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Informacje z pracy 
samorządu

• Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Północnej, Tykockiej, Zamoyskiego 
oraz Szkolnej w Knyszynie” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

• Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Zofiówce oraz budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Knyszyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

• Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o 
dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2016-2020.

• W dniach 24 stycznia – 9 lutego odbyły się zebrania sołeckie poświęcone 
gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Knyszyn.

• 25 stycznia ogłoszono Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu odnowy i promocji zdrowia, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym. Rodzaj zadania: działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym. 

• Podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego 
gminy Knyszyn przeznaczonego do zawarcia umowy najmu na okres 3 lat 
(teren przystanku przy ul. Rynek 39a w Knyszynie).

• Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę na wykonanie toalety publicznej 
w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

• Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę na wykonanie rewitalizacji rynku 
w Knyszynie. 
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widłowej gospodarki odpadami 
komunalnymi i osiągnięcia przez 
Gminę wymaganych poziomów 
recyklingu prowadzone będzie 
monitorowanie wykonywanej przez 
mieszkańców selektywnej zbiórki 
odpadów. W związku z likwidacją 
zbiorczych punktów selektywnej 
zbiórki odpadów wszyscy mieszkań-
cy, którzy zadeklarowali segrego-
wanie odpadów, są zobowiązani do 
zbierania poszczególnych frakcji w 
odpowiednich workach. Firma 
odbierająca odpady będzie przekazy-
wała do UM w Knyszynie informację 
o osobach, które nie wykonują tego 
obowiązku, co w konsekwencji 
będzie wiązało się z ponoszeniem 

Między 24 stycznia a 9 lutego 
odbywały się zebrania sołeckie 
poświęcone gospodarce odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 
Knyszyn. Uczestniczył w nich 
Jarosław Antoni Chmielewski,  
burmistrz Knyszyna.

Nowe zasady gospodarki 
odpadami komunalnymi, w tym 
wymogi dotyczące zbiórki selektyw-
nej przedstawili mieszkańcom Jaro-
sław Antoni Chmielewski, burmistrz 
Knyszyna i Krzysztof Bagiński, 
kierownik Referatu Infrastruktury      
i Promocji Gminy. Udzielili oni 
odpowiedzi na wszystkie zadawane 
pytania. 

W celu zapewnienia pra-

Zebranie sołeckie w Nowinach Kasjerskich

O śmieciach na zebraniach 
sołeckich
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przez nie podwyższonych opłat, 
takich jak przy braku segregacji 
odpadów.

Uczestnicy zebrań otrzy-
mali ulotki informacyjne wyjaśnia-
jące zasady selektywnej zbiórki 
odpadów oraz harmonogramy ich 
odbioru. Osoby nieobecne na 
zebraniach sołeckich takie ulotki        
i harmonogramy mogą odebrać         
u sołtysów lub w Urzędzie Miejskim 
w Knyszynie pok. 11. Materiały te są 
także dostępne na stronie interne-
towej www.knyszyn.pl oraz w po-
przednim numerze „Nowego Gońca 
Knyszyńskiego” (nr 1 z 2017 r.).

W związku z upływem poło-
wy kadencji samorządu, zebrania 
sołeckie były także dobrą okazją do 
spotkania mieszkańców z burmi-
strzem Knyszyna i zgłoszenia swoich 
uwag i problemów. Burmistrz usto-
sunkował się do wszystkich tematów 
poruszanych przez mieszkańców.     •

Konkurs dla rolników

Po raz kolejny -
ctwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego i  
Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiły 
konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne 2017. Będzie on przebiegać 
będzie w trzech etapach: regional-
nym, wojewódzkim i centralnym. 

W konkursie mogą wziąć 
udział osoby pełnoletnie prowadzące 
produkcyjną działalność rolniczą, 
ubezpieczone w KRUS. Zaintereso-
wani rolnicy powinni wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, dostępny w 
placówkach terenowych Kasy oraz na 
stronie www.krus.gov.pl. Wypełnio-
ny i podpisany formularz należy 
złożyć do najbliższej placówki 
terenowej KRUS do 31 marca.

•

Ministerstwo Rolni

Zebranie sołeckie w Nowinach Kasjerskich
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Panie burmistrzu, czy jako 
gospodarz naszej gminy, jest 
pan zadowolony z ubiegłego 
roku?
Ogólnie to jestem niezadowolony, 
gdyż proces administracyjny jest tak 
długi, że wszystko przeciąga się w 
czasie. W rezultacie trudno jest 
nadrobić liczne inwestycyjne 
zaległości.
Na przykład chcieliśmy budować 
maksymalnie dużo chodników, 
szczególnie we wsiach, ale nie 
pozwalał na to zarówno czas, jak i 
finanse i nasze moce przerobowe.
Niemniej jednak zbudowaliśmy 
chodnik w Ogrodnikach o długości 
101 metrów, chodnik łączący 
Wojtówce z Kalinówką Kościelną 
(314 m) i chodnik przy ulicy Jagiełły 
w Knyszynie (ok. 200 m).
Wykonaliśmy utwardzenie drogi na 
ul. Szkolnej w kierunku tzw. 
Wypustu, ale też remontowaliśmy 
drogi żwirowe; żwir z poboczy 
posłużył do utwardzenia dróg 
gminnych w innych miejscowoś-
ciach. Poprawiliśmy też drogę 
dojazdową do pól i łąk w Jaskrze oraz 
leśną drogę w Czechowiźnie. 

Kolejny odcinek „Gościńca” uzyskał 
nawierzchnię żwirową.
Udało się również w ramach projek-
tów schetynówek wyasfaltować       
ul. Podlaską i część ul. Goniądzkiej. 
Wykonaliśmy też drogę gminną we 
wsi Guzy o nawierzchni z masy 
bitumicznej.
Jesteśmy również w trakcie działań 
oszczędnościowych, w ramach 
których modernizujemy oświetlenie 
w gminie, poprzez wymianę żarówek 
sodowych na ledowe.

Jedną z ważniejszych, a na 
pewno najbardziej widocznych 
jest stopniowa zmiana wizerun-
ku rynku.
Tak, w ubiegłbym roku roz-
poczęliśmy pielęgnację drzew w 
miejskim parku, pomimo wielkich 
przeszkód ze strony niektórych 
mieszkańców, którzy pisali donosy.
W tym roku chcemy kontynuować 
rewitalizację rynku, poprzez dalszą 
pielęgnację zieleni, mamy też zamiar 
poprawić wygląd zewnętrzny 
przystanku autobusowego.  
Część żywopłotów ze wschodniej 
części rynku chcemy przenieść na 

Proces administracyjny 
jest tak długi...
 

Wywiad z Jarosławem Antonim Chmielewskim, 
burmistrzem Knyszyna



AKTUALNOŚCI

7

targowicę, co będzie elementem 
ogrodzenia i poprawy jej wyglądu. 
Już teraz piszemy wniosek o 
pieniądze na jej modernizację.
Wracając do rewitalizacji rynku, 
dostaliśmy już pozwolenie na 
budowę toalety publicznej obok 
posterunku policji, z wejściem od    
ul. Goniądzkiej.
We wrześniu będziemy ubiegać się o 
pozyskanie środków na rewitalizację 
rynku — mamy zamiar wyłożyć 
alejki w parku granitową kostką, za-
montować stylowe lampy oświetle-
niowe i ławeczki, a w środku 
pobudować fontannę.

Wiadomo też, że nadal prze-
budowywane będą drogi na 
terenie gminy.
Oczywiście. Wspólnie z powiatem 
chcemy napisać projekt i wykonać 

dokumentację, aby połączyć powia-
tową drogę Kalinówka Kościelna –  
Chobotki z wojewódzką drogą nr 
671.
Natomiast już 15 sierpnia tego roku 
planujemy wspólnie z powiatem 
oddać do użytku drogi asfaltowe do 
Czechowizny i Jaskry. W partner-
stwie naszej gminy z powiatem i 
gminą Jasionówka zostanie wykona-
na przebudowa drogi z Wojtówiec do 
Jasionóweczki oraz w ramach par-
tnerstwa z Nadleśnictwem Knyszyn i 
powiatem — kolejny odcinek drogi 
przez wieś Poniklica.
Będziemy również składać kolejny 
wniosek w ramach schetynówek, tym 
razem na asfaltowanie ulic: Junga, 
Chwalczewskiego i Zamoyskiego, a 
także ul. Północnej, przy której swoje 
zakłady mają knyszyńscy przedsię-
biorcy (dzięki temu mamy większe 

Jarosław Antoni Chmielewski
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szanse na dofinansowanie, poprzez 
zdobycie większej punktacji).
Ważnym projektem jest też nasz 
zamiar budowania małych przy-
domowych oczyszczalni w całej 
gminie wraz z przebudową ujęcia 
wody w Zofiówce. Do tego planu-
jemy nowe przepusty na drogach       
w Kalinówce Kościelnej i koło roz-
dzielni prądu w Knyszynie.

Wiadomo również, że nawią-
zana została w tamtym roku 
współpraca z rejonem zelwień-
skim na Białorusi. Czym ona 
zaowocuje?
Ta współpraca dotyczy naszej gminy 
i gminy Dobrzyniewo oraz naszego 
partnera na Białorusi. Dzięki temu 
projektowi transgranicznemu chce-
my wybudować ścieżkę rowerową 
wzdłuż gościńca przez Chraboły aż 
do Fast koło Białegostoku oraz zalew 
wodny koło Knyszyna. Będzie też 
możliwość postawienia wiaty przy 
wyrobisku przed Gajem, gdzie 
będzie można spędzać weekendy 
przy ognisku.
Ścieżka rowerowa łącząca Knyszyn    
z Białymstokiem, prowadząca przez 
leśne tereny Puszczy, będzie 
dodatkową atrakcją przyciągającą 
turystów.

Dodatkową atrakcją, poza 
piękną przyrodą, ma być 
choćby odremontowany lamus 
przy kościele…
To prawda, gdyż w tym roku 
planujemy wspólnie z parafią 
przeniesienie i odrestaurowanie 
lamusa plebańskiego. Wniosek o 

dofinansowanie na ten cel uzyskał w 
konkursie najwyższą liczbę punktów, 
niemniej jednak nadal będziemy 
prosić o wpłaty z jednego procenta 
podatku na Knyszyńskie Towarzys-
two Regionalne im. Zygmunta 
Augusta, na cel remontu kościoła i 
lamusa.
Nawiasem mówiąc, już w dzieciń-
stwie marzyłem, żeby lamus był 
doprowadzony do porządku i żeby 
służył mieszkańcom i parafianom.

W tym roku nastąpi likwidacja 
gimnazjów. Czy odbije się to     
w jakiś sposób na sytuacji 
naszych szkół?
Gmina, która jest organem prowa-
dzącym szkół, praktycznie nie ma 
wpływu na reformę oświaty, która 
zostanie przeprowadzona odgórnie. 
Dyrekcje obu szkół muszą przedsta-
wić swoje arkusze organizacyjne, 
które muszą być zatwierdzone przez 
Kuratorium Oświaty i dopiero wtedy 
będziemy wiedzieć więcej…

A co dalej z knyszyńskim szpi-
talem?
W chwili obecnej szpital nie jest 
zadłużony i ma zapewniony kontrakt 
do końca czerwca. Wkrótce spotka-
my się wspólnie z dyrektor ZOZ-u     
w Knyszynie dr Ludmiłą Łapińską     
z dyrektorem Narodowego Funduszu 
Zdrowia i będziemy znali więcej 
konkretów.
Dodam, że w ubiegłym roku 
opracowano projekt i kosztorys 
termomodernizacji  budynków 
szpitala. Koszt ten to 2 miliony 200 
tysięcy, ale będziemy chcieli w 
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przyszłych latach podjąć się tej 
inwestycji.

Mieszkańcy zwracają uwagę na 
przywrócenie posterunku 
policji w Knyszynie, w dodatku 
w nowym miejscu, w gmachu 
Urzędu Miejskiego.
Ten nowy posterunek policji, otwarty 
27 grudnia ubiegłego roku, ma służyć 
trzem gminom, które złożyły się na 
inwestycję. Remont został sfinanso-
wany przez naszą gminę (15394 zł)     
i Krypno (10000 zł), wyposażenie 
posterunku pochodzi z Komendy 
Powiatowej Policji w Mońkach, zaś 
gmina Jasionówka sfinansowała 
alarm (2500 zł) i zajęła się 
organizacją cateringu w dniu 
otwarcia.

Sporą rewolucją jest też wpro-
wadzenie segregacji śmieci.
W ostatnim czasie przeprowa-
dziliśmy spotkanie z mieszkańcami 
Knyszyna i wsi na temat segregacji 
śmieci. Już po miesiącu widać duże 
efekty, bowiem mieszkańcy chętnie 
segregują śmieci. Zniknęły z gminy 
ogólnodostępne pojemniki na PET-y, 
szkło i makulaturę, a wraz z nim 
zalegające góry nieczystości. 
Chcę podkreślić, że w tamtym roku 
podpisaliśmy umowę na odbiór 
śmieci segregowanych z firmą BIOM 
z siedzibą w Dolistowie Starym. 
Firma ta przy okazji zobowiązała się 
do rekultywacji wysypiska odpadów 
komunalnych w naszej gminie…

Jakie jeszcze ma pan plany na 
ten rok?
Planujemy stworzenie dwóch 

nowych ulic: jedna między ul. 
Starodworną i Grodzieńską i druga 
między Kościelną i Obozową.
Jak wiadomo, nie udało się w tamtym 
roku sprzedać strażnicy przy ul. 
Szkolnej, która stoi niezagospodaro-
wana od trzydziestu lat. Myślę, że 
czas najwyższy jakoś ją zagospoda-
rować, przekazując w prywatne ręce. 
W związku z tym zamierzamy 
wyremontować i przebudować 
garaże przy ul. Szkolnej przy tzw. 
Wypuście, gdzie będzie można 
trzymać autobusy, które dotychczas 
były w strażnicy…
Warto też wspomnieć, że osobiście 
lobbuję, m.in. występując w 
Telewizji Białystok w programie 
„Bez kantu”, za poprowadzeniem 
drogi S19 (Via Carpatia) i S16 (Ełk –  
Białystok) w okolicach Knyszyna. 
Via Carpatia ma łączyć Finlandię i 
inne kraje nadbałtyckie z Bałkanami    
i mogłaby stać się motorem rozwoju 
całej okolicy, w szczególności naszej 
gminy. Zaś trasa szybkiego ruchu S16 
Ełk – Białystok, prowadząca przez 
Knyszyn, umożliwiłaby znaczny 
rozwój gospodarczy naszej gminy i 
naszych mieszkańców.
Jesteśmy również po rozmowach z 
powiatem odnośnie przebudowy 
chodników na wschodniej części 
rynku, końcówki ul. Białostockiej, 
dokończenie ulicy we wsi Guzy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Marek Olesiewicz
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Enjoy My Origin

AGNIESZKA BAGIŃSKA
KRYSTYNA JANKOWSKA

W dniach od 9 do 20 stycznia 
gościliśmy w naszej szkole Teh Bei 
Yee i Chai Hui Ching z dalekiej 
Malezji. Obie studentki przyjechały 
na zaproszenie dyrekcji w ramach 
projektu „Enjoy my origin”. Było to 
czwarte już spotkanie ze studentami   
z dalekich, egzotycznych krajów.

Dwa tygodnie upłynęły 
szybko i wesoło. Uczniowie gimna-
zjum i szkoły podstawowej mieli 

okazję poznać kulturę, obyczaje i 
kuchnię Malezji. Zajęcia prowadzone 
były w języku angielskim, w formie 
gier i quizów. Dzięki temu nasi 
uczniowie ćwiczyli umiejętność 
posługiwania się językiem obcym, 
przełamywali swoje obawy i bariery 
przed mówieniem po angielsku.

Bei Yee i Ching były zaś 
zachwycone śnieżną i mroźną zimą, 
niespotykaną w ich gorącym kraju.  
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Uczniowie ćwiczyli umiejętność posługiwania się językiem obcym, przełamywali 
swoje obawy i bariery przed mówieniem po angielsku

salonie muzealnym dały nam koncert 
fortepianowy, co było miłą niespo-
dzianką. Następnie mogły spróbować 
dań kuchni polsko-żydowskiej w 
restauracji Tejsza, które bardzo im 
smakowały.

Szczególne i serdeczne 
podziękowania należą się państwu 
Katarzynie i Andrzejowi Borys oraz 
Zofii i Wojciechowi Sidorskim za 
przyjęcie studentek pod swój dach z 
prawdziwie staropolską gościnnością 
i zapewnienie im szeregu atrakcji, 
takich jak wycieczka do Osowca, gry 
i zabawy zimowe oraz możliwość 
uczestniczenia w życiu swojej 
rodziny.

•

Zjeżdżały na sankach, uczestniczyły 
w ognisku z pieczeniem kiełbasek      
i zwiedzały Knyszyn i okolice.

18 stycznia dziewczyny 
odwiedziły Tykocin — królewskie 
miasteczko na Podlasiu. Od razu 
zauważyły szczególną atmosferę tej 
miejscowości. Pierwszym punktem 
wycieczki była wizyta w osiemnasto-
wiecznej Wielkiej Synagodze, która 
jest aktualnie muzeum prezentują-
cym historię narodu żydowskiego     
w Tykocinie. Następnie oglądały 
kolekcję Muzeum w Tykocinie: 
kolekcję judaistyczną, zbiory 
zabytków aptekarstwa, zbiory 
wyposażenia domów od końca      
XIX w. do II wojny światowej. W 

EDUKACJA
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Już po raz 9. członkowie Szkolnego 
Koła PCK czytali przepiękne bajki 
przedszkolakom. Akcja „Czytajmy 
przedszkolakom” to najlepszy 
dowód na to, że „czym skorupka za 
młodu nasiąknie...” tym bardziej, że 
bajki czytane były przez starsze 
koleżanki i kolegów. To ewidentny 
dowód na to, że młodzież pokazuje 
dzieciom, że warto uczyć się czyta-
nia. Świat baśni, bajek, opowieści 
jest tak kolorowy, fantastyczny,         
a przede wszystkim ma cele 
poznawcze i rozwojowe.

A my członkowie SK PCK 
możemy przypomnieć sobie bajki 
naszego dzieciństwa, uczymy sie też, 
że bezinteresowane działanie przy-
nosi wiele radości i uśmiechu. A po 
czytaniu — wspólne zabawy i harce. •
 

Iza Borys, przewodnicząca SK PCK

Joanna Ostrowska, opiekun SK PCK

Uczymy, że warto czytać

EDUKACJA
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Głośne czytanie dziecku jest prostą, 
tanią, a co najważniejsze lubianą 
metodą rozwijającą ich wrażliwość. 
Czytając głośno dziecku, wychowu-
jemy wrażliwego człowieka. Nikt nie 
rodzi się czytelnikiem. Nawyk czyta-
nia musi powstać w dzieciństwie.

W naszym przedszkolu 
prowadzona jest akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom”. W związku z tym 
zapraszamy różnych gości. Odbywa-
ją się cykliczne spotkania z rodzicami 
z najstarszej grupy, którzy zadekla-
rowali chęć czytania dzieciom baśni i 
legend. Raz w miesiącu chętny rodzic 
odwiedza przedszkolaków. Odwie-
dza nas także poetka Regina Świtoń, 
Ewa Skobodzińska z Biblioteki 
Miejskiej,  Grażyna Masłowska z 
księgarni Book-Book, a także 
uczniowie Szkolnego koła PCK ZSO 
Knyszyn, którego opiekunem jest 
Joanna Ostrowska .                         

W czasie ferii zimowych 
nasze dzieciaki spotykały się prawie 
codziennie z młodzieżą z koła PCK, 
która czytała książki i miała okazję 
wrócić do lat dziecięcych bawiąc się z 
maluchami.    

Dzięki takim spotkaniom 
dzieci wzbogacają swe słownictwo i 
uzmysławiają sobie, jak wielką 
radość można odczuć z umiejętności 
czytania. Miłość do książki zaszcze-
piona dzieciom w pierwszych, a 
zarazem najważniejszych latach jego 
życia gwarantuje, że wychowamy 
prawdziwego czytelnika z ochotą 
odwiedzającego bibliotekę, księgar-
nię. Spędzającego wolny czas w 
sposób mądry, wartościowy i cieka-
wy. Systematyczne głośne czytanie 
przygotowuje dziecko do podjęcia w 
przyszłości jakże ważnej roli ucznia.  
Dlatego czytajmy naszym dzieciom 
jak najczęściej.                                 •

Czytajmy dzieciom książki 
TERESA GAMARADZKA

EDUKACJA
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W krainie wiecznego lodu,
czyli piątkowe hece w bibliotece

Kolejny już raz spotykają się dzieci   
w piątkowy wieczór w bibliotece 
publicznej, aby przy dobrej książce 
bawić się, a przy tym uczyć. Tym 
razem spotkanie dotyczyło Krainy 
wiecznych lodów.

To był niezwykły piątek, bo 
mimo dodatniej temperatury za 
oknem, uczestnicy zajęć przenieśli 
się w rejony, gdzie temperatura spada 
nawet do -80°C, a głównymi 

towarzyszami przygód mogą być 
zwierzęta polarne. Podczas spotkania 
z ogromnym zaciekawieniem dzieci 
wysłuchały opowieści o Antarkty-
dzie, a potem o Grenlandii, obejrzały 
prezentację multimedialną o tych 
zimnych terenach, poznały pracę 
polarników oraz życie Eskimosów, 
zaznajomiły się z florą i fauną oraz 
wysłuchały opowieści o pingwinach 
z Zaczarowanej zagrody. Jedno-

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Piątkowe hece w bibliotece zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem

KULTURA
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głośnie stwierdziły, że nasze -15°C 
zimą to w porównaniu z biegunem 
prawie lato. 

Po części edukacyjnej 
przyszedł czas na liczne gry i zabawy 
oraz konkursy z nagrodami. Dzieci 
skakały po lodowych krach, łowiły 
ryby, rzucały do celu. Ich głośno 
śpiewane piosenki o życiu polarni-
ków niosły się echem przez otwarte 
okna biblioteki, więc kto przechodził 
pod budynkiem, z pewnością je 
słyszał. 

Wspaniała atmosfera, wiel-
kie zaangażowanie dzieci w zabawy   
i chęć poznawania nowych rzeczy 
bardzo nas cieszy, stąd też już padła 
obietnica kolejnych spotkań w 
bibliotece. Co tym razem? To 
niespodzianka, ale zapraszamy do 
śledzenia informacji na stronie 
www.biblioteka.knyszyn.pl.

•

KULTURA
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Z  radością prezentujemy państwu 
efekty działalności Pracowni Cera-
micznej, działającej przy Knyszyń-
skim Ośrodku Kultury.

Wśród glinianych ptaszków, 
domków, aniołków czy też innych 
drobiazgów można też dostrzec napis 
„Knyszyn”, co stanowi element 
promocji naszego miasteczka. 

Chcemy podkreślić, że 
chętnie przyjmiemy pomysły, które 
przyczynią się do wykonania wyro-
bów ceramicznych, promujących 
nasze miasto. Należy pamiętać, że 
jeszcze do lat pięćdziesiątych XX 
wieku Knyszyn i okolice stanowiły 
zagłębie garncarskie, stąd warto 
nawiązać do tych tradycji. Na 
propozycje i pomysły czekamy w 
Knyszyńskim Ośrodku Kultury.       •

MO

Ceramika z Knyszyna

KULTURA
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Wspólnie zaśpiewajmy 
pieśni wielkopostne

Knyszyński Ośrodek Kultury zapra-
sza na Zgromadzenie Modlitewne w 
kościele parafialnym w Kalinówce 
Kościelnej, które odbędzie się w 
piątek 17 marca po Drodze 
Krzyżowej. Będzie to okazja do 
modlitwy w formie wspólnego 
śpiewu pieśni wielkopostnych.

Z kolei w sobotę 18 marca     
o godz. 10.00 w kościele parafialnym 
w Knyszynie odbędzie się Powiato-
wy Przegląd Pieśni Wielkopostnych. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w tej modlitwie.                    •

Palmy i pisanki na 
warsztatach

Okres Wielkiego Postu to czas przy-
gotowań do Świąt Wielkanocnych. 
Knyszyński Ośrodek Kultury 
zaprasza do udziału w Warsztatach 
Zdobnictwa Obrzędowego (wyrób 
palm i pisanek), które będą pro-
wadzone przez uznane twórczynie 
ludowe.

Zapisy będą przyjmowane 
w KOKu od 1 marca dla wszystkich 
kategorii wiekowych, pod nr. tel.      
85 72 79 997 lub 85 72 79 972 lub     
e-mail: kok@knyszyn.pl.                 •

Zapusty 
w skansenie
Nieubłaganie mija karnawał, dlatego 
zespoły ludowe z całego powiatu 
monieckiego uczestniczyć będą w 
tradycyjnych zapustach w Podlaskim 
Muzeum Kultury Ludowej.

Knyszyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w tym radosnym 
wydarzeniu, kończącym karnawał. 
Zapusty odbędą się 26 lutego o godz. 
12.00 w Podlaskim Muzeum Kultury 
Ludowej w Wasilkowie.                   •

Knyszynianki już kolejny rok z rzędu 
wezmą udział w widowiskowych zapus-
tach w podbiałostokim skansenie
 

Fot. Z Archiwum Białostockiego Muzeum Wsi

KULTURA



Kolędami wyśpiewali 
nagrody

KULTURA
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o j e w ó d z k i  O ś r o d e k  
Animacji  Kultury w WBiałymstoku wraz z 

Hajnowskim Domem Kultury 
zorganizowali kolejną edycję 
tradycyjnych form kolędowania. 
XXIX spotkanie zespołów i grup 
kolędniczych odbyło się 5 lutego w 
Hajnówce.

W wydarzeniu wzięło 
udział 19 zespołów z całego regionu. 
Jury, w skład którego weszli 
Zygmunt Ciesielski, Teresa Pardo, 
Karolina Radłowska i Cezary Mielko 
wybrała z nich te najlepsze. Co 

ważne, wśród nagrodzonych znalazły 
się dwa zespoły z gminy Knyszyn: 
Knyszynianki oraz Kompania 
Męska. Oba zajęły drugie miejsce. 
Trafiły też do nich nagrody w 
wysokości 300 zł każda.

Pierwsze spotkanie zespo-
łów kolędniczych i grup śpiewaczych 
zorganizowane zostało przez 
etnografa Zygmunta Ciesielskiego    
w 1973 r. w Białymstoku. W 
następnych latach impreza odbywała 
się w różnych ośrodkach kultury w 
województwie, m.in. w Kalinówce, 
Mońkach i Uhowie. Od kilku lat 
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organizowana jest w Hajnówce. 
Projekt służy promocji i ocaleniu od 
zapomnienia najpiękniejszych 
ludowych tradycji muzycznych 
związanych z okresem kolędowania.

Przypomnijmy,  że  29 
stycznia w Knyszynie odbył się 
Powiatowy Przegląd Zespołów 
Kolędniczych. To właśnie ludowi 
artyści na nim wytypowani reprezen-
towali nasz powiat w Hajnówce.

•
WOAK, RED

KULTURA

Zespół Knyszynianki oraz Kompania 
Męska z gminy Knyszyn zajęły ex aequo 
drugie miejsce na u

 w 
Hajnówce

XXIX spotkani  
zespołów i grup kolędniczych

Fot. Artur Gaweł
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Tableau, 
historia jednego zdjęcia  
Część I

KRZYSZTOF BAGIŃSKI

amiątka rodzinna, zdjęcie z 
1909 r., które odziedziczyłem Ppo dziadkach, zainspirowało 

mnie kilka lat temu do poszukiwań 
archiwalnych i wielu przemyśleń. 

Jest to typowe seminaryjne 
tableau składające się z wielu 
por t re tów przeds tawia jących 
profesorów i alumnów seminarium 
duchownego. Zdjęcie to znam od 
wczesnego dzieciństwa, przez wiele 
lat zdobiło pokój gościnny domu 
moich dziadków. W pokoju tym, w 
latach 70. i 80. ubiegłego wieku, 
mieszkałem wiele razy odwiedzając 
rokrocznie dziadków podczas świąt i 
wakacji. Już wtedy wzbudziło ono 
moje zainteresowanie, głównie z 
powodu dosyć egzotycznych, jak 
wówczas uważałem, podpisów pod 
zdjęciami. Podpisy te to nazwiska 
alumnów seminarium. Wiele z nich 
jest polskich, ale jeszcze więcej 
litewskich. Jeden z alumnów to 
Szymon Bagiński, brat mojego 
dziadka. Dziadkowie mieszkali we 
wsi Gołasze Mościcie, powiat 
Wysokie Mazowieckie, parafia 
Kulesze  Koście lne ,  d iecezja  

łomżyńska. Zastanowiło mnie, w 
jakim mieście brat mojego dziadka 
kończył seminarium duchowne? 
Dlaczego tak wiele jest nazwisk 
litewskich? Pochodził przecież z 
ziemi rdzennie polskiej, jednolitej 
narodowościowo i wydawało mi się 
raczej odległej od Litwy. Dopiero w 
ostatnim czasie zmobilizowałem się, 
aby wyjaśnić te pytania.

Podp i s  pod  zd jęc iem 
informuje, że zostało wykonane       
w zakładzie fotograficznym A. 
Jabłońskiego z Suwałk. Już ta 
informacja pozwoliła zawęzić obszar 
poszukiwań. Na zdjęciu oprócz 
portretów duchownych widoczne są 
dwa zdjęcia obiektów sakralnych. Po 
poszukiwaniach internetowych 
okazało się, że przedstawiają one 
kościół oraz klasztor w Sejnach. 
Natychmiast wybrałem się na 
wycieczkę do Sejn, aby na miejscu 
zweryfikować te informacje.  
Okazało się, że klasztor i kościół stoją 
do dzisiaj i wyglądają identycznie jak 
na zdjęciu sprzed ponad stu lat.

Dlaczego brat mojego 
dziadka uczył się w sejneńskim 
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seminarium? Sejny należą przecież 
do diecezji ełckiej. Wydawało mi się 
to trochę dziwne. Czy tak było 
zawsze? Okazało się, że niegdyś 
Sejny znajdowały się w diecezji 
łomżyńskiej, a jeszcze wcześniej 
Łomża leżała w diecezji sejneńskiej. 
Całe to zamieszanie w kościelnym 
podziale administracyjnym wywołali 
zaborcy w 1795 r. Do rozbiorów 
administracja kościelna była stabilna, 
zakres terytorium diecezji ściśle 
określony i przez całe wieki 
jednakowy. Ten „porządek” nagle się 
zachwiał. W zaborze pruskim 
znalazło się łącznie 149 parafii z 
diecezji wileńskiej, łuckiej i 
żmudzkiej. Wśród nich była też 
parafia Knyszyn. 16 marca 1799 r. 
papież Pius VI ustanowił ze 

wspomnianych parafii diecezję z 
siedzibą w Wigrach. Ten stan rzeczy 
nie trwał jednak długo. W wyniku 
wojen napoleońskich nastąpiły 
kolejne zmiany. Po pokoju w Tylży 
(1807 r.) terytorium diecezji 
wigierskiej zmniejszyło się o 53 
parafie. Dekanaty: Białystok, Bielsk, 
Brańsk, Drohiczyn, Knyszyn i 
Sokółka w całości lub części zostały 
wcielone do Cesarstwa Rosyjskiego, 
tworząc tzw. obwód białostocki. W 
1818 r.  do pozostających w 
Królestwie Polskim parafii z diecezji 
wigierskiej dołączono trzy dekanaty 
z diecezji płockiej: Łomża, Wąsosz i 
Wizna. 30 czerwca 1818 r. zmiany 
usankcjonował papież Pius VII 
tworząc z tego obszaru diecezję 
sejneńską. Po pierwszej wojnie 

Siedziba byłego Seminarium Duchownego w Sejnach
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światowej z tejże diecezji odeszło do 
Litwy 55 parafii. Do pozostałych w 
Polsce parafii dołączono trzy kolejne 
dekanaty z diecezji płockiej: Czyżew, 
Ostrołęka i Ostrów Mazowiecka. 
Sejny stały się w diecezji miastem 
peryferyjnym. 28 października    
1925 r. papież Pius XI przeniósł 
siedzibę diecezji do Łomży. W 
związku z nowym podziałem 
administracyjnym Kościoła w 
Polsce, dokonanym przez Papieża 
Jana Pawła II Bullą z 25.03.1992 r., z 
terytorium diecezji łomżyńskiej 
została odłączona północna jej część 
obejmująca dekanaty augustowskie    
i suwalskie oraz dekanat sejneński,     
a także trzy parafie z dekanatu 
grajewskiego: Rajgród, Rydzewo i 
Pruska. Odłączona część diecezji 
łomżyńskiej weszła w skład nowo 
utworzonej diecezji ełckiej.

W diecezji sejneńskiej 
seminarium duchowne istniało 
pierwotnie w Tykocinie. W 1826 r. 
utworzono drugie seminarium w 
Sejnach, z którym w 1853 r. 
połączono seminarium tykocińskie. 
Seminarium w Sejnach istniało do 
1915 r. 

Diecezję sejneńską za-
mieszkiwali Polacy i Litwini. Były 
tam obszary (parafie) jednolite 
narodowościowo, polskie na połud-
niu i litewskie na północy. Sejny 
położone były na obszarze pograni-
cza polsko-litewskiego z mieszanką 
tych narodów. 

Na terenach litewskich 
szlachta i mieszczaństwo katolickie 
powszechnie używali  języka 
polskiego. Język litewski przetrwał w 
warstwie chłopskiej. Jeszcze w 

pierwszej połowie XIX wieku w 
kościołach, obok łaciny, jako języka 
liturgicznego, powszechnie używano 
języka polskiego (modlitwy, nauki i 
kazania), obcego litewskiemu 
ludowi.

Na przełomie XIX i XX 
wieku miało miejsce odrodzenie 
litewskiej świadomości narodowej. 
Pierwszoplanową rolę w tym procesie 
odgrywali księża pochodzenia 
chłopskiego. 

Dla litewskiego ruchu 
narodowego kwestia języka modłów 
stała się pierwszoplanową i podsta-
wową. Sejneńskie seminarium 
duchowne zaczęło realizować po-
trzebę kształcenia księży znających 
język ludu. Z czasem alumni 

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Sejnach
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posługujący się językiem litewskim 
stanowili tam większość. To oni 
wprowadzili język ludu do kościoła. 
Dla historycznej rzetelności należy 
odnotować, że na początku XX wieku 
stało się to powodem ostrych konflik-
tów w dwunarodowych, polsko-         
-litewskich parafiach położonych na 
sejneńskiej ziemi.

W l a t a c h  1 8 9 7 - 1 9 0 2  
biskupem sejneńskim był Antoni 
Baranowski (Antanas Baranauskas), 
pierwszy Litwin na tym stanowisku, 
słynny litewski poeta, językoznawca 
i tłumacz, zwolennik kulturalnych i 
politycznych związków polsko-
litewskich, pochowany w sejneńskiej 
katedrze. Antanas Baranauskas w 
czasie swego ingresu przemówił po 
polsku i po litewsku, co zrobiło na 
wiernych ogromne wrażenie. Nowy 
biskup zalecał używania w kościele 
obu języków, w zależności od potrzeb 

parafian. W kolejnych latach 
najpierw administratorem apostol-
skim diecezji został ks. Juozapas 
Antanavičius (Józef Antonowicz) 
(1902-1910), a następnie ordynariu-
szem biskup Antanas Karosas 
(Antoni Karaś), obaj Litwini. Dwór 
biskupi i sejneńskie seminarium stały 
się centrum litewskiego ruchu naro-
dowego, będąc ważnym litewskim 
ośrodkiem intelektualnym. Sejny 
stały się kuźnią przyszłych litewskich 
elit politycznych, naukowych i 
kulturalnych.

Część polskiej ludność Sejn 
czuła się zaniepokojona kierunkiem i 
dynamiką ruchu litewskiego. Obroń-
cą „polskiego stanu posiadania”        
w mieście stał się ksiądz Romuald 
Jałbrzykowski. W latach 1910-1919 
był on jednym z nielicznych księży 
Polaków w Sejnach. Podejmował 
działania polonizacyjne w seminar-
ium, starając się sprowadzić jak 
najwięcej polskich kleryków, wspie-
rał także różne polskie inicjatywy 
społeczne.

W 1905 r. proporcje między 
duchownymi polskimi a litewskimi w 
diecezji sejneńskiej były następujące: 
78 księży Polaków i 271 księży 
L i twinów,  p rzy  p roporc jach  
ludnościowych 366 tys. Polaków do 
325 tys. Litwinów.

Z tableau wynika, że w     
1909 r. w seminarium uczyło się 72 
alumnów. Zdjęcia ich są podpisane, 
jest tam około 40 nazwisk litewskich i 
około 30 polskich. Nazwiska oczy-
wiście nie przesądzają o narodowo-
ści. (Na terenach pogranicza kwestia 
narodowości bywa bardzo skompli-
kowana. W 1919 r. komisarzem rządu Biskup Antoni Baranowski
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polskiego w Sejnach był Bolesław 
Szczęsny Herbaczewski, natomiast 
jego rodzony brat Juozas Albinas 
Herbačiauskas, w tym samym roku, 
krytycznie piał o poczynaniach 
polskich władz, które nakazały 
deportację sejneńskiego seminarium 
na Litwę.).

Na zdjęciu widocznych jest 
13 profesorów seminarium. Identyfi-
kacja jest utrudniona ze względu na 
brak podpisów. Ich nazwiska można 
ustalić w wyniku szczegółowych 
badań archiwalnych. Należy założyć, 
że w tym okresie większość 
profesorów seminarium była pocho-
dzenia litewskiego. Główną postacią 
wśród profesorów jest prawdo-
podobnie administrator diecezji 
sejneńskiej, prałat Juozapas Antana-
vičius. Drugą eksponowaną postacią 
jest z pewnością rektor seminarium. 
Udało mi się rozpoznać wicerektora, 
ks. Romualda Jałbrzykowskiego.

W kolejnych artykułach 
przedstawię sylwetki sześciu absol-
wentów sejneńskiego seminarium 
duchownego, trzech polskich i trzech 
litewskich. Pięciu z nich jest na 
tytułowym tableau, w tym czterech 
alumnów. Będą wśród nich osoby 
wybitne oraz zwykli księża, ks. 
Romuald Jałbrzykowski (przyszły 
metropolita wileński), ks. Szymon 
Bagiński (brat mojego dziadka), 
Józef Kulesza (wuj ks. Szymona i 
przyjaciel ks. Jałbrzykowskiego), ks. 
Mykolas Krupavičius (polityk 
litewski), Adomas Jasenauskas 
(dziennikarz i redaktor) i ks. Stasys 
Mikelkevičius.

•

Administrator Józef Antonowicz



26

AKTUALNOŚCI

Pszczelarz z Grądów

Gdy zginie ostatnia na kuli ziemskiej 
pszczoła, ludzkości pozostaną tylko 
cztery lata życia.

                        Albert Einstein

owyższe słowa przypisywane 
Albertowi Einsteinowi świad-Pczą o wielkiej roli pszczół w 

życiu na naszej planecie. Pszczoły 
odpowiadają za zapylanie jednej 
trzeciej gatunków roślin na kuli 
ziemskiej. Miód jest nie tylko 
cennym pożywieniem, ale ma także 
własności lecznicze. Szereg produk-
tów pracowitych pszczół, takich jak 
wosk, propolis, mleczko pszczele, 
pyłek i pierzga ma duże znaczenie w 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Stanisław Płaszczyk w punkcie sprzedaży miodu
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medycynie i przemyśle, szczególnie 
kosmetycznym. Jad pszczeli jest 
wykorzystywany w apiterapii do 
leczenia różnych chorób, głównie 
reumatycznych.

Pszczelarstwo w Polsce ma 
charakter dość rozproszony. Zajmuje 
się nim wielu drobnych pszczelarzy 
mających po kilka, kilkanaście uli. 
Ale jest również grupa zawodowych 
pszczelarzy, których podstawowym 
źródłem utrzymania jest pszczelar-
stwo. W gminie Knyszyn do takich 
należy Stanisław Płaszczyk. Jest on 
bratankiem księdza Henryka 
Błaszczyka, o którym pisałem w 
poprzednim numerze „Gońca”. 
Pszczelarstwem zaczął zajmować się 
d z i a d e k  S t a n i s ł a w a ,  S t e f a n  
Płaszczyk. Początek pasieki dały 
żyjące dziko pszczoły leśne, które 
Stefan osadził w wykonanych przez 
siebie ulach jeszcze przed drugą 
wojną światową. Tradycje pszczelar-
skie kontynuowali jego synowie 
Roman i ksiądz Henryk. Roman 
zaczął prowadzić pasiekę na większą 
skalę. Przy ojcu pszczelarstwa 
nauczył się syn Stanisław. Odziedzi-
czył on gospodarstwo i ojcowską 
pasiekę. A że gospodarstwo było 
niewielkie, to zdecydował, iż 
głównym źródłem utrzymania 
rodziny będzie pasieka. Samodziel-
nie prowadzi ją od piętnastu lat. W 
tym czasie pasieka znacznie 
powiększyła się. Duże doświadcze-
nie pszczelarskie wykazało, iż 
istniejące do tej pory różne typy uli 
nie całkiem odpowiadają potrzebom 
pszczół. Dlatego skonstruował 
własny typ ula. Ma on ramkę węższą 

od najbardziej rozpowszechnionych 
uli dadanowskich. A głębokość ramki 
jest taka sama, jak uli wielkopol-
skich. Nowy typ ula został opatento-
wany. Doświadczenie pszczelarskie 
pozwala mu na hodowlę matek 
pszczelich we własnym zakresie. Jest 
to rzadka umiejętność wśród 
pszczelarzy. Umożliwia to hodowlę 
pszczół określonego, zamierzonego 
typu. Ale, jak twierdzi Stanisław 
Płaszczyk, jego pszczoły nadal 
posiadają geny pszczół leśnych, które 
dały początek pasiece

Są różne gatunki miodu. 
Najwięcej pozyskuje się wielokwia-
towego. Ale są miody jedno-
kwiatowe: akacjowe, wrzosowe, 
spadziowe, rzepakowe, gryczane. W 
naszym regionie oprócz miodu 
wielokwiatowego najwięcej produ-
kuje się miodu rzepakowego i trochę 
gryczanego. Rejon Grądów ze 
względu na bliskość Puszczy 
Knyszyńskiej nie jest zły dla 
produkcji pszczelarskiej. Ale jest za 
mały na tak dużą pasiekę. Ponadto na 
tym terenie praktycznie nie uprawia 
się rzepaku. Dlatego też w sezonie 
pszczelarz wywozi ule w inne rejony. 
Dobrym terenem dla pszczół są 
okolice Krynek, Szudziałowo. 
Uprawia się tam dużo rzepaku oraz 
gryki. Miód gryczany jest bardzo 
aromatyczny. Przy dostatecznej 
wilgotności w okresie kwitnienia 
gryki można pozyskać bardzo dużo 
miodu. I  właśnie w okolice 
Szudziałowa i Krynek na rzepak i 
grykę Stanisław Płaszczyk wywozi 
znaczną część pasieki. 

Po wejściu Polski do Unii 

AKTUALNOŚCI
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istnieje możliwość pozyskiwania 
dopłat do produkcji pszczelarskiej. 
Ale nie są to dopłaty bezpośrednie, 
ale środki, które można pozyskać na 
rozwój pasieki, zakup sprzętu 
pszczelarskiego, matek, odkładów i 
pakietów pszczelich. Z tej możliwo-
ści pszczelarz skorzystał kupując 
wysokowydajną miodarkę oraz 
urządzenie do kremowania miodu. W 

skład zaplecza pasieki wchodzi punkt 
sprzedaży miodu oraz pracownia,      
w której w okresie letnim odbywa się 
wirowanie i konfekcjonowanie 
miodu, a zimą naprawia się i 
produkuje ule, ramki i inne akcesoria 
pszczelarskie. 

W okresie zimowym ule z 
pszczołami stoją w lesie. Klimat tam 
jest bardzo dobry do zimowania 
pszczół. W lesie nie ma wiatru, który 
jest bardzo szkodliwy dla tych 
pożytecznych owadów. Ponadto 
pojawiają się tam najwcześniejsze 
pożytki pszczele, takie jak kwitnąca 
wierzba, leszczyna oraz rośliny runa 
leśnego. 

Dużym problemem pszcze-
larstwa są choroby i pasożyty. 
Najgroźniejszym pasożytem jest 
roztocz Varroa destrctor zwany po-
tocznie warrozą. Jeszcze trzydzieści 
lat temu występował on na dorosłych 
pszczołach i był dość łatwy do 
zwalczania. W drodze ewolucji 
przeniósł się on na czerw i jego 
zwalczanie stało się znacznie 
trudniejsze. Niezwalczana warroza 
może bardzo szybko zniszczyć całą 
pasiekę. Wielkim problemem świato-
wego pszczelarstwa, a szczególnie     
w Stanach Zjednoczonych, jest tak 
zwany syndrom znikania pszczół. 
Nie wiadomo z jakiego powodu giną 
całe pasieki. 

Stanisław Płaszczyk ma 
zamiar dalej rozwijać swoją pasiekę. 
W jej prowadzeniu pomaga mu żona 
Ewa. Współpracuje również z 
knyszyńskim pszczelarzem Tadeu-
szem Waszczeniukiem.

•Urządzenia do wirowania miodu

AKTUALNOŚCI
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Knyszyn, dnia 17 maja 1963 roku.

Ankieta liturgiczna
Jako stary człowiek (ur. w 1887 r.) od 
lat dziecinnych jestem przyzwyczajo-
ny do starych zasad liturgicznych. 
Stare książki do nabożeństwa, jak na 
przykład Złoty ołtarz, Zabawa 
duchowna, Służba Boża i wiele 
innych dostosowane były do liturgii 
starego wydania. Dziś trudno o 
treściwe książki do nabożeństwa, 
bowiem brak ich w sprzedaży, a co 
gorsze młode pokolenie katolickie nie 
znając starych modlitewników, zgoła 
nie lubi się modlić się z książeczek. 
Wprowadzenie do liturgii języka 
polskiego może jedynie wprowadzić 
niepożądane zmiany, bowiem język 
polski jako żywy może ulegać 
zmianom, co też może spowodować 
pomyłki przy tłumaczeniu. Z tego 
powodu jestem przeciwko wprowa-
dzeniu zmian. Stara liturgia, z którą 
zrośliśmy jest bardzo ważna dla 
katolików na całej kuli ziemskiej, 
bowiem język łaciński jako martwy, 
nie ulegający zmianom, znany jest 
wszystkim katolikom na świecie. 
Znam stare modlitwy, śpiewy, psalmy 
i hymny nieszporne, obecnie mało 
używane, a w niektórych parafiach 
nieszpory śpiewane po polsku są 
odprawiane przez cały rok do 
Apostołów, a przecież są święta w 
ciągu roku i do apostołów, wyznaw-
ców, męczenników, panien, Matki 

Boskiej, w święta Bożego Narodzenia 
itp. — są do nich przypisane psalmy    
i hymny, które często są zapomniane, 
a śpiewy dawniejsze, nowe, którym 
nie dorównują. Zmiany wprowadzo-
ne w nabożeństwach Wielkiego 
Tygodnia, nie są zgodne z wprowa-
dzonymi zmianami, nowe bowiem za-
wierają skróty, wiele istotnych rzeczy 
opuszczono, nie wiadomo dlaczego, 
ot chyba dla skrócenia czasu bo to 
obecnie modne.

Na mocy opisanego stanu 
rzeczy jestem mocno przeciwko 
wszelkim zmianom, wprowadzeniem 
języka polskiego, co podczas tłuma-
czenia może spowodować przekręce-
nia wyrazów

Stara liturgia istniejąca od 
wieków była dobra i nowe zmiany nie 
są pożądane.
                                                          •

Powyższa Ankieta Liturgiczna zosta-
ła przeprowadzona w okresie obrad II 
Soboru Watykańskiego. Autorzy 
ankiety chcieli dowiedzieć się, jakie 
jest nastawienie polskich katolików 
do zmian proponowanych na 
Soborze. A byli oni raczej niechętni 
nowinkom soborowym. Znając to 
nastawienie Prymas Wyszyński 
wprowadzał zmiany soborowe 
powoli i bardzo długo. Dlatego też 
zmarły w 1968 roku Józef Piasecki 
najpewniej ich nie doczekał.             •
   

Mieczysław Lewkowicz

Lepiej po łacinie
Artykuł Józefa Piaseckiego wysłany do „Słowa Powszechnego”

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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W archiwum Piaseckich znajduje się 
napisane przez Danutę Kowalską 
sprawozdanie z działalności miej-
skiej biblioteki. Z jakimi problemami 
borykała się placówka w latach 60. 
minionego stulecia? Jak wyglądało 
czytelnictwo w Knyszynie? Co pla-
nowała instytucja? Sprawdźmy.

SPRAWOZDANIE
opisowe z całokształtu działalności 
p o d s t a w o w e j  i  k u l t u r a l n o -                  
-oświatowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w m. Knyszynie za okres 
od 1 stycznia do 20 września 1963 r. z 
uwzględnieniem perspektywicznego 
planu na lata 1964-1965.
 

Miejska Biblioteka Publiczna prowa-
dzi działalność podstawową na 
terenie miasta Knyszyna, oraz na 
terenie Gromadzkiej Rady Narodo-
wej Krypno tj. w Państwowym 
Gospodarstwie Rybnym P.G.R. 
Knyszyn i Gromadzkiej Rady Naro-
dowej Dziękonie w Czechowiźnie. W 
miejscowościach tych Miejska 
Biblioteka Publiczna zorganizowała 
punkty biblioteczne przy pomocy 
których oddziaływuje na dane 
środowisko.

Obok podstawowej działal-
ności tj. rozwoju czytelnictwa 
objętym środowisku biblioteka pro-
wadzi prace kulturalno oświatowe z 
dziećmi, młodzieżą oraz czytelnikami 
dorosłymi. 

Majątek swój biblioteka 
wzbogaca z budżetu państwowego, 
przyznanych dotacji z poszczegól-

nych instytucji, składek Koła 
Przyjaciół Biblioteki oraz darów 
miejscowego społeczeństwa.

Działalność podstawowa 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
opiera się na stałym podnoszeniu 
stanu czytelnictwa w środowisku, 
jego upowszechnianiu i popularyzo-
waniu. Nakreślone zadanie przez 
Powiatową Bibliotekę Publiczną 
realizowane są w pełni.

Osiągnięcia swe biblioteka 
zawdzięcza dzięki dobrej organizacji 
pracy, odpowiednim metodom 
propagandy upowszechniania książki 
poprzez wystawki nowości, zachę-
canie indywidualne czytelnika, 
wieczory dyskusyjne, konkursy, od-
czyty, prelekcje itp. Poważny wpływ 
na stan czytelnictwa ma również 
ciągłe wzbogacanie księgozbioru 
jako czynnik dostosowania asorty-
mentu do istotnych potrzeb odbior-
ców. W związku z tym Biblioteka 
prowadzi książkę życzeń czytelni-
czych, celem prowadzenia stałej i 
wnikliwej analizy potrzeb miejscowe-
go czytelnika. Celem dokonania wła-
ściwej oceny działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zachodzi 
konieczność omówienia stanu  
czytelnictwa w stosunku do ludności 
oraz do księgozbioru. 

Biorąc pod uwagę trzy 
kolejne lata widzimy stały wzrost 
czytelnictwa. I tak w roku 1961 liczba 
czytelników wynosiła 540, w roku 
1962 liczba ta wzrosła o 27 czytelni-
ków, natomiast w roku 1963 do 

Biblioteka pół wieku temu
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obecnej chwili nastąpił wzrost o 72 
czytelników  planowana liczba na 
koniec roku wyniesie 740 czytelni-
ków, a wiec wzrośnie o 173.
 Księgozbiór Biblioteki na 
dzień 29 września wynosi 6312 wolu-
minów co stanowi 2,? książki na 
jednego mieszkańca, natomiast na 
jednego czytelnika wynosi 9,8 
książek.

Wypożyczenie w analizowa-
nych latach również wzrastają, i tak 
w 1961 r. wypożyczono 9585 wolumi-
nów, w 1962 r. 02266 książek więcej, 
natomiast w 1963  do obecnej chwili 
wypożyczenia wzrosły o 585 książek.

Jak wynika z podanych cyfr 
stan czytelnictwa na terenie m. 
Knyszyna w ostatnich latach 
systematycznie wzrasta, a przede 
wszystkim poważny postęp zaznaczył 
się w roku bieżącym. Decydujący 
wpływ na powyższy ma również 
właściwy wybór……?
 

Książki
Z budżetu własnego oraz z 

dotacji, zakupiono w 1961 roku 406 
książek na sumę 8500 zł, w 1962 r. 
574 książek na sumę 14500 zł, 
natomiast w roku bieżącym zakupio-
no 204 książek i za pozostałą sumę 
3971 zł dokona się zakupu w bieżą-
cym kwartale. W roku 1963 zaku-
piono 269 książek na sumę 3000 zł dla 
punktu bibliotecznego Państwowego 
Gospodarstwa Rybackiego w 
Knyszynie z dotacji tej instytucji.

Ogólna suma budżetu na rok 
1963 wynosi 27500 zł. Na paragraf 1 
przeznaczono 12840 zł, na paragraf 2 
— 1990 zł. Paragrafy te do końca 
roku będą realizowane zgodnie z 
planem. W paragrafie 3 zaplanowa-

no sumę 600 zł, która została wydana 
na opłacenie prelegentów. W 
paragrafie 7 zaplanowano sumę 500 
zł, z tego zrealizowano na 159 zł. 
Analizując paragraf 7 należy 
stwierdzić, że do końca roku zostanie 
zrealizowana suma 250 złotych, 
natomiast pozostałą kwotę 250 
złotych Biblioteka wnioskuje o 
przeniesienie na paragraf 8. W 
paragrafie tym zaplanowano sumę 
3570 zł i do chwili obecnej zrealizo-
wano 3427 zł, jednocześnie należy 
podkreślić, że w paragrafie tym 
występują braki na zaprenumero-
wanie czasopism i gazet. Suma 8000 
zł zaplanowana w paragrafie 14, 
wykonano 59% — 4770 zł, a zatem 
zgodnie z prowadzonym zakupem 
kwartalnym. Pozostałą sumę Biblio-
teka wydatkuje w bieżącym kwartale. 
Jak wynika z przytoczonych cyfr, 
budżet zostanie w 100 % wykonany.
 

Praca kulturalno-oświatowa
Nieodzowna częścią pracy 

Biblioteki jest prowadzenie działal-
ności kulturalno-oświatowej wśród 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Organizowane formy pracy 
zbliżają czytelnika do Biblioteki, 
spotkania czytelników z pisarzami, 
konkursy czytelnicze, wieczory dys-
kusyjne zamaiły czytelników do 
przeczytania książek danych pisarzy. 
Lekcje biblioteczne, wyświetlane 
przeźrocza , organizowane wieczory 
baśni, uczą i wychowują młodego 
czytelnika. Wystawki obwolut 
nowości czytelniczych, wystawki 
książek, kąciki historyczne, fotografi-
czne oto formy pracy kulturalno-
oświatowej tutejszej Biblioteki, które 
w poważnym stopniu wpływają na 

Z ARCHIWUM PIASECKICH
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zbliżenie mieszkańców m. Knyszyna 
do Biblioteki oraz stały wzrost 
czytelnictwa w środowisku. 

Do stałych imprez kultural-
nych należy zaliczyć organizowany 
już od dwóch lat „Bal Noworoczny” 
dla najmłodszych czytelników 
Biblioteki. W roku bieżącym w 
imprezie tej uczestniczyło 150 dzieci. 
Należy podkreślić, ze po wysłaniu 
zaproszeń w przeciągu tylko jednego 
tygodnia liczba czytelników tej grupy 
wzrosła o 60 dzieci. Z cyklu imprez 
dla dorosłych Miejska Biblioteka 
Publiczna wspólnie z Miejską Świe-
tlicą w okresie zimowo-wiosennym 
zorganizowała cykl prelekcji i 
odczytów pod tytułem „Knyszyńskie 
wieczory kulturalne”. Ogółem 
odbyło się 7 spotkań i uczestniczyło w 
nich 624 osób. Należy podkreślić, ze 
na jednym spotkaniu było średnio 89 
osób. Lokal Miejskiej Biblioteki 
Publicznej mieści zaledwie 40 osób, 
w związku z tym imprezy te organizo-
wano w sali konferencyjnej Prezyd-
ium Miejskiej Rady Narodowej. Do 
najbardziej popularnych imprez 
uczęszczanych przez najmłodszych, 
należy zaliczyć wieczory wyświetla-
nych baśni oraz nagrań z płyt. W 
okresie sprawozdawczym zorganizo-
wano 17 wieczorów baśni, dla dzieci 
miejscowych i kolonii łódzkiej. W 
wieczorach tych ogółem wzięło 
udział 789 dzieci, przeciętnie 41 na 
jednym wieczorku. Frekwencja 
byłaby jeszcze większa, lecz warunki 
lokalowe nie pozwalają na zaspoko-
jenie lokalnych potrzeb. W okresie 
obchodów Roku Ziemi Białostockiej 
powołano przy Bibliotece Koło 
Miłośników Ziemi Białostockiej, 

które to od miesiąca maja do m-ca 
września zorganizowało wystawę 
historyczną obrazującą przeszłość 
historyczną Knyszyna. Na wystawie 
zgromadzono takie eksponaty jak 
wypisy ze starych dokumentów o 
zabytkach historycznych, przywile-
jach królewskich danych kościołowi, 
cmentarzach i cmentarzyskach, 
dawnym zamku,  sadzawkach 
królewskich, życiu i śmierci ostatnie-
go z rodu Jagiellonów — króla 
Zygmunta Augusta, początkach 
przemysłu fabrycznego w Knyszynie, 
oraz stare monety. Wystawę zwiedziło 
ok. 2450 osób. Jak wynika z powyż-
szych cyfr zainteresowanie wystawą 
było ogromne. Dlatego też Miejska 
Biblioteka Publiczna przystąpiła do 
gromadzenia większej ilości ekspo-
natów celem zorganizowania w roku 
1964 stałej wystawy w formie 
muzeum regionalnego. Wystawa 
będzie czynna i rozszerzona do 1968 
tj. do obchodów 400-lecia m. 
Knyszyna  nadania praw miejskich. 

W związku z inauguracją 
roku kulturalno-oświatowego oraz 
400-lecia praw miejskich Knyszyna, 
jak również wynikających stąd 
potrzeb, Miejska Biblioteka Publicz-
na opracowała perspektywiczny plan 
rozwoju na lata 1964-1968. Główne 
nasilenie prac zostanie skoncentro-
wane w roku 1964. W okresie tym 
planuje się zorganizowanie stałej 
wystawy obrazującą historię Knyszy-
na, okres okupacji hitlerowskiej pt. 
Historia prześladowań i mąk hitle-
rowskich, jak również teraźniejszość 
Knyszyna. Obok wystawy nasilona 
będzie praca kulturalno-oświatowa 
jak prelekcje, spotkania z pisarzami, 

Z ARCHIWUM PIASECKICH



33

Z ARCHIWUM PIASECKICH

wieczory baśni, audycje telewizyjne, 
praca z teatrem lalek oraz konkursy. 
Pełna realizacja założeń będzie 
możliwa jedynie przy odpowiednich 
warunkach lokalowych. Obecny 
metraż czytelni staje się problemem. 
Stale wzrastająca ilość czytelników 
wymaga powiększenia księgozbioru. 

Reasumując powyższe Miej-
ska Biblioteka Publiczna widzi za 
konieczne przedstawienie Prezydium 
Miejskiej rady Narodowej następują-
cych wniosków:
1/ Przyznanie z budżetu Miejskiej 
Rady Narodowej w formie dotacji 
sumy 1000 złotych na wykonanie 
gablot do wystawy, oraz sumy 500 
złotych na materiały dekoracyjne.
2/ Przy planowaniu budżetu na rok 
1964 należy zwiększyć budżet 
Miejskiej Biblioteki o sumę 10000 zł, 
tj. wg potrzeb zawartych w załączniku 
nr 1 i nr 2, oraz na uzupełnienie 
sprzętu do czytelni i biblioteki 
zwiększyć budżet o kwotę 26000 zł. 
czyli razem o sumę 36000 złotych.
3/ W budżecie bieżącym przenieść      
z paragrafu 7 do paragrafu 8 sumę 
250 złotych z przeznaczeniem na 
prenumeratę czasopism. 
4/ Przydzielić Bibliotece sąsiadujące 
dwa lokale z przeznaczeniem na 
wypożyczalnię, a pomieszczenie 
obecne przeznaczyć wyłącznie na 
czytelnię z umiejscowieniem w niej 
muzeum regionalnego m. Knyszyna.
5/ W planie perspektywicznym 
budowy domu kultury zaplanować 
pomieszczenia dla Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej.
6/ Na naradzie przedstawicieli 
zakładów i instytucji spopularyzować 
pracę Biblioteki i wystąpić z apelem 

w sprawie udzielenia pomocy w 
formie dotacji finansowej.
7/ Zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Kultury i Sztuki stworzyć wolny 
dostęp do półek dla czytelników.
8/ Pomieszczenie przyszłej czytelni 
urządzić w myśl nowoczesnych wy-
magań oraz zaopatrzyć w potrzebny 
sprzęt i pomoce naukowe. 
9/ W związku z inauguracją roku 
kulturalno-oświatowego, doceniając 
wkład i udzieloną pomoc aktywu 
społecznego Knyszyna przy organiza-
cji pracy kulturalno-oświatowej, 
Miejska Biblioteka Publiczna wnosi o 
przyznanie dyplomów podziękowania 
najbardziej wyróżniającemu się 
aktywowi:
a/ ob. Józefowi Piaseckiemu za 
udostępnienie eksponatów i udzielo-
ną pomoc przy urządzaniu wystawy 
historycznej w Knyszynie. 
b/ ob. Krystynie Bocwińskiej za pracę 
w przygotowaniu uczestników X 
Ogólnopolskiego Konkursu recyta-
torskiego
c/ ob. Kierownikowi Banku Spółdziel-
czego w Knyszynie za udzieloną 
pomoc finansową oraz troskę o 
zwiększenie księgozbioru Biblioteki.
d/ ob. Dyrektorowi Państwowego 
Gospodarstwa Rybackiego w Kny-
szynie za udzieloną pomoc finansową 
i opiekę nad punktem bibliotecznym, 
w trosce o ciągły rozwój czytelnictwa 
i pracy kulturalno-oświatowej w 
swoim środowisku. 

 

Kierownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Danuta Kowalska

           •

Do druku przygotował 
Mieczysław Lewkowicz
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KSIĄŻKI

Jak się pleban spierał
z knyszynianami

MAREK OLESIEWICZ

Łukasz Gołaszewski, „Spory o dziesię-
ciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie 
na przełomie XVI i XVII wieku”, 
Warszawa 2016.

Pod koniec ubiegłego roku ukazała 
się książka Łukasza Gołaszewskiego 
pt. „Spory o dziesięciny. Świeccy i 
duchowni w Knyszynie na przełomie 
XVI i XVII wieku”. Jest to obszerna 
praca naukowa autora, który poświę-
cił już naszemu miastu szereg 
artykułów historycznych, ukazu-
jących się w specjalistycznych 
czasopismach. 

Sama dziesięcina jest to 
obowiązkowe świadczenie pieniężne 
lub rzeczowe w postaci dziesiątej 
części swojego dochodu na rzecz 
Kościoła, przeznaczone głównie na 
rzecz utrzymania duchowieństwa. 
Książka pokazuje liczne konflikty 
związane z tym rodzajem podatku,     
a które dotyczyły świeckich i du-
chownych w naszym mieście. Tego 
typu kontrowersje bynajmniej nie 
odnosiły się tylko do Knyszyna, 
niemniej jednak autor skupia się na 
naszej miejscowości w związku        
z dużą ilością zachowanych archi-
wów miejskich, jak również dlatego, 
że upodobał sobie tematykę związaną 
z historią naszego miasta.

Książka składa s ię  z  
czterech rozdziałów, które kolejno: 1. 
przedstawiają  ogólnie  temat  
dziesięciny, 2. same spory o 
dziesięciny w Knyszynie, a także 3. 
sytuację materialną duchowieństwa 

w naszym mieście i w szczególności 
4. sytuację materialną samych 
mieszczan, którym przyszło żyć na 
przełomie XVI i XVII wieku.

Praca jest dosyć specjali-
styczna, ale za to dostarcza sporo 
intrygujących informacji o życiu 
społecznym i  ekonomicznym 
mieszkańców małego miasta przed 
setkami lat — i co najważniejsze na 
przykładzie naszego ukochanego 
Knyszyna.

Książka dostępna jest w 
Bibliotece Miejskiej w Knyszynie.   •
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POEZJA

REGINA ŚWITOŃ

We mgle

Zagubiony w alabastrowym całunie,
lepki od ciszy knyszyński pejzaż,
jakoby owładnięty skrzydłami anioła.
Bladożółty ornament przebija się przez
wełniaste rolety, na rozkaz króla wschodu
melancholię odwołać.

Roztapia się bezkres śnieżnej akwareli.
Kruk jutrzenkę wita donośną kantatą.
Pod nalotem puszystych brokatów
Jaskranka leniwe nurty toczy.
W dali Góra Bony otwiera senne oczy,
migocze opalem. W kobiercu przedborza
nagość szronem osłania brzoza zawstydzona.
Resztki chłodu strząsają topoli ramiona.

Nimb mgieł opada. A w słońca spojrzeniu
jałowce, niczym mniszki w tęsknej 
kontemplacji zastygłe, boskość poranka 
chłoną zadziwieniem.



Aby wesprzeć nasze stowarzyszenie, w formularzu PIT
za rok podatkowy 2016 należy podać:
  * numer KRS:
  * wyliczoną

Pieniądze przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek
bankowy stowarzyszenia wraz z ewentualnymi sugestiami
darczyńców odnośnie przedznaczenia przekazanych środków.

Informacji udziala:
Krzysztof Bagiński - wiceprezes, tel. 85 727 99 88

 0000230882
 kwotę 1% podatku

Przekaż 1% podatku 
Knyszyńskiemu Towarzystwu

Regionalnemu im. Zygmunta Augusta
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Knyszynianki na Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów 
Kolędniczych w Hajnówce 
 

Fot. Artur Gaweł


