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ŻYCZENIA

Z okazji nadchodzących 
narodzin Jezusa Chrystusa wszystkiego 

co najlepsze: ciepła w sercu i w domu, smacznej 
kolacji wigilijnej oraz rodzinnego kolędowania. 

Ponadto owocnego Nowego Roku. 
Niech pierwsza gwiazda na niebie przyświeca 

nie tylko w Boże Narodzenie.

Mieszkańcom Gminy Knyszyn 
życzy 

Burmistrz Jarosław Antoni Chmielewski

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, 
dużo zdrowia i wielu powodów do radości. 

Aby to Boże Narodzenie było czasem pełnym 
miłości, odpoczynku i refleksji. 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Knyszynie 
Irena Wysocka

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w blasku pachnącej choinki. 
Niech przyniosą one wiele radości i tyle 

optymizmu, by nie skończył się przez cały 
zbliżający się rok. 

Aby 2017 r. był pełen sukcesów.

Czytelnikom „Nowego Gońca Knyszyńskiego” 
życzy Redakcja



4

AKTUALNOŚCI

Informacje z pracy 
samorządu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy ścieżki rowerowej i 
ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej, od Knyszyna do granicy 
gminy Dobrzyniewo Duże.
 

 Opracowano koncepcję budowy zbiornika wodnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą hydrotechniczną w Knyszynie.
 

 Przeprowadzono remont drogi prowadzącej do byłego wysypiska. 
Wykonane prace polegały na przewiezieniu urobku z wyrównania poboczy na 
drogę dojazdową do pól oraz na podbudowę placu parkingowego przed 
knyszyńskim cmentarzem. 
 

 29 października Gmina Knyszyn zakupiła autobus do przewożenia dzieci. 
Ilość miejsc siedzących: 40. Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 56 580 zł 
brutto.
 

 Przyznano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację 
projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Knyszyn”. 
Trwają prace przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania 
umowy o dofinansowanie tego projektu.
 

 18 listopada w Urzędzie Miejskim w Knyszynie pełnił dyżur specjalista ds. 
funduszy europejskich. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się m.in.: czy istnieje 
możliwość dofinansowania danego przedsięwzięcia ze środków unijnych, 
jakie są terminy konkursów, gdzie składać ewentualne wnioski, jak przebiega 
procedura ubiegania się o dofinansowanie.
 

 Trwają prace przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu współpracy 
transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Projekt będzie składany w 
partnerstwie z gminą Dobrzyniewo Duże oraz z rejonem zelwiańskim z 
Białorusi. Podczas roboczego spotkania u partnera białoruskiego omówiono 
przedsięwzięcia inwestycyjne oraz działania miękkie planowane przez 
każdego z partnerów, uzgodniono najbliższe działania zmierzające do 
złożenia wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu.
 

 Trwają prace przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
przebudowy stacji uzdatniania wody w Zofiówce oraz budowy sieci 
wodociągowej w Knyszynie.
 

 Opracowano dokumentację projektową budowy 41 przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn.
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AKTUALNOŚCI

•

•

 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy stacji 
uzdatniania wody w Zofiówce oraz program funkcjonalno-użytkowy sieci 
wodociągowej w Knyszynie.
 

 We współpracy z Powiatem Monieckim Gmina Knyszyn wykonanała 
chodniki we wsiach Wojtówce – 138 m oraz Ogrodniki – 111 m. 

Budowa chodnika w Wojtówcach

Odbiór chodnika w Ogrodnikach
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AKTUALNOŚCI

•

•

•

•

•

•

•

• p
n

 

•

•

 Rozpoczęto procedurę uzyskania decyzji lokalizacyjnej na budowę zalewu w 
Knyszynie oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Zofiówce.
 

 Wykonano bieżące równanie i podsypywanie dróg na terenie gminy 
Knyszyn.
 

 3 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Powiatu i Gminy Knyszyn. Tematyka spotkania 
dotyczyła:
- ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych dotyczącej zmiany systemu opieki zdrowotnej 
poprzez wprowadzenie nowej instytucji prawnej w postaci „systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili 
chrakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów 
kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów.
 

 22 listopada w Kalinówce Kościelnej odbyło się spotkanie dotyczące 
dalszego funkcjonowania tamtejszego ośrodka zdrowia.
 

 25 listopada w biurze poselskim posła Kazimierza Gwiazdowskiego 
w Grajewie odbyło się spotkanie samorządowców z powiatu ełckiego, 
grajewskiego i monieckiego. Tematem spotkania było przyjęcie stanowiska 
w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Knyszyn.
 

 Zawarto na czas nieokreślony umowę najmu lokalu mieszkalnego nr 4 w 
budynku wielomieszkaniowym przy ul. Rynek 6 w Knyszynie.
 

 Unieważniono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
Gminy Knyszyn oznaczonej nr. geodezyjnym 33/4 o pow. 0,2122 ha 
zabudowanej budynkiem Domu Nauczyciela w Zofiówce. Brak uczestników 
licytacji. 
 

 Rozstrzygnięto pozytywnie I rzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego r 8 o pow. 30,6 m2 w budynku wielomieszkaniowym 
przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie wraz ze sprzedażą części przynależnej 
(piwnica) oraz oddaniem udziału gruntu w użytkowanie wieczyste. Cena 
nabycia: 49 160 zł. 
 

 14 listopada ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie zamówień 
publicznych na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 
1408B do wsi Jaskra i drogi powiatowej nr 1406B do wsi Czechowizna. 
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 
 

 16 listopada ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie zamówień 
publicznych na wykonanie zadania pn.: Kompleksowe odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Knyszyn. 
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•

•

 Rozpoczęto I etap budowy chodnika 
z  Wo j t ó w i e c  d o  K a l i n ó w k i  
Kościelnej, w bieżącym roku 
zostanie wykonany odcinek 204 m.
 

 Opracowano audyt energetyczny 
termomodernizacji budynków SP 
ZOZ w Knyszynie. Zlecono opraco-
wanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.
 

Budowa chodnika z Wojtówiec do 
Kalinówki Kościelnej

29 grudnia odbędzie się uroczyste 
otwarcie siedziby Posterunku Policji 
w Knyszynie przy ul. Rynek 39. 

Komendant Powiatowy 
Policji w Mońkach nadkom. Bartosz 
Lorenc oraz Burmistrz Knyszyna 
Jarosław Antoni Chmielewski 
zapraszają mieszkańców miasta i 
gminy Knyszyn na uroczysty apel.

Program uroczystości przewiduje:
- rozpoczęcie uroczystości 
- złożenie meldunku Sekretarzowi 
Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
Jarosławowi Zielińskiemu;
- podniesienie flagi państwowej, 
odegranie hymnu RP;

- wystąpienia okolicznościowe 
przybyłych gości;
- uroczyste przecięcie wstęgi;
- objęcie Posterunku Policji przez 
funkcjonariuszy; 
- wyświęcenie siedziby Posterunku 
Policji w Knyszynie;
- występ Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z GOK w Jasionówce;
- zwiedzanie pomieszczeń Posterun-
ku Policji w Knyszynie.

Zapraszamy wszystkie osoby 
zainteresowane.

•

Otwarcie 
posterunku
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Mamy nowy autobus

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży Gmina Knyszyn zakupiła 
ze środków własnych autobus 
szkolny marki Autosan. Jest w nim 40 
miejsc siedzących (kierowca + 
pasażerowie). Wartość zakupionego 
pojazdu wyniosła 56 580 zł brutto. 

Teraz sprawność transportu 
zdecydowanie się poprawiła, a 
uczniowie będą mogli bardziej 
bezpiecznie docierać do szkoły i 
wracać do domu. 

 Autobus zaczął dowozić 
dzieci od 2 listopada.

•
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Aby przekazać 1% podatku naszemu 
stowarzyszeniu, należy w formularzu 
PIT za rok podatkowy 2016 wpisać 
następujące informacje:
* numer KRS: 0000230882
* wyliczoną kwotę 1% podatku
* można też podać cel szczegółowy 
1%, np. „Remont kościoła lub lamusa 
w Knyszynie” czy też inny cel 
zgodny z zakresem działalności 
naszego stowarzyszenia.

Jeżeli cel nie zostanie 
podany, wówczas pieniądze będą 
wydatkowane na cele statutowe 
realizowane przez nasze stowarzy-
szenie. Istnieje możliwość przeka-
zania darowizny anonimowo.

P ien iądze  p rzekazu ją  
urzędy skarbowe na rachunek banko-
wy stowarzyszenia wraz z ewentual-
nymi sugestiami darczyńców 
odnośnie wykorzystania przekaza-
nych środków oraz danymi darczyń-
ców, którzy wyrazili na to zgodę.

Knyszyńskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta 
składa serdeczne podziękowanie za 
zaufanie i przekazanie nam 1% 
podatku w 2016 rok, w kwocie           
8 153 zł. Podatnicy zadeklarowali 
przeznaczenie tych środków na 
następujące cele: Remont kościoła 
lub lamusa w Knyszynie — 3 383,60 
zł; UKS Jastrząb Knyszyn — 2 041 
zł; UKS Podlasiak Knyszyn — 
133,80 zł; Kultura — 249,70; Szkoła 
— 215,90 zł; bez wskazania celu —   
2 129 zł.

W 2016 r. wydatkowanie 
środków pochodzących z 1% 
podatku było następujące:
* Dofinansowanie renowacji ołtarza 
pw. św. Józefa Oblubieńca w 
knyszyńskim kościele parafialnym 
— 3 500 zł
* Dofinansowanie działalności klubu 
sportowego Jastrząb Knyszyn — 2 
041 zł
* Konkurs recytatorski „Od świtu do 
zmierzchu” poświęcony pamięci 
Elżbiety Daniszewskiej — 917,73 zł
* Projekt „Muzeum na kółkach” — 
440,19 zł
* Konkurs kolęd i pastorałek — 300 
zł
* Pozostałe przedsięwzięcia:  
Wystawa „Rodzina Piaseckich”, 
Spotkania z konopielką, wystawa 
„Polacy ratujący Żydów”, promocja 
książki „Moje lata knyszyńskie”  
164,45 zł.

Środki, które uzyskamy w 
2017 r. zostaną wydatkowane 
zgodnie z dyspozycjami darczyńców.

Będziemy wdzięczni za 
kolejne przekazanie darowizny 1% 
podatku. Zapewniamy, że wszystkie 
przekazane środki będą dobrze 
służyły społeczności naszej gminy.
Z góry serdecznie dziękujemy.

Informacji udziela:
Krzysztof Bagiński — wiceprezes
tel. 85-7279981, 
e-mail. ktr@knyszyn.pl
 

Zarząd Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego 

im. Zygmunta Augusta

Przekaż 1% naszemu Towarzystwu
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Rejon Zelwieński odwiedziła 
delegacja z Polski – kierownictwo 
gminy  Knyszyn  na  cze le  z  
burmistrzem Jarosławem Antonim 
Chmielewskim oraz delegacja z 
gminy Dobrzyniewo Duże z zastępcą 
wójta Wojciechem Cybulskim. 
Głównym celem ich wizyty było 
zapoznanie się z potencjałem rejonu 
zelwieńskiego i omówienie ewen-
tualnych przedsięwzięć inwestycyj-
nych w ramach wspólnego projektu 
współpracy transgranicznej, które 
mogą być interesujące dla naszych 
rejonów.

Spotkanie rozpoczęło się w 

komitecie wykonawczym. Po 
wymianie pozdrowień goście zapo-
znali się z rejonem zelwieńskim. 
Odwiedzili znajdujące się wzdłuż 
zbiornika wodnego obiekty — bazę 
odpoczynku „Biereżki”, park leśny 
„40 lat Zwycięstwa”, miejską plażę i 
s tac ję  ra townic twa,  a  także  
synkowicką cerkiew i siedzibę 
agroturystyczną „Wieres”.

Następnie w komitecie 
wykonawczym odbył się „okrągły 
stół”. Z białoruskiej strony wzięli w 
nim udzia ł  prezes  komite tu  
wykonawczego Jan Palczys, prezes 
r e j o n o w e j  R a d y  d e p u t a t ó w  

Białoruska Zelwa, Knyszyn i Dobrzyniewo Duże omówiły projekt 
współpracy transgranicznej
 

Wspólne inwestycje z Białorusią

NATALIA MATIUK
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Konstanty Bierdnikowicz, zastępca 
prezesa komitetu wykonawczego 
Walentyn Siemieniako, kierownicy i 
specjaliści wydziałów komitetu 
wykonawczego oraz kierownictwo 
wielu organizacji rejonu.

Podczas rozmowy na temat 
projektu współpracy transgranicznej, 
o który wspólnie aplikować chce 
strona białoruska i polska omówiono 
kluczowe założenia projektu. Przed-
stawiciele Polski zaproponowali do 
rozpatrzenia zelwieńskim kolegom 
kilka projektów, które dotyczą 
poprawy życia ludzi na naszych 
terenach, rozwoju zdrowego stylu 
życia, rozwoju sportu, ochrony 
dziedzictwa przyrody i promocji 
potencjału turystycznego. Przedsta-
wiciele gmin Knyszyn i Dobrzynie-
wo Duże chcą wybudować zbiornik 
wodny w Knyszynie i ścieżkę 
rowerową, która łączyłaby te 
miejscowości z Białymstokiem.

Z kolei zelwienianie przed-

stawili możliwe projekty dotyczące 
zagospodarowania zbiornika wodne-
go Zelwa, plaży z utworzeniem molo, 
budowy obiektów sportowych, pla-
ców zabaw, namiotowych parkin-
gów, a także ścieżki rowerowej.

Spotkanie miało charakter 
informacyjno-zapoznawczy — jego 
forma nie przewidywała podpisania 
jakichkolwiek konkretnych umów. 
Obie strony muszą najpierw prze-
myśleć zaproponowane inicjatywy, 
zdecydować się, na ile są one ciekawe 
i realne do realizacji, i zająć się 
przygotowaniem i sporządzeniem 
projektów. Planuje się, że delegacja 
rejonu zelwieńskiego z rewizytą 
odwiedzi Polskę (Knyszyn i Dobrzy-
niewo) w najbliższym czasie. 

Partnerzy ze strony polskiej 
i białoruskiej zamierzają wspólnie 
złożyć wniosek o dofinansowanie w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina 2014-2020.                          •
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rozciągnęły się na cztery dni. W 
rezultacie efekt zbiorki był niższy niż 
w ubiegłych latach. O ile w ubiegłych 
latach zbierano po ok. 4300 zł, to w 
tym roku zebrano 3573,50 zł. 
Ciekawostką jest fakt, iż ktoś wrzucił 
do puszki 1000 koron islandzkich. 
Okazało się, iż korona islandzka jest 
walutą praktycznie niewymienną na 
złotówki i był kłopot z jej wymianą. 
Został przezwyciężony dzięki 
pomocy burmistrza. 

W tegorocznej kweście 
uczestniczyli:
-  Bardzo licznie członkowie 
szkolnego koła Caritas „Dobro Daje 
Nadzieję” oraz harcerze: Karolina 
Klepacka, Natalia Rafałowska, 
Jagoda  Ja romińska ,  Monika  
Klimowicz, Justyna Rafałowska, 
Martyna Suchocka, Krzysztof 
Jaromiński, Julia Bielawiec, Sylwia 
Zabielska, Kinga Masłowska, Jakub 
Bibiński, Maciej Sidorski, Ola 
Bujnicka, Patrycja Rosińska, 
Katarzyna Kardel, Wiktoria Bierdzo, 
Joanna  Mas łowska ,  Tomasz  
Grelecki, Zuzanna Dzierżanowska, 
Monika Budna, Mateusz Narel, 
Izabela Borys, Izabela Sokolewicz, 
Oliwia Purzecka, Emilia Adamska, 
Patrycja Adamska, Przemysław 
Sienkiewicz, Magda Wróblewska, 

W tym roku już po raz trzeci 
uczniowie szkoły, nauczyciele i 
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 im. 
Zygmunta Augusta 1 listopada 
kwestowali przy knyszyńskim 
cmentarzu. Kwesta trwała jeden 
dzień. O ile w poprzednich latach w 
czasie kwest była piękna pogoda, to 
w tym roku aura nie sprzyjała. Było 
zimno i wiał dokuczliwy wiatr. A po 
południu zaczął padać deszcz. 
Ponadto 1 listopada przypadał w 
długi weekend, od soboty do wtorku, 
więc  odwiedz iny  cmenta rzy  

Kwestowali, by ratować 
zabytkowe nagrobki
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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Paulina Dubicka, Adrian Sienkie-
wicz, Natalia Bibińska, Michał 
Witkowski, Tomasz Witkowski, 
Gabriela Magnuszewska, Natalia 
Płaszczyk, Paulina Pochodin, Wikto-
ria Toczydłowska, Wiktoria Szachraj, 
Gabriela Czerepowicz, Magda Stefa-
nowicz, Konrad Magnuszewski, 
Tomasz Safonow, Damian Orłowski, 
Mariusz Toczydłowski,  Julia 
Kobeszko, Zuzanna Puchalska, 
Natalia Paszko, Paulina Wronowska, 
Kinga Romanowska.
- Nauczyciele: Adam Śledziewski, 
Mar ia  Łempicka ,  Agnieszka  
Bagińska, Wioletta Dzierżanowska, 
Barbara Klim, Andrzej Paszkowski, 
Magdalena Sidorska. 
- Członkowie Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta  Augus ta :  Andrze j  
Daniszewski, Jarosław Chmielewski, 
Krzysz to f  Bag ińsk i ,  Doro ta  
Czerepko, Mieczyslaw Lewkowicz, 
Andrzej Matyszewski.

Organizatorzy kwesty ser-

decznie dziękują wszystkim ucze-
stnikom za udział, a ofiarodawcom za 
ich hojność. 

Jak już pisałem w poprzed-
nim numerze „Gońca” zebrane środki 
zostaną przeznaczone na renowację 
grobu księży Słomińskich.

Ps. W poprzednim numerze Gońca 
napisałem, iż tablica znajdująca się 
na grobie księży Słomińskich z 
nazwiskami księży pochowanych na 
knyszyńskim cmentarzu została 
sfinansowana ze środków zebranych 
w czasie kwest przeprowadzonych w 
latach 2004-2007. Rzecz miała się 
jednak inaczej. Tablicę ufundowali i 
zamontowali knyszyńscy kamienia-
rze: Marcin Perkowski i Krzysztof 
Siemieńczuk. Oprócz tablicy na 
grobie został zamontowany krzyż 
pokutny. Dodatkowo został popra-
wiony grób księdza Sacharki. W 
pracach czynny udział brali także 
Ryszard Dworzańczyk i Zbigniew 
Kurłowicz.                                       •
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„Modrzewiowy dwór” to nowa 
agroturystyczna propozycja w naszej 
gminie. Ten ostatnio pobudowany 
ośrodek jest położony dwa kilometry 
za Knyszynem przy szosie do 
Korycina. Swoją nazwę zawdzięcza 
temu, że został zbudowany z 
modrzewiowego drewna, co nadaje 
mu (a w szczególności wnętrzu) 
niepowtarzalny urok i nastrój.

Oferta „Modrzewiowego 
dworu” to sala bankietowa z 
zapleczem w postaci  dobrze 
wyposażonej kuchni. Z kolei na 
piętrze mieszczą się pokoje gościnne.

Na dużym ogrodzonym 
dziedzińcu znajduje się plac zabaw 

dla dzieci, natomiast ich rodzice 
mogą wypoczywać przy fontannie 
spływającej do oczka wodnego. 
Można tu również biesiadować przy 
kamiennym grillu-wędzarni. W 
przyszłości będzie również można 
łowić ryby w stawie na końcu działki.

Ośrodek jest położony na 
uboczu, na skraju lasu, co zapewnia 
spoko jną  a tmosfe rę ,  ba rdzo  
sprzyjającą wypoczynkowi. Jest to 
idealne miejsce na rekreację, tym 
bardziej, że w pobliżu znajduje się 
Puszcza Knyszyńska, a nieco dalej 
dwa parki narodowe: Biebrzański i 
Narwiański.

Otwarto Modrzewiowy dwór 
MAREK OLESIEWICZ
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Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem tel.: 
515 043 060.

W najbliższych numerach 
„Gońca”  przeds tawimy inne  
propozycje agroturystyczne z terenu 
naszej gminy.                                    •
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JOANNA OSTROWSKA

Ciekawy świat chemii

EDUKACJA
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Już dwukrotnie gościliśmy w naszej 
szkole studentów Uniwersytetu w 
Białymstoku, którzy w ramach 
realizacji działań: „Projektor  
Wolontariat Studencki” przybyli do 
n a s z e g o  g i m n a z j u m  c e l e m  
wprowadzania założeń programo-
wych projektu  wyrównywanie szans 
e d u k a c y j n y c h  m ł o d z i e ż y  z  
miejscowości poniżej 20 tys. 
mieszkańców.

24 października A. Grycz 
oraz A. Kosakowska przeprowadzili 
praktyczne zajęcia z chemii wśród 
młodzieży I klasy gimnazjum m.in. 
otrzymywania wodoru, tlenu, 
dwutlenku węgla i porównywania ich 
właściwości, a zwłaszcza zbadania 
wybuchowego charakteru „miesza-

niny piorunującej”. Widowiskowe 
b y ł o  t e ż  s p a l a n i e  m a g n e z u  
oślepiającym płomieniem, czy też 
badanie utleniających właściwości 
nadtlenku wodoru.  

 7 listopada gościliśmy zaś 
A. Sak z interesującymi „ Zabawami 
logicznymi” gdzie młodzież musiała 
wykazać się szybkością i precyzją 
myślenia w rozwiązywaniu zadań 
rachunkowych. A.Grycz i P. Grzesiak 
udowadniali uczniom „Efektowną 
chemię” w oparciu o doświadczenia, 
w których brali udział uczniowie. 
Zajęcia te, prowadzone przez 
s t u d e n t ó w  U n i w e r s y t e t u  w  
Białymstoku, zaciekawiły młodzież 
klas III gimnazjum.

Praktyczne zajęcia 
chemii posłużą uczniom 
nie tylko do zaintereso-
wania trudnym przedmio-
tem, ale przede wszystkim 
staną się bazą do części 
p o z n a w c z y c h  l e k c j i  
chemii, na których to 
doświadczeniach będzie-
my opierać się wyciągając 
wnioski o właściwościach 
d a n y c h  s u b s t a n c j i .  
Młodzież przekonała się 
zarazem, że „ciekawy 
świat chemii” bywa też 
niebezpieczny — stąd 
zawsze trzeba być na 
bieżąco z przepisami bhp. •



EDUKACJA

12 grudnia w naszym gimnazjum 
odbyła się już II edycja Konkursu 
Recytatorskiego „Od świtu do 
zmierzchu” poświęconego pamięci 
poetki, pisarki i gawędziarki Elżbiety 
Daniszewskiej.  Organizatorzy 
uroczystości: Gimnazjum im. 
Pułkownika Witolda Pileckiego w 
Knyszynie oraz Knyszyńskie Towa-
rzystwo Regionalne im. Zygmunta 
Augusta również w tym roku pragnęli 

uczcić pamięć regionalnej poetki 
poprzez przybliżenie młodzieży jej 
twórczości.

Honorowy patronat nad 
projektem objęli: Podlaski Kurator 
Oświaty, Starosta Moniecki oraz 
Burmistrz Knyszyna.

Z wierszami lub prozą 
zmagało się 14 uczestników z 
siedmiu szkół, każdy z nich zaprezen-
tował dwa wybrane teksty. Słuchacze 

II edycja Konkursu Recytatorskiego poświęconego 
pamięci Elżbiety Daniszewskiej

„Od świtu do zmierzchu”

KATARZYNA BŁAHUSZEWSKA

Jury konkursu: Regina Świtoń, Eliza Mieleszkiewicz i Magdalena Kruszyńska-         
-Sosnowska

17
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z wielkim zainteresowaniem, a 
niejednokrotnie i rozrzewnieniem 
wysłuchali przeróżnych, pełnych 
emocji interpretacji utworów pisarki.

Decyzją Jury w składzie: 
Eliza Mieleszkiewicz — aktorka 
Teatru Lalki i Aktora w Łomży, 
Magdalena Kruszyńska-Sosnowska 
— instruktorka teatralna Wojewódz-
kiego Ośrodka Animacji Kultury w 
Białymstoku oraz Regina Świtoń — 
poetka z Knyszyna konkurs wygrali:
I miejsce — Joanna Masłowska 
(Gimnazjum w Knyszynie);
II miejsce — Amelia Suchocka 
(Publiczne Gimnazjum nr 17 
Integracyjne w Białymstoku);
III  miejsce — Jan Borowik 
(Gimnazjum w Mońkach).

Wyróżnienia przyznano Aleksandrze 
Deroń (Publiczne Gimnazjum nr 17 
Integracyjne w Białymstoku) oraz 
Krystianowi Borysowi (Gimnazjum 
w Jaświłach).

Sponsorzy: Knyszyńskie 
Towarzystwo Regionalne, Starostwo 
Powiatowe w Mońkach, Burmistrz 
Knyszyna, Rada Rodziców oraz  
Sklep Mięsny Grażyny Perkowskiej 
zapewnili młodzieży atrakcyjne 
nagrody oraz poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali podziękowania oraz upominki.

Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością goście: Andrzej 
Daniszewski — starosta moniecki, 
syn poetki; Jarosław Chmielewski  
burmistrz Knyszyna; Mieczysław 

18
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Lewkowicz — prezes Knyszyń-
skiego Towarzystwa Regionalnego.

Przed zmaganiami konkur-
sowymi zebrani mieli okazję 
zapoznać się z biografią Elżbiety 
Daniszewskiej w formie prezentacji 
przygotowanej przez ucznia naszego 
gimnazjum Marka Citkowskiego 
oraz z archiwalnym fragmentem 
filmu z wypowiedzią poetki. Na 
zakończenie osoby znające poetkę 
podzieliły się z zebranymi swoimi 
wspomnieniami, refleksjami. To był 
dla wszystkich niezwykle wzrusza-
jący moment.

Osoby odpowiedzialne za 
organizację konkursu: Agnieszka 
Bagińska, Katarzyna Błahuszewska i 
Anna Jelska serdecznie dziękują 
wszystkim za udział w uroczystości i 
zapraszają do udziału w kolejnej 
edycji.

•

19

Świąteczny 
konkurs
 
Burmistrz Knyszyna zaprasza 
mieszkańców gminy Knyszyn do 
udziału w II edycji konkursu na 
najładniejszą świąteczną dekorację 
posesji.

Głównym celem konkursu 
jest podniesienie walorów estetycz-
nych miejscowości w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
oraz wyróżnienie mieszkańców za 
o s o b i s t y  w k ł a d  w  p o p r a w ę  
wizerunku miasta i gminy Knyszyn.

Uczestnikami konkursu 
mogą być pełnoletni mieszkańcy 
gminy, którzy do 31 grudnia 2016 r. 
zgłoszą swój udział, dostarczając do 
sekretariatu Urzędu Miejskiego w 
Knyszynie Kartę zgłoszenia oraz od 3 
do 5 zdjęć oświetlonej i udekoro-
wanej posesji (zdjęcia w wersji 
elektronicznej). Konkursem objęte są 
nieruchomości leżące w granicach 
administracyjnych gminy Knyszyn.

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

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do 15 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 85 727 99 85.

•
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Emeryci, renciści a także realizatorzy inicjatyw gminy Knyszyn 16 grudnia wzięli 
udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym. W Knyszyńskim Ośrodku Kultury 
świąteczną atmosferę zapewniły śpiewane kolędy i poczęstunek.

Przełamali się opłatkiem
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Spotkanie z profesorem
 

22  l i s t opada  odby ł o  s i ę  w  
Knyszyńskim Ośrodku Kultury 
kolejne zebranie Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta.  Gościem 
specjalnym był prof. Adam Czesław 
Dobroński, który wygłosił wykład na 
temat straconych przez Knyszyn 

szans na rozwój w wiekach XIX         
i XX. W trakcie spotkania odbyła się 
również promocja nowego tomiku 
wierszy Reginy Świtoń pt. „Pejzaż 
malowany ciszą”.

Członkowie Towarzystwa, 
jak co roku spotkali się również w 
okresie przedświątecznym. 19 
grudnia odbyło się zebranie opłatko-
we naszych regionalistów.                •



22

KULTURA

Harry Potter
W ramach cyklicznych spotkań w 
bibliotece publicznej odbył się 
„Straszny wieczór z Harrym”. 
Piątkowy wieczór poświęciliśmy na 
zabawę do tekstu znanego cyklu 
ks iążek o  Harrym Pot terze .  
Spotkania, które mają za zadanie 
przybliżać literaturę oraz zachęcać do 
czytania ,  c ieszą  s ię  zawsze  
ogromnym zainteresowaniem i dużą 
frekwencją. Tym razem też tak było.

Grupa ponad trzydziesto-
osobowa dzieci z klas III-VI SP         
w Knyszynie przeniosła się do 
magicznego Hogwartu, aby wspólnie 
z młodym czarodziejem, Harrym 
Potterem, przeżywać wspaniałe 

przygody. Podczas spotkania nie 
zabrakło literackich zagadek, 
czytania fragmentów książek, 
mieszania magicznych eliksirów oraz 
licznych quizów i zagadek. 

Jak zawsze spotkanie 
minęło bardzo szybko i gdyby nie 
czekający pod biblioteką rodzice, 
pewnie wieczór trwałby jeszcze 
dłużej.

Lubiana pisarka
W grudniu zaprosiliśmy do biblioteki 
p i s a r k ę  d l a  d z i e c i  M o n i k ę  
Kowaleczko-Szumowską, autorkę 
m.in. „Fajnej ferajny” i „Galopu’44”. 
Dzięki sfinansowaniu spotkania 
przez Książnicę Podlaską w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki 

Niezwykli goście w bibliotece

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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Kolejny turniej z cyklu Pucharu 
Polski Poomsae (IV KCC Poomsae 
Cup Centrum Kultury Ambasady 
Republiki Korei) jest już za nami. 
Tym razem reprezentacja naszego 
knyszyńskiego klubu pojechała 13 
l is topada do Warszawy, aby 
r y w a l i z o w a ć  z  n a j l e p s z y m i  
technikami taekwondo w naszym 
kraju.

Były to zawody niezmiernie 
udane .  Potwierdzi ły  wysoką 
dyspozycję naszych zawodników, a 
co najważniejsze – startowaliśmy w 
pełnej rozciągłości  kategorii  
wiekowych, od maluszków po 
mastersów. W sumie wystawiliśmy 
14 zawodników i zawodniczek, 

zdobywając 4 medale złote, 2 srebrne 
i 3 brązowe. Medale zdobyli:

I. Konkurencje rodzinne:
– Marzena Wielakin i Dawid Diego 
Wielakin – II miejsce,
– Zofia Olszyńska i Paweł Olszyński 
– III miejsce.
 
II. IV KCC Poomsae Cup:
– Mariusz Jerzy Mosiej – I miejsce,
– Jakub Grzybowski– I miejsce,
– Klaudia Marchalewicz – I miejsce,
– Marzena Wielakin – I miejsce,
– Zofia Olszyńska – II miejsce,
– Mateusz Zyskowski – III miejsce,
– Justyna Osiecka – III miejsce.
 

MARIUSZ JERZY MOSIEJ

Huzar ciągle w formie
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uczniowie klasy VI „a” mogli 
osobiście poznać pisarkę, kupić jej 
książkę z autografem oraz wysłuchać 
opowieści o jej pracy. 

Tematem książek Moniki 
Kowaleczko-Szumowskie j  są  
młodzież i dzieci, biorące udział w 
Powstaniu Warszawskim. Spotkanie 
bardzo ciekawe, a opowieści autorki 
dzieci słuchały z zapartym tchem po 
czym zadawały mnóstwo pytań.

Święty Mikołaj
Kolejne spotkania w ramach 
Akademii Malucha toczą się w tym 
miesiącu wokół dobrze znanej 
najmłodszym postaci, a mianowicie, 
wokół św. Mikołaja i prezentów, 
które przynosi. Obchodziliśmy 
mikołajki, na które wszystkie dzieci 
czekały, a teraz przygotowujemy się 
do Świąt. Rozmowom o Bożym 
Narodzeniu oraz tych elementach, 

które są jego częścią poświęcamy 
bardzo dużo miejsca. Dzieci chętnie 
słuchają świątecznych opowiadań, 
tworzą świąteczne dekoracje, ale też 
często wyglądają przez okno: czy 
Mikołaj przypadkiem się nie zbliża, 
czego wszystkim życzymy.               •
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Należy dodać, iż Mariusz Jerzy 
Mosiej otrzymał tytuł najlepszego 
technika tej imprezy, a nagrodę i 
stosowny certyfikat wręczył mu Jego 
Ekscelencja Ambasador Republiki 
Korei Sung-joo Choi.

26 listopada klub wziął udział w 
Turnieju Mikołajkowym w Giżycku 
zorganizowanym przez tamtejszy 
Klub Taekwondo. Huzar Knyszyn 
był reprezentowany przez dziewięciu 
z a w o d n i k ó w  w  k a t e g o r i a c h  
wiekowych dzieci i młodzików. 
Z a w o d n i c y  r y w a l i z o w a l i  w  
konkurencjach sprawnościowych 
oraz poomsae (układy formalne). Był 
to ostatni sprawdzian naszych 
pociech w tym roku, który zresztą 
wypadł bardzo pozytywnie. 

Nasi zawodnicy zdobyli 
dwa medale: Ola Radzewicz – złoto 
w kategorii poomsae oraz Oliwia 
Sidorska – srebro w konkurencji 

sprawnościowej. 
Łącznie w zawodach wzięło 

udział ponad 120 osób. Mieliśmy też 
okazję do fantastycznej zabawy oraz 
rywalizacji sportowej.

Klub Taekwondo Huzar 
Knyszyn działa przy Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury.                              •
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19 listopada w Knyszyńskim Ośrodku Kultury podsumowanie szeregu 
projektów realizowanych w ramach aktywności Dom Kultury Plus, przy wsparciu 
Narodowego Centrum Kultury.

odbyło się 
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W dniach 10-11 grudnia odbyło się 
Śpiewanie adwentowe, w którym 
uczestniczyli miłośnicy śpiewów 
tradycyjnych z różnych stron woje-
wództw podlaskiego i warmińsko-     
-mazurskiego (z głównym udziałem 
Kompanii Śpiewaczej z Guzów i 
Kalinówki Kościelnej).

Pierwszego dnia odbył się 
rekonesans muzyczny w Dolistowie, 
Górze i Guzach, zaś drugiego 
śpiewano pieśni adwentowe w 
knyszyńskim kościele parafialnym.

Śpiewanie odbywało się w 
ramach Podlaskiej Szkoły Tradycji, 
działającej przy Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury.                              •

MO

Śpiewanie adwentowe
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Spiewnik pogrzebowy. 
Kalinówka Kościelna

Nakładem Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury ukazał się „Śpiewnik 
pogrzebowy”, zawierający na ponad 
stu stronach tradycyjne pieśni 
pogrzebowe, zebrane na terenie 
parafii Kalinówka Kościelna. 
Śpiewnik jest podzielony na 
następujące części: Godzinki, 
Różaniec, Koronka oraz Pieśni i 
psalmy za dusze zmarłych.

Do śpiewnika została 
dołączona płyta z pieśniami w 
wykonaniu zespołu śpiewaków w 
składzie: Jan Szklarzewski, Wojciech 
Gurłacz, Andrzej Skutnik, Kazimierz 
Kakareko i Józef Niemotko. 

Cały projekt był realizowa-
ny i koordynowany przez Jadwigę 
Konopko, zaś dofinansowany w 
ramach programu „Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne 2016”.               •

MO

Kalendarz KOK na  2017 r.

Ukazał się kalendarz na rok 2017, 
którego tematem przewodnim jest 
hasło „Zielnik mojej babci”. Była to 
inicjatywa Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury, zrealizowana w ramach 
zadania „Moje miejsce w kulturze 
II”, a koordynowana przez Jadwigę 
Konopko. 

Kalendarz podzielony jest 
na miesiące, w trakcie których babcie 
prezentują ciekawostki związane z 
dobroczynnym wpływem ziół na 
zdrowie. Publikacja jest bogato 
i lustrowana zdjęciami ziół i  
prezentujących je babć (w tej roli 
członkinie zespołu Knyszynianki), a 
także fotografiami przedszkolaków, 
którzy uczestniczyli w projekcie. 
Znajdziemy tutaj również ilustracje 
projektów realizowanych w ramach 
inicjatywy „Moje miejsce w kulturze 
II” (w ramach programu „Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016”.

MO
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4 oraz 11 grudnia odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez 
Knyszyński Ośrodek Kultury. Każdy kto odwiedził kiermasz mógł nie tylko poczuć 
magię świąt, ale też miał możliwość zaopatrzyć się w oryginalne ozdoby i prezenty 
świąteczne. Wśród bogatej oferty znalazły się wyszukane dekoracje, wszystkie 
zachwycały misternym wykonaniem i pomysłowością a co najważniejsze były to 
unikatowe, wykonane ręcznie zwykle pojedyncze i niepowtarzalne egzemplarze.
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Wspomnienia 
z przedwojennego sądu 

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 wspania-
ła para małżeńska. Sędzia Kursa 
prowadził u nas zespół teatralny, 
pamiętam „Królową przedmieścia” 
— „Krakowiacy i górale” — to 
operetka. Jego synek grał na skrzyp-
cach, a ojciec, reżyser nasz, na piani-
nie, bo i takie było w naszym zespole, 
dzięki sędziemu Kursa. Pani Kurso-
wa charakteryzowała nas. Stroje do 
sztuk przysyłała nam pani Anna śp. 
Ciocia Pani z Ameryki. Peruki  
szminki — wiele, wiele pięknych 
rzeczy. Wszystko pochłonęła wojna.  

Pani Gizo ma 101 lat! 
Piękny wiek.  Daj jej, Boże, jeszcze 
długo żyć w zdrowiu.

W okres ie  międzywojennym 
najniższą instancję sądowniczą 
stanowiły sądy pokoju. W 1928 roku, 
na mocy ustawy sejmowej, zostały 
one przemianowane na sądy 
grodzkie. Sąd Pokoju w Knyszynie 
został ustanowiony zaraz po 
odzyskaniu niepodległości. Miał on 
s i e d z i b ę  w  b u d y n k u  M a r i i  
Dąbrowskiej, przy ul. Białostockiej, 
w którym po wojnie mieścił się 
internat. Taki sąd powstał również w 

Anna Piechocka w liście do Cecylii 
Piaseckiej zamieściła taki passus:

Kochana Jagódko moja! — Ja 
przecież znałam p. Gizową. Kiedy 
pracowałam w Sądzie w Knyszynie —  
to p. Gizo, Szechalewicz, Szyc, 
Wandalli — sędzia Kursa, adwokaci: 
Rutkowski i Kacewicz  stanowili całe 
sądownictwo + woźny Aleksander 
Mianowski.

Ponadto Gizo mieli jednego 
syna, Szycowie córkę, Szechalewicz 
ożenił się z panną Boratyńską, Szyc 
był sekretarzem Sądu, Wandalli pisał 
wezwania stron na wokandy, Ja 
przep i sywałam na  maszyn ie  
protokóły z rozpraw.  Te protokóły 
pisane czasem przez sędziego był tak 
bazgrane, że tylko ja je mogłam 
odczytać. Oczywiście, wówczas nie 
byłam w Sądzie na stałej posadzie. 
Traktowali mnie jako „wieczną” 
praktykantkę za jakieś tam kilka 
złotych, ale wówczas i to było dobre. 
Często też pisałam na maszynie u 
adwokata Rutkowskiego — jego 
mowy obrończe — to znaczy  
przepisywałam to co on napisał, jeśli 
była jakaś poważna sprawa.

Jak ja ich wszystkich 
pamiętam doskonale — ich twarze, 
powiedzonka, wygląd — sędzia 
Kursa był kiedyś aktorem w W-wie. 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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Goniądzu. W 1921 roku został on 
jednak zlikwidowany a jego teren 
włączony w jurysdykcję sądu w 
Knyszynie. Sąd w Knyszynie był 
jedynym poza Białymstokiem sądem 
w powiecie białostockim. Obsada 
sędziowska była bardzo skromna — 
tylko jeden sędzia. Chyba stanowisko 
sędziego w Knyszynie nie było 
wymarzonym etapem kariery 
sędziowskiej, bo sędziowie zmieniali 
się dość często. W 1921 roku był 
sędzia Antoni Nawrocki, później 
sędzia Orzechowski, pod koniec lat 
dwudziestych i w latach trzydzies-
tych wspomniany wyżej sędzia 
Kursa. W 1937 roku był wakat na 
stanowisku sędziego w Knyszynie. 
W latach 1922-1924 pracowała w 
nim  jako praktykantka sądowa Anna 

Daniszewska (później Klonowska).
Sądy pokoju rozpatrywały 

sprawy mniejszej wagi. Do sądzenia 
poważniejszych spraw przyjeżdżał 
skład sędziowski z Sądu Okręgo-
wego w Białymstoku. Istnienie sądu 
w Knyszynie niewątpliwie dodawało 
prestiżu miastu. 

Ostatnim akordem działal-
ności sądowniczej w Knyszynie były 
czasy okupacji sowieckiej w latach 
1939-1941. Po usunięciu z plebanii 
księdza Bryxa, Sowieci urządzili w 
niej narodnyj sud. No ale on na pewno 
n i ewie l e  mia ł  wspó lnego  z  
obiektywnym sądem.

Wspomniany Gizo po woj-
nie, w okresie stalinowskim, praco-
wał w sądownictwie i niestety nie-
chlubnie zapisał się w pamięci ludzi. •

Jest to pierwsze publikowane zdjęcie z przedwojennego knyszyńskiego sądu. Na 
pierwszym planie, po lewej adwokat Aleksander Kacewicz, po prawej adwokat 
Julian Rutkowski. Za stołem prezydialnym sędzia Kursa. Nieznana jest czwarta 
osoba. Może ktoś z czytelników rozpozna ją? 
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Ewy Cywińskiej, corki adwokata Kacewicza
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Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Purmia” z Zofiówki 
prosi o przekazanie 1% podatku za dochodowego za rok 
2016 na działalność statutową.

Wypełniając deklarację podatkową za rok 2016 w 
rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego” należy wpisać                                  
nr KRS 0000431599.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z serdeczną prośbą o przekazywanie na 
rzecz naszego szpitala 1% podatku.

Każda kwota podarowana przez Państwa zostanie 
przeznaczona na potrzeby naszego ZOZ-u, a w 
szczególności na zakup sprzętu medycznego, 
wyposażenia sal pacjentów i remonty pomieszczeń.    

Wypełniając deklarację podatkową za rok 2016 w 
rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego” należy wpisać                                  
nr KRS 0000064731; cel szczegółowy: „SP ZOZ w 
Knyszynie”

Dyrekcja szpitala pomoże w wypełnianiu deklaracji. 
Osoby zgłaszające się z rozliczeniem winny wziąć ze sobą 
rozliczenie podatku z roku poprzedniego (za 2015).

Dziękuję w imieniu Pacjentów i Pracowników
Ludmiła Łapińska 
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Gdy w Prostkach była granica
 

Opowieść o moim ojcu

LESZEK KOŻUSZKO

Podczas pijaństwa na moich 
chrzcinach, jesienią 1926 roku, 
wykrzykiwano ponoć: „Ojciec 
wójtem — syn będzie starostą!” Nie 
zostałem i nie żałuję. Ojciec, Antoni 
Kożuszko, najbogatszy wtedy rolnik 
— chłop ze  wsi  Wojtówce,  
jednocześnie właściciel domu, 
ogrodu, sklepu spożywczego i 
mleczami w sąsiedniej Kalinówce 
Kościelnej, lat miał wówczas chyba 
przeszło sześćdziesiąt. Matka, wiem 
dokładnie, lat dwadzieścia siedem. 
Skąd się wzięło, że mój ojciec był 
najbogatszym w tej mojej rodzinnej 
wsi Wojtówce? Znam z legendy, ze 
wspomnień z dzieciństwa. Sądzę 
warte jest odnotowania tych kilka 
lokalnych, ciekawych wydarzeń lat 
przełomu XIX i XX wieku. 

Dziadek mój, też Antoni 
Kożuszko,  miał  w młodości  
najpewniej nazwisko Jakubczuk. Z 
dzieciństwa, czyli pierwszej połowy 
XX wieku, pamiętam dokładnie, 
mieszkańcy naszej wsi Wojtówce, 
niespokrewnieni o nazwiskach: 
M n i c h ,  M a t a n ,  K o ż u s z k o  i  
Radziszewski posługiwali się 
wzajemnie nazwiskami: Franeczko, 
Kazukuć, Jakubczuk, Jędruk, 
S z y m u c z k o ,  B a h a ł a j ,  B o ć ,  
Wojteczko. Kiedy, dlaczego, w jaki 
sposób stal i  s ię :  Mnichami,  

M a t a n a m i ,  K o ż u s z k a m i  i  
Radziszewskimi? Zadanie dla 
lokalnych historyków — szperaczy 
po dawnych zapiskach, dokumentach 
warte podjęcia. Dziadek mój, który 
żył 103 lata, urodził się w roku 1825, 
był ponoć inicjatorem, organizatorem 
budowy istniejącego do dzisiaj 
kamiennego krzyża na skraju wsi 
Woj tówce ,  z  nap i s em:  „Od  
powietrza, głodu, głodu ognia i 
wojny, zachowaj nas Panie”. Tuż za 
tym krzyżem te nasze wioski: 

Leszek Kożuszko
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niem mojego ojca było wycinanie 
młodych olch — tyczek i sprzeda-
wanie ich Żydom w Knyszynie i 
Jasionówce, którzy jako pierwsi, 
jeszcze na swoich ogrodach hodowali 
fasolę tyczkową. Te takie duże ziarna 
tej fasoli nazywano, jak przypo-
minam, „Piękny Jaś”, czy tak jakoś 
podobnie. 

Nawet z legendy nie znam 
szczegółów czy mój ojciec jako 
kilkunastoletni chłopak pytał 
właścicieli bagiennych olszyn, 
księdza i Żyda czy wolno mu było to 
wycinanie i sprzedawanie tych tyczek 
do fasoli? Czy zastanawiał się, które 
są własnością księdza, a które żyda? 
Wątpię. Sądzę, że wycinał te, które 
były bardziej dorodne, bardziej 
przydatne do sprzedaży. 

Ten pierwszy handlowy wy-
czyn kilkunastoletniego wiejskiego 
chłopca ze wsi Wojtówce, me był 
legalny, tak zresztą jak nielegalne 
były zdobyte później pieniądze, które 
umożliwiły mojemu ojcu kupienie tej 
Żydowizny. Z tym ukazem cara Rosji 
zabraniającym Żydom posiadania 
ziemi zetknąłem się wiele lat później i 
w podwarszawskim Pruszkowie, 
gdzie mieszkam. Miasto nasze 
szczyci się zabytkowym dworkiem 
hrabiego Potulickiego, gdzie mieści 
się dzisiaj Urząd Stanu Cywilnego i 
piękną zabytkową wozownią 
Potulickich, dzisiaj  sławnym 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Wojdy. I 
tylko kilku znawcom szczegółów 
historii miasta wiadomo, że zbudo-
wał je Żyd nazwiskiem Epsztajn, 
który ratując się przed skutkami 

Wojtówce i Kalinówkę Kościelną, 
r o z d z i e l a  Ż y d o w i z n a  —  
siedmiohektarowy pas ziemi a przy 
drodze pieczyskiem po karczmie 
żydowskiej założonej ponoć w tym 
akurat miejscu, jak głosiła legenda z 
mojego dzieciństwa, przez królową 
Bonę. W tym wspomnianym dniu 
pijaństwa z okazji moich chrzcin, 
ojciec był już właścicielem tej 
siedmiohektarowej Żydowizny — 
miejscu moich pierwszych samot-
nych zabaw tuż pod owym „pieczys-
kiem” pozostałym po żydowskiej 
karczmie, w tym starym sadzie 
wiśniowym, dziką gruszą. Obok 
Żydowizny, już po stronie pól 
Kalinówki Kościelnej, znajdują się 
pola kościelne parafialne. Zamysł 
żydowskiej karczmy i siedmiohe-
ktarowej Żydowizny, obok kilkuna-
stohektarowej ziemi kościelnej, 
parafialnej  nie był  zapewne 
przypadkiem. Mój ojciec kupił tę 
Żydowiznę, powiedzmy, dzięki temu 
historycznemu ukazowi wydanemu 
przez cara Rosji, który zabraniał 
Żydom posiadania ziemi. Ten 
przygnębiający, chrześcijański carski 
ukaz przepięknie wzrusza w utworze 
„Skrzypek na dachu” musicalu 
opartego na powieści „Dzieje Tewji 
Mleczarza” Szolema Alejchema. To 
zaś istniejące do dzisiaj kościelne 
parafialne pole sąsiadujące już z 
naszą Żydowizną, rozdziela spore i 
głębokie bagno znajdujące się tuż 
pod ostatnią czołową moreną 
polodowcową. Od lat, do dzisiaj 
porośnięte zdziczałą olszyną. Piszę 
zaś o tym także dlatego, że 
pierwszym biznesowym poczyna-
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był w Ameryce i wrócił: „Ostatnia 
wódka przed granicą była w młynie 
wodnym u Bućków w Sikorach...” 

Z zasłyszanych opowieści o 
moim ojcu — agencie wywniosko-
wałem, że już w XX wieku, kiedy 
zanosiło się na l wojnę światową, mój 
ojciec agent, przemytnik ludzi do 
Ameryki był bardziej, ostrzej, 
powiedzmy prześladowany przez 
carską rosyjską policję. Był jednak 
już w sytuacji, że stać go było na 
łapówki, którymi ta carska policja 
zapewne nie gardziła. Jedna z 
częściej opowiadanych legend 
głosiła, że carscy policmajstrowie 
bywali po prostu częstymi gośćmi 
przy suto zastawionym stole 
bogatego rolnika z Wojtówiec. 
Mojego bogatego wtedy ojca stać też 
było na nielegalnie posiadaną broń. 
Chyba myśliwską. Ukrywał ją 
pomysłowo przymocowaną po prostu 
pod blatem stołu, przy którym 
odbywały się owe przyjęcia. 
Kilkakrotnie słyszałem opowieść o 
tym, jak to jeden z siedzących przy 
stole policmajstrów jednak namacał 
przypadkiem ukrytą pod blatem stołu 
broń. Dał do zrozumienia ojcu, iż 
namacał tą nielegalną ukrytą broń i 
powiedział: „Sto rubli”. Ojciec oczy-
wiście bez trudu pojął łapówkarską 
p r o p o z y c j ę  i  o d p o w i e d z i a ł :  
„Dwieście”. Policmajster wycofał 
ręce spod stołu i tym razem wszystko 
wróciło do normy. 

Tuż przed wybuchem tej       
I wojny światowej, a może w trakcie 
jej trwania, był już wyraźny nakaz 
aresztowania mojego ojca. On zaś po 
prostu ukrywał się, umykał przed 

ukazu cara Rosji zrezygnował z 
wyznania mojżeszowego na rzecz 
protestantyzmu. Tenże Epsztajn 
swoją piękną jedyną córkę wydał za 
mąż za ubogiego arystokratę z 
poznańskiego hrabiego Potulickiego. 
Ta burzliwa druga połowa XIX wieku 
była także świadkiem jak to setki, 
tysiące mieszkańców Europy starało 
się dostać do, już wówczas bogatej, 
Ameryki. W tym także z mojej 
rodzinnej wschodniej Polski.  
Zabawne: sytuacja polityczna w tych 
stronach była podobna, jeśli nie 
identyczna, do dzisiejszej. Nasza 
gmina, parafia znajduje się dzisiaj 
normalnie w Polsce, między 
Białymstokiem a Ełkiem. Wtedy, w 
drugiej XIX wieku w Prostkach była 
granica między Imperium Rosyjskim 
a Prusami Wschodnimi. Z bogatych 
Niemiec, podobnie jak dzisiaj, 
łatwiej było dostać się do legendarnej 
Ameryki aniżeli z tych naszych 
biednych krańców carskiej Rosji. I 
wtedy więc, po nielegalnym przejściu 
przez granicę w Prostkach, zapewne 
pociągami do Hamburga, później 
statkami do Ameryki. Tym chętnym 
uchodźcom ktoś musiał pomóc. 
Oczywiście nie za darmo. l właśnie 
owym legendarnym agentem 
półlegalnej firmy był w tych stronach 
mój ojciec. 

Jak docierali do Prostek z 
okolic Knyszyna Jasionówki Gonią-
dza, a nawet z samego Białegostoku 
gdzie, jak wspomniałem, za cara była 
granica między Prusami a Rosją? 
Chyba już pociągami z pobliskich 
Moniek. Zapamiętałem zasłyszane 
przypadkiem zwierzenie kogoś kto 
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wozem zaprzężonym w parę 
własnych koni. I natychmiast, „za 
Niemców”, tych z czasów I wojny 
światowej, został sołtysem. Z 
opowieści zapewne o tamtych 
czasach przypomina mi się jedynie 
powtarzane powiedzenie: „w Ełku 
bywał częściej niż w Białymstoku”. 

Po wojnie po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, jako ten 
prześladowany „za cara” (patriota) 
przez ówczesne dwie kadencje, jak 
wspomniałem na wstępie, był wójtem 
nieistniejącej dziś gminy Kalinówka 
Kościelna. Po raz kolejny wzbogacił 
się tym razem na owym wielkim 
kryzysie lat trzydziestych. Wziął 
mianowicie cały komplet maszyn 
rolniczych na bankowy kredyt. 
Pamiętam: piękną młocarnię,  
rozwerk, wialnię zwaną arfą, 
s i e c z k a r n i ę .  L .  j a k  c z ę s t o  
wspominano: matka sprzedała trzy 
koguty oraz dziesięć par jajek i ojciec 
spłacił cały kredyt za te cenne, 
ówczesne maszyny rolnicze. 
I to był koniec, powiedzmy, 
biznesowego fartu mojego ojca. Piszę 
zaś o tym w tym eseju o granicy w 
Prostkach, ponieważ w tych już 
latach trzydziestych XX wieku 
dosięgły go, powiedzmy, efekty jego 
przemytniczych sukcesów z czasów 
przełomów wieków. Mianowicie 
dotarła także do Polski ta amerykań-
ska, nazwijmy ją moda, na wzajemne 
nabieranie się na dolary gangsterów 
— biznesmenów. Znamy to z tych 
wielkich, popularnych filmów 
amerykańskich m.in. „Pół żartem, pół 
serio” a przede wszystkim z tego 
sławnego filmu „Żądło” z Paulem 

usiłującymi go aresztować polic-
majstrami. Kilkakrotnie słyszałem w 
dzieciństwie jak to przybyli raz na 
koniach dwaj carscy policjanci i 
dostrzegli na podwórku mojego ojca. 
Umknął im jednak do mieszkania. 
Wówczas jeden z carskich żandar-
mów pobiegł na drugą stronę domu, 
by goniony nie umknął przez okno. 
Drugi zaś zaczął przeszukiwać 
mieszkanie. Przeszukali całą wiejską 
chatę, strych, sąsiednie chlewy, a ojca 
ani śladu. W mieszkaniu, obok 
mojego dziadka,  przebywało 
wówczas kilkoro młodych biednych 
kuzynów pomieszkujących od lat w 
d o m u  b o g a t e g o ,  s a m o t n e g o  
biznesmena. Przybyli żandarmi 
wiedzieli kogo szukają. Znali tego 
nielegalnego agenta. I… kamień w 
wodę! Widzieli przecież, że wbiegł 
do mieszkania, dwupokojowej z 
kuchnią wiejskiej chaty. A tu 
poszukiwanego ani śladu. Speszeni 
niezrozumiałą im sytuacją wsiedli na 
konie i odjechali. Niezrozumiałą 
sytuacją także dla pozostałych 
domowników. I co się okazało? 
Ojciec wdrapał się po prostu do 
komina! Wyszedł cały osmolony, 
wspominała z przejęciem po latach 
owa jedna z rezydentek wówczas 
bardzo młoda dziewczyna. Opowia-
dała, jak zażyczył sobie balię ciepłej 
wody, jak zrzucał osmolone ubranie.

W końcu już chyba w czasie 
trwania I wojny światowej ojca 
aresztowano. Z legendy, powtarza-
nych opowieści pełnych uznania dla 
jego biznesowego fartu, wrócił z 
carskiego więzienia „za Niemców” 
do domu w Wojtówcach własnym 

WSPOMNIENIE
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do Ameryki pomagał docierać przed 
laty, mój ojciec. Na procesie, wtedy w 
latach trzydziestych. głośnym, 
opisywanym w gazetach, mego ojca 
usiłowano ponoć uczynić szefem tej 
gangsterskiej mafii, tych prymityw-
nych nabieraczy, oszustów. Z zapa-
miętanych domowych komentarzy o 
tym procesie, zapamiętałem, że 
wynajęty adwokat, który miał bronić 
ojca, pogrążał go by wybielić tych 
macherów od spirytusowej maszynki 
ponieważ oni dali owemu „obrońcy” 
ojca o wiele większe łapówki aniżeli 
wynosiła ta  oficjalna opłata 
wynajętego adwokata. 

Jako chyba sześcioletnie 
dziecko przypominam jak znikały ze 
stodoły te nowoczesne maszyny 
rolnicze, przypominam wysiłki matki 
by ratować przed licytacją ziemię 
tego szesnastohektarowego gospo-
darstwa rolnego w Wojtówcach. W 
tym czasie granica w Prostkach była 
już granicą między Polską a 
Niemcami. Była w dalszym ciągu 
pokonywana przez przemytników 
oczywiście młodszych, innych. 
Wtedy — w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku, przemycano przede 
wszystkim sacharynę. Kilogram 
cukru ,  pamię tam,  kosz tował  
złotówkę. Kosiarz-żniwiarz za dzień 
pracy w polu dostawał dwa złote. 
Słodzenie o wiele tańszą sacharyną 
było, przypominam, zwalczane, 
potępiane podobnie jak dzisiaj 
dopalacze czy narkotyki. Przypomi-
nam, emocjonalne zwierzenie jednej 
z tych biednych rezydentek! ciągle 
jeszcze bogatszym od innych moim 
rodzinnym domu w Wojtówcach. 

Newmenem i Robertem Redfordem. 
Mianowicie do mojego ojca, który 
utrzymywał przyjazne, towarzyskie 
kontakty z byłymi „Amerykanami”, 
ludźmi przeważnie z dolarami (a 
każdy amerykański dolar to było 
przecież pięć złotych) zgłosiło się 
zapewne kilku prymitywnych 
oszustów, którzy twierdzili i potrafili 
zademonstrować, iż z jednego 
dolarowego banknotu mogą, przy 
pomocy jedynie podgrzewania go na 
spirytusowej maszynce, podkładania 
banknotowego papieru nasyconego 
chemikaliami, wyczarować dwa. Po 
demonstracji tego wyczynu oczywiś-
cie podczas picia wódki, w atmosfe-
rze zabawy wśród zaprzyjaźnionych 
znajomych. Główny macher propo-
nował: „masz banknot studolarowy, 
daj zrobię ci z niego dwa”. Naiwny 
„Amerykanin” tym bardziej, że ów 
oszust domagał się za usługę zaled-
wie pół litra „czystej”'; właściciel 
studolarowego banknotu oczywiście 
sam osobiście przyglądał się 
procesowi wytwarzania  tego 
drugiego, studolarowego banknotu. 
On też pierwszy dostrzegał dym z 
płonącego/podłożonego banknotu. 
Profesjonalny, wytrenowany oszust 
chwytał się za głowę z rozpaczą i 
pokrzykiwał, że mu takie nie-
szczęście zdarza się po raz pierwszy. 
Faktycznie spłonęły jedynie sprytnie 
p o d ł o ż o n e  p a p i e r y,  z a ś  ó w  
prawdziwy studolarowy banknot 
znajdował się w kieszeni oszusta. 

Ów oszust (było ich kilku) 
działali wspólnie i w porozumieniu) 
wyszukiwał innych „Amerykanów” 
przeważnie oczywiście tych, którym 
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Wybraliśmy się — opowiadała — po 
sacharynę do Prostek. Przechodzi-
liśmy granicę nocą. Żołnierz z KOP-u 
błysnął w oczy latarką i krzyknął 
„stój”. Nie zatrzymał, tylko kazał 
zawrócić. 

Gdy w moich pamiętnych 
latach sześćdziesiątych ubiegłego 
XX wieku opowiadałem gdzieś 
komuś o moim ojcu — agencie 
przerzucającym ludzi z naszych stron 
do Ameryki, usłyszałem, że jest o tym 
opublikowana zbeletryzowana 
historia, ale niestety, nie miałem tej 
książki w ręku. 

W końcu lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, ale już za Gomułki, 
jeszcze raz dotarły do mnie efekty 
poczynań mojego ojca agenta — 
przemytnika ludzi do Ameryki. 
Mianowicie matka moja, zamieszka-
ła z córkami w Wojtówcach (ja 
mieszkałem już w Białymstoku) 
powiedziała mi, że otrzymała 
przesłane chyba jakieś 200 dolarów 

Nasza redakcyjna koleżanka 
Ewelina Sadowska-Dubicka została mamą.

Córeczka urodziła się w niedzielę, 4 grudnia.
Szczęśliwym rodzicom – Ewelinie i Maćkowi 

serdecznie gratulujemy!

Zespół redakcyjny 
Nowego Gońca Knyszyńskiego

od jednej, starej mieszkanki USA 
jako zwrot długu, gest wdzięczności 
wobec nieżyjącego od lat mojego 
ojca. Był to zwrot długu, gest 
wdzięczności biednej dziewczyny, 
której bez wymaganych opłat, jak 
pisała w liście, mój ojciec pomógł 
dostać się do Ameryki. Z przeróżnych 
powodów,  zapewne z  braku 
dojrzałości, a może z obawy by nie 
być przypadkiem posądzony o 
agenta, tym razem „amerykańskiego 
imperializmu”, nie zainteresowałem 
się wtedy imieniem i nazwiskiem 
miejscem pochodzenia tej szlachet-
nej, sentymentalnej Amerykanki. Nie 
wzbogaciłem się również z tych 
samych powodów tymi dolarami, 
których zapewne połowę otrzyma-
nych dała mi wtedy moja matka. 
Sprzedałem je bowiem lękliwie w 
banku po obowiązującej wówczas 
cenie, a nie u „cinkciarza” po cenie 
stokrotnie wyższej.

•
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POEZJA

JANINA BAGIŃSKA

Biel opłatka

W ten wieczór gdy gwiazda      
zaświeci na nieboskłonie      
hierarchia wartości
zmienia swe szyki      
słowa co ranią      
jak róży kolce      
zamienia w płatki róży      
gniew w uśmiech      
kamień w sercu skruszy       
rany zabliźnia      
urazy idą w zapomnienie      
dłoń z dłonią się spotka      
spokój i radość rozsiewa wokół      
kojąca biel opłatka.

Wiersz ukazał się w wydawnictwie Księżnicy 
Podlaskiej im. Ł. Górnickiego, „Antologia 
ekumeniczna” 2016 r.
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