspaniałej organizacji 
naszym Gospodarzom udało się 
oddać atmosferę Bejt Jehudi — 
żydowskiego domu. 

W przypadku Knyszyna 
wizyta „Muzeum na kółkach” nie 
by ła  p ie rwszym krok iem w 
przywracaniu pamięci o żydowskich 
mieszkańcach miasta.  Dzięki 
staraniom i pracy takich ludzi, jak 
m.in. Krzysztof Bagiński,  w 
Knyszynie od wielu lat temat polsko-
żydowskiej przeszłości jest obecny. 
Kto odwiedził „Muzeum na kółkach” 
między 24 a 26 września, miał okazję 
obejrzeć materiał prezentujący te 
dokonania: liczne publikacje w 

ZOFIA BIERNACKA
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
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internecie i lokalnym miesięczniku, 
spotkania z potomkami knyszyń-
skich Żydów, zbieranie relacji 
świadków historii, organizacja 
spotkań młodzieży polskiej i 
izraelskiej, udział w między-
narodowym projekcie „Relatio Net”, 
udział w projekcie edukacyjnym 
„Przywróćmy pamięć”, wystawy 
żydowskich artystów, organizacja 
projektu „Spotkanie po latach”, 
upamiętnienie Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata pochodzą-
cych z regionu, wydawanie folderów 
informacyjnych i wiele innych. W 
tym miejscu należą się podzięko-
wania lokalnej władzy za stwarzanie 
przyjaznego klimatu dla tego rodzaju 
działalności. Niestety, nie wszędzie 
władze mają tak otwarte głowy jak w 
Knyszynie. 

Powtórzę jeszcze raz   
„Muzeum na kółkach” pomaga w 
rozglądaniu się: po swoim podwórku, 
sąsiedztwie, ulicach miasta. Dzięki 
znajdującej się w centrum wystawy 
interaktywnej mapie i spacerom z 
regionalistami, mieszkańcy mogą 
spojrzeć na swoją okolicę z zupełnie 
nowej perspektywy i zaskoczyć się, 
m.in. że robiąc zakupy w markecie, 
zostawia się samochód na terenie 
dawnej synagogi, a załatwiając 
sprawunki na rynku najprawdopo-
dobniej wchodzi się do lokalu, 
którym kiedyś mieścił się zakład 
usługowy należący do żydowskiej 
rodziny. W Knyszynie podróż 
śladami żydowskiej przeszłości 
wymaga dużo skupienia i wyobraźni,  
niewiele materialnych dowodów ich 
przeszłej obecności przetrwało do 

naszych czasów. 
Wyjątkiem jest cmentarz 

żydowski w Knyszynie, znajdujący 
się około 2 km na południowy 
wschód od centrum miasta. To unikat 
na skalę Polski (ze względu na ilość 
zachowanych nagrobków) i Europy 
(bardzo interesująca lokalizacja — na 
groblach dawnych sadzawek rezy-
dencji króla Zygmunta Augusta). 
Opieka nad cmentarzem powinna 
znaleźć się w polu zainteresowań 
wszystkich knyszynian, nie tylko 
osób zaangażowanych w działalność 
Knyszyńskiego Towarzystwa Regio-
nalnego. Szczególnie ważne jest 
pobudzanie lokalnej świadomości u 
młodych ludzi, żeby pamiętali o 
swoich korzeniach i nie wstydzili się 
ich. Bardzo się ucieszyłam, widząc że 
Artur Fiedoruk, student architektury 
na białostockiej Politechnice, w myśl 
zasady „tu mieszkam-tu zmieniam” 
wybrał na swój dyplom inżynierski 
rewitalizację knyszyńskiego kirkutu.

Do końca projektu odwie-
dzimy łącznie 71 miast w całej 
Polsce. Już dawno przekroczyliśmy 
połowę, a dopiero w Knyszynie 
gazeta lokalna poprosiła mnie o 
napisanie czegoś więcej niż ogólniki 
z informacji prasowej, wysyłanej 
mediom przed przyjazdem wystawy. 
Czekałam na to ponad dwa lata i w 
Knyszynie udało się. Podsumowując: 
są tutaj ludzie, którym chce się 
działać, władza, która na to pozwala    
i dziennikarze, którzy chcą o tym 
pisać. Mam nadzieję, że liczba 
mieszkańców, która chce brać w tym 
udział, będzie stale wzrastać.

•

AKTUALNOŚCI
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Wskutek Holocaustu, ludność 
żydowska wszystkich terenów 
okupowanych przez Niemców 
zosta ła  w wielu  wypadkach 
wymordowana lub musiała uciekać. 
W wielowiekowej historii Polski, 
Żydzi stanowili ważną część 
społeczeństwa, szczególnie w XVIII, 
XIX i na początku XX wieku. 
Doprowadzili do rozwoju handlu, 
mieli własne zakłady rzemieślnicze, 
a nawet stawali na czele całych 
zakładów produkcyjnych. 

Cmentarz żydowski w 
Knyszynie jest wyjątkową nekro-
polią w skali ogólnopolskiej. O jego 
wyjątkowości świadczy położenie. 
Leży on na XVI-wiecznych groblach 
sadzawek Zygmunta Augusta. 
Sadzawki komponowały przestrzeń 
wedle renesansowej estetyki. Jest to 
jedyna pozostałość po rezydencji 
króla. Zygmunt August był ostatnim z 
dynastii Jagiellonów, miłował 
Knyszyn, i spędził w nim kilkaset dni 
swojego życia. Umiejscowienie 
cmentarza na groblach ocaliło je 
przed zniszczeniem. Gdyby nie loka-
lizacja, zostałyby rozparcelowane i 
rozorane. Tak stało się z pozostałą ich 
częścią, która pierwotnie zajmowała 
obszar 4-krotnie większy od 

nekropolii. Położenie cmentarza poza 
miastem, w trudno dostępnym 
miejscu, ocaliło go od dewastacji. 
Dwa zabytki ocaliły się w ten sposób 
nawzajem.

Architektura miejsc pamięci 
jest jednym ze sposobów dotarcia do 
współczesnego odbiorcy i wywołania 
w n im zrozumien ia  h i s to r i i  
obrazowanej za pomocą otaczającej 
go, wykreowanej przestrzeni. 
Przeżycie miejsca związanego z 
tragedią Holocaustu, a takim jest 
pośrednio cmentarz żydowski w 
Knyszynie, jest najpełniejszym 
sposobem wyrażenia tematu.  
A r c h i t e k t u r a  m a  n a j w i ę c e j  
możliwości dotarcia poprzez zmysły 
ludzkie do wnętrza człowieka. 
Począwszy od dotyku, zapachu, po 
światło i otaczającą przestrzeń, 
architekt może docierać do widza w 
sposób niemożliwy dla innych form 
przekazu. 

Celem pracy było zwrócenie 
uwagi  na  problem pot rzeby  
nazywania Zagłady Żydów oraz 
tworzeniu miejsc pamięci ofiar 
Holocaustu w miejscowościach, w 
których istniały przed wojną 
społeczności żydowskie. Ofiar 
Zagłady było tak wiele, że nie sposób 

ARTUR FIEDORUK
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przybiera formę wędrówki. Zało-
żeniem projektu jest prowadzenie 
odbiorcy ścieżką, której wygląd 
kojarzy się z torami kolejowymi. 
Podróż odbiorcy dzieli się na etapy, 
które wprowadzają odbiorcę w różne 
nastroje, działają w określony 
sposób. Widz początkowo dociera 
istniejącą już ścieżką na cmentarz. 
Czuje się jak odkrywca, badający 
nowe miejsce, gdy przed jego oczami 
staje wtapiająca się w krajobraz 
grobli i lasu tkanka cmentarza. 
Gdyby nie turystyczna tablica 
informacyjna, z początku nie 
zdawałby sobie sprawy, gdzie dotarł. 
Niektóre macewy mają po kilkaset 
lat, są nadszarpnięte zębem czasu. 
Zza drzew, na sadzawce, widoczny 
będzie obiekt memorium, wpisujący 
się w istniejącą tkankę. Prostopadło-
ścienne, surowe, betonowe bryły, 
stojące na tafli wody nawiązują do 

wspominać ich imiona. Około 1400 
knyszyńskich Żydów, 2 listopada 
1942 roku zostało wywiezionych do 
obozu śmierci  Treblinki. Treblinka w 
dniu dzisiejszym jest miejscem 
przepełnionym pustką, z pojedyn-
czymi akcentami współczesnej archi-
tektury symbolizującymi tragizm 
tego miejsca. Około 800 tysięcy 
Żydów, którzy zostali zesłani tam na 
śmierć, są upamiętnieni pojedyn-
czymi głazami. Każdy z nich nie 
upamiętnia jednak każdej z osób, a 
całe żydowskie miasta i społe-
czności. Jeden z nich symbolizuje 
ludność Knyszyna. Projekt jest 
odpowiedzią i wypełnieniem pustki 
po ludziach, którzy nie mają nigdzie 
swojego grobu.

Opis projektu:
Zwiedzanie  miejsca  pamięci  
poświęconego knyszyńskim Żydom 
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betonowych macew. Odbiorca musi 
najpierw przemierzyć istniejący, 
wytyczony już szlak zwiedzania 
cmentarza, nim dotrze do wejścia do 
memorium. Zapoznając się z 
mistycznością i historią tego miejsca, 
krocząc groblami wokół sadzawek, 
poza poznawaniem macew, ogląda 
przy okazji cel swojej podróży, na 
razie niezrozumiały i wprawiający w 
zaciekawienie.

Podczas wędrówki zauważy 
kładkę, wijącą się nad groblami i 
drugą sadzawką. Nie będzie miał 
jeszcze do niej dostępu. Ścieżka na 
cmentarzu, w żydowskiej tradycji jest 
przypisana umarłym. Zwiedzanie 
c m e n t a r z a  j e s t  p r o l o g i e m ,  
wprowadzeniem w nastrój i spacerem 
po „żywej” historii. Krocząc przez 
cmentarz, nawiedzając miejsce, 
gdzie pochowani są wszyscy 
pochodzący z Knyszyna Żydzi, 
przemierzamy całą historię ich 
istnienia. Kończymy na nowej części, 
gdzie pochowani są ostatni zmarli 
przed czasem Holocaustu Żydzi. 
Wędrujemy obok ścian otaczających 
p o l a n ę  z  m a s o w ą  m o g i ł ą .  
Dynamicznie powyginane elementy 
architektoniczne, wprowadzają w 
czas wojny i zwiastują przyszłą 
Z a g ł a d ę .  Wr a z  z  d r z e w a m i  
przypatrują się miejscu pochowania 
72 zamordowanych Żydów. Dnia       
2 listopada 1942 roku, Niemcy 
rozstrzelali na knyszyńskim rynku 
tych, którzy sprzeciwiali się 
wyjechaniu i opuszczeniu swoich 
domów. Po tym akcie, hitlerowcy 
rozpoczęli wywózkę pozostałej 
ludności żydowskiej do obozu 
zagłady — Treblinki. Po krótkiej 

chwili zatrzymania i wspomnienia 
zmar łych ,  odbiorca  również  
rozpoczyna dalszą wędrówkę. 
Wywożeni z Knyszyna Żydzi, nie 
mieli świadomości, gdzie i po co 
jadą. Hitlerowcy skrzętnie trzymali 
przez długi czas w tajemnicy prawdę 
o obozach śmierci. By ziemia terenu 
m a s o w e j  m o g i ł y  p o z o s t a ł a  
nietykalna, ścieżka unosi się nad 
ziemią. Następnym etapem jest 
wejście pomiędzy krzywoliniowe 
ściany, szalowane pniami drzew. 
Zaczynają one agresywnie otaczać 
ścieżkę, która ulega przewężeniu, 
s p r a w i a j ą c  w r a ż e n i e  c o r a z  
większego uwięzienia i zamknięcia. 
Tory prowadzące do Treblinki biegną 
przez gęsty las, a pnie drzew stoją 
bardzo blisko torów. Drzewa 
pierwotnie będące szalunkiem, 
pozostają na miejscu aż do momentu 
naturalnej degradacji. Memorium nie 
będzie obiektem odwiedzanym 
codziennie. Powrót do tego miejsca 
nastąpi prawdopodobnie kilka 
miesięcy bądź lat później. Odbiorca, 
który ponowi swoją wizytę, będzie 
doświadczał naturalnych zmian, 
jakie będą zachodzić w obiekcie. 
Drzewa po pewnym czasie zaczną 
wysychać, gnić, będą zmieniały 
zapach i fakturę. Kora odpadnie, 
odkrywając pnie. Niektóre z nich 
porosną grzybami, inne mchem, 
kolejne będą się rozpadać. Koniec 
końców, drzewa będzie trzeba 
usunąć, co pozostawi owalne 
wyżłobienia w betonie. Każdy z tych 
e t a p ó w  b ę d z i e  m ó g ł  b y ć  
interpretowany na wiele sposobów, 
będzie tworzył inny klimat i 
pozostawiał możliwość odrębnej 

AKTUALNOŚCI
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interpretacji. 
Kolejnym etapem będzie 

wejście w przestrzeń kontemplacji, 
hołdu i modlitwy. Podwodne, ciemne 
pomieszczenie, z otwartymi świetli-
kami w wydzielonych miejscach 
modlitwy będzie miejscem, gdzie na 
własnej skórze przeżyjemy śmierć 
setek knyszyńskich Żydów. Miejsce 
z początku napełnia niepokojem, 
grozą. Można je w pierwszym 
odruchu zinterpretować jako komorę 
gazową. Ludzi symbolizują beto-
nowe płyty ustawione gęsto i 
rytmicznie.  Spływająca przy 
ścianach woda, dotyk betonowych 
form, ciemności przeplatane z 
wpadającym przez  świe t l ik i  
światłem naturalnym. To wszystko 
tworzy nastrój niepokoju przecho-
dzącego w powagę i zadumę. 
Wytyczone są wolne przestrzenie pod 
świetlikami. Umożliwiają podejście 
do ścian z lejącą się po nich wodą, 
dotknięcie ich. Możemy zwilżyć 
dłonie, spojrzeć w górę na widoczne 
niebo. To wprowadza w kolejny etap, 
w którym zdajemy sobie sprawę, że 
miejsce to jest właściwym, by oddać 
hołd zmarłym i pomodlić się za nich. 
B e t o n o w e  t a b l i c e  s t a j ą  s i ę  
niebezpośrednimi macewami. Ich 
orientacja na osi wschód-zachód nie 
jest przypadkowa. Macewy w 
tradycji żydowskiej ustawione są 
właśnie w kierunku wschodu. 
Wytworzony symbolicznie podwod-
ny kirkut znajduje się w najbardziej 
odpowiednim miejscu, którego do tej 
pory zamordowani w Treblince 
dawni obywatele Knyszyna nie mieli. 
To swoisty powrót dusz do domu, do 
ukochanego dla wielu miasta, z 

którego zostali wyrwani. Ofiary 
wspominamy od teraz nie tylko w 
Treblince, ale również najbliżej ich 
ziemskiego miejsca egzystencji. 

Po tych przeżyciach udaje-
my się w dalszą drogę, ku powierzc-
hni. Rozpoczynamy wędrówkę 
patrząc na wszystko z innej per-
spektywy. Drzewa — szalunek ścian 
— już nie nacierają na ścieżkę, a stają 
się współtowarzyszami w wędrówce. 
Wychodzimy na kładkę ponad groble 
i sadzawki, unosimy się, nie 
dotykając już ziemi przodków. 
Pozytywnym akcentem ma być 
ostatni przystanek wędrówki — 
„pawilon nadziei” .  Ażurowy 
pawilon, z wiszącymi nad wodą 
b ia łymi ,  l ekk imi  l ampkami ,  
powoduje uczucie radości, wzmaga 
pozytywne myślenie. Lampki mogą 
być interpretowane na wiele 
sposobów, począwszy od towarzy-
szących nam dusz, które po śmierci 
zaznały spokój, po radość z wyjścia   
z ucisku i zbliżenia ku widocznej na 
horyzoncie miejscowości. Wieloraka 
interpretacja, na każdy sposób 
pozytywna, jest atutem tego miejsca. 
Jak każdy odbiorca jest inny, tak 
każdy ma dowolność w interpretacji.

•

AKTUALNOŚCI
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15 października odbył się w 
Olsztynie festiwal edukacyjny 
„Kresy i  Obrzeża.  Edukacja 
kulturowa w małych środowiskach”, 
organizowany przez Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Uczes tniczyły  w nim 
współpracujące ze stowarzyszeniem 
„Tratwa” „szkoły tradycji” z 
Podlasia, Kurpiów, Warmii i Mazur 
oraz z Mazowsza. Knyszyn był tam 
reprezentowany przez Grupę 
Śpiewaczą z Kalinówki Kościelnej 
pod  k ierownic twem Jadwigi  
Konopko – dyrektor Knyszyńskiego 
Ośrodka Kultury. Jadwiga Konopko 
zaprezentowała również dobre 
praktyki w środowiskach lokalnych i 
opowiedziała o real izowanej  
inicjatywie „Opowiedz mi, babciu”. •

Knyszyński Ośrodek Kultury 
zaprasza wszystkich na wspólną 
modlitwę i śpiewy zaduszne, które 
odbędą się 4 listopada w kościele w 
Kalinówce Kościelnej.

O godzinie 16.30 zostanie 
odprawiona msza św., a bezpośrednio 
po niej nastąpią wspólne śpiewy. Na 
tę okoliczność wydany zostanie przez 
Knyszyński Ośrodek Kultury 
„Śpiewnik pogrzebowy, ułożony 
według zwyczaju, który służy w 
modlitwie podczas czuwania przy 
zmarłym od momentu śmierci aż do 
pogrzebu, w 30. dniu po pogrzebie 
oraz w kolejną rocznicę podczas 
wspominania zmarłych”.           KOK

Zaduszne śpiewanie

Śpiewacy na festiwalu w Olsztynie
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Z wizją lokalną
Przedstawiciele Knyszyna — 
Knyszyńskiego Towarzystwa Regio-
nalnego im. Zygmunta Augusta 
Mieczysław Lewkowicz i Marek 
Olesiewicz z Knyszyńskiego  
Ośrodka Kultury wzięli udział w 
warsztatach w ramach projektu 
„Wizja lokalna” w Warszawie (fot. 
powyżej).

Przedstawiciele lokalnych 
instytucji kultury oraz animatorzy 
kultury z kilku małych polskich 
miejscowości zastanawiali się, co 
zrobić, by Centrum Cyfrowe i 
Otwarte Zabytki jak najlepiej 
wspierały instytucje i pasjonatów 
otwartej kultury w całej Polsce. 
Koordynatorzy projektu zapowiadają 
wydanie tzw. spacerowników.          •

prezes 

Zielnik mojej babci

Knyszyński Ośrodek Kultury 
rozpoczął projekt Zielnik mojej 
babci”. Nakierowany jest on na 
poznawanie cudownych właściwości 
ziół, przypraw, naparów, dobro-
dziejstw ziołolecznictwa.

W s z y s t k i e  d z i a ł a n i a  
podczas zajęć warsztatowych będą 
dokumentowane w formie zapisków   
i fotografii. Z zebranych materiałów 
zostanie wydany kalendarz na 2017 
rok, który będzie rozdawany podczas 
podsumowania projektu a potem 
ozdobi mieszkania mieszkańców 
Knyszyna.

Pierwsze spotkanie z cyklu 
odbyło się 6 października.                 •

KOK

„

KULTURA
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Koniec zajęć „Opowiedz mi, babciu”
 

Przedszkolaki na 
biebrzańskich bagnach

13 października odbyła się wycie-
czka knyszyńskich przedszkolaków 
do Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego. Była to kolejna wyprawa w 
poszukiwaniu tradycji. Po parku 
oprowadzała Dorota Czerepko, w 
Dworze Dobarz dzieci spotkały się z 
„Królem Biebrzy”, a w Kuleszach z 
„Wiedźmą”. W trakcie wyprawy 
przedszkolaki poznały ciekawe 
opowieści o przyrodzie i kulturze 
nadbiebrzańskich bagien, zapoznały 
się także z ziołami rosnącymi na 

naszych terenach i ich zastoso-
waniem. 

Wszystkie działania z 
najmłodszym pokoleniem odbywają 
się w ramach projektu „Opowiedz 
mi, babciu” i „Zielnik mojej babci”. 
Obie inicjatywy realizowane są przez 
Knyszyński Ośrodek Kultury w 
ramach programów Bardzo Młoda 
Kultura i Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2016, dofinansowanych 
przez Narodowe Centrum Kultury.   •

KOK
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23 października w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera spektaklu 
„Opowiedz mi, babciu”, w reżyserii Jadwigi Konopko, z udziałem Knyszynianek 
oraz knyszyńskich przedszkolaków. Był to finał projektu „Opowiedz mi, babciu”. 
Więcej zdjęć na tylnej okładce „Gońca”

Wizyta w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury i zwiedzanie Alkierza to jedna z 
październikowych atrakcji dla uczestników projektu „Opowiedz mi, babciu”. 
Podczas wycieczki maluchy poznały podlaskie stroje ludowe, dowiedziały się jak 
nazywają się poszczególne ich części oraz nauczyły się jednego z tańców 
tradycyjnych — tupaka.
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W październiku w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbyły się kolejne warsztaty 
ceramiczne. Tym razem ich uczestnicy tworzyli gliniane anioły 

W Knyszyńskim Ośrodku Kultury można było wziąć udział w zajęciach 
plastycznych „Poznajemy skarby jesieni”. W ich trakcie wykonaywano np. 
tradycyjne jarzębinowe korale czy ludziki z kukurydzy i kasztanów 
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Przed wojną w Knyszynie nie było 
wiele rozrywek. Nie było telewizji. 
Odbiorniki radiowe były rzadkie. 
Prasa ze względu na koszty też była 
mało popularna. Dlatego dużą 
popularnością cieszyły się zabawy 
oraz wszelkiego rodzaju przedsta-
wienia. O przedwojennym teatrze 
pisały Helena Wandali i Anna 
Piechocka. Relację Heleny Wandali 
spisał i zamieścił na łamach „Gońca 
Knyszyńskiego” nr 9-10 z 2001 roku 
Sławomir Radecki. Oto jej treść:

Inicjatorem przedwojennego teatru w 
Knyszynie był ksiądz Józef Klim. Był 
on wysokim, szczupłym o śniadej 
cerze mężczyzną. Dzięki niemu w 
Knyszynie(w parafialnej stodole) 
powstała ogromna sala na 200 osób. 
Znajdowały się w niej dwie 
garderoby, jedna była dla dziewcząt, 
druga dla chłopców.
     Wystawiliśmy tam przede 
wszystkim operetki. Pamiętam 
dzisiaj, że graliśmy m.in. Króla 
Dziadów, Czartoską Ławę. Scena-
rzystką w naszym teatrze była Anna 
Bartkiewiczówna. Wszystkim podo-
bało się jak malowała. Reżyserem był 
Eugeniusz Dajszler. 

Aktorami w knyszyńskim 
teatrze byli mieszkańcy: Zabielski 

Antoni, Władysław Bartkiewicz, 
Kamieński Konstanty, Dworzańczyk 
Albina. Pamiętam, że w jednej ze 

Knyszyński teatr 
przed II wojną światową
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Zdjęcie ze zbiorów Alicji Wróblewskiej. 
Pierwsza z lewej siedzi jej matka, Zofia 
Bednarska
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sztuk grała główną rolę: macocha 
spychała ją w przepaść, w tym samym 
czasie piorun strzelił w macochę. 
Aktorką była także Anna Piechocka. 
Ona jednak częściej śpiewała niż 
występowała w rolach. Ja grałam w 
jednej ze sztuk Rejnę a Bartkiewicz 
Samsona. Musieliśmy grac  kochan-
ków.

Kiedy ksiądz Klim wyjechał, 
teatr zaczął podupadać. Przejął go 
wtedy Cebula (był nauczycielem) i 
Kursa (sędzia). Próby wtedy 
odbywały się w szkole. Przynajmniej 
raz w tygodniu.

W szkole grałam żonę Cyga-
na. Kiedy on umarł musiałam stra-
szliwie rozpaczać. Po przedstawieniu 
burmistrz (Konstanty Paszkowski) 
podszedł do mnie i powiedział „Pani 
jest stworzona na artystkę”

Inne sztuki jakie graliśmy, to 
„Królowe przedmieścia”, „Krako-
wiacy i górale”, „Fortuna w szkle”. 
W tej sztuce śniłam o fortunie.

Na premiery teatralne 
przychodziło bardzo wielu ludzi. Sala 
zwykle była wypełniona po brzegi. 
Premiera teatralna w Knyszynie była 
wielkim wydarzeniem. W teatrze nie 
było instrumentalistów, wszystkie 
pieśni przeważnie śpiewaliśmy. W 
1927 roku wyjechałam z Knyszyna.

Marek Olesiewicz w numerze 3 
„Gońca” z 1995 roku zamieścił 
relację Anny Piechockiej zawartą w 
jej listach do Cecylii Piaseckiej:

Przed wojną od roku około 1924 
istniał w Knyszynie teatr amatorski. 
Grała piękna pani Dworzańczyków-
na, naczelnik poczty — Klonowski i 

inni poważni ludzie. Reżyserował 
ksiądz Stanisław Klim, będący na 
placówce w Knyszynie w latach 1917-
1926. Grano „Dziesięciu z Pawiaka” 
i „Króla Dziadów”. Przedstawienia 
odbywały się w stodole przy plebanii, 
a później  w dużym domu u 
Krasuckich, obecnie Grodzieńska 25. 
Pani Piechocka wspomina „Byłam 
tam i pamiętam głos wibrujący tej 
wówczas panny Dworzańczykówny, 
która śpiewała w tym przedstawieniu. 
Potem księdza nie stało, dziewczyny 
powychodziły za mąż i wyjeżdżały. I 
salę widowiskową zrobili w dużej 
klasie na piętrze w szkole  gdzie i ja 
już grałam.

Otóż po roku 1930 spektakle 
wystawiane były na scenie w szkole. 
„Jakie to były sztuki! Nawet operetki! 
„Krakowiacy i górale”, „Królowa 
przedmieścia”, „Gołe panny” i wiele 
innych. Grała Jadzia Sokołowska, śp. 
Władysław Bartkiewicz, Jacek 
Fedorowicz, Kostecka Marysia i 
wielu, wielu innych. Przewodził śp. 
Cebula Stanisław, nasz nauczyciel a 
potem sędzia Kursa. A cóż były za 
Jasełka co roku. Jaka oprawa 
sceniczna, a ja z sędzią Kursa 
malowałam kulisy do „Królowej 
przedmieścia”, Krakowiaków i 
górali”. „Gwiazdę w Sybirze” — 
grała p. Helena Wandali Matronę  
Jadzia Sokołowska Cygankę Azę  a ja 
czarna Cyganka  tańczyłam 
czardasza solo na scenie  przy 
ognisku. Czego to nie robiliśmy na tej 
małej scenie w szkole.

W innym liście do Cecylii Piaseckiej, 
Anna Piechocka pisała:
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Sędzia Kursa był kiedyś aktorem w 
W-wie. Jego żona hrabianka, 
popełniła mezalians i wyszła wbrew 
rodzinie za aktora. Za swoje jakieś 
tam działy pieniężne posłała go na 
prawo - i aktor stał się sędzią. Była to 
wspaniała para małżeńska. Sędzia 
Kursa prowadził u nas zespół 
teatralny… Jego synek grał na 
skrzypcach  a ojciec reżyser nasz, na 
pianinie  bo i takie było w naszym 
zespole, dzięki sędziemu Kursa. Pani 
Kursowa charakteryzowała nas, a 
stroje do sztuk przysyłała nam pani 
Anna śp. Ciocia Pani z Ameryki. 
Peruki, szminki, wiele, wiele 
pięknych rzeczy. Wszystko pochło-
nęła wojna. Wszystko było w 
garderobie teatralnej w Szkole… 
Wszystko zniszczyli Niemcy i 
Sowieci, żeby ich święta ziemia nie 
nosiła.

Teatr, który wystawiał w szkole, 
dz i a ł a ł  pod  eg idą  Związku  
Młodzieży Wiejskiej. W 1935 roku 
ks.  proboszcz Jerzy Żamejć 

wybudował w Knyszynie Katolicki 
Dom Ludowy. Posiadał on salę 
teatralną z zaple-czem. Pod koniec lat 
trzydziestych w Knyszynie było 
b a r d z o  a k t y w n e  K a t o l i c k i e  
Stowarzyszenie Mło-dzieży. Jedną z 
f o r m  a k t y w n o ś c i  c z ł o n k ó w  
Stowarzyszenia była działalność 
teatralna. Młodzież pod kierownic-
twem księdza Franciszka Bryksa 
wystawiała  na scenie  Domu 
Ludowego sztuki teatralne. Oprócz 
ks. Bryxa reżyserował je Antoni 
Zabielski. Zabielski udzielał się 
również w teatrze, który wystawiał 
sztuki w szkole.

Uczniowie szkoły także 
robili przedstawienia. Ale nie tylko 
zwykłe przedstawienia, ale także 
spektakle teatralne. Wystawiano je 
również dla dorosłych. Występy były 
biletowane. W ten sposób zbierano 
pieniądze na różne cele. W swoim 
dzienniczku Elżbieta Daniszewska 
podaje tytuły wystawianych sztuk: 
„Orlęta”, „Bohaterskie dzieci”, 
„Wicek niecnota”.                            •
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Historia z pocztówki

W ostatnim czasie Aleksander Sosna 
(były poseł RP) przekazał w zamian 
za zdjęcia knyszyńskiej cerkwi cie-
kawą fotografię z majątku Knyszyn. 

Zdjęcie jest datowane na 12 
sierpnia 1917 r. Przedstawia żołnie-
rzy niemieckich, którzy stacjonowali 
w czasie pierwszej wojny światowej 
w majątku Knyszyn na tle budynków 
mieszkalnych majątku. Zdjęcie jest 

bardzo dobrej jakości i zostało wyda-
ne w Niemczech jako pocztówka. 

Po pierwszej wojnie świato-
wej w róg budynku mieszkalnego 
została wbudowana wieża (na drugim 
zdjęciu w trakcie budowy), w której 
miała siedzibę administracja majątku 
oraz mieściły się pokoje gościnne. A 
w obydwu budynkach mieszkalnych 
mieszkała rodzina administratora 
majątku Jana Waśniewskiego.          •
 

Mieczysław Lewkowicz
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13 października 1968 roku odbył się turniej miast Goniądz – Knyszyn. W ramach 
rywalizacji odbywały się m.in.: dekorowanie miasta (tu widzimy na przykład 
pomnik ze styropianu, który stanął na rynku) i zawody w dojeniu krowy na czas (ze 
słynnym hasłem „Goniąc krowy nie wydoisz”). Nasze miasto wygrało. 
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Wykonany w ramach turnieju styropianowy pomnik 
Wyszwolicielom Knyszyna”

„Bohaterom spod Lenino. 
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IRENA SŁOMIŃSKA

egina Świtoń, znana z 
interesujących tomików Rpoezji dla dorosłych i dla 

dzieci, obdarzyła nas kolejną książką 
zatytułowaną skromnie ,,Pejzaż 
malowany ciszą”. Tytułowa cisza 
znaczy dla mnie powściągliwość w 
bezpośrednim malowaniu uczuć, 
bowiem pośrednio ten tomik kipi 
barwami, dźwiękiem, nieokiełzna-
niem przyrody, a więc i takimiż 
odczuciami podmiotu przeżywają-
cego. To prawda, tomik stopniowo 
się wycisza, zyskuje na klarowności i 
głębi.

Do odkrycia prawdziwej 
urody tych wierszy trzeba się 
przyłożyć. W pierwszym zetknięciu 
budzi niepokój ich rozpasane piękno, 
tak odległe od klasycznego umiaru, 
do którego zwykliśmy się stosować. 
W wierszu ,,Do promienia” autorka 
pisze:

kiedy dzień zmartwychwstaje
a ty z pucharów nieba
tęczę rozlewasz na twarzach okien
sanktuarium rodzinne
niczym ogród rozkwita

nad pobielałą fotografią przystajesz
świetlistym sztafażem objąć
ramy wspomnień

Od razu uderza nadmiar znaczeń. 
Poetka nas zaskakuje, na rzeczy-
wistość nakłada krajobraz baśni, 
umowność, spektakl życia. Gdy 
zważymy, jak bardzo zużyły się w 
historii literatury słowa, ta ,,sztucz-
ność” nagle staje się odkrywcza.

Regina Świtoń, jak już 
powiedziałam, bezpośrednio maluje 
najprostsze uczucia, zachwycenie 
przyrodą, radość, szczęście, wiarę, 
uczucia rodzinne, smutek, refleksję 
nad przemijaniem. Bezpośrednio 
podmiot liryczny wyraża oczywiste. 
Ale tuż pod powierzchnią w opisie 
krajobrazu kryje się namiętność, gra 
wszystkich zmysłów, żywiołów, to, 
co ogromne, przejmujące w swoim 
metaforycznym zenicie. Tak, że u tej 
poe tk i  k r a job razu  me ta fo ry  
rzeczywiście odgrywają swoiste, 
osobne widzenie świata.

Autorka świadomie przery-
sowuje swoje antropomorfizacje — 
mirabelkę nazywa hurysą itp. Dom 
rodzinny jawi się tutaj w specyfi-

Pejzaż malowany 
ciszą
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cznym wspomnieniu, które baśniowo 
zniekształca. Nakładają się na siebie 
różne obszary rzeczywistości: 
autentyczny i umowny — i kreują 
w y m a r z o n y,  s e n t y m e n t a l n y  
krajobraz serca. W wierszach, 
poświęconych zmarłej siostrze, 
smutek podmiotu bardzo nieśmiało 
wydobywa się na powierzchnię, tak 
jakby autorka bała się nam narzucać z 
tym, co osobiste, co nie kreuje 
wyśnionej doskonałości świata. 
Nawet w wierszu ,,Do mojej M.” 
(czyżby poświęconym matce?) 
przemijanie wpisuje się w ład świata, 
tak jak gdyby i je ogarnęła miłość 
życia. I w końcu autorka dochodzi do 
tytułowej ciszy pejzażu. Krajobraz 
zimowy, czyżby bardzo odległe 
zapisanie śmierci?

Jak już powiedziałam, do 
odkrywania prawdziwej urody wier-
szy trzeba się przyłożyć. A właściwie 
poddać się ich swoistemu urokowi. 
W tej poezji wiele się dzieje. Łąka, 
las, puszcza, rzeka Jaskranka, rośliny, 
ptaki, pory roku cała przyroda gra 
spektakl życia. Ta poezja poraża 
swoją witalnością. Co nie znaczy, że 
poetka nie osiąga klarowności 
wypowiedzi. Taką próbą zdyscypli-
nowania formy są sonety (,,Zimą”, 
,,Puszcza zimowa”, ,,Poranek”, 
,,Jesień”, ,,Dziewczyna z mgły” i 
inne). 

I choć czasem dystansuję się 
do niektórych zestawień słów w tych 
wierszach, zdaję sobie sprawę, że 
moją powinnością jest uszanować 
odrębność, swoistość poetki, bo tylko 
tak przemówi ona do mnie naprawdę.

•

REGINA ŚWITOŃ

Pamięci Matki

Haftowany ręcznik, z kufra czasu wyjęty,
cichym monogramem matki przemawia do mnie.
Świeży jak zapach pól, przechował barwy wspomnień
zatroskanej młodości, trudem przesiąkniętej.

Tlący się koniuszek knota, swąd nafty…Ona
przędła, tkała marzenie zmęczoną źrenicą.
Noc osnową gwiazd pieściła jej senne lico
zapatrzone w kręte piruety wrzeciona.

Wchodzę w krajobraz utkany z symfonii wzruszeń.
Tu bławatek z koszyczków rozsiewa błękity,
mak płochliwe spojrzenie kąpie w słońca złocie. 

Lniane płótno, niby różany dotyk świtu,
spowija ręce ciepłem matczynej dobroci
i czułością napełnia kielich mojej duszy.




