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ŻYCZENIA

Mieszkańcom miasta i gminy Knyszyn 
życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych, 
ze stołem suto zastawionym tradycyjnymi 
potrawami, przy którym nie zabraknie nikogo 
bliskiego. 

Niech w tym podniosłym dniu zagości 
w sercach Zmartwychwstały Chrystus i napełni 
je wiarą, miłością i pokojem. By te święta były nie 
tylko czasem wytchnienia i odpoczynku, ale 
przede wszystkich duchowej odnowy.

          Przewodnicząca                 Burmistrz 
           Rady Miejskiej                        Jarosław Antoni 
           Irena Wysocka                           Chmielewski

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
Czytelnikom „Gońca” składamy życzenia pokoju, 
wiary i miłości. 

By nadchodzący czas był przepełniony 
spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który 
doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych 
wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem 
życie osobiste i zawodowe.

Redakcja „Nowego Gońca Knyszyńskiego”

Knyszyna
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Informacje z pracy samorządu

• 
 na wykonanie zada‹nia p‹nostawa kruszywa drogowego oraz profilowanie i 
równanie nawierzchni drogowych na terenie gminy Knyszyn w roku 2016, 
zawar‹‹to umo‹‹w? z firmą Us?u‹‹gi Transporto‹‹we Kaczanows‹‹ki Jaros?‹‹‹aw z 
siedzib? w Bielsku Podlaskim.

• 25 lutego B. og?oszono przetarg nieograniczony p‹nudowa i remonty dróg na 
terenie gminy Knyszyn. Zakres inwestycji: remont nawierzchni drogi gminnej 
(ul. Goniądzka) w Knyszynie o długości 191,5 m, budowa drogi gminnej o 
długości 381,4 m, przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą 
powiatową we wsi Guzy, budowa ul. Podlaskiej w Knyszynie o długości ok. 
167 m.

• 23G‹‹mina Kny‹‹szyn otrzy‹‹ma?a dot‹‹acj? w kw‹‹‹oci‹‹‹e d‹‹‹o  8‹‹‹60 ‹‹‹„Us‹‹‹uwa
nia wyrob?w ‹zawieraj‹?cych azbes‹t z tere‹nu: z? na dofi‹nansowa‹nie zadan‹ia 
gminy Knyszyn”.

• 2pkt ? . ust6 . Na podstawie art Ustawy o utrzyman‹iu czysto?‹ci i porz?d‹ku w 
gmina‹‹ch burmist‹‹rz Knyszy‹‹na wezw‹‹a? oso‹‹‹by prowadz?‹‹‹ce dzia?alno‹‹‹?? 
gospodarcz? ‹do przedstawien‹ia indywidualn‹ej umo‹wy ‹na odbi‹?r odpad‹?w 
komunalny‹‹‹ch z prowadzon‹‹‹ej dzia?alno?‹‹‹ci gospodarcz‹‹‹ej or‹‹‹az dow‹‹‹‹?d 
uiszczania op?aty za t? us?ug?.

• Z?o?o‹no wnios‹ki o wydan‹ie pozwol‹‹e? ‹‹na przebudo‹‹wę No‹‹win‹‹y Ka‹‹sjer
skie i Nowiny Zdroje, Jaskra, Czechowizna: dr?g do wsi.

• P??no‹cnej i Zam‹oyskiego,‹ Tykockiej. u?ytkowego d‹la b‹udowy s‹ieci w‹odo
ci?gowej i kanalizacyjnej w ul-Wybrano wykonawc? programu funkcjonalno.

• P??n‹ocnej ‹i Zamoyskie‹‹go, Tykockiej. ‹‹Firmie T‹‹omas Consult‹‹ing z Bi‹‹a?e
gostoku zlecono opracowani‹e stud‹ium wykonalno‹?ci projektu budo‹wy si‹ec i
wodoci?gowej i kanalizacyjnej w ul.

• Z?o?ono odwo?ania od decyzji starosty mZamoyskiego w Knyszyni‹e. oni‹eck
iego naliczaj?cych kwoty odszkodowa? za grunty przej?te pod budow? ul.

• Tr‹‹wa procedu‹‹ra przygotowan‹‹ia dokumentac‹‹ji niezb?dn‹‹ej ‹‹do z?o?en‹‹ia 
wniosku o dofinansowanie przebudo‹wy dr‹?g powiatowy‹ch ‹we w‹si Jask‹ra i 

‹?4 marca D.: w ‹wyniku przeprowad‹‹zonego prz‹‹etargu nieogranic‹‹zon‹‹ego
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Czechowizna 20?4-2020w ramach Progr‹amu Rozwo‹ju Obszar?‹w W‹iejsk‹ich
 na lata  — budowa lub modernizacja dr?g lokalnych. 

• ?0, ”20‹?6-2020„Infra‹struktura bib‹liotek 2‹ Priorytet ‹, W zwi?z‹ku z cz?‹?ci
owym wyczerpaniem bud?etu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
marca r20?8 na 20?? w kt?rym‹ przesuni?to wyda‹tki inwe‹sty‹cyjne z roku ‹, G
minnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie wraz‹ z zagospod‹arowaniem t‹erenu

 i zaku‹pem w‹yposa?enia”-„Przebud‹owa z r‹ozbudow? b‹udynku na po‹trzeby 
Miejsko. dokonano korekty wniosku o dofinansowanie zadania pn .

• 14 marca kt?ry ws‹zystkim z‹ainteresowan‹ym udzi‹ela? i‹nformacji na‹ te‹mat 
mo?liw‹‹o?ci pozyskan‹‹ia dofi‹‹‹nansowania‹‹‹ ze ?rodk?w UE, ‹‹‹funduszy ‹‹‹eur
opejskich. w Urz?dzie Miejskim w Knyszynie pe?ni? dy?ur specjalista ds .

• 7 marca „Plan rozwoju lokalnego. zako?czy?y si? konsult‹acje sp‹o?eczne ‹dok
umentu pn gan‹i opinie‹ od‹ os?b‹ uprawnion‹ych do udzia?u‹ w ‹konsu‹ltacjac‹h

, za eze?enia, W terminie przeprowadzonych konsultacji nie wp?yn??y ?a‹dnrts
wnioski. ”‹‹‹202?-‹‹‹2023z p‹‹‹ers‹‹‹pekty‹‹‹w? na lata 20‹‹‹?6-‹‹‹‹2020 min‹‹‹‹y Kny
szyn na lata .

• ‹‹osobowe ‹‹grupy‹‹ uczni?w z ‹‹klas I‹‹I i III ‹‹szk?? p‹‹‹ods‹‹‹tawowy‹‹‹ch ucz‹‹‹est
nicz? w bezp?atnej nauce p?ywania?5-marca‹ dwie ? O‹d  (‹20 lekc‹ji). Z ‹tyt‹u?u
 udzia?u ‹‹‹w projekc‹‹‹‹ie gmin‹‹‹‹a Knysz‹‹‹‹yn ponosi cz???‹‹‹‹ ko‹‹‹‹szt?w tr‹‹‹‹ans
portu. Urz‹‹?du Mar‹‹sza?kowskieg‹‹o i jedn‹‹ostek samorz?du t‹‹erytorialneg‹‹o, 
Jest to kontynuacja programu „Um‹iem p?yw‹a?” finansow‹anego ‹ze ?rodk‹?w 
Mini‹sterst‹wa Sport‹u i Turysty‹ki (??‹?0 ‹z?) Cz‹‹ynione s?‹‹ staran‹‹ia w cel‹‹u o
trzy ‹‹mania dofi‹‹nan‹‹sowania n‹‹a organ‹‹‹izacj? nauk‹‹‹i w okresie wrz‹‹‹esi‹‹‹e?
.listopad. oraz zapewnia opiek? podczas dowozu

Jak‹o lokaln‹y o?rodek sz‹kol‹enia zost‹a? zg?oszony Ze‹sp?? S‹zk?? w Kali‹n?w• 
ne Ko‹?cieln‹ej. VI szk‹o?y podsta‹wowe‹j-W zaj?‹ciach b‹?d? bra‹li ‹‹udzia? u‹‹czc
 klas IV. min?0 x3w wymiarze 2‹0?6 Z‹aj?cia‹ rozpoc‹zn? si? w ‹marcu‹ i iowi e
b?d? trwa?y do grudnia . Gmina Knyszyn przyst?pi?a do ‹projekt‹u pozalekc‹yjn
ych zaj?? sportowych „Junior Sport”.

• ‹‹?? mar‹‹ca zost‹‹ał Udzia? ‹‹w. ro‹‹zegrany‹‹‹ etap gminny Og?‹‹‹lnopolski‹‹‹ego
 Turnieju Be‹‹zpiecze?‹‹stwa w Ru‹‹chu Drog‹‹owy‹‹‹mzięły dZwyc‹‹‹i?zcy ‹‹‹otr
zyma. ru?y‹‹ny szk?? pod‹‹staw‹‹‹owych i ‹‹‹gimnazj?w‹‹‹ obu n‹‹‹aszych zesp‹‹‹o??

w szk??li nagrody i wezm? udzia? w eliminacjach powiatowych.
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2016-2020 z perspektywą na lata 
2021-2023,
- przyjęcia rocznego programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Knyszyn,
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości,
- udzielenia pomocy rzeczowej 
powiatowi monieckiemu na wyko-
nanie remontów chodników w 
drogach powiatowych na terenie 
gminy Knyszyn,
- zawarcia porozumienia z powiatem 
monieckim i gminą Jasionówka,
- zmiany Uchwały nr XI/87/15 Rady 
Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 

Marcowa sesja Rady Miejskiej

15 marca, na XV sesji Rady 
Miejskiej, radni podjęli uchwały w 
sprawach:
- zmian w Statucie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Knyszynie,
- szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Knyszyn i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
- regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Knyszyn,
- o przyjęciu Planu rozwoju 
lokalnego gminy Knyszyn na lata 
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listopada 2015 r. w sprawie wprowa-
dzenia, określenia zasad ustalania i 
poboru oraz terminów płatności i 
wysokości stawek opłaty targowej,
- dokonania zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
Knyszyn na lata 2016-2018
- dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2016 rok.

Radni zapoznali się z 
informacją na temat przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i procedurą 
„niebieskiej karty”. Przyjęli też 
sprawozdania z działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Knyszynie za 2015 r., z wykonania 
zadań Gminnego Programu Profila-
ktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii za rok 2015 oraz 
zapozna l i  s i ę  z  po t rzebami  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społe-
cznej w Knyszynie na 2016 r.            •



8

AKTUALNOŚCI

Wybory do Senatu
6 marca mieszkańcy gminy Knyszyn 
głosowali w wyborach uzupełnia-
jących do Senatu. W okręgu nr 59, 
obejmującym Suwałki i Łomżę oraz 
powiaty augustowski, grajewski, 
kolneński, łomżyński, moniecki, 
sejneński, suwalski i zambrowski, 
były one konieczne po tym, jak 
dotychczasowy senator Bohdan 
Paszkowski objął fotel wojewody 
podlaskiego.

W całym okręgu frekwencja 
wyborcza wyniosła 17,11%. Spośród 
wszystkich powiatów najniższa była 
w monieckim — 12,72%. Jedną z 

niższych frekwencji odnotowano 
niestety też w gminie Knyszyn — 
było to tylko 12,25%. Oddano tu 496, 
głosów w tym 6 nieważnych.

W  g m i n i e  K n y s z y n  
najwięcej głosów uzyskała Anna 
Maria Anders — 61,84%. Drugi 
wynik należał do Mieczysława 
Bagińskiego — 31,63%. W całym 
okręgu różnica pomiędzy obiema 
kandydaturami była dużo mniejsza. 

Czas kampanii wyborczej 
był okazją do spotkania się z 
kandydatami, także w Knyszynie.     •

ESD

Spotkanie wyborcze Anny Marii Anders. Od prawej: burmistrz Jarosław Antoni 
Chmielewski, wicewojewoda Jan Zabielski, Anna Maria Anders, poseł Dariusz 
Piontkowski i Krzysztof Chowański
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WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU

                            Wynik                 Wynik 

Kandydat                  w gminie Knyszyn     w okręgu
   (liczba głosów) 

Anna Maria Anders (PiS)      61,84% (303)     47,26%

Mieczysław Bagiński (PSL)      31,63% (155)     41,03%

Szczepan Kamil Barszczewski (KORWiN)         2,86% (14)     3,07%

Andrzej Eugeniusz Chmielewski (Samoobrona)   1,02% (5)     1,03%

Sławomir Gromadzi (KWW Szary Obywatel)       1,43% (7)     1,18% 

Jerzy Ząbkiewicz (KWW Praca i Przyszłość)        1,22% (6)     6,44%

Spotkanie wyborcze Mieczysława Bagińskiego. Od lewej: burmistrz Jarosław 
Antoni Chmielewski, poseł Mieczysław Baszko, Mieczysław Bagiński, europoseł 
Jarosław Kalinowski, starosta moniecki Andrzej Daniszewski

F
o
t. P

S
L
 M

o
ń
ki



AKTUALNOŚCI

10

Bliżej do policji
15 marca przy Urzędzie Miejskim w 
Knyszynie zaczął działać Punkt 
Przyjęć Interesantów. Wspólnie 
otworzyli go burmistrz Jarosław 
Chmielewski oraz Komendant 
Powiatowy Policji w Mońkach — mł. 
insp.  Stanisław Antonowicz.  
Burmistrz przekazał komendantowi 
klucze do pomieszczenia, w którym 
dzielnicowy gminy Knyszyn będzie 
mógł przyjmować interesantów.

Ideą działania punktu 
przyjęć jest podniesienie jakości 
obsługi i usprawnienie przyjmowania 
interesantów m.in. poprzez ograni-
czenie czasu oczekiwania na 

przyjęcie zgłoszenia. Ważne jest też 
zapewnienie obsługi oraz poszano-
wania prywatności osób oczekują-
cych pomocy od policji. Ułatwiony 
kontakt mieszkańców miasta i gminy 
Knyszyn z dzielnicowym wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa na tym 
terenie. 

Punkt Przyjęć Interesantów 
mieści się w budynku Urzędu 
Miejskiego w Knyszynie, w dawnym 
Gminnym Centrum Informacji.

Od 2012 r. policjanci nie 
urzędują w Knyszyne. Dzielnicowy 
na co dzień pracuje w Mońkach. 

•
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Jeż swój zwierz

„Jeż swój zwierz” to tytuł projektu, w 
którym brały udział klasy piąte 
szkoły podstawowej i drugie 
gimnazjum. 

Już od samego rana 25 
lutego w czwartek dzieci i młodzież 
poznawały życie kolczastego jeża: 
środowisko życia, rodzaj spożywa-
nego pokarmu, okresy dobowego 
żerowania ,  a  t akże  mie j sca  
odpoczynku i snu. Dowiedziały się, 
jak mocno spowalnia się metabolizm 

JOANNA OSTROWSKA

organizmu jeża w czasie snu i że serce 
bije nawet raz na 2 godziny — czym 
były ogromnie zdziwione.

Na zakończenie spotkania 
pisały podsumowujący test ze 
znajomości życia nowego przyjaciela 
uzyskując rewelacyjne wyniki: 
celujące i bardzo dobre.  Otrzymały 
też dużo folderów, książek oraz film, 
które to pomoce będą służyć uczniom 
w nauczaniu przyrody.

 •
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 lutym naszą bibliotekę 
odwiedziły dzieci z klas I-WIII z Zespołu Szkół w 

Kalinówce Kościelnej. Była to 
wspaniała okazja, aby zapoznać 
uczniów z innej szkoły z naszym 
bogatym księgozbiorem. 

Z ogromnym zaciekawie-
niem dzieci przyglądały się książkom 
oraz samej bibliotece, gdyż dla 
większości była to pierwsza wizyta w 
naszych progach. 

Tematem przewodnim spot-
kania była główna bohaterka książki 
Janiny Porazińskiej „Kozucha 
Kłamczucha”. Ta literacka postać 

KULTURA

stała się pretekstem do rozmowy na 
temat wady, jaką jest kłamstwo. 
Stosując zasadę, przez zabawę nauka, 
dzieci odkryły prawdę oczywistą, iż 
kłamstwo nie popłaca.

•••
Dzień Kota przypadający 17 lutego to 
wspaniała okazja, aby zaprosić dzieci 
do biblioteki i przedstawić im 
literackich kocich bohaterów.

Podczas spotkania uczestni-
cy czytali fragmenty książek o 
kotach, słuchali kocich opowieści i na 
chwile sami przeistoczyli się w te 
sympatyczne futrzaki. Zajęcia były 
bardzo kreatywne i ciekawe.

Nie tylko o książkach
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA



Dyskusyjny Klub Książki miał swój 
mały jubileusz, gdyż w marcu 
spotkaliśmy się po raz 30. Nie mogło 
zabraknąć tortu i życzeń kolejnych 
spotkań. A, że data spotkania pokryła 
się z Dniem Kobiet — tym większa 
celebracja spotkania. Podczas roz-

KULTURA
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mów o książkach, kobiety stanowiły 
główny jej temat.

•••
Zapraszamy dzieci w wieku 8-14 lat 
na V Noc z Andersenem (8-9 kwie-
tnia). Czeka was moc atrakcji i świet-
nej zabawy. Zapisy w bibliotece.       •
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W sobotę 12 marca wnętrze 
knyszyńskiego kościoła pw. św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty stało się areną 
Powiatowego Spotkania Zespołów 
Ludowych i Śpiewaczych Powiatu 
Monieckiego. Po mszy św. o godz. 
11.00, wykonawcy zaprezentowali 
repertuar, który zawierał pieśni 
wielkopostne i pogrzebowe.

W czasie przeglądu wystą-
piły: grupy śpiewacze z Chraboł, 
Dolistowa, Kalinówki Kościelnej        
i Zofiówki, zespoły: Dobrzynianki      
z Dobrzyniewa, Trzciannianki i 
Tęcza z Trzciannego, Pogodna Jesień 
i Wrzosy z Moniek, Wodniczka z 
Szorców, Kądzielnice z Jaświł i Kny-
szynianki z Knyszyna oraz Eugeniusz 
Nowik z Knyszyna.

Wielki Post z tradycyjną pieśnią

KOK

Fot. Marek Olesiewicz
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Pisanki, palmy, świąteczne stroiki, kurczaczki, króliczki, tradycyjna babka, 
artystyczne rękodzieło — to wszystko można było kupić na kiermaszu 
wielkanocnym, który odbył się 13 marca na placu przed kościołem. Sw?j dorobek 
artystyczny prezentowały Kreatywne Panie

W Palmową Niedzielę rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną oraz pisankę



Burmistrz Knyszyna
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta

Starostwo Powiatowe w Mońkach 
Knyszyński Ośrodek Kultury

serdecznie zapraszają na

XV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA 
WIOSENNEGO KOLĘDOWANIA Z KONOPIELKĄ

Knyszyn, 3 kwietnia 2016 r.

W programie:
- godz. 11.00 - msza święta w kościele parafialnym w 
Knyszynie;
- godz. 12.00 - uroczyste otwarcie spotkań i koncert galowy;
- jarmark stuki ludowej;
- kolędowanie zespołów pod oknami mieszkańców Knyszyna.

Cele spotkania:
- pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie 
na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości;
- ożywianie i upowszechnianie dotychczasowych przeglądów
i spotkań poświęconych konopielce;
- kontynuacja i rozwój kontaktów polsko-białorusko-
litewskich, zapoczątkowanych spotkaniami 
międzynarodowymi.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Starostwa Powiatowego w Mońkach,
- Gminy Knyszyn,
- Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta,
- Knyszyńskiego Ośrodka Kultury.

Patroni medialni: TVP oddział Białystok, Radio Białystok, 
Radio Jard, Wrota Podlasia
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ołoczebne, czyli wiosenne 
kolędowanie z konopielką Wto jedna z najstarszych 

tradycji, swoją genezą wywodząca 
się wprost z czasów przedchrześci-
jańskich. Do dnia dzisiejszego 
zwyczaj ten pamiętany jest na Podla-
siu oraz w zachodnich częściach 
Litwy i Białorusi. Zwyczaj wpraw-
dzie zaczął zanikać już w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, 
jednak dokładamy wszelkich starań, 
aby przywrócić go w jego naturalnym 
kontekście kulturowym. 

Tegoroczne  przeds ię -
wzięcie XV Międzynarodowych 
Spotkań Wiosennego Kolędowania    
z Konopielką składać się będzie        
z trzech elementów:
1. Warsztatów, czyli zajęć prakty-
cznych z młodzieżą i dorosłymi 
mężczyznami (bo tylko mężczyźni 
śpiewali pieśni wołoczebne), którzy 
zechcą poznać pieśni. Warsztaty 
archaicznych pieśni wołoczebnych 
prowadzone będą przez wiejskich 
śpiewaków („mistrzów”), którzy 
zwyczaj kolędowania pamiętają ze 
swoich młodych lat. Warsztaty 
zwieńczone będą Konwentem 
Wołoczebników w wigilię Niedzieli 
Palmowej. W tydzień po Wielkanocy 
„Kompania Wędrownych Wołoczeb-
ników” (efekt warsztatów pieśni 
wołoczebnych) odwiedzi mieszkań-
ców kilku miejscowości Podlasia, 
aby wyśpiewać Dobrą Nowinę o 

Zmartwychwstaniu Pańskim, a na-
stępnie wszyscy oni spotkają się w 
jednej ze wsi na wspólnej zabawie.
2. Warsztatów zdobnictwa obrzędo-
wego Świąt Wielkanocnych (palmy, 
pisanki, kwiaty), zorganizowane w 
trzech grupach wiekowych: dzieci, 
młodzież i dorośli, prowadzącymi 
będą twórczynie ludowe (pokolenie 
dziadków). Warsztaty zwieńczone 
będą konkursem na najpiękniejszą 
palmę i pisankę w trzech kategoriach 
wiekowych. Rozstrzygnięcie kon-
kursu odbędzie się w Niedzielę Pal-
mową. Nad całością podejmowanych 
działań czuwać będzie etnograf. 
Owoce warsztatów będzie można po-
dziwiać i nabyć w trakcie Jarmarku 
Rękodzieła Ludowego towarzy-
szącemu Międzynarodowym Spotka-
niom Wiosennego Kolędowania.
3. XV Międzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolędowania z Kono-
pielką z udziałem zespołów z 
Podlasia, Litwy i Białorusi, które 
będą zwieńczeniem całego „zadania 
konopielkowego”  święta łączącego 
„ponad granicami”.

Główną ideą tych działań 
jest ochrona i zachowanie tradycji 
kolędowania wiosennego poprzez 
przywrócenie jej do kulturowej 
praktyki wsi Podlasia. Przywołanie 
tradycji konopielkowych stanowi 
silny, rozpoznawalny i dobrze 
kojarzony zbiór elementów, składa-
jących się na proces integracji 

Zachować konopielkę 
JADWIGA KONOPKO
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19 marca odbył się w Knyszyńskim Ośrodku Kultury tradycyjny Konwent 
Wołoczebników. Spotkanie utrzymane w stylistyce biesiady zgromadziło artystów, 
którzy już 3 kwietnia będą uczestniczyli w XV Międzynarodowych Spotkaniach 
Wiosennego Kolędowania z Konopielką. Uczestnicy Konwentu przećwiczyli pieśni 
konopielkowe ze swoich stron, czyli z okolic Kruszyna, Kalinówki Kościelnej, 
Guzów, Szorc i Dobrzyniewa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele 
Stowarzyszenia Tratwa z Olsztyna i Warszawy.
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społecznej. Kontynuowanie i prakty-
kowanie zwyczaju wołoczebnego w 
jego naturalnym kontekście kulturo-
wych przyczynia się też do aktywnej 
ochrony zanikającego dziedzictwa. 
Warto zauważyć, że międzynarodo-
we spotkania z konopielką przyczy-
niają się do kontynuacji tradycji 
wiosennych, zdobywając coraz 
szersze kręgi zainteresowanych w 
kraju i za granicą, inicjując również 
międzypokoleniowy dialog, w 
którym starsze pokolenie pełni rolę 
przewodników po wołoczebnej prak-
tyce. Dla uczestników warsztatów 
wołoczebnych poznanie pieśni kono-
pielkowych stanowi lekcję tradycji i 
wiedzy o wyjątkowości własnego 
regionu, zaś dla uczestników war-
sztatów zdobnictwa jest to nie mniej 
wyjątkowa lekcja tradycji. 

Mamy przekonanie, że 
sięganie do pokładów tradycji 
konopielkowych i wielkanocnych 

powoduje coś bardzo istotnego dla 
budowania poczucia tożsamości ze 
swoim regionem. Zwyczaj wiosen-
nego kolędowania pozostaje więc 
barwną formą kulturalnych zacho-
wań, choć dawno już utracił swój 
magiczny, niemal religijny sens. 
Naszym obowiązkiem jest ochrona 
tak zachowanego fenomenu dziedzi-
ctwa kulturowego, jakim są pieśni 
wołoczebne, szczególnie konopiel-
kowe, oraz zdobnictwa obrzędowego 
Świąt Wielkanocnych.

W naszym przekonaniu, 
organizacja Międzynarodowych 
Spotkań Wiosennego Kolędowania z 
Konopielką jest przykładem ochrony 
jednego z fenomenów kulturowych, 
jakie zachowały się w naszym 
regionie jako jeden z najcenniejszych 
zabytków kultury niematerialnej, a 
przez te wszystkie działania jest to 
także promocja naszego regionu w 
kraju i zagranicą.                               •

19 marca w kościele pw. św. Anny w Kalinówce Kościelnej odbyło się czuwanie, 
podczas którego wspólnie śpiewano wielkopostne pieśni. Spotkanie poprowadzili 
śpiewacy ze wsi Kalinówka Kościelna, Dolistowo Stare, Guzy, Kruszyn, Zabiele 
oraz członkowie Towarzystwa Śpiewaczego z Białegostoku.
Spotkanie odbyło się w ramach Podlaskiej Szkoły Tradycji działającej przy 
Knyszyńskim Ośrodku Kultury.
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4 marca w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku otwarto 
wystawę „Polacy ratujący Żydów w 
czasie II wojny światowej” poświę-
coną  „Sprawiedliwym wśród 
Narodów Świata”. Przygotował ją 
rzeszowski oddział IPN. Ekspozycja 
przedstawia wojenne losy ludzi z 
całej Polski, całą Polskę też objeżdża. 

Plansze z archiwalnymi 
fotografiami i dokumentami ukazują 
szeroki wachlarz działań Polaków 
ratujących Żydów podczas Zagłady, 
ukazując piękne i tragiczne karty tej 
pomocy. Na konkretnych przykła-
dach odpowiada na pytanie, co 
oznacza honorowy tytuł „Sprawiedli-
wy wśród Narodów Świata”.

Knyszyńska historia objeżdża 
Polskę

Wystawa dokumentuje 
także, obok sylwetek Polaków 
represjonowanych za pomoc Żydom 
w okupowanej przez Niemców 
Polsce, Polaków ratujących Żydów 
poza granicami kraju, pomoc 
duchowieństwa, donosicielstwo, 
kontakty powojenne ocalałych z 
Zagłady i ich wybawicieli oraz losy 
dzieci żydowskich ukrywanych przez 
Polaków.

Wielka szkoda, że choć za 
regionalną część ekspozycji była 
odpowiedzialna znana badaczka dr 
Ewa Rogalewska z białostockiego 
oddziału IPN, nie pokuszono się, by 
przedstawić w szerszym kontekście 
losy Podlasian pomagających Żydom 
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czy przynajmniej „Sprawiedliwych” 
(tylko w Knyszynie byłby to Czesław 
Dworzańczyk oraz Amelia i Antoni 
Sokó l scy) .  War te  na tomias t  
zaznaczenia jest, że jedna z ponad 
dwudziestu plansz jest poświęcona 
ciekawej historii z Knyszyna. 

Podczas otwarcia ekspozy-
cji przedstawiła ją Zofia Bagińska: 
Siostra mojej prababci — Regina 
Ostrowska i jej mąż Czesław 
przygarnęli małą dziewczynkę, 
Żydówkę — Shulamit Pitluk. Miało to 
miejsce po wywózce Żydów z 
Knyszyna do Białegostoku w 
listopadzie 1942 r. wychowywali ją i 
kochali jak własne dziecko. Ochrzcili 
Shulamit w wierze katolickiej i 
otrzymała ona imię Anna, ale 
wszyscy zwracali się do niej Niusia.

Moja babcia i Niusia, a 
obecnie Sharon, są w jednym wieku. 
Wychowywały i bawiły się razem jak 
siostry cioteczne. Spędzały ze sobą 
bardzo dużo czasu.

Pewniej nocy, w 1946 roku, 
Niusia została uprowadzona przez 
swojego stryja, który zabrał ją do 
Stanów Zjednoczonych. Regina była 
zrozpaczona, postanowiła udać sie 
do Ameryki na poszukiwania córki. 
Pisała do tamtejszych gazet, 
wynajmowała detektywów, Niusi 
jednak nie odnalazła, zmarła nie 
odnalazłszy córeczki.

W 2006 r. moja rodzina 
nawiązała kontakt z Sharon Silver, 
czyl i  Niusią  — towarzyszką 
dziecięcych zabaw mojej babci. 
Niusia postanowiła przylecieć do 
Polski wraz ze swoją rodziną. 
Podczas pobytu w Knyszynie odwie-
dziła kościół, w którym odnalazła 

miejsce, w którym siadały razem z 
Reginą i dom, w którym kiedyś mie-
szkała. Złożyła też kwiaty na grobie 
Reginy i Czesława oraz zgodnie z 
żydowskim zwyczajem położyła na 
nich kamyki. Dużo rozmawiała z 
moją babcią, pamiętała kilka słów po 
polsku, wydaje mi się, że jednym z 
nich było słowo „cukierek”. Odwie-
dziliśmy rownież Treblinkę, miejsce 
śmierci biologicznych rodziców 
Niusi. Podczas pobytu w tym miejscu 
była bardzo zamyślona, płakała prze-
chadzając się między kamieniami.

Cała wizyta jej rodziny w 
Polce, w Knyszynie była bardzo 
wzruszająca zarówno dla Niusi jak i 
mojej babci Alicji. Mimo, że nie 
pamietam zbyt wiele z tego zdarzenia, 
wraca ono do mnie często w postaci 
wspomnień babci, listów oraz zdjeć.

Wystawę „Polacy ratujący 
Żydów w czasie II wojny światowej” 
można oglądać w Operze do 17 
kwietnia.                                           •

ESD

Sharon Silver 
(Niusia) i Alicja 
Wróblewska
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Turniej żaczków
SPORT

12 marca w ZSO w Knyszynie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Knyszyna. Nasi chłopcy grali w pomarańczowych strojach — wykazali 
się dużą walecznością
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u c h e n n e  r e w o l u c j e ”  
odwiedziły Knyszyn. Ale w Kprogramie nie było króla 

Zygmunta Augusta ani puszczy, ani 
knyszy. W mieście nie mogą wyjść ze 
zdumienia.

Restauracja Bar u Marka, 
bohaterka jednego z ostatnich 
odcinków programu Magdy Gessler 
„Kuchenne rewolucje”, mieści się w 
samym sercu Knyszyna — u zbiegu 
ulic Goniądzkiej i Grodzieńskiej, tuż 
obok rynku, parku i pomnika 
Zygmunta Augusta. W „Kuchennych 
rewolucjach” nie było ani rynku, ani 
pomnika. Zupełnie jakby Knyszyn 
był pozbawiony historii. A ma ją 
przecież niezwykłą — królewską. I 
także kulinarną.

Legenda głosi, że tu miała 
być... stolica Polski. Zapragnął tego 
właśnie ostatni Jagiellończyk, król 
Z y g m u n t  A u g u s t .  K n y s z y n ,  
dwutysięczne miasteczko na 
Podlasiu, położone na skraju Puszczy 
Knyszyńskiej, na prawym brzegu 
rzeki Jaskranki (dopływu Narwi) i 
królewskich stawów rybnych, w XVI 
w. leżało na skrzyżowaniu dwóch 

wielkich szlaków handlowych i dróg 
komunikacyjnych: z Warszawy do 
Wilna i z Królewca do Brześcia.

Zygmunt August ukochał 
Knyszyn ponad wszystko. Tu 
najchętniej wypoczywał (utrzymy-
wał w Knyszynie stadninę do 3 tys. 
koni, a zamek ozdabiał arrasami, 
które, gdy opuszczał Knyszyn, 
wywożono do Tykocina), stąd władał 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów, tu 
podpisał wiele dokumentów, m.in. 
pierwszą w Polsce ustawę morską i 
leśną. Tu mieszkał z ukochaną żoną 
Barbarą Radziwiłłówną. Gdy umarła, 
wszystkie pokoje w Knyszynie 
zostały obite kirem na znak wielkiej 
żałoby króla.

W 1568 r. król obdarzył 
Knyszyn prawami miejskimi i 
ustanowił cztery doroczne jarmarki i 
cotygodniowy czwartkowy targ. 
Targi odbywały się na rynku 
miejskim, a zjeżdżali na nie kupcy z 
c a ł e g o  r e g i o n u .  W o k r e s i e  
międzywojennym handlowali tu 
gospodarze nawet z Prus Wscho-
dnich. Od czasów zygmuntowskich 
do dzisiaj w Knyszynie pozostał 

Jak Gessler króla 
Polski zjadła
AGNIESZKA KUBLIK
Gazeta Wyborcza
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sienia stolicy do Knyszyna. Bo kiedy 
go starosta knyszyński prosił o 
dopisanie w testamencie, że Knyszyn 
po wsze czasy stolicą państwa będzie, 
król miał odwrócić się do ściany i 
powiedzieć: „Spać mi się chce. 
Resztę do jutra odkładam” (często tak 
r o b i ł ,  b y ł  w i ę c  n a z y w a n y  
„Dojutrkiem”).

Król pamiętał przepowie-
dnię wiedźm, iż „śmierć po niego 
przyjdzie w 72. roku”. — To jeszcze 
mam 20 roków życia przed sobą. 
Ojciec w moim wieku (52 lata) 
dopiero się żenił i jeszcze sześcioro 
dzieci spłodził — myślał król.

Zmarł 7 lipca 1572 r. Potem 
wiedźmy tłumaczyły się, że ktoś źle 
zrozumiał przepowiednię i końców-
kę roku 1572 wziął za wiek króla w 
chwili śmierci.

Według historyków czasy 
zygmuntowskie były złotym wie-
kiem dla Knyszyna. Wybudowano 
wówczas ratusz na rynku, łaźnie, 
budynek wagi, wybrukowano ulice. I 
wzniesiono królewską rezydencję. 
Były ogrody i altany przy domu króla 
oraz okazały zwierzyniec i liczne 
stajnie.

Szczątki króla Zygmunta 
Augusta spoczęły w dwu sarkofa-
gach. Pierwszy znajduje się w 
katedrze na Wawelu w kaplicy 
Zygmuntowskiej. Drugi — nie 
wiadomo. Królewskie serce wyjęte 
podczas balsamowania pozostało w 
Knyszynie, w specjalnym sarkofagu, 
który został ustawiony w drewnia-
nym kościele ufundowanym w 1520 
r. przez Mikołaja II Radziwiłła. Jak 
podaje parafia knyszyńska w 1633 r., 
sarkofag służył jako ołtarz. Ostatnia 

tylko jeden, odbywający się w każdy 
czwartek, tzw. rynek. Kury, kaczki, 
gęsi, konie, świnie, jaja, sery, 
wędliny, owoce, warzywa, traktory, 
widły... wszystko tu można kupić.

Ponoć Zygmunt August 
zakochał się w pięknych knyszyń-
skich lasach jako dziecko, gdy po raz 
pierwszy ujrzał je, podróżując z 
matką królową Boną z Krakowa do 
Wilna. Legenda powiada, że gdy 
przejeżdżali przez Knyszyn, spotkali 
młodą, przepiękną dziewczynę. W 
jednej ręce trzymała knysz — 
okrągły pieróg prażony z cebulą, w 
drugiej knyszkę — kubek z kory 
brzozowej pełen złocistego miodu z 
puszczańskich Knisen. Dziewczyna 
miała już pobłogosławić królową i 
królewicza, ale kareta, ruszając z 
miejsca, potrąciła ją. Dziewczyna, 
upadając, upuściła na ziemię i pieróg, 
i kubek, miód oblepił jej twarz i 
włosy, kurz zaś oblepił leżącą i 
zaczęła przypominać wiedźmę. I 
wtedy rzuciła na przyszłego króla 
klątwę.

To właśnie przez wiedźmy 
Knyszyn nie został nigdy stolicą 
Polski. Była wiosna 1572 r. Król 
Zygmunt August bawił wtedy z 
wizytą u swej siostry Anny na 
Mazowszu. Mieszkał na zamku w 
Warszawie. Gdy zachorował, posta-
nowił przenieść się do Knyszyna. 
Podróżował kolasą na swym łożu. 
Był bardzo chory, ale wiedźmy 
zapewniały go, że do Knyszyna 
szczęśliwie dotrze.

I 6 lipca król dotarł żywy. 
Zaraz po przybyciu zaczął spisywać 
testament, ale nie zdążył podpisać 
dokumentów dotyczących przenie-
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wzmianka o istnieniu sarkofagu 
pochodzi z 1731 r. Po rozebraniu 
kościoła sarkofag długo jeszcze stał 
na knyszyńskim rynku. Prawdopo-
dobnie w XIX w. został usunięty 
przez Rosjan, którzy urządzili na 
rynku plac do ćwiczeń wojskowych. 
Nie wiadomo, dokąd zostały 
przeniesione królewskie szczątki. W 
2008 r. podczas remontu, przy 
osuszaniu fundamentów, osunęło się 
kilka kamieni, ukazując wejście do 
podziemi. Wewnątrz odkryto dwie 
uszkodzone trumny. Jedna to trumna 
dziekana knyszyńskiego ks. Wojcie-
cha Godlewskiego. Niektórym 
mocniej zabiły serca, może królewski 
sarkofag się odnajdzie?

Magda Gessler te wszystkie 
cudne historie pominęła. Nie 
pojechała na czwartkowy rynek, nie 
zajrzała do pobliskiego młyna, gdzie 
można kupić mąkę prosto od 
młynarza. Za to Bar u Marka 
przemianowała na Kugel. A może 
lepszą nazwą dla knyszyńskiej 
restauracji byłoby Knysze? To 
p rzec ież  nazwa  związana  z  
miejscową legendą. Za to kugel jest 
tradycyjnym żydowskim daniem — 
babka ziemniaczana z cebulką 
pieczona w piecu. A prawdziwe 
żydowskie dania można znaleźć w 
odległym o 12 km Tykocinie w 
restauracji Tejsza (podają tam cymes, 
kugel właśnie czy kreplech).

Knyszyński Kugel serwuje 
tatar ze śledzi, rosół z kury, gulasz z 
indyka, sernik. I knysze.

•

REGINA ŚWITOŃ

Obrus

Między relikty wciśnięty był zapomnieniem.
Z kufra czasu, jakby tęsknotą lat utkane,
wydobył jej spojrzenie. Obrus haftowany
rozjaśnił progi domu rodzinnym wspomnieniem.

Zamigotał jak opal ciszą chwil zasnuty.
Matka kładła biel lnianą. Błękitniały święta.
Nie zatracił zapachu dzieciństwa. Pamięta
syte oddechy stołu w dźwiękach tamtej nuty.

Przeszłość rozściełam z zadumą. Wdzięk polnej róży 
kwiatek matczynych rąk na osnowę rzucony.
Obrus, blady tablet wiosennego poranka,

przesiewa ciepło wzruszeń. Z dalekiej podróży
matka obietnicą gwiazd ogarnia te strony.
Odbija na nim blask paschalnego baranka.
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ładysław Pilcicki urodził 
się w 1900 roku. Nic nie Wwiemy o jego dzieciństwie 

i młodości. 
W 1927 roku ukończył 

Seminarium Wileńskie i został 
wyświęcony na księdza. Jego 
pierwszą parafią były Woroniany. W 
okresie 1928-1929 był wikarym w 
Dąbrowie Białostockiej, a w latach 
1929-1931 wikarym w Grodnie. W 
1931 roku został proboszczem parafii 
Dalekie w dekanacie brasławskim i 
był nim do 1939 roku. W czasie 
drugiej wojny światowej przebywał 
w parafii Dobrzyniewo. W 1943 roku 
udzielił ślubu Zygmuntowi Drewko i 
Janinie Jachimczuk. Małżeństwo to 
zginęło 7 VIII 1944 roku w 
Knyszynie. 

Po wyzwoleniu ksiądz 
Bryx, pełniący obowiązki probo-
szcza w Knyszynie w czasie drugiej 
wojny światowej, wyjechał do 
Łuczan (obecnie Giżycko). Na jego 
miejsce został mianowany ks. 
Władysław Pilcicki. Czekało go tu 
dużo pracy. Prawie wszystkie 
drewniane parafialne budynki 

gospodarcze, w tym Katolicki Dom 
Ludowy spaliły się w czasie walk 
lipcowo-sierpniowych. Główne 
budynki parafii tj. kościół i plebania 
ocalały, ale były mocno uszkodzone. 
W kościele w dn. 15 VIII 1944 roku 
zawaliła się postrzelana wieża. Przed 
w o j n ą  p a r a f i a  p r o w a d z i ł a  
gospodarstwo rolne. Dlatego na 
posesji kościelnej znajdowało się 
kilka stodół i chlewów. Ksiądz 
Pilcicki skupił się na odbudowie 
wieży,  r emonc ie  kośc io ła  i  
uporządkowaniu plebanii. Za jego 
kadencji  budynki  te  zostały 
wyremontowane. Odbudowano 
również budynki gospodarcze, ale w 
znacznie mniejszym zakresie.

Niestety ksiądz Pilcicki nie 
potrafił nawiązać dobrych stosunków 
z parafianami. Mieszkańcom nie 
podobał się sposób prowadzenia 
nabożeństw, długie nudne kazania. 
Zresztą nie tylko z parafianami 
stosunki były nie najlepsze. Również 
z księżmi wikariuszami nie zawsze 
układało się dobrze. Jeden z 
epizodów tak wspomina ksiądz 
Cyganek, który starał się o wyjazd 

Ksiądz 
Władysław Pilcicki

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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śladem księdza Bryxa na Ziemie 
Zachodnie:
Przyjechałem do Knyszyna (z 
Łuczan) i zaraz pojechałem do abp. 
Jałbrzykowskiego do Białegostoku i 
przedstawiamy mu z ks. Bakurą (był 
wikarym w Krypnie) propozycję 
wyjazdu, a on mówi — nie. Zresztą 
wypuszczę ks. Bakurę a ks. nie. 
Spaliło się wszystko na panewce. 
Absolutnie nie celowo doszło do 
małej scysji z moim szefem (ks. 
Pilcickim). Pewnego razu wróciłem o 
godz. 8 wieczorem od kierownika 
Mazura i zastałem drzwi zamknięte. 
Dobijam się i nikt mi nie chce 
otworzyć, a w pokoju ks. proboszcza 
światło jeszcze się paliło. Idę do 
kuchni i służąca mi otwiera, ale 
mówi, że wbrew woli proboszcza, 

który nie kazał jej drzwi mi otwierać. 
Wszedłem do swego pokoju i za 
chwilę służąca prosi mnie, żebym 
przyszedł do pokoju ks. proboszcza. 
Przychodzę i zaczyna się rozmowa. 
Proboszcz mi mówi, że plebania to nie 
jest hotel, do którego można 
przychodzić kiedy się chce, że bez 
odpowiedz i  dokąd chcę  i ść ,  
wychodzić mi nie wolno itd. itd. 
Odpowiedziałem mu na to, że w 
niczym się nie zmienię i będę to robił 
w dalszym ciągu. Sądzę, że ta moja 
postawa zaważyła i proboszcz 
pojechał do abpa i prosił o zmianę 
moją, czym mi się przysłużył 
znakomicie, bo pod koniec stycznia 
zamiast ks. Bakury, to ja otrzymałem 
pozwolenie na wyjazd do Giżycka.

Z powyższego fragmentu 

W Kopisku, na pierwszym planie ks. Władysław Pilcicki, czwarta od lewej Cecylia 
Piasecka, szósty od lewej Józef Piasecki
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wynika,  iż proboszcz chciał  
kontrolować ks. Cyganka jak małe 
dziecko. Po jednej z procesji 
młodzież zaczęła wznosić okrzyki 
żądające odejścia ks. Pilcikiego. 
Zniechęcony ksiądz postanowił 
odejść. Było to jednak odejście 
n i e c o d z i e n n e .  N i e  z o s t a ł  
przeniesiony do innej parafii przez 
rządcę diecezji zgodnie z procedurą, 
ale wyjechał do Kopiska, który 
wchodził w skład knyszyńskiej 
paraf i i  i  tam zamieszkał  w 
prywatnym mieszkaniu. 20 IV 1951 r. 
został mianowany przez arcybiskupa 
rektorem kościoła z prawami 
proboszczowskimi. 

3  V  1 9 5 1  r o k u  w  
a r c h i k a t e d r z e  b i a ł o s t o c k i e j  
arcybiskup Jałbrzykowski poświęcił 

kopię obrazu MB Częstochowskiej 
n a m a l o w a n ą  p r z e z  Ł u c j ę  
Bałzukiewiczówną. Obraz ten został 
uroczyście w orszaku przeniesiony 
do tymczasowej kaplicy w Kopisku, 
w której zostało odprawione 
pierwsze nabożeństwo. Dzień ten 
p r z y j m u j e  s i ę  z a  p o c z ą t e k  
dz ia ła lnośc i  paraf i i  Kopisk .  
Oficjalnego dekretu o erygowaniu 
parafii nie było. Oprócz Kopiska do 
parafii weszły Obrubniki, które 
wcześniej należały do parafii 
dobrzyniewskiej. W listopadzie 1951 
roku otwarto cmentarz. W 1956 roku 
oddano do użytku plebanię. W 1958 
roku po kilkuletnich staraniach 
otrzymano zgodę na budowę 
kościoła. Budowę drewnianego 
kościoła zakończono w 1960 roku. W 

W środkowym rzędzie stoją: drugi z prawej ks. Władysław Pilcicki, trzeci Józef 
Piasecki, siedzą od prawej; Cecylia Piasecka, Anna Solnik
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tym roku kościół został poświęcony 
przez wikariusz kapitulnego, ks. 
prałata Adama Sawickiego. W 1964 
roku parafia otrzymała z Watykanu 
relikwie św. Jana Kostki.    

Twórca parafii Kopisk, 
fundator i budowniczy kościoła 
zmar ł  w 1964 roku.  Zosta ł  
pochowany przy kościele w Kopisku.    

Nie ze wszystkimi parafia-
nami w Knyszynie ks. Pilcicki miał 
złe stosunki. Utrzymywał zażyłe 
kontakty z rodziną Piaseckich. 
Zachowało się wiele wspólnych 
zdjęć oraz korespondencja listowna.

W Knyszynie chodziły 
pogłoski, iż ks. Pilcicki był krewnym 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Fakt 
utworzenia nowej parafii dla księdza 
Pilcikiego wskazuje albo na bardzo 
d o b r e  s t o s u n k i  k s i ę d z a  z  
arcybiskupem, albo rzeczywiście na 
pokrewieństwo. 

                 •

Troskliwy 
gospodarz

 poprzednim „Gońcu” 
opublikowaliśmy plan Winwestycji, które zdaniem 

Józefa Piaseckiego były konieczne 
do wykonania w Knyszynie w latach 
50. XX w. Teraz prezentujemy 
Czytelnikom, kolejny dokument jego 
autorstwa — tym razem podsumowu-
jący działalność inwestycyjną 
miasta. Na ile „koncert życzeń” 
Piaseckiego się urzeczywistnił?

Drugim teksem jest zaś 
historia knyszyńskiej weterynarii.

Co zrobiono w m. Knyszynie 
w 20-leciu od 1944 do 1964 r.

1/ W dziedzinie oświaty
Odremontowano budynek Szkoły 
Podstawowej, zorganizowano Szkołę 
Zawodową Krawiecką i Szkołę 
Zawodową Stolarską, Internat 
Szkolny, Przedszkole, Pobudowano 
Szkołę Licealną, Boisko sportowe, 
ogrodzona plac Szkolny, urządzono 
strzelnicę.
2/ W dziedzinie lecznictwa
O drem on towano  g r un town ie  
budynek Szpitala Rejonowego, 
uzupełniono sprzęt, bieliznę, pościel, 

Pieczenie chleba
Na stronie internetowej Knyszyń-
s k i e g o  O ś r o d k a  K u l t u r y  
(www.kok.knyszyn.pl) można 
obejrzeć scenkę pt. „Pieczenie 
chleba” w wykonaniu Knyszy-
nianek. Została ona odegrana 26 
lutego przed publicznością złożoną z 
knyszyńskich przedszkolaków. 
Autorem tekstu jest Jadwiga 
Konopko. Zachęcamy do obejrzenia.                                      

•
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zorganizowano Ośrodek Zdrowia i 
gabinet dentystyczny.
3/ W dziedzinie weterynarii
W rozpoczętym budynku remizy 
Ochotniczej Straży pożarnej, mocno 
zrujnowanym skutkiem wojny, 
założono Zakład Leczniczy dla 
zwierząt domowych obecnie bardzo 
dobrze prosperujący.
4/ W dziedzinie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego
Pobudowano remizę strażacką, 
zaopatrzono straż w sprzęt przeciw-
pożarniczy, motopompę, autobus, 
wóz dla przewożenia wody, 6 
zbiorników wodnych, zorganizo-
wano orkiestrę dętą, pobudowano 
świetlicę przy remizie, stałe dyżury 
kierowców samochodowych.
Obecnie straż jest dobrze zorganizo-
wana, szybko zbiera się do akcji 
ratunkowej i prowadzi ją bardzo 
skutecznie. Na wieży strażackiej 
umieszczono elektryczną syrenę 
alarmową. Dyżury mają połączenie 
telefoniczne, co w znacznej mierze 
ułatwia szybkie zbiórki i wyjazdy do 
pożarów.
5/ W dziedzinie komunikacji
Przebrukowano główne ulice, 
ułożono chodniki, kanalizację dla 
odprowadzania wód opadowych, 
pobudowano  mos t  na  r zece  
Jaskrance i na rzece Wodziłówce 
oraz przepust na drodze kadłubowej. 
Założono stację benzynową.
6/ W dziedzinie oświaty i kultury
Założono w budynku Prezydium 
Miejską Bibliotekę – wypożyczalnię 
książek, czytelnię czasopism. Na 
placu rynkowym założono skwer i 
zasadzono kwiaty.
7/ Założono oświetlenie uliczne na 

placach, ulicach i mieszkaniach. 
Wielu mieszkańców korzystając z 
energii elektrycznej założyli młynki, 
tartaczki i inne warsztaty.
8/ W dziedzinie rolnictwa
Zorganizowano Kółko Rolnicze 
pos iadające  t rak tory,  p ługi ,  
młockarnie i in. Reforma Rolna w 
1945 r.
9/ W dziedzinie handlu
Zorganizowano dobrze prosperującą 
Gminną Spółdzielnię Samopomoc 
Chłopska. Założono targowicę 
miejską, mleczarnię, zlew mleka.
10/ W dziedzinie budownictwa
Pobudowano cegielnię, betoniarnię, 
wyrób pustaków, cembrowin, płyt 
chodnikowych. Warsztaty stolarskie, 
Warsztaty Metalowe, młyn motorowy, 
młyn wodno-elektryczny, tartak, 
który przekazano pod wyrób olejków 
eterycznych. Pobudowano piętrowy 
b l o k  m i e s z k a l n y  i  b u d y n e k  
posterunku M.O.

Powyższy tekst Józef Piasecki wysłał 
do kilku czasopism z prośbą o jego 
opublikowanie

Przeds tawiony  wykaz  
w y g l ą d a  d o ś ć  i m p o n u j ą c o .  
Szczególnie w stosunku do okresu 
p rzedwojennego .  W okres i e  
dwudziestolecia międzywojennego 
wybudowano tylko budynek szkoły, 
magistratu oraz wybrukowano część 
ulic w pobliżu rynku. Zrobiono to w 
latach dwudziestych. W latach 
trzydziestych nie zrobiono prawie 
nic. Podczas wizyty wojewody 
białostockiego w 1935 r.  w 
Knyszynie określono budżet miasta 
jako wegetacyjny.
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***

Kronika powstania zakładu 
leczniczego dla zwierząt w 
Knyszynie

W roku 1931 w Przeglądzie 
Pożarniczym ukazał się artykuł  o 
przydziale przez Zjednoczone 
Fabryki Portland cementu w Polsce, 
jednego wagonu cementu, w celu 
rozpowszechnienia budownictwa 
cementowego, jako ofiara, dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych, na 
pobudowanie remizy strażackiej. 
Ubiegająca się o cement Straż 
Pożarna winna zobowiązać się do 
pobudowania własnymi siłami 
remizę, oraz mieć zdobytą nagrodę 
na zawodach powiatowych.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Knyszynie mając osiągniętą 
nagrodę na powiatowych zawodach 
w Białymstoku, oraz pragnąc 
posiadać własną remizę — złożyła 
wniosek o przydział cementu. W tym 
roku Zarząd Główny Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Warszawie 
powiadomił Zarząd Knyszyńskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Knyszynie, iż o przydział cementu 
zgłosiło się b. wiele Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Główny Zarząd 
odrzucił wiele wniosków, pozosta-
wiając dwa wnioski Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Knyszynie i w 
Słupi.       

Mając poważny kłopot z 
przydziałem cementu Zarząd Główny 
dla uniknięcia skarg, zarządził 
głosowanie, t. j. losowanie i w wyniku 
losowania cement  otrzymała 

Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi, 
powiadamiając o tym Zarząd Główny 
prosił a żeby tutejsza Straż nie 
zrażała się tym losowaniem, że jest 
nadzieja otrzymania jeszcze jednego 
wagonu cementu, a wówczas takowy 
z o s t a n i e  p r z y d z i e l o n y  d l a  
Knyszyńskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej bez losowania, wobec tego 
należy złożyć nowy wniosek, 
zobowiązać się do przechowania 
przez następną zimę cementu. 

Na ten projekt tutejsza 
Ochotnicza Straż złożyła ponowny 
wniosek, zobowiązując się do 
zabezpieczenia cementu przez okres 
zimowy. Cement otrzymano — jeden 
wagon o  wadze  15 .000  kg .  
Ulokowano go po zwiezieniu ze stacji 
kolejowej w magazynie u p. Mejłacha 
Brzezińskiego, w październiku 1931 
roku, a w następnym 1932 roku 
członkowie Straży Pożarnej ponad 
5000 sztuk pustaków, z których 
rozpoczęto budowę remizy na placu 
zamienionym z p. Robertem Krygrem 
przy ul. Legjonowej / poprzednie 
władze miejskie i  strażackie 
zamierzały pobudować remizę obok 
gmachu Zarządu Miejskiego. 

B u d o w a  r e m i z y  
postępowała bardzo wolno tak, ze do 
wybuchu II wojny światowej nie była 
ukończona. W roku 1940 władze 
sowieckie, przystąpiły do budowy 
elektrowni miejskiej w rozpoczętym 
budynku remizy, a Niemcy w 1941 
roku,  założyl i  tam stolarnię 
(Tishlerai). W 1944 roku po 
wypędzeniu Niemców przez Sowiety, 
najbliżsi sąsiedzi zdewastowali 
budynek i po uspokojeniu się działań 
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wojennych Zarząd Miejski wydzier-
żawił ten budynek p. Konstantemu 
Bielawcowi pod urządzenie młyna 
motorowego, który przetrwał do 1947 
roku. Po wybudowaniu własnego 
młyna przy ul. Tykockiej p. Konstanty 
Bielawiec przeniósł urządzenia 
młynowe do nowego budynku.

Po opróżnieniu budynku 
przez p. K. Bielawca takowy został 
przekazany Zarządowi  Weterynaryj-
nemu, który budynek ten rozbudował 
i dostosował do swych potrzeb. 
Budynek ten, w którym obecnie 
mieści się Zakład Leczniczy dla 
zwierząt, położony w dobrym punkcie 
komunikacyjnym, odgrywa poważną 
rolę w lecznictwie weterynaryjnym.

Dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej została pobudowana 
remiza w centrum miasta, na placu 
Idy Drewko, która wyjechała do 
Niemiec w 1944 roku.

Pierwszym lekarzem wete-
rynaryjnym po zakończeniu działań 
II wojny światowej był w Knyszynie 
dr Jakub Bickels, który mieszkając u 
p. Józefa Greleckiego przy ul. Gro-
dzieńskiej, został przez podziemnych 
uprowadzony i prawdopodobnie 
zamordowany. Po nim objął pracę p. 
Franciszek Konopacki długoletni i 
bardzo poważny lekarz weterynaryj-
ny. Obecnie lekarzem weterynaryj-
nym jest p. Stanisław Pytel oraz 
lekarz Wiss i technik wet. K. Kamiński 
i Górski.

Notatka ta nie jest datowana. 
P r a w d o p o d o b n i e  z o s t a ł a  
sporządzona na początku lat 60. XX 
w.  C z y t a j ą c  j ą  z a s t a n a w i a  
opieszałość knyszyńskich władz oraz 

knyszyńskiej OSP, którzy przez 
siedem przedwojennych lat nie mogli 
wybudować budynku remizy 
strażackiej. Przyczyny pewnie były 
różne. W 1932 roku burmistrzem 
Knyszyna przestał być Konstanty 
Paszkowski, jednocześnie prezes 
knyszyńskiej OSP. Po odejściu ze 
stanowiska burmistrza, najpewniej 
przestał być i prezesem OSP. Po nim 
było kilku burmistrzów. Nie byli  oni 
jednak wybieralni, ale komisaryczni, 
n a r z u c a n i  p r z e z  w ł a d z e  
administracyjne. Żaden chyba nie 
pochodził z Knyszyna. Również w 
1933 roku Józef Piasecki został 
przeniesiony na sekretarza do 
Starosielc. Nie wiadomo, kto był 
nowym sekretarzem. A więc zabrakło 
dwóch najważniejszych ludzi, którzy 
byli  mocno zaangażowani w 
działalność OSP. Ich następcy często 
zmieniali się i nie czuli potrzeby 
mocnego angażowania się w sprawy 
strażackie. Do tego cały świat, a 
szczególnie Polska, przechodził 
ciężki kryzys ekonomiczny. Knyszyn 
w latach trzydziestych miał budżet 
wegetacyjny. I pewnie dlatego ta 
opieszałość z budową remizy.

Jeśli chodzi o weterynarię, 
to przed wojną było dwóch lekarzy 
weterynarii: Kamiński i Mojsiej 
Mirośniczenko. Ten drugi był barwną 
postacią. Opisał go Krzysztof 
Bagiński w artykule zamieszczonym 
w NGK. 

Od lat sześćdziesiątych do 
dziewięćdziesiątych knyszyńska 
lecznica weterynaryjna była dużą 
placówką. Zatrudniała 2-3 lekarzy 
oraz kilku techników weterynarii. Do 
t e g o  d o c h o d z i ł a  o b s ł u g a  
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administracyjna. Lecznicą przez 
prawie trzydzieści lat kierował 
doktor Pytel. Po przemianach 
ekonomicznych na początku lat 
dziewięćdziesiątych w rolnictwie 
wybuchł kryzys. Zmniejszyło się 
z a p o t r z e b o w a n i e  n a  u s ł u g i  
weterynaryjne. Zapadły decyzje o 
prywatyzacj i  tych usług.  W 
Knyszynie została utworzona 
lecznica samorządowa. Lecz jej 
kierownikiem nie został doktor Pytel, 
lecz doktor Kazimierz Giełczyński. 

Po dalszym zmniejszeniu się ilości 
usług, po kilku latach lecznica 
samorządowa została zlikwidowana, 
a doktor Giełczyński rozpoczął 
prywatną praktykę. Po pewnym 
czasie, ze względów zdrowotnych, 
przeszedł na rentę. I w Knyszynie 
przez kilkanaście lat nie było 
lecznicy weterynaryjnej. Dopiero w 
2014 roku ponownie ją otwarto.

•

Przygotował:
Mieczysław Lewkowicz

Ta zapewne oficjalna fotografia — panowie są z orderami — przedstawia 
wszystkich czterech pracowników knyszyńskiego magistratu w latach 20. XX w. 
Co ciekawe, jest wśród nich dwóch Rosjan. Od lewej siedzą: Aleksander Makuchin 
(adiutant w straży pożarnej i woźny w magistracie), Józef Piasecki (sekretarz), 
Konstanty Paszkowski (burmistrz) i Piotr Makulin (poborca podatkowy).

Knyszyn w dawnej fotografii
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adość poranka Niedzieli 
Zmartwychwstania udziela Rsię każdemu wierzącemu 

człowiekowi, przeżywającemu z 
całym Kościołem triumf dobra nad 
złem, życia nad śmiercią, światła nad 
c i e m n o ś c i ą ,  ś w i ę t u j ą c e m u  
zwycięstwo Chrystusa nad szatanem. 
Blask zmartwychwstania, który 
poraził zło w osobie strzegących 
grobu żołnierzy, rzuca na kolana 
pychę świata, która w zetknięciu z 
Bożą mocą, odsłania małość, 
próżność i głupotę. To rozpaczliwe 
kołatanie serca, pragnącego na różne 
sposoby potwierdzać, jak jesteś 
wielki, znaczący, mądry, zaradny, 
przebiegły, wpędza do grobu pustki i 
beznadziejności. Zawsze bowiem 
pojawią się ci  inni:  więksi,  
znaczniejsi, mądrzejsi, zaradniejsi, 
bardziej przebiegli… A ty…? Znów 
uciekniesz w świat budowania 
strategii swojej wielkości, planując 
odwet, uciekając w alkohol, seks, 
środki odurzające, manifestując 
swoją dominację przez poniżanie 
innych, dowartościowując się, przez 
obnażanie  s łabości  drugiego 
człowieka, zamykając się w świecie 
wirtualnym, w którym możesz być 
kimś, kim nie jesteś i czyniąc życie 

sceną, na której odgrywasz jakąś rolę. 
Na zewnątrz łatwo upozorujesz 
s w o j e  s z c z ę ś c i e .  B ę d z i e s z  
obwieszczał światu, że jesteś wolny i 
możesz czynić, na co tylko masz 
ochotę. Powiesz sobie i innym, że nie 
potrzebujesz żadnych autorytetów, 
bo one dawno umarły. Wmówisz 
sobie, że nie potrzebujesz żadnego 
prawa i zasad, bo sam jesteś dla siebie 
sterem i okrętem. Zaczniesz wierzyć 
w to, że nie potrzebujesz w życiu 
Boga, bo On za dużo wymaga, a 
chwile spotkania z Nim będą 
wydawały ci się stratą czasu. 
Pozwolisz się okłamać, że życie 
polega jedynie na beztrosce i świetnej 
zabawie.

Nie  o szukasz  j ednak  
serca… Szybko uleci z niego światło i 
zacznie przypominać grób… A w 
grobie nie ma życia! Jest śmierć, 
która dotyka wszystkich wymiarów 
twego bytu i pozostawia odbicie 
smutku na twarzy. Kto ci wróci 
stracone lata i te wszystkie chwile, 
które mogłeś piękniej przeżywać, 
bardziej kochać, być lepszym 
człowiekiem? Kto ci pozwoli cofnąć 
się w czasie i naprawić błędy, mogące 
zaważyć na całym twoim życiu? 
Rozejrzyj się i popatrz, ile jest wokół 

Zmartwychwstać 
z Chrystusem

ks. JERZY CHWIEĆKO
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śmierci, którą noszą w sercu ludzie 
żyjący, a jakby umarli! Zobacz, ile 
jest śmierci duchowej i fizycznej, 
którą człowiek gotuje drugiemu 
człowiekowi! Ile jest śmierci być 
może i w tobie, jeśli za bardzo 
przywiązałeś się do swego „ 
ziemskiego ja”, a zapomniałeś o 
wielkości  twego „ja”,  którą 
odnajdujesz w zjednoczeniu z 
Chrystusem?

Nawet, gdy odczujesz, że 
dotknęła cię śmierć duchowa, gdy w 
swoim życ iu  widz i sz  ty lko  
popełnione zło, a demon krzyczy w 
tobie jak jesteś szkaradny, gdy inni 
zranili poczucie twojej wielkości, 
gdy problemy piętrzące się obnażają 
twoją niemoc, wiedz, że możesz 
odbudować swoją wielkość w 
Chrystusie, bo On umarł za ciebie. 
Nie pozostawaj dłużej w grobie 
swego „ja”, wiejącym goryczą, 
rozpaczą i zwątpieniem. Idź w stronę 
światła, którym jest Jezus, który 
uwalnia cię od egoistycznego 
skupienia na sobie, a otwiera na świat 
i drugiego człowieka. On powrócił do 
życia po to, abyś i ty żył, a nie dusił 
się samym sobą, swoją rodziną i 
małżeństwem, pracą i obowiązkami. 
Musisz żyć w tej rzeczywistości i 
znajdować szczęście, a nie bezsens i 
jako alternatywę wybierać ucieczkę 
w świat iluzji. Gdy zechcesz wyjść ze 
swego grobu i zwrócić się do 
Chrystusa, On da ci nowe oczy i 
serce, abyś inaczej patrzył na siebie, 
swoje życie i doświadczenia. 
Pozornie nic się nie zmieni, ale ty 
będziesz miał uleczone oczy i ujrzysz 
to, na co dotąd byłeś ślepy. 

Zobaczysz, ile w tobie jest światła, 
energii, radości życia, dobroci i jak 
wielka ciemność okrywała twoje 
serce. Poczujesz wiosnę myśli i 
pragnień, które były zmrożone twoim 
grzechem, oschłością i obojętnością. 
Chrystus uwolni cię od zranień, które 
być może nosisz w sobie od 
dzieciństwa, zranień, których 
przysporzyło ci życie i przez które 
teraz ci ciężko wybaczać, odczuwać 
szczęście. Prośmy o tę nowość serca, 
o nowe życie i nowego człowieka w 
nas, słowami modlitwy: Panie, który 
b la sk iem Zmar twychws tan ia  
pokonałeś mroki życia, spraw, abym 
kosztował w sobie owoców Twojej 
obecności. Daj mi owoc Twojego 
Ducha, którym jest miłość, radość, 
pokój. Spraw, aby zstąpił na mnie 
Duch błogosławieństw, abym mógł 
zakosztować i znajdować Boga 
codziennie, żyjąc bez kompleksów     
i bez zranień, razem z innymi, razem 
z rodziną, wspólnie z braćmi.            •

Giotto, Zmartwychwstanie, fresk w kaplicy  
Scrovegnich w Padwie, 1304-06
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Aby wesprzeć nasze stowarzyszenie, w formularzu PIT za rok 
podatkowy 2015 należy wpisać:

* numer KRS:
* wyliczoną
* w informacjach uzupełniających można podać cel, 
np. remont kościoła w Knyszynie, szkoła w Knyszynie, 
Jastrząb Knyszyn, Podlasiak Knyszyn

Informacji udziela
Krzysztof Bagiński – wiceprezes, tel. 85 727 99 81

* nazwę OPP: Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta
 0000230882

 kwotę 1% podatku

 

Przekaż 1% podatku 
Knyszyńskiemu Towarzystwu 

Regionalnemu im. Zygmunta Augusta

Powiatowy Przegląd Pieśni Wielkopostnych


