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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (dawniej Białostockie Muzeum Wsi) zostało 
samodzielną instytucją kultury. Otworzył je kowalskim kluczem wicemarszałek 
Maciej Żywno oraz wręczył na ręce dyrektora Artura Gawła nową tablicę z nazwą 
oraz logiem Muzeum. 
Knyszynianki, Pogodna Jesień oraz Tęcza wzięły udział w uroczystym otwarciu 
bramy oraz wręczyły dyrektorowi symboliczne upominki: klucz, żuraw i podkowę. 
Knyszynianki wystąpiły również z obrazkiem obrzędowym „Pieczenie chleba”.
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Zbiórka żywności dla 
szpitala

Spotkanie z sołtysami na temat organizacji zbiórki

Wzorem lat ubiegłych prowadzona 
będzie zbiórka darów na rzecz kuchni 
szpitalnej Samodzielnego Publi-
cznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
im. dr. Edwarda Jelskiego w 
Knyszynie.

Najbardziej potrzebne są 
ziemianki, warzywa i owoce oraz w 
miarę możliwości żywność o 
przedłużonej trwałości np. kasze, 
mąki, ryż itp.

Dary proszę dostarczać do 
SP ZOZ w Knyszynie lub do 
sołtysów.                                          • Zbiórka dla knyszyńskiego szpitala to już 

tradycja. Na zdjęciu akcja w 2004 r.
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Objeżdża rowerem cały 
świat, dotarł do Knyszyna

W poniedziałek, 19 września, zawitał 
w Knyszynie Alvaro Neil z Hiszpanii. 
Od 12 lat przemierza on świat na 
rowerze. Przejechał już ponad 160 
tys. km, odwiedzając 97 krajów, był 
na wszystkich kontynentach.

Obecnie jest w podróży po 
Europie  — odwiedz i ł  k ra je  
skandynawskie, teraz jedzie przez 
Polskę do Grecji. W Knyszynie 
zwiedził dom Piaseckich. Był pod 
wrażeniem bogatej historii miasta 
oraz ciepłym przyjęciem przez 
burmistrza.

Alvaro Neil jest z zawodu 
prawnikiem. W 2004 r. postanowił 

zmienić swoje życie i zrealizować 
największe marzenie, jakim była 
p o d r ó ż  d o o k o ł a  ś w i a t a .  
Przejeżdżając przez różne kraje 
Alvaro organizuje pokazy sztuczek 
magicznych dla dzieci. Jest autorem 
książek i albumów podróżniczych, 
które zdobywają wiele nagród i 
w y r ó ż n i e ń .  U d z i e l i ł  s e t e k  
wywiadów, był gościem wielu 
światowych mediów.

Więcej  o nim można 
przeczytać na stronie internetowej 
www.bicyclown.com.                      •

Anna Aneta Molska
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27 sierpnia w Gdańsku rozgrywane 
były Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w chodzie sportowym na 20 
km. Knyszynianin Kamil Komarow-
ski wywalczył tam III miejsce, co 
jednocześnie dało mu brązowy 
medal. 

Jak mówił po zawodach 
nasz chodziarz, medal bardzo go 
mobilizuje do dalszej pracy i 
osiągania lepszych wyników. Jak 
widać litry potu wylanego na obozach 
i knyszyńskich drogach opłacały się.                                    

•
 

Kamil na 
podium

Alvaro Neil w Knyszynie

AKTUALNOŚCI
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Żołnierze kampanii 
wrześniowej upamiętnieni

AGNIESZKA BAGIŃSKA

21 września uczniowie gimnazjum 
wzięli udział w uroczystości 
poświęcenia nagrobków żołnierzy 
poległych w kampanii wrześniowej 
w 1939 roku.

Na knyszyńskim cmentarzu 
parafialnym znajdują się dwa 
nagrobki żołnierzy, którzy oddali 
życie broniąc ojczyzny przed 
wrogimi wojskami. Jednym z nich 

był 23-letni Hipolit Dunikowski, 
który zginął pod Hodyszewem. W 
drugim grobie pogrzebano niezna-
nego żołnierza, poległego w 
okolicach Knyszyna. Oba nagrobki 
odnowiono dzięki  s taraniom 
Knyszyńskiego Towarzystwa Regio-
nalnego im. Zygmunta Augusta, z 
pieniędzy zebranych podczas 
zeszłorocznej kwesty na cmentarzu. 
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Warto podkreślić, że młodzież naszej 
szkoły wraz z nauczycielami brała 
udział w kwestach w 2014 i 2015 
roku.

Nagrobki poświęcił ksiądz 
Marek Solniczak.

W uroczystości udział 
wzięli Mieczysław Lewkowicz i 
Krzysztof Bagiński z Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego, którzy 
zapoznali uczniów z historią 
poległych żołnierzy. Maria Łempicka 
– wicedyrektor szkoły przypomniała 
młodzieży o bohaterstwie Polaków, 
którzy walczyli i ginęli w obronie 
ojczyzny podczas drugiej wojny 
światowej oraz po wojnie.   

Po uroczystości poświęce-
nia odbył się spacer po cmentarzu 

parafialnym. Mieczysław Lewko-
wicz pokazał stare nagrobki, 
odnowione, dzięki pieniądzom 
zebranym podczas kwesty.  Jeden z 
nich to grób Władysława Pyzow-
skiego – nauczyciela w knyszyńskiej 
szkole, który zginął w 1941 roku 
podczas bombardowania miasta.  
Uczniowie obejrzeli też stare nagrob-
ki, przeznaczone do renowacji, takie 
jak pomnik księży Słonimskich.

Takie uroczystości to 
otwarta lekcja patriotyzmu, historii 
kraju i naszej małej ojczyzny – 
Knyszyna. Wrzesień jest miesiącem, 
w którym trzeba uczcić pamięć tych, 
co oddali swe życie w 1939 roku w 
obronie Polski.

         •

AKTUALNOŚCI
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25 września odbyły się zawody w 
wędkarstwie spławikowym o Puchar 
Burmistrza Knyszyna na stawie 
hodowlanym Andrzeja Groma w 
Czechowiźnie. W zawodach udział 
wzięło 28 zawodników.

Wyniki:
1. miejsce Tadeusz Poliński z 
wynikiem 2680 pkt
2. Zdzisław Tekień - 2300 pkt
3. Cezary Hnieciecki - 1860 pkt
4. Maciej Bochenek - 1800 pkt
5. Jan Puzan - 1680 pkt
6. Mirosław Sokół - 1540 pkt

Zwycięzcom dyplomy pamiątkowe 
oraz bony towarowe do wykorzy-
stania w sklepie wędkarskim 
„Brzana” w Białymstoku ufundował 
burmistrz Knyszyna. 

Na zakończenie zawodów 
wszyscy uczestnicy zostali poczęsto-
wani ciepłym posiłkiem.                   •

Taaaka ryba

Więcej zdjęć z zawodów na tylnej 
okładce „Gońca”

AKTUALNOŚCI
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25 września odbył się Piknik 
Rodzinny „Pożegnanie lata”,  
organizowany przez Knyszyński 
Ośrodek Kultury na placu obok domu 
Piaseckich przy ulicy Kościelnej w 
Knyszynie. 

W  t r a k c i e  p i k n i k u  
zaprezentowano między innymi 
inicjatywy realizowane w ramach 
projektu „Dom kultury plus”: dzieła 
wykonane w trakcie warsztatów 
malarstwa, ceramiki i florystyki, 
przedstawienie „Legenda o studni 
Giżanki”, a także pokaz tańców 
ludowych. Rozstrzygnięto również 
konkurs na najlepsze knysze.            •

KOK

Żegnaj lato!
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Pożegnanie wakacji

W ostatni dzień wakacji liczna grupa 
dzieci i młodzieży zebrała się przed 
zabytkowym domem przy ul. 
Kościelnej, aby pożegnać wakacje.

W związku z tym, że 
organiza torem imprezy była  
biblioteka, nie mogło na niej 
zabraknąć książek, czytania i 
literackich zmagań. Zapropono-
waliśmy uczestnikom liczne quizy, 

zagadki literackie, sztafetę z 
bajkowymi postaciami. Ogromną 
atrakcją dla najmłodszych okazały się 
olbrzymie bańki mydlane, które 
mogły zrobić samodzielnie. 

Podczas imprezy dobre 
humory nie opuszczały dzieci, mimo 
że wakacje miały się ku końcowi. 
Kończąc je na wesoło i z książką, 
jesteśmy przekonani, że rok szkolny 
będzie równie udany, a przede 
wszystkim zaczytany.                       •

Koniec lata w bibliotece
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

KULTURA



Pierwsze odwiedziny klas w nowym 
roku szkolnym mamy już za sobą.

Wr z e s i e ń  t o  m i e s i ą c  
tematyczny poświęcony pszczołom. 
Klasy I-V ze SP w Knyszynie 
podczas spotkań miały okazję poznać 
historię pszczół, dowiedzieć się, na 
czym polega praca pszczelarza, co to 
jest pasieka, dlaczego należy chronić 
i dbać o pszczoły oraz co będzie, gdy 
zabraknie tych owadów. 

Dzieci mogły wziąć do ręki 
ramkę z plastrem i miodem, 
dmuchnąć dymem z podkurzacza, co, 
jak się okazało, uspakaja nie tylko 
pszczoły. Zaciekawione tematem 
zadawały mnóstwo pytań, ale i same 
dużo wiedziały. Obiecały też 
wysiewać wokół domu rośliny 
miododajne. Brawo za zapał!            •

13

W pszczelej pasiece
KULTURA
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Opowiedz mi babciu
Nie od dziś wiadomo, że dzieci i te 
mniejsze i te większe mają najlepszy 
kontakt z dziadkami. Przedszkolaki z 
grupy ,,Żabki” w Przedszkolu w 
Knyszynie bardzo się cieszą z udziału 
w projekcie ,,Opowiedz mi babciu”. 
Cotygodniowe spotkania z babciami 
Jagodą, Krysią, Anią, Basią, Ireną, 
Haliną, Jasią pozwoliły dzieciom 
wzbogacić słownictwo o nowe 
wyrazy: kijanka, tłuczek, kopańka, 
maselnica. Pięciolatki i sześciolatki 
miały okazję samodzielnie ubić 
masło i skosztować jak smakuje ze 
,,swojskim” chlebem. Z zacierki 
chętnie lepiły cudaki zwierzaki. 
Obejrzały etapy pieczenia pampu-
chów i placków ziemniaczanych w 
Białostockim Muzeum Wsi. Uczta 
była przednia. Czeka nas jeszcze 
wiele atrakcji: zwiedzanie alkierza i 
przygotowanie widowiska dla 
najbliższych.

Dziękujemy Knyszyń-
skiemu Ośrodkowi Kultury, że 
możemy być partnerem w tym 
przedsięwzięciu. Młode pokolenie 
ma okazję na własne oczy zobaczyć i 
zrozumieć, że babcia to największy 
skarb, a jej opowieści o dawnych 
czasach można słuchać bez końca.    •

Małgorzata Śledziewska                             

                                                                                                                 

KULTURA
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4 września zespół Knyszynianki brał udział w Dożynkach Gminnych w 
Malawiczach Dolnych (na zdjęciach). Panie z zespołu zaprezentowały, jak dawniej 
piekło się chleb.
Natomiast tydzień wcześniej Knyszynianki reprezentowały powiat moniecki w 
trakcie Dożynek Województwa Podlaskiego w Szumowie (powiat zambrowski). 
Nasz zespół zajął III miejsce za tradycyjny wieniec dożynkowy i zdobył nagrodę 
prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KULTURA
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Legenda o studni Giżanki

18 września w Knyszynie Zamku 
odbyło się przedstawienie „Legenda 
o studni Giżanki” w wykonaniu 
dzieci i młodzieży.

Dzieci przez okres wakacyj-
ny spotykały się na warsztatach i pod 
okiem Doroty Czerepko przygoto-
wywały przedstawienie. Wspólnie 
zaprojektowały stroje oraz całą 
scenografię. Scenariusz do przedsta-
wienia napisała Regina Świtoń.

Przedstawienie można było 
również obejrzeć 25 września  
podczas Pikniku Rodzinnego 
„Pożegnanie Lata”.

Zadanie dofinansowano ze 
środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. 
Moje Miejsce w Kulturze”.               •

KULTURA
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We wrześniu w Knyszyńskim Ośrodku Kultury obywały się warsztaty tańców 
tradycyjnych „Taniec Wokół Nas” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2016

•••

Na terenie parafii Kalinówka 
Kościelna trwa zbieranie pieśni 
zadusznych i pogrzebowych do 
okolicznościowego śpiewnika. 
Pieśni zbierane są przez etnomuzyko-
logów ze Stowarzyszenia „Tratwa”    
i przez lokalnych śpiewaków.

•••

Trwa inicjatywa „Zielnik mojej 
babci”, którą realizują członkinie 
zespołu Knyszynianki wspólnie z 
dziećmi i młodzieżą. W trakcie 
spotkań uczestnicy m.in. zbierają i 
suszą zioła, pieką placki z ziołami, 
rozmawiają o magii święcenia wia-
nuszków w oktawę Bożego Ciała.

•••

We  w r z e ś n i u  T V P K u l t u r a  
wyemitowała program telewizyjny 
na temat konopielek. Wzięli w nim 
u d z i a ł  m i ę d z y  i n n y m i  J a n  
Szklarzewski z Guzów i Jadwiga 
Konopko z Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury. W tle można było oglądać 
zabytkowy dom Piaseckich w 
Knyszynie.

P r o g r a m  „ Ś p i e w a n i e  
wiosenne na Podlasiu” można 
obejrzeć w internecie na stronie:
http://vod.tvp.pl/26827845/s piewani
e-wiosenne-na-podlasiu

•••
KOK

KULTURA
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 sobotę 10 września 
odbyła się w Knyszyń-Wskim Ośrodku Kultury      

II Biesiada Literacka im. Elżbiety 
Daniszewskiej (knyszyńskiej poetki, 
która żyła w latach 1924–2013). W 
Biesiadzie uczestniczyło kilkudzie-
sięciu gości, w tym poetów, z całej 
Polski.

W trakcie Biesiady ogło-
szono wyniki II Konkursu Jednego 
Wiersza im. Elżbiety Daniszewskiej. 
W konkursie udział wzięło 12 
poe tów,  wygra ła  Mi ros ława  
Śledzińska z Sopotu (wiersz 
„Elżbiecie”).

Cała impreza poprzedzona 
została występem zespołu Knyszy-
nianki, który wykonał piosenki do 
słów Elżbiety Daniszewskiej.

Biesiada literacka
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KULTURA
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MIROSŁAWA ŚLEDZIŃSKA

Elżbiecie

Knyszyn to całkiem zgrabne miasteczko
twierdziła babcia, u której spędzaliśmy
wakacje w drewnianym domu
gdzie letnia i zimowa kuchnia,
wysokie progi, zaciemniony gęstymi
firanami alkierz i szlaban,
przy którym dziadek modlił się
na kolanach. 
Mówił niewiele,
uśmiechał się do nas kiedy wracał z pola
a babcia rozkładała talerze na stole
i stawiała garnek z dymiącymi kartoflami.

Obok domu był sad,
owoce tonęły w wysokich trawach
i warzywnik z czupurnym szczypiorem zielonym,
białą jak porcelana cebulą, koronkową pietruszką
i rzędem buraków, nie wiadomo dlaczego
ciągle ze wstydu czerwonych.
Od frontu rosły kwiaty 
barwnymi łebkami kłaniając się przechodniom
a o zmierzchu flakon
z narkotycznymi zapachami
beztrosko otwierała maciejka liliowa.

Siadaliśmy z babcią na ławce
przed domem, brukowaną ulicą
defilowały krowy wracające z pola, 
muczące chóralnie.
Schodzili się sąsiedzi.

Po zmroku pod stodołą
można było zobaczyć
przekradający się cień wilka,
którego dziadek spotkał zimą
przed wieloma laty
a może to w naszych snach
król ze swoją drużyną i sforą psów
wyruszał na nocne łowy.

Do żniw jeździło się drabiniastym wozem
zaprzężonym w parę koni,
w południe pod snopkiem jedliśmy chleb
z ubitym przez wujenkę masłem
przełożony słonecznymi promieniami.

Jarzębina pod płotem
malowała owoce pełne
jak kobiece usta karminową szminką
a my wyruszaliśmy
do gaju za rzekę na dojrzałą leszczynę,
niecierpliwie wypatrując zamku
choć mówiono, że nic już
po nim nie zostało.

W soboty kuzynka odświętnie ubrana
upinała przed lustrem włosy
i razem szliśmy do rynku 
gdzie między drzewami chłopcy
przekomarzali się z dziewczynami.
Woleliśmy niedziele
kiedy rozkładano świąteczne kramy,
po mszy biegliśmy oglądać
błyszczące świecidełka, jarmarczne zabawki
i stosy kolorowych cukierków.

Odwiedzaliśmy często ciotkę ”Olej,,
to dziecięce przezwisko wywodzące się od Oli
bo tak na nią wołano w rodzinie,
naprawdę miała na imię Elżbieta. 

Wysoka w kretonowej sukience,
wyprostowana jak księżniczka
gdy szła z wiadrem wody od studni,
pisała wieczorami przy lampie wiersze
w szkolnych zeszytach. 
Zachodzili do niej wszyscy,
skłopotane sąsiadki, babcia okryta chustą
by ogrzać się przy córce jak przy kominie
w chłodnym listopadzie, 
przyjeżdżała siostra z miasta
przegadać tęsknoty i smutki.

POEZJA
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Ciotka zagniatała dla nas ciasto
żartowała przy tym, a w oczach
miała szafirowe cienie
jakby niewidzialna ręka jakiejś
pani postawiła nagle 
bukiet świeżych fiołków na fortepianie. 
Pozwalała wdrapywać się na strych
po stromych schodach
gdzie tyle skarbów,
porzucony kołowrotek,
stare lalki w wózku, 
skrzynie, pajęczyny, tajemnice
i plama słońca na podłodze
jak rozlany przez nieuwagę 
złoty atrament. 
Odeszli w nieznane 
wszyscy dobrzy czarodzieje
naszego dzieciństwa
zostały tylko wiersze ciotki
w starych zeszytach.
Mają smak orzechów leszczyny,
zapach kłosów zbóż zebranych z pola,
gruszek dojrzewających w słońcu,
przywołują dotyk spracowanej dłoni
i szkicują w naszej wyobraźni
coraz wyraźniejszy zarys 
zamku króla.

ALICJA CZAJKOWSKA

O duchu wytrwałych

Sens życia to dialog ładu wewnętrznego.
Oparty na prawdzie, która jest konkretna.
Mury fałszu drąży, mocą jest szlachetna.
Jeśli taką cnotę ofiarujesz w darze
i sam ją będziesz wytrwale kreować 
to z miłością prawda powędruje w parze
a czysty umysł nie da się skrępować

Po zie iej
 został 

wydany mini tomik, w którym 
znalazły się utwory nadesłane na 
Konkurs Jednego Wiersza.

Wiersz, który publikujemy 
obok, wpłynął na Konkurs, ale z 
powodów technicznych nie ukazał 
się w zbiorowym tomiku, za co 
organizatorzy przepraszają.

II Biesiad  Literack  im. 
Elżbiety Daniszewskiej
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Biesiadzie Literackiej im. Elżbiety 
Daniszewskiej towarzyszyła również 
wystawa zdjęć Rafała Olesiewicza 
pt. „Piękny Knyszyn”.

R a f a ł  O l e s i e w i c z  —  
fotograf, knyszyniak urodzony w 
1986 roku. Od najmłodszych lat 
zafascynowany historią rodzinnego 
miasta i przyrodą je otaczającą.

Właśnie z tego powodu 
zainteresował się fotografią i — 
dzięki aparatowi podarowanemu 
przez brata — zaczął uwieczniać 
najbliższe otoczenie Knyszyna.

Jest samoukiem, niemal całą 
wiedzę zdobył metodą prób i błędów, 
a w swojej pasji stawia za cel ciągły 

rozwój warsztatu fotograficznego. W 
fotografii krajobrazowej stara się 
wykorzystać wiedzę z innych 
dziedzin. Do wyszukiwania cieka-
wych miejsc poznaje historię tych 
ziem — tak z literatury jak i z 
przekazów  ustnych. Korzysta 
również z najnowocześniejszych 
rozwiazań techniki — co jest 
przydatne w astrofotografii, która jest 
j ego  u lub ioną  dz i edz iną  —  
szczególnie uwiecznianie Drogi 
Mlecznej.

Jego zdjęcia można obej-
rzeć na stronie:
www.facebook.com/RafalOlesiewiczFotografia

        •

Wystawa „Piękny Knyszyn”

KULTURA
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13 października 1968 roku. Turniej miast Knyszyn – Goniądz, w trakcie którego 
odbywały się liczne konkurencje, typu dojenie krowy na czas pomiędzy 
przewodniczącymi ówczesnych rad narodowych. Turniej wygrany przez Knyszyn. 
Na zdjęciu powyżej fragment dekoracji na knyszyńskim rynku, wykonanej w 
ramach rywalizacji pomiędzy miastami, czyli pomnik z orłem zrobiony ze 
styropianu.

Poniżej ujęcie knyszyńskiego rynku z magistratem w roli głównej w roku 1968. 
Obie fotografie wykonał Tomasz Krawczuk. 
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Z ARCHIWUM PIASECKICH

W czasie II wojny światowej 
okupanci hitlerowscy w szczególny 
sposób znęcali się nad ludnością 
Polską, za byle przekroczenie karali 
obozem karnym w Knyszynie przy 
szosie Knyszyn – Mońki , za zbiegłych 
z obozu karali ich najbliższych 
sąsiadów z obozu — śmiercią przez 
rozstrzelanie koło muru cmentarza 
grzebalnego par. rz. kat. Mogił takich 
znajduje się tam około 20. W 1941 r. w 
jes ieni  h i t lerowcy zebral i  z  
okolicznych wsi starców i pod 
pozorem umieszczenia ich w domu 
opieki dla starców — rozstrzelali na 
cmentarzu epidemicznym w pobliżu 
starego traktu — gościńca Knyszyn –  
Białystok, zwłoki których zostały 
zabrane przez rodziny. Na miejscu 
kaźni pozostały strzępy ubrań i 
obuwia. 

Najgorzej ucierpiała od 
hitlerowców ludność żydowska, 
nakładano stale jakieś kontrybucje, w 
k o s z t o w n o ś c i a c h ,  c i e p ł y c h  
ubraniach dla walczącej  na 
wschodzie armii, pozbawiano 
rzemiosła, pociągano do różnych 
prac  na  s zosach  i  in .  Dla  
sprawniejszego wyzyskiwania Żydów 
zorganizowali  Zarząd Gminy 
Ż y d o w s k i e j  „ J u d e n r a t ” ,  z a  
pośrednictwem którego to zarządu 
wykonywali wszelkie polecenia. W 
październiku 1942 r. hitlerowcy 
zaopatrzyli Żydów w ziemniaki i torf 

po cenach kontygentowych, co 
wskazywało, że Żydzi spokojnie 
przezimują zimę1942/43 r., gdyż stale 
groziło wywiezienie lub osadzenie ich 
w ghetcie. W tymże miesiącu 
Amtskomisarz knyszyński Labush, 
w y d a ł  o k o l i c z n y m  s o ł t y s o m  
polecenia, aby na 2 listopada 
wyznaczyli 300 furmanek, które w 
godzinach rannych miały się stawić 
na placu rynkowym w Knyszynie. Za 
nieposłuszeństwo opornym groziła 
surowa kara. Na co miały być użyte te 
furmanki, nie było wspomniane, co 
nasuwało różne podejrzenia. Żydzi 
zaniepokojeni tym, dowiadywali się u 
Amtskomisarza przez swego prezesa 
Motla Zapasnera, czy czasem nie 
grozi im jakie niebezpieczeństwo. 
Amtskomisarz odpowiedział, że 
wyznaczone furmanki są do zwózki 
torfu i że Żydom nic nie grozi. W dniu 
1 listopada zjechało do Knyszyna 
ponad 300 gestapowców, a przed 
nimi Niemcy poczęli zabierać od 
Żydów towary dane do wykonania 
szewcom i krawcom żydowskim nie 
czekając wykonania, co już wyraźnie 
wskazywało na grożące niebezpie-
czeństwo. Wielu Żydów uciekło do 
najbliższych lasów i kolonii, a 
u c i e k a j ą c y  n a d  r a n e m  b y l i  
rozstrzeliwani przez gestapowców, 
którzy otoczyli miasto kordonem. W 
dniu 2 listopada w godzinach 
rannych, zebrali się w lokalu 

Zbrodnie hitlerowskie w Knyszynie 
podczas II wojny 1941-1944 r.

JÓZEF PIASECKI
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członkowie Judenrat radząc nad 
sytuacją. W tym czasie przybył major 
gestapo i rozkazał, aby wszyscy Żydzi 
o godzinie 8 rano zebrali się na 
rynku, skąd zostaną wywiezieni do 
pracy w innej miejscowości. W tym 
czas ie  zaczę ły  z j e żdżać  s i ę  
w y z n a c z o n e  f u r m a n k i .  P o  
s p r a w d z e n i u  s t a n u  z  l i s t ą ,  
umieszczano Żydów na furmankach i 
przed południem wywieziono w 
kierunku Białegostoku. Domy 
ż y d o w s k i e  o p i e c z ę t o w a n o  i  
ogłoszono, że za rabunek mienia 
żydowskiego grozi kara śmierci. 

Zabitych, którzy ratowali 
się ucieczką lub nie chcieli opuścić 
swoich domów naliczono 75 osób, 
które po zebraniu przez sołtysów 
pogrzebano na cmentarzy żydowskim 
w Knyszynie.

Uratowało się w kryjów-
kach i lasach 54 osoby, które w roku 
1944 po wkroczeniu wojsk sowie-
ckich, wróciły do Knyszyna, 
następnie wyjechały do Izraela, 
Meksyku, Ameryki  itp. Dokładny spis 
ocalonych był sporządzony, lecz uległ 
zniszczeniu podczas pożaru budynku 
P re z y d i u m  M i e j s k i e j  R a d y  
Narodowej.

Po zlikwidowaniu Żydów 
Niemcy splądrowali domy pożydow-
skie zabierając co cenniejsze sobie, a 
resztę sprzedawali pozostałym 
obywatelom. Dostarczony Żydom 
torf i ziemniaki, również Niemcy 
powtórnie sprzedali pozostałym 
mieszkańcom m. Knyszyna. 

W księgach Amtskomi-
sariatu knyszyńskiego było otwarte 
specjalne konto „Juden Akzion”, na 
które wnoszono kwoty uzyskane ze 

sprzedaży mienia pożydowskiego.
W czerwcu do Amtskomisa-

riatu knyszyńskiego wpłynęło pismo 
od adwokata niemieckiego w Ełku, 
który domagał się odebrania od Jana 
Smółki pozostawionych u niego przez 
Basię Grodzieńską z Knyszyna 
znajdującą się w „Ost Industrie 
Lublin” obóz zagłady w Majdanku, 
która przekazała na skarb niemiecki 
maszyny do szycia, skóry i inne 
kosztowności. Jak by ta sprawa 
zakończyła się nie wiadomo, gdyż 
zbliżający się front wojny zmusił 
Amtskomisariat do ewakuacji.

Z uratowanych Żydów w 
pamięci zanotowano następujące 
osoby:
Brzeziński Mejłach i jego krewny 
chłopiec;Słodownik Wolf; Ostrów 
syn jego siostry;Kapłan Benjamin; 
Szkolnik Kalman; Pitluk Kiwa; 
Kagan Fajwel; Bajkowski Motel 
/obecnie w Białymstoku Spółdzielcza 
8/; Krawiec z żoną; Frydman Abram; 
Zapasner Motel; Szama syn Szamy 
Solarza; Barszczewski Szloma syn 
Gersza; Kronenberg syn Chackiela; 
Suraski Szmul syn Judla /w 
Palestynie/.                                  •

Józef Piasecki powyższy artykuł, bez 
spisu uratowanych, wysłał w 1964 
roku do gazety „Słowo Powszechne” 
z prośbą o zamieszczenie na jej 
łamach. Nie wiadomo, czy artykuł 
ukazał się. Zawiera on nowe, 
dotychczas nieznane informacje o 
wymordowaniu przez Niemców 
starców z okolicznych wsi.               •
 

Mieczysław Lewkowicz

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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enryk Stasiewicz w swojej 
książce „Knyszyn i ziemia Hknyszyńska” podaje, iż 

burmistrzami (od 1950 roku 
Przewodniczącymi Miejskiej Rady 
Narodowej ) byli:
- Jan Ostrowski 1945-1947
- Jan Mróz 1947-1950
- Antoni Zabielski 1950-1952
- Jan Mróz 1952-1954 
- Zygmunt Dworzańczyk 1955- 
1957.

Jednak  knyszyńsk i ch  
włodarzy w tym okresie było 
znacznie więcej i kolejność pełnienia 
funkcji przedstawiała się zupełnie 
inaczej. Było ich aż około dwudzie-
stu. A pierwszym burmistrzem po 
zakończeniu okupacji został Antoni 
Zabielski. Potwierdził to ks. 
Kazimierz Cyganek w swojej 
„Kronice parafialnej kościoła 
knyszyńskiego”. 

Józef  Piasecki ,  który 
pracował jako sekretarz Urzędu 
Miejskiego od momentu jego 
powstania w 1944 roku i z tego tytułu 
j e s t  o s o b ą  j a k  n a j b a r d z i e j  
wiarygodną, sporządził dokument pt. 
„Władze m. Knyszyna po II wojnie 
ś w i a t o w e j ” ,  r ó w n i e ż  j a k o  
pierwszego wymienia Antoniego 
Zabielskiego.  Dokument  ten 
wymienia następujące osoby 
rządzące w Knyszynie :
od 1945 roku:

- Antoni Zabielski,
- Antoni Wiszowaty,
- Jan Ostrowski,
- Selim Putreszach,
- Stanisław Bibiński,
- Antoni Sidorski,
- Antoni Piekarski,
- Zygmunt Dworzańczyk
Od 1950 roku:
- Sergiusz Sawicki,
- Henryk Małyszko,
- Józef Wasiukiewicz,
- Witold Buczyński,
- Stanisław Jelski,
- Augustyn  Leszczyński,
- Kazimierz Szpikowski,
- Bronisław Ilendo (sekretarz),
- Kazimierz Mróz,
- Adam Dziekoński,
- Monika Szymborska,
- Bronisław Ilendo.
Niestety zestawienie Piaseckiego nie 
zawiera czasokresów, w których 
rządzili poszczególni burmistrzowie. 
Nie wiadomo, kiedy zostało 
sporządzone i czy też jest pełne. Z 
innych dokumentów wiadomo, iż 
Stanisław Jelski rządził w 1952 roku 
a Kazimierz Szpikowski w 1953.

Z powyższego zestawienia 
wynika, że włodarze zmieniali się 
bardzo często. Były lata, w których 
mogło rządzić dwóch a nawet trzech 
burmistrzów (przewodniczących 
Prezydium od 1950 roku). Jaka 
mogła być przyczyna tak częstych 

Knyszyńska władza w latach
1944-1956

Z ARCHIWUM PIASECKICH

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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zmian? W latach czterdziestych 
działało zbrojne podziemie. Likwi-
dowało ono głównie funkcjonariuszy 
UB, milicji, członków PPR. Władza 
cywilna nie była głównym celem 
ataków podziemia. Ale często była 
zastraszana. Z informacji uzyska-
nych od Stanisława Wandalego, 
wnuka Antoniego Wiszowatego, 
wynika, iż Antoni Wiszowaty 
zrezygnował z burmistrzowania, 
ponieważ grożono mu, że zostanie 
zabity, jeżeli nie zrezygnuje ze 
stanowiska. Mogło być tak samo przy 
innych burmistrzach. W dokumen-
tach związanych z działalnością 
podziemną Gabriela Oszczapiń-
skiego „Dzięcioła” straconego w 
1951 r. jest informacja, iż przepro-
wadził w 1949 roku rozmowę ostrze-
gawczą z burmistrzem Knyszyna. 

Poziom wykształcenia 
niektórych ówczesnych włodarzy a 
tym samym poziom ich kwalifikacji 
był bardzo niski. Bywali burmistrzo-
wie, którzy nie mieli ukończonych 
siedmiu klas szkoły podstawowej, 
półanalfabeci, dlatego też jakość ich 
r z ą d ó w  b y ł a  a d e k w a t n a  d o  
kwalifikacji.  

W archiwum Józefa Piase-
ckiego zachował się ciekawy doku-
ment oceniający pracę przewodni-
czącego Prezydium MRN w 
Knyszynie Kazimierza Szpiko-
wskiego.  Oto jego treść w oryginale:

Pracę przewodniczącego prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w 
Knyszynie, Prezydium Powiatowej 
rady Narodowej w Białymstoku 
obserwowało od dłuższego czasu. W 
w y n i k u  o b s e r w a c j i  p r a c a  i  

działalność przewodniczącego 
zasługuje na niedostateczną. Wśród 
niedostatecznych podstawowych 
braków w działalności i stylu pracy 
należy wymienić następujące: nie 
umiał,  względnie nie chciał,  
powiązać się głębiej z szerokimi 
masami pracującemi, nie zżył się z ich 
bolączkami bytowymi. Wcale nie dbał 
i nie interesował się posiedzeniami 
Prezydium i sesji Komisji, które 
powinny były odgrywać rolę 
głównych organów pomocniczych i 
kontrolnych rad, przygotowywać 
materiały i wnioski, współpracować z 
jej Prezydium. Przewodniczący wcale 
o tym nie myślał i nie starał się o nie, a 
co gorsza nie miał składu osobistego 
Komisji i nie było wcale ewidencji 
takowych.

Wybitnie zły styl pracy 
Prezydium przejawiał się w zupełnym 
braku kontroli wykonania uchwał 
własnych i rad wyższego stopnia. Zły 
stan spowodował, że nie stało się w 
pełni potężnym narzędziem klasy 
robotniczej i Państwa Ludowego w 
walce z biurokracją i dygnitarstwem 
nadużywaniem władzy, szerzenia 
krytyki i samokrytyki w walce o 
wychowanie nowego człowieka. 

Przy wszystkich swych 
brakach i trudnościach najgorsze 
było nadmierne używanie alkoholu w 
czasie pracy i po pracy za co był 
przetrzymywany tam, gdzie być nie 
powinien. Nie jako człowiek, ale jako 
przedstawiciel władzy ludowej, który 
reprezentował  Miejską Radę 
Narodową na zewnątrz i wewnątrz. 

Jest faktem, o którym dobrze 
wiecie, postępowanie przewodni-
czącego z ob. Bibińską Stanisławą 

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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biedotą w wieku 60 lat, która 
mies zka ła  bezp ła tn i e  u  ob .  
Powichrowskiego nie czyniąc nikomu 
żadnej krzywdy bez żadnego 
uprzedzenia o przeprowadzce 
Bibińskiej, na czele władzy ludowej z 
komisją mieszkaniową powynosił 
rzeczy Bibińskiej przytym rzucając 
niszczył jej sprzęt i żywność 
przerzucając je z kąta w kąt. To samo 
uczynił z kaleką ob. Szewczukową 
Bronisławą wyrzucając ją z domu 
mieszkająca w domu bogacza 
Opackiego bez pokrycia dachem leje 
się jej na głowę, przez to tylko żeby 
popijać. Postępowanie takie jest 
nieludzkie i niezgodne z polityką 
Partii i Rządu, zasługuje na 
napiętnowanie w zupełności.

W czasie kontroli czynnika 
społecznego Komisji Gospodarki 
Komunalnej i mieszkaniowej przy 
P re z y d i u m  M i e j s k i e j  R a d y  
Narodowej, która stwierdza cały 
szereg niedociągnięć i braków i 
chaotycznej gospodarki między 
innymi stwierdza, że na remonty 
pre l im inowano  38959  z ł ,  a  
rozchodowano 14739 zł. Na tym 
odcinku nic nie zrobiono, pomimo że 
materiał jak deski, gwoździe, na ten 
cel są, umowa z majstrami też 
zawarta i można przystąpić do 
roboty, remontu. Na przykład remont 
domu przy ulicy Tykockiej nr 63 
potrzebne są okna, podłoga, dach jest 
dobry, przewodniczący tłumaczy się 
brakiem dachówki, której tam nie 
potrzeba. Ewentualnie gdyby była 
po t r zeba  to  ją  ma  Gminna  
Spółdzielnia (dachówka azbestowa). 
Wiele innych faktów jak szopa 
gospodarcza miała być większa a 

jakoś stała się o połowę która służy 
tylko jako składnica opału. Studnia z 
wałem bez łańcucha i wiadra. Woda 
nie badana.   

Na oczyszczanie miasta 
preliminowano 7398 zł, wydatko-
wano 3880 zł a brak jest stałego 
dozorcy. Zieleniec i skwer są pozara-
stane chwastami, słupki i ogrodzenie 
częściowo połamane, brak prętów 
żelaznych i stały bałagan.

Cegła z rozbiórki budynku, 
który rozebrał PBR, przy Rynku, róg 
ulicy Goniądzkiej, w zezwoleniu było 
pozostawienie 4000 cegły na remon-
ty, budynków mieszkalnych. Cegła ta 
prawdopodobnie powędrowała 
niezgodnie z przeznaczeniem. O czym 
świadczy słabe zainteresowanie się, 
chaos w gospodarce ze strony 
przewodniczącego Prezydium MR. 

Wobec  powyższego w 
imieniu Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej stawiam wniosek o 
odwołanie Przewodniczącego PMRN 
ob. Kazimierza Szpikowskiego z 
dniem 31 sierpnia 1953 roku.

Po dyskusji członków Rady 
Miejskiej, którzy wyjaśnili i wypowie-
dzieli się, że należy go odwołać z 
zajmowanego stanowiska.

Tekst ten pisała na maszynie 
n i ewą tp l iwie  osoba  wysoko  
postawiona w hierarchii Powiatowej 
Rady Narodowej w Białymstoku, 
ponieważ miała prawo żądać 
odwołania knyszyńskiego przewo-
dniczącego. Zawiera on charakte-
rystyczne dla tych czasów slogany 
typ „bogacz”, „biedota”. Roi się        
w nim od błędów stylistycznych i 
gramatycznych. Świadczy to o 
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poziomie intelektualnym i wykształ-
ceniu owego decydenta. 

Należy jeszcze wyjaśnić, iż 
w 1950 roku została wprowadzona 
reforma samorządowa, która wzorem 
ZSRR wysoko stawiała pozycje Rad 
Narodowych. Funkcje Zarządu 
Miasta (Urzędu Miejskiego) pełniło 
Prezydium Rady Narodowej, a 
funkcję burmistrza przewodniczący 
owego Prezydium. Następnym 
etapem zmian w administracji 
terenowej było utworzenie w 1954 
roku szeregu małych gromad, które z 
czasem łączone w większe. Taki typ 
władzy terenowej przetrwał do końca 
1972 roku. Wtedy zlikwidowano 
gromady, a na ich miejsce utworzono 
znacznie większe gminy. Także 
gminę Knyszyn w jej obecnym 
kształcie. Od 1 I 1973 roku 
gospodarzami mniejszych miast i 
gmin byli naczelnicy.

Okres częstych zmian 
włodarzy miasta skończył się z 
chwilą wyboru w 1956 roku na 
stanowisko przewodniczącego 
Prezydium MRN Henryka Hadryka. 
Dotrwał on na swoim stanowisku aż 
do końca 1972 roku, do nowej 
reformy samorządu terytorialnego.

Może wydawać się dziwne, 
iż tak dociekliwy historyk jak Henryk 
Stasiewicz urodzony w 1940 roku w 
Knyszynie i mogący pamiętać tamte 
czasy, ustalił nazwiska tylko pięciu 
włodarzy z okresu tak nieodległego. 
Główną trudnością z ustaleniem 
pełnej listy gospodarzy Knyszyna 
jest brak źródeł. Zimą 1956 roku w 
Urzędzie Miasta wybuchł duży 
pożar, w którym zginęło dwoje dzieci 
rodziny milicjanta mieszkającej w 

budynku Urzędu. Budynek został 
wypalony. Wtedy też spaliły się 
dokumenty, które pozwoliłyby na 
sporządzenie miarodajnego wykazu 
osób sprawujących władzę w 
Knyszynie przed 1957 rokiem. Mimo 
to jest zastanawiające, że choć żyje 
jeszcze wielu naocznych świadków 
tamtych czasów, to nikt do tej pory 
nie pokusił się o dokładne ustalenie, 
kto i w jakim okresie rządził 
Knyszynem w latach 1944-1956.   

•

Z ARCHIWUM PIASECKICH

Pamiątkowy kamień stojący obok 
kościoła w Bombli (powiat sokólski), 
upamiętniający Bronisława Chodorow-
skiego urodzonego w Knyszynie, a 
zamordowanego w Katyniu.
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Podążamy więc za wspo-
mnieniami Lili, odczytujemy karty 
dziennika, prowadzonego przez 
Henry’ego. Poznajemy treść listów, 
które Cecily pisała do swej bliźnia-
czej siostry Miny (Wilhelminy).

Charakter tych zapisków, 
owych pism intymnych, sprawia, że 
są  to  wynurzenia  kry jące  i  
wyjawiające wiele tajemnic: głęboko 
skrywanych, wstydliwych, będących 
ź r ó d ł e m  l ę k ó w  i  n o c n y c h  
koszmarów, do bólu szczerych, 
nieraz porażających okrucieństwem. 
Także zaświadczających o człowie-
czeństwie, ludzkiej dobroci, niezłom-
ności, bezinteresownym oddaniu, 
heroizmie.

Najc iekawszą ,  wie lo -
wymiarową postacią jest Henry 
Langdon. Wychowywany bez matki 

indusi nazywają ocean „kala 
pani”, „czarna woda”. HWierzą, że jeśli ktoś opuści 

swoją kastę, swoje miejsce na ziemi i 
p r z e k r o c z y  „ c z a r n ą  w o d ę ” ,  
pozbędzie się swej tożsamości. 
Nigdy nie będzie u siebie, ani wśród 
swoich. Stanie się wyrzutkiem.

Zanim dwunastoletnia 
Lilian, po tragicznej śmierci ojca, 
znajdzie się w Wysokich Wiązach w 
hrabstwie Sussex – posiadłości swej 
ciotecznej babki Wilhelminy – musi 
przepłynąć „czarną wodę”.

Wcześniej drogę z Indii do 
Anglii pokonał jako chłopiec, jej 
ojciec, Henry. Po skończeniu szkół, 
powróci do Peszawary, miejsca, które 
uważał za swój dom.

Dziewiętnastoletnia Cecily, 
późniejsza matka Henry’ego i babka 
Lilian, udaje się w podróż w 
nieznane. Młodziutka Angielka, 
panna z dobrego domu ma poślubić w 
Indiach czterdziestopięcioletniego 
Arthura Langdona, oficera armii 
brytyjskiej.

W tej kolejności poznajemy 
przedstawicieli trzech pokoleń 
rodz iny  Langdonów i  t ro j e  
bohaterów, pełniących jednocześnie 
funkcję narratorów w powieści Umi 
Sinhy „Miejsce na ziemi”.

Akcja utworu toczy się w 
Peszawarze (dzisiejszy Pakistan) i 
obejmuje okres od lat 50. XIX w. do 
zakończenia I wojny światowej.

Za „czarną wodą”

TERESA DUBICKA
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(zginęła w czasie rzezi w Kanpurze), 
w milczącej obecności ojca, 
nieskłonnego do okazywania uczuć, 
będzie przez wiele lat winił siebie za 
jej śmierć. Wysłany do Anglii czuje 
się tam, jak „zawieszony w otchłani”. 
Jego żona, Rebecca, jest zjawiskowo 
piękna i… zepsuta do szpiku kości. 
Czy Henry jest naiwny? Głuchy i 
ślepy na to, co inni widzą i słyszą? 
Nie potrafi połączyć faktów, 
wyciągnąć właściwych wniosków? 
Uczciwy, prostolinijny, szlachetny, 
nie posądza innych o perfidię i złą 
wolę.

Najbliższy przyjaciel nad-
używa jego gościnności i zaufania.

Rebecca, na pięćdziesiąte 
urodziny męża, podaruje mu 
niezwykły prezent. Wyhaftuje cudny 
obrus, po raz kolejny objawi swój 
niezwykły kunszt.  Cynicznie 
wykorzysta sformułowanie: „Prawda 
nas wyzwoli”. Poszczególne sceny 
będą ilustrowały jej życie: spluga-
wione przez najbliższych dzieciń-
stwo, pokrętne ścieżki jej dorosłego 
życia. Piękny obrus stanie się 
zabójczym rękodziełem…

Henry jest więc bohaterem 
tragicznym. Źle rozpoznaje i ocenia 
sytuację. Starożytni używali określe-
nia hamartia – błąd rozpoznania, 
który prowadzi ostatecznie człowie-
ka do zguby.

Pisarkę najbardziej ob-
chodzą życie i losy jednostkowych 
bohaterów. Jednak te, stworzone 
przez jej wyobraźnię postaci, nie żyją 
w bezczasie historycznym. Historia 
wkracza w ich życie, najczęściej je 
demolując.

Indie, ta „perła w koronie” 

Imperium Brytyjskiego nie są 
ukazane w wyidealizowany sposób. 
Umi Sinha krytycznie ukazuje 
Anglików, którzy chcieliby zamienić 
ten kraj w „angielskie przedmieście”. 
Ciotka Mina nie jest w stanie pojąć 
różnic kastowych. Odmowę wyko-
nania niektórych prac (np. sprzątanie 
toalet) odbiera jako zwykłe nieposłu-
szeństwo i krnąbrność służby.

Henry jest ukochanym 
dowódcą, jego sipajowie są mu 
oddani i lojalni. Przyjdzie jednak taki 
czas, gdy, oszalały po stracie żony, 
zapragnie zemsty.

Opis rzezi w Kanpurze, to 
najbardziej przejmujące strony tej 
książki. Winni są po obu stronach, 
kiedy rozpacz i chęć zemsty są próbą 
usprawiedliwienia własnych niego-
dziwości, a zadawane sobie cierpie-
nia i tortury zdają się nie mieć końca.

Przy okazji Umi Sinha 
upomina się także o pamięć dla 2 mln 
hinduskich żołnierzy, którzy walczyli 
w armii brytyjskiej podczas I wojny 
światowej; o nich po dziś dzień 
milczy większość podręczników 
historii.

Wydarzenia I wojny świato-
wej przeorały świadomość Europej-
czyków.

Co uczyni Lila Langdon? 
Czy, przekroczywszy „czarną wodę”, 
stała się Europejką? Czy jako jedyna 
spadkobierczyni wcale pokaźnego 
majątku po ciotce Minie, będzie 
odgrywała rolę młodej, angielskiej 
damy z „kapką ciemnej krwi”? Na 
pewno nie odnowi kontaktów z 
matką, tą złą wróżką ze swego 
dzieciństwa. Kocha Jagjita. Wybierze 
powrót do domu.                               •
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