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POEZJA

REGINA ŚWITOŃ

W blaskach wspomnień

A gościniec jak wstęga zadymiona jasnością
słońca ginął w mgliście liliowej dali.
Po obu stronach złociły się pola gęstością zbóż,
w głębi otwierało się pasmo lasów.

Pogrążona w zadumie zielona świątynia
witała nas rozgwarzoną jutrznią poranka.
Tu i tam rudzik błysnął pomarańczowym żabotem,
piegża rozczytywała SMS-y dzięcioła 
na czuprynach sosen.
Pod baldachimem brzóz, otulone kożuchami mchów,
żółciły się surojadki i kurki.

Napełniały się leśnym smakiem nasze kosze
i dzbany. Freski zorzy, niczym drogowskazy
przecedzone przez drzewa, znaczyły powroty.

Babci nie ma, ale kapliczka przydrożna
w bursztyny rozchodników rzucona
wiele pamięta. Stary świątek i ja uśmiechamy się
na wspomnienie chwil rozpachnionych
dzieciństwem.
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Informacje z pracy 
samorządu

• Złożono wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej w Guzach, budowy ul. 
Podlaskiej w Knyszynie oraz remontu odcinka ul. Goniądzkiej w Knyszynie i 
przebudowy odcinka drogi powiatowej w Guzach. 

Zgodnie z zawarta umową, wykonawca zrealizował zadanie za 
kwotę blisko 514 tys. zł. Wnioskowana dotacja z budżetu państwa wynosi 
ponad 250 tys. zł. 

• 28 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano 
umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej do wsi Jaskra i 
drogi powiatowej do wsi Czechowizna. Zgodnie z zawartą umową całkowity 

Burmistrz Knyszyna i skarbnik gminy podpisali umowy na dofinansowanie 
przebudowy dróg do wsi Jaskra i Czechowizna
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koszt operacji wyniesie ponad 4 mln zł, a dofinansowanie ze środków 
programu PROW wyniesie ponad 2,5 mln zł. 

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408B do wsi 
Jaskra i drogi powiatowej nr 1406B do wsi Czechowizna” jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach operacji typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O budowie dróg w gminie Knyszyn ze środków z PROW piszemy 
także na str. 6.

• 10 sierpnia ogłoszono V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości Gminy Knyszyn położonej przy ul. Szkolnej na działkach o nr. 
geod. 2429 o pow. 933 m2, 2430 o pow. 1487 m2, 2428 o pow. 1726 m2. 
Zabudowa w postaci 3-kondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku. 
Budynek około 30-letni z częścią garażową na 3 stanowiska. Stan surowy, 
docieplony styropianem.

• 12 sierpnia ogłoszono I przetarg ustny ograniczony na nieruchomości Gminy 
Knyszyn. Działki niezabudowane położone są we wsi Nowiny Zdroje. Nr 
geod. 24 o pow. 0,26 ha, nr 25 o pow. 0,18 ha.

• 10 sierpnia ogłoszono II otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu odnowy i promocji zdrowia, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym.

• Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych — 
przebudowy ulic Jana Zamoyskiego, ks. Edwarda Junga i Piotra 
Chwalczewskiego w Knyszynie. Gmina planuje złożenie wniosku na 
dofinansowanie inwestycji ze środków Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

• Zakończono budowę chodnika przy ul. Władysława Jagiełły w Knyszynie.

• Rozpoczęto remont kolejnego odcinka drogi żwirowej położonej na działce 
o nr 1700/2, tzw. Gościniec.

• Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Północnej i 
Łąkowej w Knyszynie.
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Pieniądze na drogę w Wojtówcach
Po raz pierwszy na tak dużą skalę 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich zasili inwestycje drogowe. 
W lipcu pieniądze z tego źródła 
trafiły do części podlaskich samorzą-
dów. O tym, kto je dostał, decydował 
dochód gminy, bezrobocie w powie-
cie, to czy planowana droga łączy się 
z trasami o wyższej kategorii, czy 
zostanie podniesione na niej bez-
pieczeństwo i poprawiony dostęp do 
obiektów użyteczności publicznej.

Jako pierwszy z całego 
regionu umowę o przyznanie dotacji 
podpisał z marszałkiem wojewódz-
twa powiat moniecki. W sumie dostał 
2,85 mln zł na budowę 8,2 km dróg 
wartych 4,48 mln zł. Wśród dofinan-
sowanych inwestycji znalazła się 
robiona w partnerstwie z Gminą 
Knyszyn droga pomiędzy Wojtów-
cami (w tym we wsi) a Jasionówe-
czką. Już zawarto umowę z wyko-

nawcą robót i lada dzień ruszą prace. 
Nie są one jedynymi w planach 
powiatu.
— Złożyliśmy wnioski na 13,5 km 
dróg. Wykonamy je razem z samorzą-
dami gminnymi. Do tego dochodzą 
inwestycje gminne, które też dostały 
dofinansowanie — informuje 
starosta Andrzej Daniszewski.

Jak wymienia, w powiecie 
monieckim Gmina Knyszyn pozy-
skała dotację i wyremontuje drogę 
łącząca Jaskrę z drogą wojewódzką    
i odcinek prowadzący do Czecho-
wizny, inwestycje będą też w 
gminach Krypno i Jasionówka. 
Potrzeby są jednak znacznie większe.
— Potrzeby są bardzo duże. Dróg 
żwirowych mamy jeszcze ponad 90 
km — przypomina Daniszewski.
Ma nadzieję, że uda się poprawić 
jakość dużej części tych tras jeszcze 
w tej kadencji.                                   •

E. Sadowska-Dubicka
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Zgromadzenie sióstr pasterzanek 
powróciło do Knyszyna w zupełnie 
nowej roli. W miejscu ich dawnej 
siedziby powstał okazały budynek.
— Ten dom to dwa dzieła: rodzinny 
dom dziecka i grupa wsparcia 
dziennego — tłumaczy siostra 
Krystyna, odpowiedzialna za 
zorganizowanie placówki niosącej 
pomoc dzieciom.

Od 1 września na ul. 
Tykocką, w wolnym czasie czy tuż po 
szkole, zawitają dzieci i młodzież na 
zajęcia w świetlicy. Znajdzie się tam 
miejsce i opieka dla 25-30 uczniów z 
Knyszyna i okolic. Ci będą mogli 
nadrobić zaległości w nauce, otrzy-
mają pomoc w odrabianiu lekcji, 
dostaną też wsparcie psychologiczne. 
Duży nacisk zostanie położony na 
współpracę z rodzicami. Świetlica 
będzie prowadziła socjoterapię 
skierowaną do rodzin z problemami, 
np. alkoholizmem. 
— Będą też zajęcia zgodne z 
zainteresowaniami młodych ludzi, 
poznawaniem regionu. By dzieci 
kochały tę ziemię, chciały tu żyć, 
pracować — mówi  pasterzanka. — 
Będą przekazywane wartości 
religijne i patriotyczne.  

Świet l icę  poprowadzą 
zakonnice z dwiema świeckimi wy-
chowawczyniami i socjoterapeutą.

Drugi obszar, w jakim w 
Knyszynie będą działać pasterzanki, 
to prowadzenie domu dziecka dla 8 
do 10 podopiecznych. 
— Stworzymy atmosferę rodzinną 
razem z dziećmi — mówi siostra 

Krystyna.
Podkreśla, że 4 pasterzanki 

na stałe mieszkające w domu (wycho-
wawców „dochodzących” nie 
będzie) postarają się zastąpić rodzinę 
dzieciom, których rodzicom odebra-
no czy ograniczono prawa rodziciel-
skie. Siostry będą również starały się, 
by doprowadzić do adopcji.

W domu dziecka na razie nie 
ma wychowanków (wstępnie  
planowano, że pierwsi trafią tam w 
połowie sierpnia). Tych będzie 
kierować do placówki — w zależno-
ści od potrzeb — Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie z Moniek.   

Co istotne, knyszyński dom 
dziecka, będzie jedyną taką placówką 
w powiecie. I choć najlepiej, by nie 
istniały takie w ogóle, to jednak jest 
potrzebna. Dzieci pozbawione opieki 
rodziców trafiały wcześniej, np. do 
Zambrowa. 

Pasterzanki mają ogromne 
doświadczenie w pracy z dziećmi i 
młodzieżą. Prowadzą przedszkola, 
świetlice, szkoły i ośrodek dla 
dziewcząt, m.in. w Piasecznie, 
Gdańsku czy Lublinie. Dom Dobry 
Pasterz, podobny do knyszyńskiego, 
mają też w Białymstoku.

Pasterzanki zamieszkały 
przy ul. Tykockiej w sierpniu. 
Odpowiedzialną za przygotowanie 
placówki jest siostra Krystyna, która 
kilkanaście lat temu mieszkała w 
tutejszym klasztorku. W Knyszynie 
prowadziła m.in. oazy.                      •

E. Sadowska-Dubicka

Dom dzieci i sióstr
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Dom pasterzanek poświęcony

Powrót do Knyszyna

Przeżywany Rok Miłosierdzia jest 
czasem łaski dla każdego z nas, 
ponieważ doświadczamy Bożej 
miłości i przebaczenia na różnych 
odcinkach naszego życia. Zatem 
mamy za co dziękować zarówno 
Panu Bogu jak i ludziom.

Dla nas Sióstr Pasterzanek 
ten czas jest szczególny, ponieważ 
wracamy do Knyszyna, gdzie 
obecność pierwszych sióstr sięga 
roku 1947. A teraz dzień 2 sierpnia 
staje się dniem oficjalnego otwarcia 
domu Zgromadzenia przy ul. 
Tykockiej 12, poświęconego przez 
ks. arcybiskupa Edwarda Ozorow-

skiego, Metropolitę Białostockiego w 
obecności wielu księży i zaproszo-
nych gości.

Dziękujemy za to radosne 
wydarzenie Bożej Opatrzności i 
wszystkim wspaniałym Ludziom, 
którzy przybyli, aby razem z nami 
świętować. Było ich wielu, ale proszę 
wybaczyć, ze wymienimy przynaj-
mniej niektórych.

Dziękujemy wszystkim 
czcigodnym kapłanom na czele z ks. 
arcybiskupem Edwardem Ozorow-
skim, Metropolitą Białostockim, ks. 
Andrzejem Proniewskim, rektorem 
Archidiecezjalnego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Białymstoku, 
ks. Grzegorzem Bołtruczukiem, 
dziekanem Dekanatu Knyszyn i ks. 
Andrzejem Sadowskim, probo-
szczem knyszyńskiej parafii.

Dz ięku jemy s ta rośc ie  
monieckiemu Andrzejowi Daniszew-
skiemu — za głębokie słowa, 
wypowiedziane i zapisane pod 
adresem Zgromadzenia; Genowefie 
Kulikowskiej — kierownik PCPR w 
Mońkach; Irenie Wysockiej, przewo-
dniczącej  Rady Miejskiej  w 
Knyszynie, burmistrzom Knyszyna – 
Jarosławowi Antoniemu Chmielew-
skiemu i Krzysztofowi Chowań-
skiemu oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Knyszynie — Barbarze 

SIOSTRA KRYSTYNA
pasterzanka

Dom pasterzanek przy ul. Tykockiej
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Płońskiej, skarbnikowi gminy, 
K r z y s z t o f o w i  B a g i ń s k i e m u ,  
kierownikowi Referatu Infrastru-
ktury i Promocji Gminy i Annie 
Roszkowskiej, kierownikowi MOPS.

Dziękujemy dyrektorom 
Zespołu Szkół im. Rotmistrza 
Pileckiego w Knyszynie – Adamowi 
Śledzińskiemu i Marii Łempickiej. 
Słowa podziękowania kierujemy do 
organisty Kazimierza Bogdana i 
młodzieży z naszego gimnazjum oraz 
absolwentów, którzy pod kierunkiem 
Marii Łempickiej, wspomagani przez 
ks. Jerzego Chwiećko i pana 
organistę, wykonali montaż słowno-
muzyczny, przygotowany na tę 
okoliczność. W tym miejscu nie 
sposób nie podziękować również 

Agnieszce Bagińskiej — nauczy-
cielce gimnazjum — za udział w tym 
programie.

Świętowanie trwało 2 dni, 
bowiem 3 sierpnia przybyli nasi 
Sąsiedzi z ul. Tykockiej, z którymi 
modliliśmy się w czasie mszy św. za 
żyjących i zmarłych mieszkańców  
naszej ulicy i naszego miasta, 
sprawowanej w nowej domowej 
kaplicy. Dziękujemy także im 
wszystkim — naszym Drogim 
Sąsiadom — za życzliwość, pomoc i 
bliskość.

Życzymy, aby Pan błogosła-
wił każdej Rodzinie i każdemu 
Mieszkańcowi naszego Miasta 
Knyszyna, szczęść Boże.

                             •

Poświęcenie domu sióstr pasterzanek. Na uroczystości przemawia kierująca 
wspólnotą siostra Krystyna

AKTUALNOŚCI
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Pożegnajmy 
lato
Wielce szanowni mieszkańcy gminy 
Knyszyn!
 

Knyszyński Ośrodek Kultury 
zaprasza na Piknik Rodzinny 
„Pożegnanie lata 2016”, który 
odbędzie się w niedzielę 25 września 
w godzinach 12.00-18.00 na placu 
obok zabytkowego domu Piaseckich 
przy ul. Kościelnej w Knyszynie.

W programie:
• konkurs na knysze,
• wystawy prac grup inicjatywnych, 
realizujących projekty w ramach 
p r o g r a m u  „ D o m  K u l t u r y  +  
Inicjatywy Lokalne 2016” („Moje 
miejsce w kulturze”),
• widowisko „Legenda o studni 
Giżanki”,
•  zabawa ludowa
i wiele innych atrakcji.
 

Spotkajmy się wszyscy, by radośnie 
pożegnać lato. Do zobaczenia!

KOK

Biesiada i konkurs

Biesiada literacka im. Elżbiety 
Daniszewskiej
Zapraszamy wszystkich poetów, 
regionalistów i ludzi zainteresowa-
nych poezją do udziału w II 
Biesiadzie Literackiej im. Elżbiety 
Daniszewskiej, w sobotę 10 września 
o godzinie 11.00 w Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury. 

Spotkanie odbędzie się w 
przyjacielskiej atmosferze i będzie 
okazją do wymiany poglądów oraz 
refleksji na temat literatury i kultury 
naszego regionu.

W czasie Biesiady ogłoszo-
ne zostaną wyniki Konkursu Jednego 
Wiersza im. Elżbiety Daniszewskiej.

Biesiadzie towarzyszyć 
będzie wystawa fotograficzna prac 
Rafała Olesiewicza pt. „Piękny 
Knyszyn”.

Prosimy o potwierdzenie do 
4 września udziału w Biesiadzie, 
d rogą  e lek t ron iczną  e -mai l :  
kok@knyszyn.pl lub telefonicznie: 
85 72 79 997.
 

Konkurs Jednego Wiersza
Zapraszamy wszystkich poetów do 
wzięcia udziału w Konkursie Jednego 
Wiersza im. Elżbiety Daniszewskiej. 
Warunkiem jest nadesłanie jednego, 
niepublikowanego wiersza o dowol-
nej tematyce do dnia 4 września na 
adres e-mail Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury: kok@knyszyn.pl. 

Szczegółowy regulamin 
Konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej www.kok.knyszyn.pl.  •

KOK

KULTURA



Zażynki jak dawniej
29 lipca, z inicjatywy Jadwigi 
Konopko – dyrektor Knyszyńskiego 
Ośrodka Kultury, w Suchowoli 
została przedstawiona scenka 
zażynek – w wykonaniu naszych 
Knyszynianek,  ze wsparciem 
monieckich zespołów Pogodna Jesień 
i Wrzosy. 

Z o rg a n i z o w a n e  p r z e z  
burmistrza Suchowoli zażynki były 
obserwowane m.in. przez przedsta-
wicieli z Urzędu Marszałko-wskiego 
i Ministerstwa Rolnictwa. Zażynkom 
towarzyszył pokaz starych maszyn 
rolniczych oraz przejazd zabytko-
wych traktorów.

Same zażynki to pra-
słowiański zwyczaj rozpoczynający 
żniwa – w odróżnieniu od dożynek, 
które kończą żniwa.                           •

MO

KULTURA

11



AKTUALNOŚCI

12

„Muzeum na kółkach” 
dojedzie do  Knyszyna

Muzeum Histori i  Żydów 
Polskich POLIN we współpracy z 
Knyszyńsk im Towarzys twem 
Regionalnym im. Zygmunta Augusta, 
Urzędem Miejskim w Knyszynie oraz 
Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury 
zaprasza do obejrzenia projektu 
„Muzeum na kółkach”. Nowoczesna 

ekspozycja połączona z bogatym 
p r o g r a m e m  e d u k a c y j n y m  w  
telegraficznym skrócie przybliży 
h is tor ię  tys iąca  la t  dz ie jów 
społeczności żydowskiej w Polsce. 
Projekt do końca kwietnia 2017 r. 
odwiedzi 71 miejscowości. W dniach 
24-26 września Muzeum będzie 
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przygotowana została przez muzeum 
POLIN w partnerstwie z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych. 
Ekspozycja prezentuje historie 
Polaków, którzy ryzykując życie 
swoje i swoich rodzin, nieśli pomoc 
p r z e ś l a d o w a n y m  Ż y d o m .  W 
okupowanej przez Niemców Polsce 
w przeciwieństwie do krajów Europy 
Zachodniej za pomoc Żydom groziła 
kara śmierci. Po wojnie część z 
ratujących została uhonorowana 
przez państwo Izrael tytułem 
Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata. Na wystawie losy ratujących i 
ratowanych ukazane są w kontekście 
historycznym okupowanej Polski, 
objaśnione zostają okoliczności i 
skala udzielanej pomocy, a także 
motywacje kierujące Sprawiedliwy-
mi. „Z narażeniem życia Polacy 
ratujący Żydów podczas Zagłady” 
powstała na podstawie wyjątkowej 
kolekcji świadectw Sprawiedliwych i 
Ocalonych, które zostały zgromadzo-
ne w ramach projektu „Polscy 
Sprawiedliwi — Przywracanie 
Pamięci” prowadzonego przez 
Muzeum POLIN.

D w i e  g r u p y  m ł o d z i e ż y  
gimnazjalnej z Knyszyna i Kalinówki 
Kośc ie lne j  wezmą udz ia ł  w 
warsztatach antydyskryminacyj-
nych.

Został przygotowany specjalny 
program lokalnych wydarzeń 
towarzyszących wizycie projektu:

24.09.2016 r. godz. 11.00 — 
Warsztaty z przygotowania potraw 
kuchni żydowskiej.

gościć w Knyszynie. 
Projekt ma na celu przypo-

mnieć o współistnieniu społeczności 
polskiej i żydowskiej na przestrzeni 
tysiąca lat. Przez wieki Polska była 
najważniejszym ośrodkiem żydow-
skiego życia umysłowego, religij-
nego i kulturalnego. Żydzi stanowili 
10 procent ludności Polski. 

Knyszyn to ważny punkt na 
mapie polsko-żydowskiego dziedzic-
twa kulturowego. W okresie między-
wojennym w mieście mieszkało 
ponad 1200 Żydów.

W Knyszynie będzie można 
zobaczyć „Muzeum na kółkach” na 
rynku miasta. Przed Urzędem 
Miejskim w Knyszynie będzie 
ustawiony przewoźny pawilon 
wystawowy.

Centralnym punktem wystawy 
jest interaktywna mapa każdego 
miasta, które odwiedza „Muzeum na 
kółkach”, na której zostały opisane 
ważne miejsca związane z lokalną 
h i s t o r i ą  ż y d o w s k ą .  P o p r z e z  
trójwymiarową makietę sztetla 
przybliżone zostały najważniejsze 
m i e j s c a  t y p o w e g o  p o l s k o -
żydowskiego miasteczka. Wystawa 
opowiada  również  o  j idysz ,  
hebrajskim i polskim  trzech 
współistniejących i przenikających 
się językach, którymi posługiwali się 
polscy Żydzi.

N a  s a l i  w i d o w i s k o w e j  
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury 
będzie można zobaczyć wystawę „Z 
narażeniem życia. Polacy ratujący 
Żydów podczas Zagłady” Wystawa 
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dowiedzą się uczestnicy zajęć 
warsztatowych, które odbędą się w 
Knyszyńskim Ośrodku Kultury.

25.09.2016 r., godz. 19.00 — 
Koncert piosenek i opowieści o 
świętach żydowskich  

N a  s a l i  w i d o w i s k o w e j  
Knyszyń-skiego Ośrodka Kultury. 
Piosenki o tematyce żydowskiej 
wykonają uczniowie i absolwenci 
knyszyń-skiego gimnazjum, którzy 
zapropo-nują publiczności wspólne 
śpiewanie jednej z piosenek. O 
świętach żydowskich opowie Ewa 
Wroczyń-ska, wieloletnia kierownik 
muzeum w Tykocinie (Synagoga i 
dom talmudyczny).

25.09.2016 r., godz. 15.00 — 
Wycieczka po dawnym wielo-
kulturowym Knyszynie.

Jest to propozycja poznania 
d a w n e g o ,  w i e l o k u l t u r o w e g o  

Nazwa naszego miasta, według 
legendy, pochodzi od knyszy, rodzaju 
pierogów, będących miejscowym 
specjałem. Knysze przed wojną były 
w Knyszynie powszechnie znane. 
Razem z emigrującymi Żydami 
potrawa ta trafiła do Nowego Jorku, 
gdzie stała się bardzo popularna.  
„Pierwsze miejsce w Nowym Jorku, 
do którego neurotyczny Boris 
Yellnikoff, bohater „Co nas kręci, co 
nas podnieca” Woody'ego Allena, 
zabiera słodką Melody St. Ann 
Celestine z Missisipi, jest piekarnia 
Yonaha Shimmela. Wychodzą z niej, 
gryząc coś, co przypomina bułeczki. 
Melody: Co to jest? Boris: Knish. M.: 
Z czego się to robi? B.: Jadam je od 
lat. Są pyszne. Nie wiem, co w nich 
jest! Nie chcę wiedzieć, z czego je 
robią! Nawet o tym nie mów.” Jak 
robi się knysze oraz kugel i kreplach 
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Oficjalną zgodę na grzebanie 
zmarłych „Zwierzchność Dworska” 
wydała w 1786 r. Od kilku lat 
cmentarz jest systematycznie 
porządkowany przez członków 
Knyszyńskiego  Towarzys twa 
Regionalnego oraz młodzież polską i 
izraelską. Jednak do tej pory nie 
wszystko zostało wykonane. W 
ramach tego działania proponujemy 
przybliżenie historii cmentarza 
podczas wycieczki po oznakowanej 
ścieżce turystycznej oraz wspólne 
ustawienie kilku powalonych macew 
i pozbieranie opadłych suchych 
gałęzi.

Projekt jest podziękowaniem 
dla lokalnych liderów i aktywistów, 
którzy poświęcają swój czas i środki 
na dbanie o pamięć o polskich 
Żydach. „Muzeum na kółkach” 
zaprasza widzów do interakcji, 
d z i e l e n i a  s i ę  w ł a s n y m i  
wspomnieniami oraz odkrywania 
zapomnianego dziedzictwa.

Ekspozycji towarzyszyć będzie 
szereg działań edukacyjnych i 
kulturalnych. Zwiedzanie wystawy i 
udział w zajęciach prowadzonych 
przez animatorów są bezpłatne.

Knyszyna. Wycieczka rozpocznie się 
na rynku pod pomnikiem króla 
Zygmunta Augusta. Większość 
żydowskiego życia toczyła się na 
Rynku i w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie. Rynek styka się także z 
najstarszym osiedlem żydowskim 
zwanym Ogrodniki, gdzie znajdo-
wała się pierwsza synagoga, mykwa i 
cheder. Druga synagoga także 
znajdowała się blisko Rynku. Można 
będzie poznać nazwiska przed-
wojennych mieszkańców centrum 
miasta, zobaczyć gdzie mieszkali 
oraz dowiedzieć się, jakie wykony-
wali zawody.

26.09.2016 r. godz. 9.00 — 
Zwiedzanie  i  porządkowanie 
c m e n t a r z a  ż y d o w s k i e g o  w  
Knyszynie.

C m e n t a r z  ż y d o w s k i  w  
Knyszynie to nekropolia wyjątkowa, 
nie tylko w skali ogólnopolskiej. Leży 
na  XVI-wiecznych  grob lach  
sadzawek z rezydencji  króla 
Zygmunta Augusta. Dwa zabytkowe 
elementy ocaliły się nawzajem 
tworząc miejsce niezwykle cenne z 
p u n k t u  w i d z e n i a  h i s t o r i i  i  
architektury krajobrazu. W tym 
miejscu zaczęto chować zmarłych 
prawdopodobnie z chwilą powołania 
knyszyńskiego kahału w 1705 r. 



KULTURA

16

Tyle atrakcji jest tylko raz w roku

Za nami Dni Knyszyna 2016

Nie zabrakło propozycji kulturalnych 
i rozrywkowych, coś dla siebie 
znaleźli też miłośnicy historii. Jak 
zwykle było dużo atrakcji dla dzieci. 
Tegoroczne święto gminy Knyszyn 
bez dwóch zdań należy zaliczyć do 
bardzo udanych.

Królewski orszak

Uroczysty spacer z królem Zygmun-
tem Augustem odbył się 7 lipca, w 
444. rocznicę śmierci władcy w 
Knyszynie. Właśnie to wydarzenie 
otworzyło Dni Knyszyna.

Barwny orszak dworzan, 
szlachty, służby, żebraków oraz 
samego króla Zygmunta Augusta 
wyruszył z góry Królowej Bony w 
stronę Knyszyna, odwiedzając ważne 
historyczne miejsca naszego miasta.

Spacer odbył się w ramach 
projektu „Wizja lokalna”, pod 
patronatem portalu Otwarte Zabytki, 
portalu Kultura Dostępna oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Spektakl i wystawa

8 lipca, czyli dzień drugi święta 
naszego miasta to m.in. spektakl 
„Tato, tato, sprawa się rypła” w 
wykonaniu Teatru Ludowego 
Tradycja z Małopolski (sala widowis-

kowa Knyszyńskiego Ośrodka 
Kul tury  była  zapełn iona  do 
ostatniego miejsca). A o godzinie 
19.00 w zabytkowym domu przy ul. 
Kościelnej otwarto wystawę na temat 
rodu Piaseckich. Otwarcia dokonali 
przedstawiciele rodziny: poetka 
Regina Świtoń i burmistrz Knyszyna 
Jarosław Antoni Chmielewski.

Występy i zabawa

Kulminacja Dni Knyszyna 2016 
przypadła na sobotę 9 lipca. Najpierw 
odbyła się msza św. w intencji 
mieszkańców przed magistratem. 
Następnie konkursy i zabawy dla 
dzieci — najmłodsi mogli do woli 
zjeżdżać na zjeżdżalniach, bawić się 
w dmuchanych zamkach, skakać na 
euro bungee, bawić się w basenie z 
piłeczkami — oraz występy: oazy, 
która gościła w naszym mieście, a 
także zespołów Knyszynianki, Tęcza, 
Pogodna Jesień i Dąbrówki. 

Duże wrażenie zrobił pokaz 
taekwondo w wykonaniu Huzara 
Knyszyn. Na zakończenie pierwszej 
części odbyło się ogłoszenie 
wyników konkursu na najładniejszy 
ogród w gminie Knyszyn. 

P o  g o d z i n i e  2 0 . 0 0  
rozpoczęły się występy zespołów 
disco polo. Zabawa trwała do 2.00 
rano.

•
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Historyczny spacer z królem otworzył Dni Knyszyna. O najciekawszych miejscach 
w mieście opowiadał i służył za przewodnika Mieczysław Lewkowicz, a w postać 
monarchy wcielił się Tomasz Krawczuk.
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Spektakl komediowy „Tato, tato sprawa 
się rypła” na deskach KOK wystawił 
Teatr Ludowy Tradycja z Okleśnej. 
Wszystkie miejsca na widowni były 
zajęte, a widzowie salwami śmiechu 
reagowali na zabawne perypetie 
rodziny Placków.

W domu Piaseckich została otwarta 
wystawa poświęcona historii tej 
zasłużonej dla Knyszyna rodziny.

Tradycyjnie odbył się turniej piłkarski o 
Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Klasyfikację wygrała drużyna 
Pogrom Białostocka, a najlepszym 
zawodnikiem okazał  s ię  Adam 
Anszczak.
Burmistrz Knyszyna uhonorował także 
Filipa Cylwika, Błażeja Gieniusza, 
Piotra Bruszewskiego oraz Patryka 
Polińskiego. Otrzymali piłki nożne i 
pamiątkowe dyplomy za to, że podczas 
meczu Polski z Irlandią w Nicei wywie-
sili flagę z napisem „Królewskie miasto 
Knyszyn”. Transparent zobaczyło 
miliony widzów na całym świecie.
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W czasie Dni Knyszyna rozstrzygnięto 
konkurs na najładniejszy ogród w 
gminie. Do konkursu zgłosiło się 9 
osób. I miejsce zajęła Anna Zajkowska 
(jej ogród na zdjęciu), II — Antoni 
Kul ikowski  a  I I I  —  Mirosława 
Dziemianowicz.

W czasie Dni Knyszyna sporo emocji 
wzbudził występ naszej drużyny 
taekwondo.

Podczas święta gminy, chętni mogli 
wziąć udział w ankiecie wskazując, 
jakie problemy dotykają nasze miasto    
i gminę (społeczne, środowiskowe, 
przestrzenno-funkcjonalne, gospodar-
cze, techniczne) oraz mieli możliwość 
wskazania, co należy zrobić, aby je 
zminimalizować. Trzeba przyznać, że 
zaangażowanie mieszkańców było 
bardzo duże. Wśród osób, które oddały 
wypełnioną ankietę rozlosowano 
nagrodę – wysokiej klasy blender.

KULTURA
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Krwawy sierpień
Działania bojowe na terenie gminy 

Knyszyn w 1944 roku

JACEK ANTONIUK

 wyniku operacji Bagra-
tion przeprowadzonej w Wczerwcu 1944 roku przez 

Armię Czerwoną, niemieckie wojska 
znajdujące się na terytorium 
Białorusi zostały niemal całkowicie 
rozbite, a sowieckie armie na 
początku lipca zbliżyły się do 
obecnych granic Polski. Niemcy 
próbowali odtworzyć linie frontu na 
linii rzek Niemen i Bug, jednak 
kolejny sowiecki atak przełamał te 
pozycje. Sowieci opanowali duże 
fragmenty Podlasia i Lubelszczyzny, 
między innymi 27 lipca został 
zdobyty Białystok. 

Kolejną linią obrony w 
planach niemieckiego dowództwa, 
miały być na Podlasiu, rzeki Narew    
i Biebrza, lecz aby przygotować 
umocnienia i ściągnąć rezerwowe 
oddziały, należało opóźnić sowieckie 
natarcie. Linię rzeki Biebrza miał 
ochraniać tak zwany „przyczółek 
biebrzański” oparty o rzeczki 
Brzozówkę i Jaskrankę. Tym 
sposobem Knyszyn leżący nad drugą 

z tych rzek, miał na początku sierpnia 
1944 roku, znaleźć się na pierwszej 
linii frontu. 

Pierwsze zwarte oddziały 
niemieckie zaczęły zajmować 
wyznaczone pozycje na terenie 
gminy Knyszyn w nocy z 29 na 30 
lipca. Były to pułki 12. Dywizji 
Pancernej i 367. Dywizji Piechoty, 
wycofane  z  r e jonu  Czarne j  
Białostockiej. 

Niemiecka linia obrony 
została obsadzona w następujący 
sposób: 
• II Batalion 25. Pułku Grenadierów 
Pancernych (ll/25PGrPanc) zajął 
teren na północ od Zofiówki z 
wysuniętym posterunkiem w tej 
miejscowości; 
• II Batalion 974 Pułku Grenadierów 
(ll/974PGr) — południowe zbocza 
wzgórza 151 i wzgórze 129; 
• I Batalion 976 Pułku Grenadierów 
(I1976PGr) — miasto Knyszyn; 
• II Batalion 976. Pułku Grenadierów 
(lIl976PGr) — drogę Knyszyn – 
Krypno wraz z zabudowaniami 



22

HISTORIA

Knyszyna Zamku. 
Sowieckie oddziały dotarły 

w rejon Knyszyna 31 lipca — były to 
dywizje 49. Armii. Na południe i 
wschód od Knyszyna, pomiędzy 
obecną drogą na Chraboły, a linią 
kolejową, rozlokowała się 64. 
Dywizja Strzelców (DS) w składzie: 
440., 433. i 451. Pułki Strzelców 
(PS); od drogi do Chraboł do Grądów 
włącznie — 238DS w składzie: 
830PS, 837PS i 843PS; na wschód od 
Zofiówki — 385DS w składzie: 
1266PS, 1268PS i 1270PS. 

Do pierwszego sowieckiego 
ataku doszło o świcie 1 sierpnia — 
jeden batalion 1270PS zaatakował 
niemiecki posterunek w Zofiówce. 
Głównym punktem oporu był 
umocniony budynek szkoły. Mimo 
kilku ponawianych ataków, Sowie-
tom nie udało się go zdobyć i około 
południa wycofali się na pozycje 
wyjściowe. 

Kolejne dwa dni upłynęły w 
miarę spokojnie. Jedynie obie strony 
prowadziły ostrzał artyleryjski 
rozpoznanych pozycji przeciwnika. 

Sowieci przeznaczyli ten 
czas na przygotowania do zmasowa-
nego ataku, który nastąpił rankiem 4 
sierpnia. Po półgodzinnym ostrzale 
artyleryjskim, niemieckie pozycje w 
Knyszynie zostały zaatakowane 
przez 440PS i 451 PS. Sowieci wdarli 
się do miasta i opanowali okolice ulic 
Białostockiej i Starodwornej. Doszło 
do zaciętych walk ulicznych, do 
których dołączył 843PS. Jeszcze 
przed południem Niemcy przystąpili 
do kontrataku,  odwodowymi 
kompaniami I1976PGr, wspartymi 

p rzez  n i s zczyc i e l e  czo łgów 
Jagdpanzer IV (Jgp IV) z 2. 
Dywizjonu Przeciwpancernego 
(2DPPanc). Po kilkugodzinnej walce 
Sowieci zaczęli się wycofywać. 
Niemcy jeszcze wzmocnili swe siły 
367 .  Ba ta l ionem Fizy l ie rów 
(367BFiz) i  trzema działami 
szturmowymi Sturmgeschutz ID 
(StuG III) z 1367. Dywizjonu Dział 
Szturmowych (1367DDzSzt) .  
Ciężkie walki w Knyszynie trwały do 
zmroku, kiedy to zdziesiątkowane 
pułki sowieckie wycofały się z 
miasta. Jedynym sukcesem wojsk 
radzieckich w tym dniu, było 
zdobycie przez 433PS zabudowań 
Knyszyna Zamku. 

M i m o  p o n i e s i o n e j  4  
sierpnia klęski, jeszcze w nocy z 4 na 
5 sierpnia, Sowieci przeprowadzili 
kolejny nieudany szturm na 
Zofiówkę. O świcie batalion z 830PS 
zaatakował wzgórze 129. Po krótkiej 
walce wzgórze zostało zdobyte i 
radzieccy żołnierze podeszli do szosy 
Knyszyn – Jasionówka. Również 
Knyszyn został rankiem zaatakowa-
ny przez 440PS i 843PS. Sowieci 
ponownie wdarli się do miasta 
docierając do rejonu kościoła. Po 
południu do walk o miasto dołączył 
837PS. Do wieczora Niemcy zostali 
niemal całkowicie wyparci z miasta, 
zajmowali tylko pojedyncze domy w 
rejonie ulic Obozowej i Kościelnej, z 
których wycofali się nocą. 

Na koniec dnia 5 sierpnia 
linia frontu na terenie gminy Knyszyn 
przebiegała w następujący sposób: 
rejon na północ od Zofiówki wraz z 
wysuniętym posterunkiem w tej 
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miejscowości nadal zajmował 
25PGrPanc; południowe zbocza 
wzgórza 151 i wzgórze z wiatrakiem 
na północ od Knyszyna zajmował 
1II974PGr; rejon od wzgórza z 
wiatrakiem do szosy do Moniek 
(zaraz za zabudowaniami Knyszyna) 
— 1/976PGr;teren od szosy do 
Moniek do szosy do Krypna 
(bezpośrednio za cmentarzem) — 
367BFiz; rejon wzdłuż szosy do 
Krypna do torów — II1976PGr. 

Kolejne trzy dni upłynęły w 
miarę spokojnie jedynie 6 sierpnia 
niemiecki I Batalion 25. Pułku 
G r e n a d i e r ó w  P a n c e r n y c h  
(I125PGrPanc), przy wsparciu 
kompanii czołgów Panzer IV (PzIV) 
odbił zabudowania Knyszyna 
Zamku. Obie strony przygotowywały 
się do kolejnego szturmu — Niemcy 
umacniali swoje pozycje a Sowieci 
wzmacniali siły. Do walk o Knyszyn 
została skierowana kolejna sowiecka 
dywizja — 139DS w składzie 364, 
609 i 718PS, oraz 23. Brygada 
Pancerna Gwardii, która na razie 
ześrodkowała  s ię  w re jonie  
Obrubnik. 

Następny szturm Sowieci 
przypuścili około południa 9 
sierpnia. Na północ od Knyszyna 
1266PS zaatakował niemieckie 
pozycje między wzgórzem 151, a 
wzgórzem z wiatrakiem, w tym 
samym czasie 830PS z rejonu ulicy 
Grodzieńskiej szturmował niemie-
ckie linie na południe od wzgórza z 
wiatrakiem. W krótkim czasie zostały 
one przełamane i Sowieci zaczęli 
wychodzić na tyły Niemców 
broniących się na wzgórzu. W 

odpowiedzi Niemcy kontratakowali 
ze wzgórza 151, przy wsparciu trzech 
niszczycieli czołgów Jgp IV, jednak 
po stracie jednego z niszczycieli 
wycofali się na wcześniej zajmowane 
pozycje. W tej sytuacji obrońcy 
wzgórza z wiatrakiem wieczorem 
opuścili swoje stanowiska i wycofali 
się zachód, a sowieckie oddziały 
dotarły do jeziora Zygmunta 
Augusta. 

Jeszcze lepsze rezultaty 
przyniósł Sowietom atak w rejonie 
Knyszyna Zamku. Około godziny 15, 
dwa sowieckie pułki zaatakowały 
niemieckie pozycje na zachód (433 
PS) i wschód (364PS) od Knyszyna 
Zamku. Szybko przełamały one 
niemiecką obronę i przecięły szosę 
do Krypna. Do walki w tym rejonie 
zostały skierowane kolejne trzy 
pułki: 718PS, 440PS i 45IPS. 
I I 1 9 7 6 P G r  b r o n i ą c y  s i ę  w  
zabudowaniach Knyszyna Zamku 
znalazł się w całkowitym okrążeniu 
— dopiero wieczorem pozostali przy 
życiu niemieccy żołnierze zdołali 
przebić się do Zastocza. Sowieckie 
natarcie zostało powstrzymane 
dopiero w rejonie wzgórza 148, które 
naprędce obsadził, wycofany z 
dotychczasowych pozycji, 367BFiz. 
Jednak Sowieci nie ustępowali i 
jeszcze wieczorem ponowili atak na 
wzgórze, siłami trzech pułków: 
718PS i 364PS od wschodu i 440PS 
od południa. W ostatniej chwili 
wsparcia 367BFiz udzieliły trzy 
działa szturmowe StuG In z 1367 
DDzSzt i w kontrataku odrzuciły 
wdzierających się już na wzgórze 
czerwonoarmistów. 
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Rankiem 10 sierpnia nie-
mieckie linie obronne przedstawiały 
się w następujący sposób: 
• rejon na północ od Zofiówki wraz z 
posterunkiem w tej miejscowości 
obsadzał nadal II125PGrPanc;
• wschodnie i południowe zbocza 
wzgórza 151 do linii brzegowej 
jeziora Zygmunta Augusta — dwie 
kompanie II1974PGr wspierane 
przez dwa Jgp IV z 2DPPanc;
• odcinek pomiędzy jeziorem 
Zygmunta Augusta a szosą do 
Moniek — I1976PGr;
• odcinek od szosy do Moniek do 
wzgórza 148 — pozostałe kompanie 
II1974PGR wsparte przez cztery Jgp 
IV z 2DPPanc;
• wzgórze 148 — 367BFiz z 3 
kompanią 32. Pancernego Batalionu 
Saperów, wspierane przez cztery 
działa StuG III z 1367DDzSzt i cztery 
czołgi PzfV z 29. Pułku Pancernego. 

Kolejny atak Sowieci 
postanowili przeprowadzić przy 
użyciu znacznych sił pancernych, w 
tym celu nocą do Knyszyna zostały 
skierowane pojazdy 23BPancGw (20 
czołgów T-34, l działo pancerne SU-
85 i 11 dział pancernych SU-76). 
Ponad to  w  re jon  Knyszyna  
skierowano 355. i 365. Pułki 
C i ę ż k i c h  D z i a ł  P a n c e r n y c h  
(PCzDzPanc) posiadające łącznie 42 
pojazdy ISU-I22i ISU-152. Część 
d z i a ł  z o s t a ł a  n a t y c h m i a s t  
przydzielona do Dywizji Strzelców: 
11 ISU-122 do 238DS i 11 ISU-152 
do 139DS. 

Już o świcie 10 sierpnia 
Sowieci  przeprowadzi l i  dwa 
rozpoznawcze ataki na wzgórze 148 

— 364PS i wzdłuż drogi do Moniek 
— 843PS, obydwa zostały odparte. 
Jednak główny atak nastąpił około 
południa, po wcześniejszym ostrzale 
artyleryjskim, po obu stronach szosy 
do Moniek do walki ruszyły czołgi 
23BPancGw, wspierane przez 843PS 
i działa pancerne z 355PCDzPanc. W 
ciągu godziny niemieckie pozycje 
zostały zdobyte. Jednak w okolicy 
obecnego wysypiska, Niemcy zdołali 
przygotować zasadzkę przeciw-
pancerną z czterech niszczycieli 
czołgów JgpIV z 2DPPanc. W 
krótkim czasie, doskonale zamasko-
wane niszczyciele, zniszczyły 17 
sowieckich pojazdów pancernych, 
spowodowało to powstrzymanie 
sowieckiego natarcia. 

W tym samym czasie 
zostały zaatakowane wzgórze 148 i 
wzgórze 151. Przez trzy godziny, 
sowieckie 364PS i 7l8PS wsparte 
przez 11 dział pancernych ISU-152 z 
365PCDzPanc,  bezskutecznie 
szturmowały niemieckie pozycje na 
wzgórzu 148, tracąc w walce 6 dział 
pancernych. Również atak na północ 
od Knyszyna nie osiągnął spodziewa-
nych rezultatów. Mimo początko-
wego sukcesu, gdy 1266PS zdołał 
przełamać pozycje dwóch kompanii z 
IIl974PGr i zaczął wychodzić na tyły 
obrońców.  Jednak kont ra tak  
25PGrPanc wspartego przez siedem 
JgpIV zmusił zdziesiątkowany 
sowiecki pułk do wycofania się na 
pozycje wyjściowe. 

Pomimo chwilowego pow-
strzymania sowieckiego szturmu, 
Niemcy znaleźli się w krytycznej 
sytuacji. Nie posiadali już żadnych 
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odwodów i kolejny sowiecki atak 
mógł doprowadzić do całkowitego 
rozbicia walczących oddziałów. 
Dlatego niemieckie dowództwo 
podjęło decyzję o wycofaniu się na 
kolejną linię obrony, która miała 
opierać się o rzekę Nereśl. Wcze-
snym popołudniem niemieckie 
oddziały zaczęły wycofywać się na 
nową linię. 

P ie rws i  wycofa l i  s i ę  
obrońcy wzgórza 147 — wzdłuż linii 
kolejowej do Peńskich. Natomiast 
oddziały walczące po obu stronach 
szosy do Moniek przemieszczały się 
po niej bezpośrednio za rzekę Nereśl. 
Sowieci dosyć szybko spostrzegli ten 
manewr i około godziny 15 wznowili 
natarcie, chcąc zaskoczyć Niemców 
w trakcie przemarszu. Mimo szyb-
kiego tempa natarcia, niemieckie 
oddziały zdołały się wycofać. Jednak 
saperzy nie zdążyli wysadzić 
zaminowanego mostu, który około 
godziny 16 został zdobyty przez 
Sowietów. Po rozminowaniu mostu, 
ostatnie z działających czołgów T-34 
z 23BPancGw (rano do walki 
przystąpiło ich 20), kontynuowało 
atak wzdłuż szosy do Moniek, lecz 
wkrótce kolejne dwa czołgi zostały 
zniszczone przez niemiecką obronę. 
Pozostałe trzy wycofały się z 
powrotem za most. 

Ostatnie, swoje pozycje 
opuściły niemieckie oddziały 
broniące się na północ od Knyszyna. 
Osłaniając się silną strażą tylną, 
p rzez  Chobo tk i ,  Ka l inówkę  
Kościelną, Przytulankę i Magnusze, 
przemaszerowały w rejon Lewoni. 
Były to ostatnie regularne niemieckie 

oddziały działające na terenie gminy 
Knyszyn. 

Rankiem 11 sierpnia tereny 
gminy Knyszyn były już w całości 
opanowane przez sowieckie dywizje 
49. Armii. 

Dziesięć dni walk na terenie 
gminy przyniosło wielkie zniszcze-
nia, szczególnie doświadczony został 
Knyszyn, zrujnowany w 90% — 
ostrzeliwany najpierw przez Sowie-
tów, później przez Niemców. Równie 
opłakany widok przedstawiały 
okoliczne pola, poprzecinane liniami 
okopów i pokaleczone lejami po 
pociskach, z licznymi zwłokami 
poległych i wrakami pojazdów 
(głównie sowieckich).         

             • 
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• Wyzwolenie Białostocczyzny w 1944 
roku, praca zbiorowa, Ośrodek 
Badania  His tor i i  Wojskowej  
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9/10 2006;
• Wróblewski Robert, Przyczółek nad 
Biebrzą. Ostatnie walki obronne 12. 
Dywizji Pancernej na ziemiach 
Polskich w sierpniu 1944 roku, 
Technika Wojskowa Historia, numer 
specjalny 6/2015 cz. l; numer 
specjalny 1/2016 cz. 2.
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Zajęcia dla każdego

JADWIGA KONOPKO

Rozpoczęła się realizacja inicjatyw 
lokalnych w ramach zadania „Moje 
miejsce w kulturze” z programu 
„Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2016”. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do uczestnictwa w 
inicjatywach. 

Szczegółowy harmonogram 
inicjatyw:
1. „Letnia Akademia Rzemiosła          
i Sztuki” — inicjatywa skierowana    
do wszystkich grup wiekowych. 
Koordynują: Magdalena Dworzań-
czyk i Halina Blusiewicz.
2. „Zielnik mojej babci” — 
inicjatywa skierowana do dzieci i 
młodzieży, koordynowana przez 
Irenę Purta i Krystynę Klimowicz.
3. „Taniec wokół nas” — inicjatywa 
skierowana do osób w wieku 
powyżej 15 lat, koordynowana przez 
Iwonę Płaszczyk i Katarzynę 
Kobeszko.
4. „Legenda o studni Giżanki” —  
inicjatywa skierowana do dzieci i 
młodzieży, koordynowana przez 
Dorotę Czerepko i Ewę Wróblewską.
5. „Zgromadzenie śpiewacze  śpiewy 
zaduszne” — inicjatywa skierowana 
do młodzieży i osób dorosłych, 
koordynowana przez Jana Szklarze-
wskiego i Wojciecha Gurłacza.

Szczegółowych informacji udziela i 
zapisy przyjmuje Knyszyński 
Ośrodek Kultury —
tel.: 85 72 79 997 i 85 72 79 972, 
e-mail: kok@knyszyn.pl.                 •

Nie święci garnki 
lepią
W sobotę 20 sierpnia w zabytkowym 
domu Piaseckich w Knyszynie 
odbyły się pierwsze warsztaty 
ceramiczne, organizowane jako część 
„Letniej Akademii Rzemiosła i 
Sztuki” (w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, 
zadanie „Moje miejsce w kulturze”, 
którego realizatorem jest Knyszyński 
Ośrodek Kultury). 

Swoje talenty manualne 
sprawdzało 35 uczestników. W 
sobotę 27 sierpnia odbędzie się 
szkliwienie arcydzieł wykonanych 
przez uczestników warsztatów.

Warsztaty prowadzone są 
przez Małgorzatę Popczyk z Budne-
go koło Goniądza, a koordynatorami 
są Magdalena Dworzańczyk i Halina 
Blusiewicz.                                       •

MO
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W wakacje w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbywały się półkolonie „Akcja Lato 
2016”. Na zajęcia codziennie uczęszczało 50 dzieci. Miały one zapewnione wiele 
atrakcji. Jedną z nich był wyjazd do Suwałk, a w jego programie — zabawa w 
aquaparku oraz zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej.
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W archiwum Józefa Piaseckiego 
zachował się tekst ostatniego poże-
gnania pułkownika Liniarskiego, 
komendanta Białostockiego Okręgu 
Armii Krajowej z okresu okupacji 
hitlerowskiej. Oto jego treść.
      
Drodzy Żołnierze Armii Krajowej 
Okręgu Białostockiego

Gdy te słowa mojego ostatniego 
pożegnania z Wami czytane będą, 
mnie już nie będzie pośród Was. 
Odejdę do Boga, do Ojca każdego z 
nas, odejdę tam, skąd na ten świat 
przyszedłem.

Przede wszystkim chcę 
podziękować Bogu wiekuistemu za 
dar długiego życia, za opiekę w 
trudnych jego okresach , za łaskę 
wiary, której zawsze byłem wierny. 

D z i ę k u j ę  M a t c e  
Najświętszej, Królowej Polski, Pani 
Jasnogórskiej, do której obrazu co 
roku przybywałem, gdy znajdowa-
łem się na wolności. Dziękuję jej za 
opiekę i pomoc, której tyle razy 
doświadczyłem, czy to podczas walk 
na froncie, czy to w mojej pięciolet-
niej służbie w Armii Krajowej Okręgu 
Białostockiego, czy to podczas 
dziewięcioletniego przebywania w 
więzieniu.

Dziękuję mojej Matce i Ojcu 
za to, ze wychowali mnie na wiernego 
syna Ojczyzny. Córce mojej Zofii za 
serdeczną opiekę i starania nad moim 
zdrowiem czy to w okresie po 
zwolnieniu mnie z więzienia, czy w 

ostatnich latach mojego życia. 
S z c z e g ó l n i e  d z i ę k u j e  

Księdzu Stanisławowi Kossakow-
skiemu, który podczas mojej pracy 
konspiracyjnej wiernie trwał przy 
mnie, a w późniejszym okresie 
wspomagał mnie radą.

Proszę kolegów wyznaczo-
nych do Rady, aby trwali jedno-
myślnie i stali nieugięcie na 
stanowisku ideałów Armii Krajowej.    

Składam serdeczne „Bóg 
zapłać” tym, którzy w okresie mojej 
pracy konspiracyjnej na Białostoc-
czyźnie w latach 1940-1945 udzielali 
mnie bezinteresownie kwater, za co 
im groziło więzienie, tortury a nawet i 
śmierć.

Dziękuję również tym moim 
dawnym żołnierzom, którzy podczas 
mojego okresu więziennego w latach 
1945-1954 sami będąc więźniami w 
tym samym więzieniu, pomagali mnie 
potajemnie, dostarczając lekarstwa i 
tłuszcze, których mnie wtedy 
pozbawiono. 

Szczególną wdzięczność 
wyrażam tym moim dawnym 
podkomendnym, którzy w tym 
niedołęstwie przed śmiercią, otaczali 
mnie bezpośrednią opieką, pełniąc 
każdego dnia dyżury przy mojej 
osobie.

Jednocześnie pragnę po-
dziękować i tym moim przyjaciołom z 
Armii Krajowej, którzy swoim 
staraniem i pomocą materialna, za 
mojego życia, przygotowali dla mnie 
na Powązkowskim Cmentarzu 

Pożegnanie

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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Reforma rolna w m. Knyszynie była 
przeprowadzona w roku 1945. 
Obejmuje wykaz rozrachunkowy  
nabywców działek z rozparcelo-
wanych gruntów pocerkiewnych w 
Knyszynie i części byłego majątku 
Knyszyn, położonych w obrębie 
miasta Knyszyna, pow. i woj. 
białostockiego. Projekt parcelacyjny 
i wykaz nabywców został zatwier-
dzony stosownie do przepisów art. 10 
Dekretu PKWN z dn. 6 września 1944 
roku. (Dz. Ust. R.P. nr 4 poz. 17)          
i ostateczną decyzją Pełnomocnika 
Powiatowego PKWN dla spraw 
Reformy Rolnej.

Prezes Komisji Klasyfikacyjnej 
Szacunkowej — M. Olszański       
Członkowie: A. Mnich i A.Wiszowaty

Rozparcelowano gruntów 
pocerkiewnych 98 ha 2522 m 
pozostało pod cmentarzem 9402 m     
pod lasami i zaroślami 1 ha 0514 m      
pod drogami 2 ha 9290 m   
  pod rowami 1 ha 3865 m            
Razem 104 ha 5593 m

Gruntów b. majątku Knyszyn 
54 ha 2345 m   
pod drogami 1 ha 9290 m 
pod rowami 7340 m   

Razem 56 ha 6030 m
Ogółem 161 ha 1623 m                                                                                                                     
Gruntów ornych 93 ha 2120 m                                                                                                                        
łąk 59 ha 2747 m

Reformą rolną objęci zostali bezrolni 
m. Knyszyna w liczbie 92 osób, które 
korzystały z dzierżawy gruntów 
pocerkiewnych z 1919 roku, wy-
dzierżawionych im przez Komisarza 
Ziemskiego Pełnomocnika ówcze-
snego rządu Świderskiego. 

W komisji podziału ziemi zasiadali:
J. Ostrowski, Z. Dworzańczyk,         
St. Ostaszewski, M. Kasprzyński,      
A. Wiszowaty, A. Mnich, J. Iwanicki, 
? Sokołowski, Mierniczy W.U.Z.        
J. Popławski, A. Krasucki.

Jak wynika z notatki Piaseckiego 
rozparcelowano grunty pocerkiewne 
oraz niewielki areał majątku 
Knyszyn. Cerkiew za cara, mimo iż 
nie miała w Knyszynie wielu 
wiernych, to posiadała znaczny areał 
gruntów, znacznie większy, niż 
parafia katolicka. Potwierdza to duże 
uprzywilejowanie cerkwi prawosła-
wnej, a jednocześnie dyskryminację 
kościoła katolickiego za czasów 
rosyjskich.                                        •

Reforma rolna

Jedne bezcenne, inne dostępne w 
wielu źródłach. Przede wszystkim 
knyszyńskie, ale też dotyczące spraw 
ogólnopolskich. Archiwum Józefa 
Piaseckiego to bogate zbiory notatek, 
wartościowych zwłaszcza dla 

pasjonatów historii. W tym „Gońcu” 
publikujemy 2 kolejne dokumenty    
z jego zbiorów — dotyczący reformy 
rolnej w Knyszynie oraz pożegnanie 
„Mścisława”.                                •

RED
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miejsce wiecznego spoczynku, 
utrwalając je pomnikiem. Pragnę tu 
wyjaśnić, że treść zawarta w tym 
pomniku jest nie tylko przekrojem 
mojego życia w Służbie naszej 
wspólnej Matki  Ojczyzny, ale jest to 
historia Okręgu Białostockiego Armii 
Krajowej ,  t ragedia  ludności  
Białostocczyzny w okresie ostatniej 
wojny lat 1939-1945. 

Dziękuję Wam już po raz 
ostatni Żołnierze Armii Krajowej 
Okręgu Białostockiego, za wierność 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, za 
wierność Sztandarowi, pod którym 

walczyliście. Niech ten wasz wkład w 
wiernej Służbie dla Ojczyzny, będzie 
testamentem dla Waszych synów i 
wnuków.

Warszawa  
Władysław Liniarski płk
b. d-ca Okręgu Białostockiego AK

Pożegnanie nie datowane. Miało być 
odczytane na pogrzebie pułkownika 
Władysława Liniarskiego. Zmarł on 
w wieku 87 lat, 11 IV 1984 roku.        •

Zdjęcie wykonane we wrześniu 1939 roku, przedstawia budynek knyszyńskiej 
stacji kolejowej. Ze zdjęcia wynika, że przed wojną był on parterowy, z poddaszem 
użytkowym. Można wysnuć wniosek, że w czasie wojny budynek stacji został 
uszkodzony, a po wojnie odbudowany jako piętrowy. Czy czytelnicy mogą 
potwierdzić taką wersję?

Przygotował:
Mieczysław Lewkowicz

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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ończąc  cykl  tematów 
poświęconych demasko-Kwaniu w naszym wnętrzu 

zła, utrudniającego kroczenie „ku 
nowemu życiu w Chrystusie”, 
przyjrzyjmy się teraz ostatniemu z 
siedmiu grzechów głównych, jakim 
jest lenistwo zwane acedią. Często 
szukamy powodu dopadającego nas 
smutku, apatii, przygnębienia. 
Narzekamy na czasy, szefa w pracy, 
współmałżonka, dzieci, złą pogodę, 
dziurę ozonową i kosmitów, bo być 
może nam zagrażają. Jednym 
słowem obwiniamy o taki stan rzeczy 
wszystko i wszystkich. A czy 
przyszło nam do głowy, że skutkiem 
wiecznego niezadowolenia  i  
przygnębienia może być nasz 
problem duchowy określany acedią? 
Św. Tomasz z Akwinu nazywa ją po 
prostu lenistwem. Inni określają taki 
stan jako depresję duchową. 

A jak jest z tobą? Jeśli masz 
radosne serce i chęć do działania, to 
podziękuj za to Panu Bogu i dalej nie 
musisz marnować czasu na czytanie 
tego artykułu. Jeśli natomiast 
czujesz, że i ciebie dopada taki stan, 

Acedia 
wypalająca serce

ks. JERZY CHWIEĆKO

do warto byś poznał na czym polega 
strategia szatana, bazującego na 
słabości natury ludzkiej. Czym zatem 
jest acedia? Acedia z grec. akedia, 
oznacza brak troski o własny byt i 
istnienie. To postawa wewnętrznej 
obojętności. Teologia nazywa to 
wypaleniem religijnym. Nazywa się 
ją też apatią, duchową depresją, 
lenistwem i gnuśnością. Jest to 
choroba duszy uniemożliwiająca 
zaznanie spokoju, powodująca 
dekoncentrację .  Objawia s ię  
przygnębieniem, smutkiem, brakiem 
motywacji do działania, brakiem 
zaangażowani. Daje odczucie 
beznadziejności, zniechęcenia, 
wycze rpan ia ,  zobo ję tn ien ia ,  
duchowej pustki. Można ją poznać 
przez niechęć do czynności, jaką się 
wykonuje. W czasie pracy człowiek 
taki najchętniej by nie pracował, ale 
kiedy nie pracuje, odczuwa nudę. W 
życiu duchowym jako lekarstwo na 
acedię (lenistwo), zaleca się dbałość 
o każdy szczegół pracy, poprzedzony 
medytacją i kontemplacją oraz walka 
z myślami, które pogrążają w mroku 
użalania się nad sobą. Sposobem na 
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nią jest też motywowanie swoich 
działań miłością. Z radością 
wykonujemy swoje obowiązki, gdy 
kochamy. Ojciec święty Franciszek, 
podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie powiedział: „Nie 
bądźcie młodymi emerytami!”. Miał 
na myśli z pewnością tych, którzy 
pozbawili swoje serce motywów 
działania. Stali się przez to znudzeni 
ż y c i e m ,  n i e z a d o w o l e n i  i  
wewnętrznie wypaleni jak stepowa 
t rawa.  Dla tego  jako  motyw 
wyrywający z takiego stanu podsunął 
nam wszystkim drogę miłosierdzia, 
czyli przerwanie procesu ciągłego 
skupiania się na sobie, a zwrócenia 
się ku innym.

W tym momencie wracamy 
do punktu wyjścia, jakim jest 
duchowość  cz łowieka .  Otóż  
człowiek znudzony Panem Bogiem, 
staje się znudzony życiem. Zobacz, 
że szatan bardzo sprytnie odciąga cię 
od chwil kontaktu z Bogiem. Wpędza 
w wir różnego rodzaju zajęć. Pewnie 
powiesz, że przecież nikt za ciebie 
tego nie zrobi! Może tak jest. Ale 
odpowiedz sobie szczerze na pytanie, 
ile w tej twojej bieganinie jest 
rzeczywistej potrzeby, a na ile po 
prostu sam się nakręcasz, bo chcesz 
sobie lub innym coś udowodnić, 
sprostać ambicjom, które sam sobie 
wytworzyłeś? A potem mówisz, że 
jesteś zbyt zmęczony, by pójść na 
mszę św. Powiesz, że nie masz czasu 
na modlitwę. Spowiedź — tłuma-
czysz sobie — wystarczy od święta, 
podobnie Komunia św. Nie masz 
czasu, by wziąć do ręki Biblię i 
pos łuchać ,  co  Bóg  chce  c i  

powiedzieć. Nie masz czasu na 
odpoczynek i regenerację sił 
duchowych. Dlatego nie zdziw się, 
gdy przyjdzie taki moment, jeśli już 
nie przyszedł, że stracisz chęć do 
życia, że przygwoździ cię acedia i 
znajdziesz się w takim momencie 
duchowym, że przestaniesz rozumieć 
siebie.

Cały świat patrzył z wielkim 
podziwem na posługę błogosła-
wionej Matki Teresy z Kalkuty, 
założycielki zgromadzenie Sióstr 
M i s j o n a r e k  M i ł o ś c i .  Wi e l u  
zastanawiało się, skąd ona czerpała 
tyle sił do pracy w tak ciężkich 
w a r u n k a c h  i  b y ł a  c i ą g l e  
uśmiechnięta, chętna do posługi i 
nigdy nie okazywała znudzenia. 
Mało kto jednak o tym mówi, że 
siostry zaczynały każdy dzień od co 
najmniej  godzinnej  Adoracj i  
Najświętszego Sakramentu. To było 
źródłem prawdziwej mocy ich 
działania. To może być również 
źródło twojej wewnętrznej siły. Jeśli 
dostrzegasz w sobie lenistwo 
duchowe, objawy acedii, to dowód na 
to, że bardzo mocno spłyciłeś się 
duchowo, a przez to przestałeś 
widzieć jasno swój cel i sen życia. Po 
prostu zabrakło ci Bożej energii 
działania. Jeśli zaczniesz patrzeć 
szczerze Jezusowi w oczy, zaczniesz 
prawdziwie się modlić, a nie „klepać 
paciorki”, jeśli zapragniesz trwać w 
ciszy serca przed Najświętszym 
Sakramentem, pójdziesz do dobrej 
spowiedzi i powiesz o prawdziwym 
stanie twego serca, a nie powielisz 
wyuczony „wierszyk” złożony z 
kilku tych samych grzechów 



34

RELIGIA

powtarzanych od dzieciństw, jeśli 
świadomie zaczniesz przyjmować 
Chrystusa w Komunii św., to wiedz, 
że nigdy nie dopadnie cię poczucie 
bezsensu i bezwładu wewnętrznego. 
Jezus ci powie, że twoim celem jest 
niebo i zaczniesz go pragnąć. Jeśli 
natomiast pozwolisz oszukać się 
szatanowi i zaczniesz szukać „raju” 
n a  z i e m i ,  z a w s z e  b ę d z i e s z  
rozczarowany, wypalony, znudzony 
życiem. Jeśli więc chcesz pokonać 
duchowy paraliż wywołany acedią, 
to zainwestuj w swoje życie duchowe 
i zacznij żyć dla innych, a rozwiejesz 
ciemne chmury z nieba twego serca. 
Oby nigdy nie zabrakło ci sił do 
pięknego wykorzystywania daru 
życia. Nie marnuj go wpędzając się w 
smutek i zgorzknienie. „Lecz ci, co 
zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły: biegną 
bez zmęczenia, bez znużenia idą” — 
Iz 40, 31.

•

ks. JERZY CHWIEĆKO

Czas pożegnania 
z Knyszynem

Pragnę na łamach „Nowego Gońca 
Knyszyńskiego” podziękować 
wszystkim, z którymi związała mnie 
jedenastoletnia posługa w parafii 
knyszyńskiej. Z woli Bożej dekretem 
księdza arcybiskupa Wojciecha 
Ziemby 25 sierpnia 2005 r.  
rozpocząłem posługę w Knyszynie. 
Wówczas otrzymałem propozycję 
pisania artykułów religijnych do 
„Nowego Gońca Knyszyńskiego”. 
Było to zadanie bardzo owocne dla 
mego wnętrza, bo wiara umacnia się, 
gdy jest przekazywana. Poza tym 
mobilizuje do tego, by sobie również 
uczynić rachunek sumienia i 
zweryfikować swoje wnętrze, w myśl 
starego porzekadła: „Księże prałacie, 
żyjcie jak nauczacie!”. Dziękuję 
wszystkim, którzy po te artykuły 
sięgali i mam nadzieję, że znajdowali 
dla siebie odrobinę światła. 

Chcę podziękować księżom 
proboszczom: ks. Henrykowi 
Radziewiczowi, ks. Andrzejowi 
Sadowskiemu oraz ks. wikarym: ks. 
Wojciechowi Stupakowi,  ks .  
Karolowi Piniewskiemu, z którym 
realizowaliśmy wiele inicjatyw 
ar tys tycznych,  ks .  Karolowi  
Kondracikowskiemu i ks. Marcinowi 
Ry d z e w s k i e m u ,  z  k t ó r y m i  
posługiwałem w parafii Knyszyn, za 

Lenistwo. Mozaika z cyklu 7 grzechów 
głównych w bazylice Notre-Dame de 
Fourviere w Lyonie
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wspólnotę kapłańską i wspólną pracę 
na rzecz Królestwa Bożego.

Chcę również serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, z 
grup parafialnych, które zostały 
powierzone mojej duszpasterskiej 
pieczy, a więc osobom z chóru 
parafialnego za poświęcenie, 
serdeczność i cierpliwość podczas 
wielkiego nieraz trudu doskonalenia 
utworów, „Matkom w modlitwie” za 
rozmodlenie, ciepło i otwartość, 
Grupie „AA” za świadectwo trwania 
w abstynencji, nauczycielom i 
wychowawcom za wspólną pracę i 
pielgrzymki wakacyjne, kochanej 
młodzieży i dzieciom, za spotkania 
na kółkach gitarowych, w scholkach i 
za  wszystkie  wspólne akcje  
artystyczne oraz wakacyjne wyjazdy 
do Jastarni. Dziękuję wszystkim 
chorym, których odwiedzałem w 
pierwsze piątki miesiąca, za 
świadectwo wiary i męstwa w 

znoszeniu niemocy i cierpienia. Chcę 
t eż  podz iękować  wszys tk im 
parafianom parafii Knyszyn za to, że 
otrzymałem od Was wiele dobra, 
ciepła i serdeczności. Za to, że 
mówiąc o królewskości miasta 
K n y s z y n ,  m o g ę  m y ś l e ć  o  
królewskości wielu szczerych, 
dobrych i kochających serc. Dziękuję 
wszystkim, którzy moją posługę 
wspierali i wspierają modlitwą, ofiarą 
i cierpieniem, wszystkim życzliwym i 
szczerym ludziom. 

Jeśli kogoś uraziłem z 
powodu ułomności mojego charakte-
ru, czasami zbyt dynamicznemu, 
proszę o odpuszczenie mi moich win    
i zachowanie samych dobrych 
wspomnień. 

Pozdrawiam raz jeszcze 
bardzo serdecznie i polecając się 
Waszej dalszej  modlitwie, o którą 
proszę, zapewniam o niej z mojej 
strony. Szczęść Boże!                        •
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Ks. Jerzy w czasie tegorocznych wakacji w Jastarni z młodzieżą z grup parafialnych
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