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ŻYCZENIA

Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa 
Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju 
Świąt Wielkanocnych, spędzonych wśród 
srebrnych bazi i kochającej rodziny, przy 

wspólnym stole
 

życzy Burmistrz Knyszyna 
Jarosław Antoni Chmielewski

Z okazji Wielkiejnocy najlepsze  życzenia: 
niech zmartwychwstały Chrystus wspiera Was 

swymi łaskami i da Wam moc pokonywania 
codziennych trudności życia.

 

Mieszkańcom gminy Knyszyn —
Irena Wysocka Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Knyszynie

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 
wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu 

i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz smacznego Święconego 

w gronie rodziny.
 

Czytelnikom składa 
Redakcja  „Nowego Gońca Knyszyńskiego”
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AKTUALNOŚCI

Informacje z pracy samorządu
• Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o 
dofinansowanie budowy wiaty turystyczno–rekreacyjnej w Knyszynie wraz z 
zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.

• W trakcie opracowania jest wniosek o dofinansowanie budowy altany 
rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku oraz budowy siłowni zewnętrznej przy 
ZSO w Knyszynie.

• Trwają prace przy opracowywaniu projektu diagnozy dotyczącej delimitacji 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Knyszyn.

• W trakcie opracowania jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o 
dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

• Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie 
przebudowy budynku po dawnym posterunku na potrzeby biblioteki.

• 14 marca ogłoszono przetarg na dostawę kruszywa drogowego oraz 
profilowanie i równanie nawierzchni drogowych na terenie gminy Knyszyn   
w roku 2017, termin składania ofert upłynął 24 marca, wpłynęły 3 oferty.

• 16 marca upłynął termin wpłaty wadium w trzecim przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż działki w Zofiówce nr geod. 33/4 (budynek 
byłego domu nauczyciela). Nikt nie wpłacił wadium.

• Przekazano plac budowy dla inwestycji polegających na przebudowie dróg 
powiatowych do wsi Czechowizna i wsi Jaskra.

• Zamówiono tablice kierunkowe do nieruchomości dla sołectw Guzy oraz 
Kalinówka Kościelna. 

• Uzyskano pozwolenie na budowę wiaty rekreacyjnej na działce o nr 
ewidencyjnym 680/2 obręb Knyszyn (żwirowania na Górze Królowej Bony w 
Knyszynie). 

• Dokonano zgłoszenia budowy siłowni zewnętrznej w Knyszynie.

• Wykonano projekt oraz dokonano zgłoszenia wykonania budowy placu 
zabaw w Knyszynie Zamku.

• Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy altany 
rekreacyjnej w Knyszynie Zamku.
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AKTUALNOŚCI

Śpiewy w Kalinówce
 

Knyszyński Ośrodek Kultury zapra-
sza na zgromadzenie modlitewne w 
kościele parafialnym w Kalinówce 
Kościelnej, które odbędzie się            

008 kwietna (sobota) o godzinie 10 .
Będzie to okazja do mod-

litwy w formie wspólnego śpiewu.                       
 •

• Ze środków budżetu państwa w bieżącym roku zmodernizowane będą 
odcinki na drodze krajowej nr 65: przejście przez Downary Plac, Knyszyn – 
Dobrzyniewo Cegielnia, Osowiec Twierdza – Downary Plac na odcinku 
Rybaki – Mońki i Mońki – Knyszyn. 

• Została ogłoszona rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Knyszyn.

• W marcu rozpoczął się sezon sportowy na boiskach Orlika. Gmina Knyszyn 
zakwalifikowała się do projektu „Lokalny animator sportu”. Otrzymano 
dofinansowanie na okres od marca do listopada 2017 r. na organizację zajęć 
sportowo-rekreacyjnych w kwocie 1100 zł na każdy miesiąc.
 

• W lutym Gmina Knyszyn zakwalifikowała się do kolejnej edycji Projektu 
Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. W ramach porozumienia 
zawartego z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym      
4 grupy uczniów klas I-III szkół podstawowych wezmą udział w nauce 
pływania.

• W grudniu ubiegłego roku Gmina Knyszyn zgłosiła obie szkoły do udziału    
w programie Szkolny Klub Sportowy. Od lutego w szkołach prowadzone są 
bezpłatne dla uczniów zajęcia sportowe SKS. Wkładem gminy jest bezpłatne 
użyczenie obiektów sportowych na potrzeby zajęć.

• Od dnia 1 marca 2017 r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w budynku 
Urzędu Miejskiego w Knyszynie, czwartek godz. 14.00 – 18.00 i piątek        
godz. 8.00 – 12.00.

• Od 1 kwietnia w gminie Knyszyn taryfa za dostarczenie wody wynosi       
31,95 zł netto za 1m  plus VAT 8%, zaś taryfa za odprowadzanie ścieków — 

34,04 zł netto za 1m  plus VAT 8%.
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AKTUALNOŚCI

dal niej nieruchomości (d
biegłaby przez sam Knyszyn, a jego 
obrzeżami).

Białostocki oddział Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad od kilku lat przygotowy-
wał się do budowy trasy. W 2011 r. 
odbyły się w Knyszynie konsultacje 
społeczne i dyskusja na ten temat. W 
2015 r. poprzedni rząd zagwaranto-
wał w „Programie budowy dróg 
krajowych” znaczne przyśpieszenie 
inwestycji w województwie podla-
skim oraz środki na jej finalizację. 
Jako pierwszy do realizacji miał 
ruszyć odcinek Korycin – Choroszcz, 
czyli właśnie ten z Knyszynem (tu 
większość przygotowań już było za 
GDDKiA). Planowano, że podpisa-
nie umowy z wykonawcą w systemie 
„projektuj i buduj” nastąpi w 2018 r., 
a  w la tach 2019-2022 będą 
prowadzone roboty budowlane. 
Wtedy też Paweł Olszewski, ówczes-
ny wiceminister infrastruktury i 
rozwoju mówił, że „nie ma sensu 
wszczynać niepotrzebnych dyskusji 
o przebiegu trasy, bo to opóźni 
inwestycję”. Podawał przy tym 
przykład S5 — debatowano, czy 
droga ma iść przez Bydgoszcz, czy     
z pomięciem tego miasta, co skutko-
wało tym, że nie zbudowano jej         
w ogóle.

roga nie O Via Carpatia laczacej
Europy z krajami bałtyckimi mówi 
się od 2006 r., gdy przedstawiciele 
władz Litwy, Polski, Slowacji i 
Wegier podpisali w tej sprawie 
Deklaracje Lancucka. W 2008 r. do 
inwestycji zdecydowały się dołączyć 
Rumunia, Bulgaria i  Grecja .  
Zaplanowano, że na terenie Polski 
korytarz transportowy w wiekszosci 
ma pokrywać sie z drogą ekspresową 
S19, wzdłuż wschodniej granicy 
kraju. Chyba najgorętsze dyskusje 
wzbudzał jego przebieg w woje-
wództwie podlaskim. 

W 2009 r. ostatecznie 
zdecydowano, że nie poprowadzi po 
istniejącej drodze przez Czarną 
Białostocką, a przez Knyszyn i 
Korycin. Ówczesna ekipa rządząca 
podkreślała, że trasa, choć dłuższa, 
pozwoli chronić połacie cennej 
Puszczy Knyszyńskiej. Taka decyzja 
ucieszyła knyszynian — nie od dziś 
wiadomo, że trasa szybkiego ruchu 
wpływa na rozwój gospodarczy 
okolicy — wzdłuż niej potrzebna jest 
baza gastronomiczna i noclegowa, a 
także może przyciągnąć inwestorów 
z uwagi na łatwość transportu. Budo-
wa drogi daje również możliwość 
sprzedaży gruntów (płacone są spore 
odszkodowania) i oznacza ogólnie 
wzrost wartości położonych nieopo-

 południe 

Kiedyś ominęła nas kolej, teraz może być 
podobnie

S19 poza Knyszynem?
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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AKTUALNOŚCI

— 40-kilometrowy fragment na 
odcinku Korycin (z obwodnicą 
Korycina) – Knyszyn – Dobrzyniewo 
– Choroszcz wraz z „podłączeniem” 
obwodnicy Wasilkowa – od węzła 
Sochonie do Dobrzyniewa Dużego 
ma już decyzję środowiskową, 
wydaną przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Białymstoku  
21 grudnia 2015 r, która stała się 
ostateczna 3 lutego 2016 r. — 
przypomina burmistrz Knyszyna 
Jarosław Antoni Chmielewski.

Pomimo bardzo zaawanso-
wanych prac nad przygotowaniem 
dokumentacji, wydanych już wielu 
decyzjach administracyjnych (dla 
takiej inwestycji trwa to zawsze kilka 
lat) obecny rząd zastanawia się, czy 
nie zaczynać wszystkiego od 
początku — znowu rozpoczęły się 

dyskusje, czy trasy nie pociągnąć 
jednak przez Czarną Białostocką 
zamiast przez Knyszyn. To oznacza 
stratę kilku lat i wielu milionów 
złotych już wydanych na przygoto-
wania. Taka decyzja jest na rękę 
samorządom powiatu sokólskiego, 
które dostały nadzieję na przy-
ciągnięcie inwestycji, a dla rządzą-
cych to odwleczenie w czasie wydat-
ków, na które po wypełnieniu rozbu-
dowanego programu socjalnego      
nie starcza w budżecie państwa 
pieniędzy.

Odcinek Kuźnica – Korycin 
– Knyszyn – Białystok Zachód omija 
obszary Natura 2000: Puszcza 
Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska. 
Zmiana trasy spowoduje, iż przebie-
gać ona będzie przez tereny 
specjalnej ochrony ustanowione w 

Konsultacje ws. przebiegu a . Knyszyn, wrzesień 2011 r.Vi  Carpatia
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AKTUALNOŚCI

dyrektywach w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa oraz w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych, 
dzikiej fauny i flory. Droga może 
oznaczać degradację jednego z 
najcenniejszych polskich komplek-
sów przyrodniczych, z którym, lepiej 
niż ze swoją historią, Knyszyn jest 
kojarzony w całym kraju. Inna 
możliwość w przypadku, gdyby 
uparto się na wariant przez Czarną 
Białostocką, to brak możliwości 
budowy drogi w ogóle. 
— Z uwagi na negatywne skutki dla 
potencjalnych siedlisk sieci Natura 
2000 wyrażamy uzasadnioną obawę 
czy droga ta w ogóle powstanie — 
obawia się Jarosław Antoni Chmie-
lewski. — Realizacja odcinka S19 
Choroszcz – Dobrzyniewo Duże – 
Knyszyn – Korycin zapewni, że 
działania w dziedzinie polityki 
transportu będą zgodne z ogólnym 
ustawodawstwem w dziedzinie 
ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi ochrony i zarządzania 
obszarami Natura 2000 — dodaje 
burmistrz Knyszyna.

W marcu tego roku wicemi-
nister infrastruktury i budownictwa 
Jerzy Szmit zapowiedział, że resort 
zrobi badania środowiskowe dla trasy 
przez Czarną Białostocką i wtedy 
zostanie wybrany jej wariant. Czyli, 
optymistycznie, jeśli okażą się one na 
nic, to zostaną wydane kolejne 
miliony i inwestycja opóźni się. W 
najgorszym dla Knyszyna wypadku, 
przebieg trasy będzie zmieniony, 
albo ona nie powstanie. W tej chwili 
żadne terminy nie są podawane.
— Obecnie powiat moniecki nie 
posiada dogodnego połączenia ze 

stolicą, Warmią i Mazurami oraz 
Białorusią i Litwą. Ogromne znacze-
nie mają względy gospodarcze, 
związane z możliwością aktywizacji 
obszarów problemowych, dotknię-
tych strukturalnym bezrobociem. 
Postulowana droga ekspresowa wraz 
z układem linii kolejowej Białystok – 
Ełk utworzyłaby wielofunkcyjny 
korytarz transportowy — bodziec 
stymulujący rozwój naszego regionu. 
Bez niej nie pojawią się u nas duże, 
poważne inwestycje,  których 
brakuje. Ta trasa to także nieoceniona 
pomoc dla rozwoju turystyki i 
poprawy bezpieczeństwa na drodze 
— uważa burmistrz Knyszyna, który 
ma nadzieję, że inwestycja ta zostanie 
przeprowadzona zgodnie z obecnym 
projektem.

Czy tak się stanie? Zobaczy-
my, czy rząd funduje nam powtórkę 
scenariusza sprzed lat, gdy poza 
Knyszynem poprowadzono tory 
kolejowe. Teraz ominąć nas może też 
trasa szybkiego ruchu.

Na tymczasowe pocieszenie 
mamy obiecany remont. 20 marca 
Jerzy Szmit, zatwierdził programy 
inwestycyjne dla kilku „krajówek”. 
Wśród nich znalazła się przebudowa 
drogi nr 65 na półtorakilometrowym 
odcinku Knyszyn – Cegielnia. Ma 
ona być zrealizowana w 2017 r. 

S19 na terenie wojewódz-
twa podlaskiego miała być projekto-
wana jako droga dwujezdniowa, z 
dwoma pasami ruchu w każdą stronę 
plus pasami awaryjnym i rozdzie-
lającym oraz być przystosowana             
do ruchu ciężkiego i prędkości            
120 km/h.                                          •
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Miło nam poinformować, że w 
styczniowym numerze ,,Mody na 
Zdrowie” zostały podane nazwiska 
nominowanych do nagrody Anioły 
Farmacji i Anioły Medycyny 2016 
roku.

Spośród wielu tysięcy 
zgłoszeń (jak czytamy w artykule) 
nadesłanych do Komitetu Organiza-
cyjnego Nagrody, nominacje w V 
Jubileuszowej Edycji Nagrody Anioły 
Farmacji i  Anioły Medycyny 
otrzymali ci, którzy zdobyli najwięcej 
głosów pacjentów.

Kapituła Honorowa pod 
p r z e w o d n i c t w e m  p r o f e s o r a              
dr. hab. n. med. Jerzego Woy-              
-Wojciechowskiego — prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego, 
wyłoniła nazwiska 100 farmaceutów 
i 100 lekarzy. Wśród nominowanych 
znalazła się ordynator knyszyńskiego 
szpitala pani dr Ludmiła Łapińska. 
Serce za serce — to hasło, które 
przyświecało tym, co mogli wyrazić 
swoją wdzięczność zgłoszeniem Pani 
Doktor do nagrody.

Gratulujemy i życzymy, aby 
dzierżąc ster w swoich rękach mogła 
nadal cieszyć się zaufaniem tych, 
którzy knyszyński przyjazny szpital 
najbardziej cenią.

20 marca  odbyła  s ię  
uroczysta gala, podczas której 
ogłoszono laureatów nagrody Anioły 
Farmacji i Anioły Medycyny 2016 
roku. V jubileuszowa edycja 
nagrody, w tym roku odbyła się pod 

hasłem „Serce za Serce”. Podkreśla 
ono, że w procesie terapii relacja 
pacjent — lekarz — farmaceuta jest 
źródłem odwagi i siły w walce z 
chorobą, a dobro i zdrowie pacjenta 
powinno być istotą służby zdrowia. 
To jedyna nagroda społeczna, do 
której laureatów nominują pacjenci, 
kierując się przede wszystkim oceną 
postawy lekarza czy farmaceuty 
wobec pacjenta. Wręczenie statuetek 
odbyło się w Filharmonii Narodowej, 
w Warszawie podczas gali połączo-
nej z występem gwiazdy opery 
światowego formatu Małgorzaty 
Walewskiej. Podczas uroczystości   
dr Ludmile Łapińskiej towarzyszył 
Jarosław Antoni Chmielewski, 
burmistrz Knyszyna.                      •

RED

Anioł Medycyny
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Pani doktor, proszę przyjąć 
serdeczne gratulacje z okazji 
nominowania do Nagrody Anioł 
Medycyny.
Dziękuję, ale jest to przede wszyst-
kim zasługa pacjentów, którzy mnie 
zgłosili do tej nagrody, odpowiednio 
przekonująco uzasadniając swój 
wybór. Pacjenci też w tajemnicy 
przede mną tak zagłosowali, że udało 
mi się uzyskać nominację, co jest dla 
mnie bardzo dużym wyróżnieniem.

War to  podkreś l i ć ,  że  
spośród pięciu tysięcy zgłoszeń do 
Nagrody Anioł Medycyny i Anioł 
Farmacji z całego kraju, kapituła 
wybrała 200 osób, które zostały 
nominowane do tej nagrody. Tym 
bardziej chciałabym podziękować 
pacjentom za ich uznanie.

Jak obecnie wygląda sytuacja 
naszego szpitala?
Szpital, którym kieruję od 2012 roku, 
składa się z Oddziału Chorób Wew-
nętrznych, Zakładu Opiekuńczo-        
-Leczniczego i Poradni Kardiolo-
gicznej. Zatrudniamy tutaj ośmiu 
lekarzy, a trzech dodatkowo dojeżdża 
na dyżury. Pracują tutaj też 23 
pielęgniarki.

Na internie mamy 40 łóżek 
oraz 2 łóżka intensywnego nadzoru.

Jest też przychodnia, gdzie 
jest trzech lekarzy rodzinnych oraz   
od ponad roku lekarz pediatra, na 
którego pomoc jest ogromne zapo-
trzebowanie społeczne. 

Sytuacja finansowa nie jest 
zła, chociaż ostatni rok zakończyli-
śmy na niewielkim minusie. Udało się 
za to w ostatnim czasie wyremon-
tować windę oraz pomieszczenie 
Poradni Ogólnej (czyli przychodni).

Wsparcie mieszkańców i oko-
licznej ludności też chyba jest 
ważne?

Rozmowa z doktor Ludmiłą Łapińską nominowaną do 
Nagrody Anioł Medycyny 2016
 

Pacjenci nas doceniają 

Podczas gali, na której wręczano nagrody 
Anioł Medycyny
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Trzeba powiedzieć, że nasz szpital 
nie istniałby bez pomocy mieszkań-
ców okolicznych miejscowości, 
którzy pomagają nam przede 
wszystkim dostarczając produkty 
żywnościowe, z których sporządzane 
są posiłki.

Przy tej okazji apelowa-
łabym także o przekazanie po raz 
kolejny 1% podatku na potrzeby 
naszego szpitala.

A czy nie jest tak, że nasz szpital 
konkuruje ze szpitalem moniec-
kim?
Nie powiedziałabym tak, ponieważ 
my mamy swoich pacjentów, a 
moniecki ZOZ swoich. Muszę 
podkreślić, że leczenie w naszym 
szpitalu wybierają mieszkańcy z 
całego powiatu monieckiego, 
również z Moniek. Jest bardzo dużo 
pacjentów z odleglejszych stron, z 
całego województwa podlaskiego, 
ale też zdarzają się pacjenci z innych 
województw, którzy chcą się u nas 
leczyć. Po prostu nasz szpital cieszy 
się dobrą opinią.

Z czego może wynikać ta 
opinia?
Na pewno pacjenci doceniają opiekę 
medyczną, ale też podoba im się 
atmosfera w szpitalu i choćby to, że 
podajemy dobre posiłki. W odróż-
nieniu od dużych szpitali, gdzie 
dowożony jest catering, u nas jest 
kuchnia, która serwuje dobre posiłki, 
niemal jak w domu.

A jak przedstawia się przy-
szłość szpitala?
Wszystko wskazuje na to, że nasz 

szpital zafunkcjonuje w projektowa-
nej sieci szpitali. Wynika to z tego, że 
mamy izbę przyjęć otwartą 24 
godziny na dobę oraz mieliśmy od 
kilku lat stały kontrakt z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Na pewno bycie 
w sieci będzie dodatkową gwarancją 
istnienia placówki.

Jakie w takim razie są pani 
plany na przyszłość?
Chciałabym, aby w przyszłości 
została wykonana termomoderni-
zacja całego budynku szpitala. W 
najbliższym czasie wyasfaltowany 
zostanie natomiast plac pomiędzy 
budynkami.

W dalszej przyszłości 
chcielibyśmy zamontować windę 
zewnętrzną w budynku przychodni, 
gdzie dałoby się otworzyć dwie nowe 
poradnie: ginekologiczną i diabeto-
logiczną.

Wymiany wymaga także 
sprzęt medyczny, który niestety 
stopniowo zużywa się, przede 
wszystkim urządzenie USG.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Marek Olesiewicz

Ludmiła Łapińska jest lekarzem 
internistą, pracuje w knyszyńskim 
szpitalu od 15 lat; od grudnia 2012 
roku pełni obowiązki dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Knyszynie. Od 
kilku lat mieszka w jednej ze wsi na 
skraju Puszczy Augustowskiej, gdzie 
wolny czas spędza uprawiając ogród.
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Zajęcia dla dzieci 
i młodzieży z piłki nożnej

Burmistrz Knyszyna zaprasza na 
bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci 
i młodzieży z piłki nożnej.

Zajęcia odbywają się na 
obiektach sportowych przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Kny-
szynie i są prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę trenerską, 
zgodnie z poniższym harmonogra-
mem.

Roczniki 2008-2009
Trener: Adam Kozłowski
Wtorek 14.15–15.45
Czwartek 14.15–15.45

Roczniki 2006-2007
Trener: Kamil Wysocki
Poniedziałek 15.30–17.00
Czwartek 15.30 –17.00

Roczniki 2003-2005
Trener: Rafał Ziemkiewicz
Wtorek 16.00 – 17.30
Czwartek 16.00 – 17.30

Roczniki 2000-2002
Trener: Łukasz Kropiwnicki 
Poniedziałek 18.30 – 20.00
Czwartek 18.30 – 20.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
zajęciach.

                                          •

Jeszcze jeden 
sukces Huzara

Zawodnicy Huzara Taekwondo 
Knyszyn Mariusz Jerzy Mosiej i 
Justyna Osiecka w uznaniu swoich 
sukcesów zostali wyróżnieni stypen-
diami prezydenta Białegostoku. 
Uroczyste przyznanie odbędzie się na 
Stadionie Miejskim w Białymstoku 
już 31 marca.

To kolejny sukces zespołu, 
w którym prawie trzydziestu 
zawodników trenuje trzy razy w 
tygodniu, pod kierunkiem Mariusza 
Jerzego Mosieja. Huzar Taekwondo 
Knyszyn istnieje od kilku lat przy 
Knyszyńskim Ośrodku Kultury. 
Ostatnio zespół otrzymał od burm-
istrza Knyszyna Jarosława Antoniego 
Chmielewskiego dofinansowanie na 
zakup strojów w wysokości 2000 zł.

Gratulujemy dotychczaso-
wych sukcesów i życzymy kolej-
nych!                                                •

M. Olesiewicz
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Spotkanie autorskie w bibliotece

23 marca w naszej bibliotece gościła 
pisarka Joanna Kmieć autorka 
książek dla dzieci: „Tajemnica 
trzynastego piętra” oraz „Papuk, 
czyli o potwornym apetycie na 
książki”. Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Książnicę Podlaską     
w Białymstoku w ramach Dysku-
syjnych Klubów Książki, w których 
nasza biblioteka bierze czynny 
udział.

Spotkanie autorka roz-
poczęła od przeczytania fragmentów 
książki „Tajemnica trzynastego 
piętra”, a następnie zaproponowała 
kreatywne zabawy do tekstu. 
Podczas spotkania dzieci bawiły się 
w detektywów i tropicieli śladów, 
odgadywały zagadki, dobrane w pary 
rysowały z zawiązanymi oczami 
portret pamięciowy bohatera książki.  
Mogły też z zakrytymi oczami 
spróbować otworzyć zamek czy 
kłódkę. Takie zabawy okazały się 
bardzo atrakcyjne.

Autorka, z wykształcenia 
pedagog, bardzo szybko nawiązała 
kontakt z dziećmi, a swoim zaanga-
żowaniem w spotkanie zachęciła 
uczestników do działania. Ucznio-
wie klas IIIa i IIIb SP w Knyszynie na 
zakończenie spotkania obdarowali 
pisarkę dyplomem i kwiatami, mieli 
też okazję kupić książki Joanny 
Kmieć z jej autografem. My również 
zakupiliśmy książki autorki i są one 
do wypożyczenia dla naszych 
czytelników.                                     •

13

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

W knyszyńskiej bibliotece gościła pisarka Joanna 
Kmieć
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KONKURS „ZDOBNICTWO OBRZĘDOWE CYKLU 
WIOSENNEGO I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH”

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Mońkach, Knyszyńskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta, Knyszyński Ośrodek Kultury

Cele Konkursu:
- Aktywizacja środowiska lokalnego;
- Podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej ze świętami 
wielkanocnymi, wiosną i zielonym karnawałem;
- Wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do 
konkursu młodego pokolenia;
- Rozwój postaw twórczych.
 

Konkurs obejmuje:
- Pisanki wykonane na jajku pełnym lub wydmuszkach
Uwaga! Ze względu na trwałość pisanki prosimy o dłuższe gotowanie jajek. 
Niedogotowane pękają, pokrywają się wyciekami i nie mogą być oceniane 
przez jury. Obowiązuje tradycyjna technika wykonania, barwienie 
barwnikami naturalnymi lub chemicznymi;
- Palmy i ozdoby domu (kwiaty, pająki, wycinanki) powinny być wykonane 
zgodnie z tradycją miejscową. Do wykonania kwiatów można użyć kolorowej 
bibułki, piór itp. Zaś palmy nie mogą być wyłącznie kompozycjami 
bibułkowymi (co spowoduje dyskwalifikację), lecz muszą być połączone z 
żywą zieloną roślinką, np. bukszpanem, barwinkiem itp.
 

Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy 9 kwietnia (Niedziela 
Palmowa) o godzinie 9.30 dostarczą swoje prace na plac przed Urzędem 
Miejskim w Knyszynie;
- Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia zawierającą: imię i 
nazwisko, adres i wiek autora ;
- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów;
- Do konkursu można zgłaszać palmy w dwóch kategoriach: kat. I — dorośli, 
kat. II — rodzinna (dziecko + rodzice, dziadkowie);
- Do konkursu można zgłaszać pisanki w dwóch kategoriach: kat. I — od 5 do 
10 sztuk pisanek — dorośli; kat. II — od 5 do 10 pisanek — dzieci.
 

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i 
wyróżnienia. Preferowane będą tradycyjne wzory. Ocena jury jest ostateczna.
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Knyszynianki, grupa śpiewacza z Kalinówki Kościelnej oraz knyszyński zespół 
młodzieżowy wzięli udział w tradycyjnych zapustach w Podlaskim Muzeum 
Kultury Ludowej. W programie były m.in. palenie chochoła, smażenie chrustu i 
tańce
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Burmistrz Knyszyna
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta

Starostwo Powiatowe w Mońkach 
Knyszyński Ośrodek Kultury 

zapraszają na
 

XVI Międzynarodowe Spotkania Wiosennego
Kolędowania z Konopielką

 

z udziałem grup z Litwy i Białorusi
 

23 kwietnia 2017 r. 

W programie:
00Godz. 11  — msza święta w intencji uczestników i gości 

Międzynarodowych Spotkań
00Godz. 12  — inauguracja XVI Międzynarodowych Spotkań 

Wiosennego Kolędowania z Konopielką — sala widowiskowa 
Knyszyńskiego Ośrodka Kultury

15 00Godz. 12 -16  — koncert galowy — prezentacja pieśni 
konopielkowych
- Kiermasz rękodzieła ludowego
- Stoiska gastronomiczne

23 kwietnia już po raz kolejny w 
Knyszynie spotkają się zespoły 
śpiewacze z naszego regionu oraz z 
Białorusi i Litwy przy okazji 
Międzynarodowych Spotkań Wio-
sennego Kolędowania z Konopielką. 
To już piętnaste spotkania, dzięki 
którym ten tradycyjny zwyczaj nie 
tylko nie umarł, ale także przeżywa 
rodzaj renesansu. 

Zwyczaj kolędowania z 
konopielkami już wieki temu wpisał 
się w kalendarz liturgiczny Kościoła 
katolickiego, chociaż wszystko 
wskazuje na to, że swoje korzenie ma 
w prastarych słowiańsko-bałtyjskich 
obrzędach. To, że zwyczaj ten istniał 

właśnie na Podlasiu, na Białorusi i 
Litwie, świadczy o wspólnych 
źródłach kultury tego regionu.

Dzięki spotkaniom kono-
pielkowym Knyszyn w poważny 
sposób zaistniał na folklorystycznej 
mapie całego dużego regionu dawne-
go pogranicza polsko-litewskiego. 
Dzięki konopielkom nasze miasto 
kojarzone jest w świadomości folklo-
rystów, etnografów i wszystkich 
miłośników tradycyjnej kultury 
ludowej. To nasza cegiełka wniesiona 
do zachowania świadomości wspól-
nych korzeni.                                    •

M. Olesiewicz
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18 marca odbył się XX Powiatowy 
Przegląd Pieśni Wielkopostnych       
(z udziałem grupy śpiewaczej z 
Chraboł), zorganizowany przez 
Knyszyński Ośrodek Kultury w 
pięknej scenerii wnętrza kościoła 
parafialnego w Knyszynie. 

Poprzedzony nabożeń-
stwem Gorzkich Żalów zaśpiewa-
nych przez uczestników przeglądu, 
był wyjątkowym wydarzeniem 
kulturalnym i religijnym.                  •

 

J. Konopko

Przegląd Pieśni 
Wielkopostnych
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 I części artykułu pisałem, 
że wśród 13 profesorów Wrozpoznałem wicerektora 

s e m i n a r i u m ,  k s .  R o m u a l d a  
Jałbrzykowskiego, który okaże się 
najwybitniejszym i najbardziej 
utytułowanym spośród polskich 
księży uwiecznionych na tytułowym 
tableau. Poniżej przedstawię tylko 
skrótową notkę biograficzną. Osoby 
szczególnie zainteresowane postacią 
tego wybitnego duszpasterza i 
polskiego patrioty odsyłam do 
„Biografii Abpa Romualda Jałbrzy-
kowskiego metropolity wileńskiego” 
autorstwa Ks. Adama Szota.

Romuald Jałbrzykowski 
urodził się 7 lutego 1876 r. we wsi 
Łętowo-Dąb, parafia Kołaki Kościel-
ne w powiecie Wysokie Mazowiec-
kie. Jego rodzina wywodziła się         
z drobnej szlachty mazowieckiej. 
Romuald uczęszczał w latach 1883-   
-1886 do szkoły elementarnej w 
Kołakach, a następnie w latach 1886-
-1893 kontynuował naukę w 
Klasycznym Gimnazjum Męskim w 
Łomży. Jesienią 1893 r. rozpoczął 
studia teologiczne w Seminarium 

Duchownym w Sejnach. W 1898 r. 
przyjął święcenia subdiakonatu i 
diakonatu i w tym samym roku 
rozpoczął studia na Akademii 
Duchownej w Petersburgu, gdzie       
9 marca 1901 r. otrzymał święcenia 

Tableau, 
historia jednego zdjęcia  
Część II

KRZYSZTOF BAGIŃSKI

Ks. Romuald Jałbrzykowski. 
z tableau

Zdjęcie      
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kapłańskie. Akademię ukończył w 
1902 r. Po powrocie do diecezji 
sejneńskiej mianowany został 
wikariuszem w parafii Wąsosz, 
jednak nie objął proponowanej mu 
funkcji. Wkrótce został kapelanem 
bpa Baranowskiego. Od 1902 r. był 
profesorem w Seminarium Duchow-
nym w Sejnach. W 1908 r. objął 
funkcję wicerektora seminarium, a w 
1910 r. mianowany został kanoni-
kiem katedralnym w Sejnach (w 
czasie I wojny światowej seminarium 
duchowne przeniesiono do Mohyle-
wa). Po powrocie do Polski w 1918 r. 
mianowano go na proboszcza w 
Radziłowie, jednak tylko na okres 
dwóch miesięcy. 29 lipca 1918 r. 
wyznaczony został w Rzymie na 
biskupa tytularnego Kuzy i sufragana 
diecezji sejneńskiej, administrował 
polską częścią tej diecezji. Dnia 15 
grudnia 1925 r. został ordynariuszem 
nowoutworzonej diecezji łomżyń-
skiej. Od 1926 r. arcybiskup metropo-
lita wileński, w latach 1945-1955 w 
Białymstoku. Pochowany w katedrze 
białostockiej.

Przytoczę kilka faktów 
świadczących o patriotycznej drodze 
życia abpa Romualda Jałbrzykow-
skiego.

Podczas pobytu w Sejnach 
aktywnie angażował się w działal-
ność narodowo-społeczną. Powołał 
do życia stowarzyszenie „Gospo-
darz”, Związek Katolicki, Koło 
Macierzy Polskiej. 

W czasie wojny polsko-        
-bolszewickiej stanął na czele 
społecznego Komitetu Obrony 
Łomży. Podczas okupacji Łomży 
przez Armię Czerwoną został na 

kilka dni aresztowany. Za wielkie 
zasługi podczas najazdu bolszewic-
kiego uhonorowano go Krzyżem 
Walecznych. 

Po zajęciu Wilna przez 
Litwinów w październiku 1939 r. abp 
Jałbrzykowski popadł w ostry 
konflikt z nowymi władzami. W 
czasie okupacji niemieckiej poparł 
akcję ratowania Żydów. 22.03.1942 r. 
abp Jałbrzykowski został areszto-
wany przez gestapo i do 1944 r. był 
internowany w klasztorze księży 
Marianów w Mariampolu. Po 
wkroczeniu Armii Czerwonej na 
tereny archidiecezji wileńskiej, 
powrócił do Wilna. komenda okręgu 
wileńskiego Armii Krajowej uhono-
rowała go Złotym Krzyżem Zasługi   
z Mieczami.

25.01.1945 r. abp Jałbrzy-
kowski został aresztowany przez 
NKGB i osadzony w więzieniu na 
Łukiszkach. Oskarżono go, że w 
okresie 1940/41 był jednym z 
inspiratorów podziemnej polskiej 
antysowieckiej organizacji Związek 
Walki  Zbrojnej ,  a  następnie 
współpracował z Delegaturą Rządu 
Polskiego na Kraj w czasie okupacji 
niemieckiej, z polskimi stron-
nictwami politycznymi oraz z Armią 
Krajową, a po wypędzeniu Niemców 
z LSRS, jako arcybiskup metropolita 
wileńskiej rzymskokatolickiej 
archidiecezji popierał wszelkie 
antysowieckie działania kierow-
nictwa polskiego nacjonalistycznego 
podziemia. Więziony był w brudnej, 
wilgotnej, pojedynczej piwnicy 
więziennej z wybitymi oknami. 
Poddawano go dręczącym przesłu-
chaniom w nocy. Zwolniony po 
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miesiącu ze względu na stan zdrowia, 
odmówił wydania odezwy z apelem 
do Polaków, aby opuszczal i  
Wileńszczyznę. Proboszczom polecił 
pozostać w parafiach tak długo, jak 
długo będą w nich polscy wierni. W 
kwietniu 1945 r. abp. Jałbrzykow-
skiemu nakazano opuścić teren 
ZSRR i udać się do Polski. Tu osiadł 
w Białymstoku.

Około 7 km w prostej linii od wsi 
Łętowo-Dąb, rodzinnej miejsco-
wości abpa Jałbrzykowskiego, w 
sąsiedniej parafii, położony jest 
ówczesny drobnoszlachecki zaścia-
nek, wieś Gołasze Mościckie, 
miejsce pochodzenia ks. Szymona 
Bagińskiego. Jego zdjęcie umie-
szczono, jako pierwsze z lewej, na 
samym dole tableau, co może 

sugerować, że był wtedy alumnem 
pierwszego roku. 

Oto jak pisał w swoim 
życiorysie z 1928 r: „Ja ks. Szymon 
Bagiński urodziłem się, jako syn 
ziemi Podlaskiej, we wsi Gołasze 
Mościckie, powiatu i gminy Wysokie 
Mazowieckie, w parafii Kuleszskiej   
z ojca Ludomira Franciszka i z matki 
Florentyny z Kuleszów, dnia 27 
października 1886 roku.”

Dostał imię po dziadku 
Szymonie Tadeuszu Bagińskim     
(ur. 1820 r.), pochodzącym ze wsi 
Chojane Sierocięta, który w 1842 r. 
ożenił się z Antoniną Zaremba       
(ur. 1823 r.), pochodzącą z tej samej 
parafii, dziedziczką gospodarstwa we 
wsi Gołasze Mościckie.

Rodzice ks. Szymona, 
Ludomir Franciszek Bagiński (ur. 
1853 r.) oraz Florentyna Kulesza (ur. 
1859 r.), pochodząca ze wsi Kulesze 
Podawce, córka Antoniego i Marian-
ny Czarnowskiej, zawarli związek 
małżeński w 1878 r. w kościele 
parafialnym Kulesze Kościelne.

Szymon jest ich czwartym 
synem.  P ie rwszy,  S tan i s ł aw            
(ur. 1880 r.) umarł, jako niemowlę; 
drugiego,  P io t ra  Aleksandra             
(ur. 1881 r.) zaprosiła w swoje szeregi 
carska armia (zwolniony po 15 latach 
służby, pozostając kawalerem, pełnił 
przy rodzinie mojego dziadka 
zaszczytną funkcję stryja, był też 
ojcem chrzestnym mojego ojca); 
trzeci Ludwik (ur. 1884 r.) wyemigro-
wał do Ameryki (w 1906 r. wypłynął   
z Hamburga, mieszkał w Waszyngto-
nie); czwarty, Szymon (ur. 1886 r.) 
był księdzem; piąty, Stanisław (ur. 
1895 r.), mój dziadek, został na 

Szymon Bagiński jako alumn. Zdjęcie 
z tableau
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rodzinnym, 12-hektarowym gospo-
darstwie, zmarł w 1978 r.; szósty 
Hieronim zmarł jako dziecko w   
1905 r. Mieli też cztery córki: 
Apolonię, która zmarła na tyfus w 
czasie wojny, Zofię (ur. 1889 r.), 
która wyszła za mąż za Leona Czar-
nowskiego ze wsi Gołasze Puszcza, 
Mariannę (ur. 1891 r., zm. 1892 r.)      
i Annę (ur. 1893 r., zm. 1898 r.).

Szymon w 1907 r., ukończył 
Korpus Kadetów im. Aleksandra 
Suworowa w Warszawie. Na 
świadectwie ukończenia tego 
wojskowego gimnazjum figurują 
następujące oceny: język rosyjski — 
3, arytmetyka — 3, algebra — 3, 
geografia — 3, historia — 3. 
Świadectwo uprawniało do wstąpie-
nia do służby wojskowej drugiego 
stopnia, co dawało perspektywę 
kariery wojskowej w carskiej armii. 
Jak się okazało, zawodowa służba 
wojskowa nie była mu pisana.

Szymon wspierany przez 
rodziców i wuja ks. Józefa Kuleszę 
poszedł za głosem powołania i w 
1909 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Sejnach .  W 
życiorysie z 1928 r. pisał: „nauki 
wymagane do wstąpienia do 
seminarium pobierałem w Łomży”. 
Pochodził z bardzo religijnej rodziny. 
Oto jak pisał proboszcz parafii w 
Kuleszach Kościelnych: „Do J. 
Wielmożnego Księdza Regensa 
Seminarium Sejneńskiego. Niniej-
szym zaświadczam, że Szymon 
Bagińsk i  asp i ran t  do  S tanu  
Duchownego, jako też i jego rodzice 
są sprawowania moralnego, spełniają 
wzorowo przykazania Boga i 
Kościoła. Proboszcz parafii Kulesze. 

Funkajtis. Kulesze dnia 9 czerwca 
1907 r.” Wyjątkową religijność 
rodziny zapamiętałem z domu moich 
dziadków Stanisława i Anny, którzy 
byli zelatorami wiejskich kół 
Żywego Różańca. Osobno modliły 
się grupy męskie i żeńskie. Do dziś 
pamiętam wieczorne, różańcowe i 
sąsiedzkie spotkania w domu moich 
dziadków. Babcia była osobą 
niezwykle religijną, w Wielki Piątek 
nie spożywała żadnych potraw, pijąc 
tylko wodę. Będąc członkinią 
świeckiego III zakonu św. Fran-
ciszka, została pochowana w 
tradycyjnym, brązowym stroju tego 
zgromadzenia, przepasana sznurem. 
Tamtejsza społeczność wiejska była 
bardzo zintegrowana, życzliwa i 
wspierająca się w sytuacjach 
trudnych oraz pracach gospodarskich 
wymagających większego wysiłku, 

Szymon Bagiński. Zdjęcie ze świadec-
twa ukończenia Korpusu Kadetów
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rozpowszechniona była bezpłatna 
pomoc sąsiedzka, tzw. tłoki (np. przy 
omłotach zboża) kończące się 
wspólną biesiadą.

Ks. Szymon seminarium 
duchowne ukończył w 1914 roku. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 
Sejnach 15 listopada 1914 r. od 
biskupa Antoniego Karasia (Antanas 
Karosas). Ukończenie seminarium 
zbiegło się z wybuchem I wojny 
światowej. Jego pierwsza parafia to 
Zawady,  nas tępn ie  Wysokie  
Mazowieckie (od 1915 r.), Zambrów 
(od 1916 r.), Kolno (od 1918 r.) i 
Mały Płock (od 1920 r.). W 1921 r. 
został proboszczem nowej, małej 
parafii Kapice, erygowanej w 1918 r. 
W 1923 r., będąc jeszcze młodym 
kapłanem, został proboszczem para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Hodyszewie. To 
znane sanktuarium Matki Bożej 
P o j e d n a n i a  z  c u d o w n y m ,             
XVII-wiecznym, obrazem Matki 
Boskiej  Hodyszewskiej  było 
wcześniej po opieką duchownych 
unickich i prawosławnych. Ks. 
Szymon był proboszczem parafii w 
Hodyszewie do 1927 r. Jego posługa 
przypadła na bardzo trudne dla 
sanktuarium, powojenne lata. 
Spośród pięciu księży pracujących w 
tej parafii, w krótkim powojennym 
okresie (1917-1927), w pamięci 
parafian najbardziej utrwalił się ks. 
Szymon Bagiński. 

Warto chociażby skrótowo 
przedstawić wojenne losy parafii i 
cudownego obrazu. Latem 1915 r. 
duchowny prawosławny pełniący 
funkcję proboszcza, wraz z częścią 
swojej wspólnoty, uciekł przed 

nadchodzącymi wojskami niemie-
ckimi. W tym samym roku na 
przełomie lipca i sierpnia organista 
hodyszewskiej parafii Ignacy 
Maksymowicz Orlański zabrał i 
wywiózł w głąb Rosji cudowny obraz 
Matki Bożej wraz z wotami. 
Opuszczona cerkiew została przejęta 
przez kościół rzymskokatolicki, 
rozpoczęło się tworzenie zrębów 
nowej parafii rzymskokatolickiej w 
Hodyszewie, która powstała w 1917 
roku. Z tułaczki wojennej zaczęli 
w r a c a ć  d o  H o d y s z e w a  j e j  
mieszkańcy. Służący w armii carskiej 
Dominik Zaniewki po powrocie do 
Hodyszewa, nawiązał listowny 
kontakt z Ignacym Orlańskim i 
dowiedział się o miejscu przechowy-
wania obrazu Matki Bożej. O swoim 
odkryciu powiadomił ks. proboszcza. 
Po wojnie bolszewickiej w roku 1921 
na podstawie umów rewindykacyj-
nych, pojawiła się szansa odzyskania 
obrazu. Zabiegał o to ówczesny 
proboszcz hodyszewski ks. Szymon 
Bagiński wraz z ks. biskupem 
łomżyńskim Stanisławem Kostką 
Łukomskim. Obraz został odzyskany 
i w kwietniu 1926 r wrócił do 
Warszawy. Dzięki zabiegom prezy-
denta Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego, obraz po konserwacji, 
oprawiony w nowe, piękne ramy, 
został zwrócony do Hodyszewa w 
maju 1928 r. Przybycie obrazu 
odbyło się przy licznym udziale 
wiernych z całego regionu. 

K s .  S zy mon  n i e  by ł  
gospodarzem tych uroczystości, gdyż 
od 1 marca 1927 r. był już wikarym w 
parafii Wigry, a od 1 maja 1928 r. w 
parafii Puchoły. Przejście na 
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wikarego do odległej parafii Wigry i 
małej parafii Puchoły można uznać 
za degradację. W październiku    
1931 r. zostaje proboszczem parafii 
Borkowo, 1 kwietnia 1933 r. parafii 
Łosewo, a 1 lipca 1946 r. parafii 
Leman, położonej wśród lasów 
Puszczy Kurpiowskiej, gdzie umiera 
w wieku 70 lat. Oto notatka 
sporządzona po jego śmierci, 
przechowywana w łomżyńskim 
archiwum diecezjalnym: „Zmarł 
18.XII.56 r. Pogrzeb śp. Ks. Szymona 
Bagińskiego odbył się 22.XII,1956 r. 
Nabożeństwo żałobne odprawił Ks. 
Prob. Władysław Szepietowski* 
(kolega seminaryjny ks. Szymona i 
proboszcz jego rodzinnej parafii). 
Naukę powiedział Ks. Jan Snarski 
prob. z Turośli. Nad grobem 
p r z e m ó w i ł  K s .  W ł a d y s ł a w  
Szepietowski. Na pogrzebie było      
9 kapłanów z okolicznych parafii. Ks. 
Prob. Ap. Gliński spisał rzeczy, które 
zostały po śp. Ks. Szymonie 
Bagińskim. Powyższe dane z relacji 
ustnej Ks. Wł. Szepietowskiego. 
24.XII.56 r. Podpis nieczytelny.” 
Zostaje pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Lemanie, obok 
kaplicy. Należy sądzić, że parafianie 
zachowali go w życzliwej pamięci, 
skoro wiele lat po śmierci wystawili 
mu nowy pomnik.

W jego kapłańskiej drodze 
zwraca uwagę dość częsta zmiana 
parafii, wiele z nich to parafie małe i 
odległe od metropolii biskupiej. 
Możemy się tylko domyślać 
powodów takich decyzji biskupich. 
Wspomnienie rodzinne, zachowane 
m.in. przez mego ojca, mówi, że 
ksiądz Szymon był człowiekiem 

energ icznym,  pe łnym życia ,  
niestroniącym od codziennych 
radości. Do domu rodzinnego 
zajeżdżał z fantazją, zacinając dwa 
konie zaprzężone do kolaski. Lubił 
polować, między innymi ze swoim 
b ra t em S t an i s ł awem.  J eże l i  
polowanie wypadało w trakcie żniw, 
opłacał bratu parobka, aby nie 
powodować opóźnień w pracach 
polowych. Nie dbał o gromadzenie 
dóbr doczesnych. Tradycja rodzinna, 
chociaż jak zawsze przychylna dla 
swoich, tym razem chyba szczerze 
uznaje księdza Szymona za życzli-
wego ludziom. Miało to przejawiać 
się choćby tym, że nie dopominał się 
ofiary za posługę (śluby i pogrzeby) 
od ubogich.

O wspomnianym nie-
wielkim przywiązaniu do dóbr 
materialnych zaświadczył też, 
mówiąc pół żartem, niewielki spadek, 
jaki przywiózł po śmierci księdza mój 
dziadek. Ten spadek to także tableau. 
Co oprócz tego zbiorowego zdjęcia 
zostało po księdzu Szymonie? Jest 
jeszcze książka o pszczelarstwie, 
którym zajmował się przez lata. 
Pozostało imię Szymon, które 
otrzymał po nim jeden z synów mego 
dziadka. Zostało wspomnienie po 
wielkich tapicerowanych fotelach, 
jako spadku przywiezionego z 
Lemana. Został też portret księdza, 
obecnie w domu mojego brata 
Sławomira. Na tym portrecie ks. 
Szymon ma około 40 lat. W pozycji 
siedzącej. Sylwetka wyprostowana, 
lecz nie napięta, ręce delikatne, 
swobodnie spoczywają na oparciu 
fotela. Zza sutanny elegancko 
wystaje łańcuszek zegarka. Twarz 
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nieco surowa, poważna, chciałoby się 
rzec po prostu, księżowska. Włosy 
ciemne, bez znaku siwizny, gładko 
przyczesane do tyłu, odsłaniają 
wysokie czoło. Wzrok przenikliwy, 
żywy, jakby świdrujący. Zdjęcie to 
oraz tableau przez wiele lat zdobiły 
pokój gościnny w domu moich 
dziadków, będąc przedmiotem 
rodzinnej dumy. W tamtych czasach 
posiadanie księdza w rodzinie było 
nobilitujące, niezależnie od faktu, że 
był on zupełnie zwykłym, chociaż 
pełnym temperamentu, kapłanem. 
Ważnym etapem w jego biografii 
było niewątpliwie proboszczowanie 
w parafii Hodyszewo, w czasie 
tworzenia tam katolickiej wspólnoty 
parafialnej oraz jego zabiegi o powrót 
cudownego obrazu z Rosji. Pielgrzy-
mowanie do tego cudownego miejsca 
stało się, w pokoleniu moich 
dziadków, ważną rodzinną tradycją.

Można przypuszczać, że na 
kapłańską drogę ks. Szymona duży 
wpływ miał jego wuj ks. Józef 
Kulesza (brat mojej prababci Floren-
tyny), gimnazjalny i seminaryjny 
przyjaciel abpa Romualda Jałbrzy-
kowskiego, od 1918 r. kierującego 
polską częścią diecezji sejneńskiej, a 
po jej likwidacji, do 1926 r., diecezją 
łomżyńską. Postać ks. Józefa, jakże 
odmienną  od  k s .  Szymona ,  
przedstawię w kolejnej części 
artykułu.

•

*Ks. Władysław Bartłomiej Sze-
pietowski urodził się 23 VIII 1889 r. 
w Moczydłach, parafia Dąbrowa 
Wielka. Ukończył Seminarium 
Duchowne w Sejnach, święcenia 
kapłańskie przyjął w 1914 r. Był 
wikariuszem w Wąsoszu, Kobylinie, 
Szumowie i Zambrowie, probosz-
czem w Karolinie, Słuczu, Śnia-
dowie, Grabowie i Kuleszach 
Kościelnych, gdzie zmarł 6 XI 1976 r. 
W okresie powojennym otwarcie 
przeciwstawiał się zarządzeniom 
władzy komunistycznej. Został 
a r e s z t o w a n y  w  G r a b o w i e                  
21 X 1950 r. Był przetrzymywany      
w Białymstoku. Osadzony w piwni-
cznej celi, w tragicznych warunkach 
zaczął tracić wzrok i słuch. Wtedy 
przewieziono go do innego więzienia. 
Po dziesięciu więziennych miesią-
cach, 4 VIII 1951 r. został postawiony 
przed sądem. Oskarżono go, że z 
ambony wypowiadał się przeciwko 
rządowi. Został uniewinniony.

Ks. Szymon Bagiński
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Władysław Szepietowski jako alumn. 
Zdjęcie z tableau

Szanowni Państwo,

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

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

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

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

Dziękuję w imieniu
 Pacjentów i Pracowników
Ludmiła Łapińska 
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 46. numerze „Tygodnika 
Petersburskiego” z 28 Wc z e r w c a  1 9 3 3  r o k u  

ukazała się następująca notka:
W obwodzie Białostockim szczegól-
nie zasługuje na uwagę fabryka 
sukienna w miasteczku Knyszynie 
n a l e ż ą c e m  d o  J e n e r a ł a  h r.  
Krasińskiego. Założona przezeń w    
r. 1833 liczy 19 warsztatów, majstrów 
i czeladników 79, którzy wszyscy 
przenieśli się z Królestwa Polskiego. 
Po 1 maja b.r. fabryka ta wydała już 
13,225 arszyn sukna. Niedawno 
pr ze j echa ł  p r zez  komorę  w  
Choroszczy z Królestwa Polskiego 
znany fabrykant August Lange ze 
wszystkiemi swemi czeladnikami. Ma 
on także otworzyć fabrykę w majątku 
hr.  Krasińskiego. Miasteczko 
Knyszyn na prośbę hr. Krasińskiego 
uwolnionem zostało przez N. Cesarza  
na 10 lat od wojennego kwaterunku.

Ta krótka notatka rzuca 
światło na bardzo istotny czynnik 
rozwoju przemysłowego ziemi 
białostockiej. Ale należy sięgnąć 
nieco do historii. Po trzecim 
rozbiorze Polski, ziemia białostocka 
została zajęta przez Prusy, które do jej 
administrowania utworzyły Departa-
ment Białostocki. Na mocy traktatu 

zawartego między cesarzem Napole-
onem a carem Rosji Aleksandrem 
terytorium Departamentu Białostoc-
kiego przeszło we władanie Rosji i 
funkcjonowało dalej jako Obwód 
Białostocki. Po Kongresie Wiedeń-
skim, na mocy decyzji którego 
powstało Królestwo Polskie, Obwód 
Białostocki nie wszedł do Królestwa, 
ale pozostał przy Rosji. Północną 
granicę obwodu stanowiła Biebrza. 
W ramach represji po powstaniu 
listopadowym Rosja wprowadziła od 
1832 roku cła na wyroby sukiennicze 

Przemysł włókienniczy
Niewykorzystana szansa rozwoju 
dziewiętnastowiecznego Knyszyna

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Hrabia Wincenty Krasiński to pionier 
knyszyńskiego włókiennictwa
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Królestwa. Cła te zamknęły rynek 
Rosji przed wyrobami włókien-
niczymi Królestwa, ze względu na 
wzrost cen tych wyrobów. Aby 
ominąć cła,  przemysłowcy i  
rzemieślnicy z Królestwa zaczęli 
przenosić produkcję włókienniczą do 
obwodu białostockiego. W efekcie 
powstał Białostocki Okręg Przemy-
słu Włókienniczego. Jego opis 
znajduje się w opracowaniu Andrzeja 
Werwickiego „Białostocki Okręg 
Przemysłu Włókienniczego do 1945 
r.” zamieszczonym w Pracach 
Geograficznych nr 10 Polskiej 
Akademii Nauk.

Można powiedzieć, iż 
Wincenty Krasiński był jednym z 
pionierów tego Okręgu. Błyska-
wicznie zareagował na powstałą 
sytuację i już w 1833 roku ściągnął z 
Królestwa fachowców i założył 
fabrykę włókienniczą w Knyszynie. I 
miał dalsze ambitne plany rozwoju 
te j  produkcj i  w Knyszynie .  
Głównymi ośrodkami produkcji 
włókienniczej Okręgu w latach 
trzydziestych i czterdziestych XIX 
wieku były: Knyszyn, Choroszcz, 
Wasi lków,  Supraś l ,  Gródek,  
M i c h a ł o w o  i  D o b r z y n i e w o .  
Michałowo właściwie powstało jako 
miasto dzięki rozwojowi produkcji 
włókienniczej. We wczesnej fazie 
r o z w o j u  O k r ę g u ,  B i a ł y s t o k  
praktycznie nie liczył się w produkcji 
włókienniczej. Gwałtowny rozwój 
przemysłu włókienniczego w 
Białymstoku nastąpił po 1842 roku, 
kiedy to zlikwidowano obwód 
białostocki, a jego terytorium 
włączono do Guberni Grodzieńskiej. 
Budowa linii kolejowych Petersburg 

– Warszawa i Brześć – Grajewo, na 
trasie których znalazł się Białystok, 
jeszcze bardziej zintensyfikowała 
produkcję włókienniczą w tym 
mieście. 

W opracowaniu A. Werwi-
ckiego, który podaje właścicieli 
knyszyńskich fabryk, nie ma infor-
macji, iż w następnych latach 
funkcjonowała w Knyszynie fabryka 
włókiennicza rodziny Krasińskich. 
Możliwe, że została sprzedana lub 
wydzierżawiona. Według publikacji 
w Knyszynie w poszczególnych 
latach funkcjonowała poniższa liczba 
fabryk włókienniczych:
- 1860 r. — 3 fabryki zatrudniające 88 
robotników,
- 1867 r. — 2 fabryki zatrudniające  
92 robotników,
- 1879 r. — 20 fabryk zatrudniających 
308 robotników,
- 1890 r. — 8 fabryk zatrudniających 
94 robotników,
- 1907 r. — 4 fabryki zatrudniające   
79 robotników,
- 1910 r. — 2 fabryki zatrudniające  
56 robotników.
Z powyższego zestawienia wynika, iż 
apogeum rozwoju przemysłu 
włókienniczego w Knyszynie było w 
1879 roku. Charakteryzuje go tabela 
zamieszczona na następej stronie. Z 
tabeli wynika, iż w Knyszynie nie 
było dużych zakładów włókien-
niczych, a jedynie średnie i małe. Ich 
właścicielami byli Żydzi i Niemcy. W 
następnych latach następował coraz 
większy regres w knyszyńskim 
przemyśle włókienniczym, o czym 
świadczy malejąca liczba fabryk. 
Przemysł ten zanikł w okresie 
pierwszej wojny światowej w wyniku 
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impetem zaczęła rozwijać przemysł 
włókienniczy w Knyszynie, najpew-
niej wycofała się z niego, a fabrykę 
ulokowała w Dobrzyniewie. Część 
Dobrzyniewa, w której powstała 
fabryka, leżała nad Supraślą. Już w 
XVI wieku starosta knyszyński Piotr 
Chwalczewski wybudował na rzece 
Supraśl zespól młynów: młyn o 
pięciu kołach służący młynarstwu 
oraz szóste koło napędzające folusz 
oraz tartak. A więc w Dobrzyniewie 
była już gotowa infrastruktura 
umożliwiająca napędzanie maszyn 
włókienniczych. Wykorzystano ją 

wywózki maszyn fabrycznych przez 
wycofujące się przed naporem wojsk 
niemieckich wojska rosyjskie. Do 
r e g r e s u  k n y s z y ń s k i e g o  
włók ienn ic twa  n i ewą tp l iw ie  
przyczyniły się okresowe kryzysy we 
włókiennictwie Białostockiego 
Okręgu, które miały miejsce w latach 
1883-1885 i 1900-1903 oraz rozwój 
Białegostoku, w którym zaczęła się 
koncentrować produkcja włókien-
nicza. Knyszyn oddalony od stacji 
kolejowej stał się mało atrakcyjnym 
miejscem do lokowania fabryk. A 
rodzina  Krasińskich, która z takim 

Zakłady przemysłu włókienniczego w Knyszynie w 1879 r.

źró
d
ło

: A
. W

e
rw

icki, „B
ia

ło
sto

cki O
krę

g
 P

rze
m

ysłu
 W

łó
kie

n
n
icze

g
o
 d

o
 1

9
4
5
 r.”

28



HISTORIA

budując fabrykę. 
A. Werwicki w swym 

opracowaniu podaje, iż w latach 
trzydziestych XIX w. przemysłowiec 
Gortz przeniósł fabrykę z Łodzi do 
Dobrzyniewa. W roku 1867 należała 
ona jeszcze do Gortza. Była to duża 
fabryka,  bo zatrudniała 210 
robotników. W wykazie z 1879 roku 
jako jej właściciele występują 
Ribbert i Jakobi. Jest też informacja, 
iż powstała w 1874 roku. Wiadomo, 
że Gortz zbankrutował i najpewniej 
od 1874 roku fabrykę prowadzili 
właśnie Ribbert i Jakobi. W 
wykazach fabryk z 1907 i 1910 roku 
jako właściciel figuruje R. Jakobi. 
Zachowane dokumenty, między 
innymi akt notarialny z 1910 r. 
zawierający umowę dzierżawną 
mówią wyraźnie, iż fabryka  była 
własnością dóbr lennych Knyszyn — 
Goniądz, a Rudolf Jakobi był tylko 
dzierżawcą fabryki. Najpewniej była 
to ta sama fabryka, w której 
wcześniej prowadził produkcję 
włókienniczą Gortz, ale nie jako 
właściciel, lecz jej dzierżawca. 
Kompleks fabryczny i mieszkaniowy 
w Dobrzyniewie nosił nazwę fermy 
fabrycznej.

Z opracowania Werwic-
kiego wynika, iż w 1879 roku w 
Czechowiźnie znajdowała się 
f a b r y k a  w ł ó k i e n n i c z a  —  
przędzalnia, której właścicielem był 
Nowiński. Zatrudniała ona 17 
robotników. Ciekawostką jest fakt, że 
w Knyszynie w latach trzydziestych 
dziewiętnastego wieku powstała 
spółka „Towarzystwo Cechowe 
Tkaczy” skupiająca rzemieślników 
tkaczy. Wnosili oni do spółki 

posiadane narzędzia i kapitał, a 
następnie dzielili się zyskiem 
proporcjonalnie do włożonego 
kapitału i pracy.  Dwie podobne 
s p ó ł k i  p o w s t a ł y  p ó ź n i e j  w  
Ciechanowie. Źródła historyczne 
mówią również o strajkach w latach 
1877 i w 1887 w knyszyńskich 
fabrykach włókienniczych. 

Białostocki Okręg Przemy-
słu Włókienniczego, który zaczął 
rozwijać się po 1832 roku istniał aż do 
lat dziewięćdziesiątych dwudzieste-
go wieku. Po zmianach ustrojowych 
upadły lub drastycznie zmniejszyły 
zatrudnienie praktycznie wszystkie 
duże zakłady włókiennicze w 
Białymstoku i okolicy. A przypo-
mnijmy, iż były to: Fasty, Biruna, 
Zakłady im. Sierżana, Emilii Plater    
w Wasilkowie, zakłady odzieżowe     
w Michałowie i Gródku.

„Tygodnik Petersburski” 
był pismem polityczno-literackim 
wychodzącym w Sankt Petersburgu 
w latach 1830-1858. Reprezentował 
ugodową linię prorosyjską, potępia-
jącą powstanie listopadowe. W 1932 
roku stał się oficjalną gazetą 
Królestwa Polskiego i zaczął 
ukazywać się dwa razy w tygodniu. 
Generał Wincenty Krasiński też był 
przeciwnikiem powstania listopado-
wego. Nic dziwnego, iż „Tygodnik” 
lansował przedsięwzięcia gospodar-
cze Krasińskiego.

Notatka, którą zacytowałem 
na początku artykułu została 
przesłana przez Juliusza Gaja z 
Goleniowskiego Stowarzyszenia 
Eksploracji Historycznej „Biały 
Grosz”. 

•
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Przedwojenna Warszawa często 
bywa porównywana do Paryża, a 
nawet nazywana „Paryżem Półno-
cy”. Ta, z powieści Szczepana 
Twardocha „Król”, to miasto 
„przeklęte, stęchłe, śmierdzące 
błotem, gównem, czosnkiem i 
kadzidłem…”.

Równie mało fotogeniczni 
są jej mieszkańcy. Cały ten polsko-      
-żydowski żywioł, zamieszkujący 
dzielnice nędzy: Nalewki, Tłoma-
ckie, Kercelak, Miła, Gęsia, Leszno. 
Właściciele małych geszeftów, 
lumpenproletariat, uliczne dziew-
czyny, apasze, gangsterzy, płatni 
zabójcy, egzekutorzy haraczy, typy 
spod ciemnej gwiazdy — ta cała 
ludzka mierzwa. Wśród nich ludzkie 
monstra o szpetnym ciele i nikczem-
nej duszy. Istna galeria potworów.

Król warszawskiego pół-
światka Kum Kaplica. Widok jego 
krępego ciała, wbitego w drogi 
garnitur, budzi, podszyty lękiem, 
nabożny szacunek. Nic dziwnego, 
Kaplica jest właścicielem, chyba 

jedynego w stolicy, czerwonego 
chryslera. Na takie auto nie byłoby 
s tać  nawet  pana prezydenta  
Starzyńskiego. Biedny Naum 
Bernsztajn, który marnie skończył, z 
polecenia Kuma, musiałby na takie 
cacko pracować 23 lata!

Doktor Radziwiłek (któż 
zna jego prawdziwe nazwisko?), 
okrutnik, sadysta i nihilista, przera-
żający swym rybim spojrzeniem, bez 
wyrazu i emocji.

Udręczony potwór, Panta-
leon Karpiński, zbiegły z obwoźnego 
cyrku. Zaprzedany w służbę Kaplicy.

Ryfka Kij, właścicielka 
domu publicznego, zatrudniająca w 
swym przybytku nawet dwunastole-
tnie dziewczynki.

I w końcu on — główny 
bohater powieści i jeden z narratorów 
—  Jakub Szapiro. Bokser, dandys, 
zabójca. Człowiek Kaplicy, ale też w 

TERESA DUBICKA

Nie umiem znaleźć własnej twarzy.
Zgubiła mi się moja twarz,
gdzieś między oczami a lustrem…
(Sz. Twardoch „Król”)

Galeria 
potworów
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jakiś sposób osobny, niezależny 
outsider.

Na tę ludzką menażerię 
spoglądamy okiem Litaniego, 
potężnej ryby, płynącej w prze-
stworzach. Niektórzy, jak Jakub, 
widzą jej obły kształt, płonące oczy, 
słyszą jej śpiew.

Litani to trop, który pozwala 
snuć różne przypuszczenia, budować 
rozmaite interpretacje. Nieraz 
kaszalot nurkuje wśród kamienic, 
strącając dachówki. Za dwa lata, 
kiedy wielka ryba odpłynie, jej 
miejsce zajmą potężne metalowe 
ptaki — bombowce. Warszawskie 
kamienice złożą się i zapadną jak 
domki z kart. Czy to zapowiedź 
śmierci miasta?

Kaszalot wchłania, wsysa 
swoje ofiary. Ten, z powieści 
Twardocha, także ludzi, jakby się 
karmił ich żądzami, podłościami, 
nieprawościami. Nie pierwszy raz w 
prozie Szczepana Twardocha, padają 
słowa na temat marności kondycji 
ludzkiej.

Filozofia życiowa Jakuba 
jest prosta, w warstwie słownej i 
bezwzględna, w realizacji: wystarczą 
pięści i śmiałość.

Był tak blisko, aby ocalić 
swoją rodzinę, Emilię i dzieci. Jednak 
zwyciężyły jego pycha i próżność. 
Chciał zostać królem Warszawy, jak 
kiedyś Kum Kaplica!

Za murami getta, czyny i 
decyzje Szapiry, na pewno nie są 
materiałem do budujących opo-
wieści.

Odarte z patosu, nie-
heroiczne są także losy uczestników 
wojny polsko-bolszewickiej. Przy-

było im medali, ale ubyło rąk, nóg, 
fragmentów twarzy. Narzeczona 
porucznika Zielińskiego powiewała 
chusteczką na dworcu, przed rozsta-
niem, ale wyszła za mąż za właści-
ciela trzech sklepów kolonialnych. 
Zaś bohater wojenny wegetuje, 
pozbawiony środków do życia, 
popadając w alkoholizm.

„Król” ma także cechy 
powieści politycznej. Na pewno nie 
„ku pokrzepieniu serc”. W tej 
warstwie powieść jest bliższa prozie 
Ż e r o m s k i e g o  c z y  K a d e n a -                      
-Bandrowskiego.

Opisując relacje polsko-      
-żydowskie, myślę, że jest uczciwy. 
Wspomina, oczywiście, getto ławko-
we, numerus clausus na wyższych 
uczelniach. Nie tworzy jednak ani 
czarnej, ani złotej legendy. Obie 
społeczności są, wobec siebie, 
doskonale obojętne. Dla przeciętnego 
Żyda „Polska i Polacy byli […] 
równie obcy jak chociażby Portugal-
czycy, tyle że byli bliżej”.

I jeszcze słowo o tzw. elitach 
politycznych. Pojawiają się nazwiska 
historycznych postaci, premiera 
Składkowskiego, gen. Rydza-               
-Śmigłego. Aktywność tych i innych 
prominentnych polityków ogranicza 
się do knowań, intryg, walki o 
wpływy, zawierania ryzykownych 
sojuszy. Dobro wspólne jest pustym 
zwrotem.

W finale powieści, kiedy 
wszystko się rozstrzyga i wyjaśnia, 
padają słowa: „… jest tylko Jakub, 
Jakub, Jakub”. Właśnie „tylko”, nie 
„aż”. To Litani nie ocenia — my 
możemy i powinniśmy.                     •
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WIESŁAW SIENKIEWICZ

koło godziny czternastej 
t r a k t e m  b i e g n ą c y m  z  OBiałegostoku przez Puszczę 

Knyszyńską na północ w kierunku 
Knyszyna posuwał się oddział 
konnicy. 

Przed jedenastoma czwór-
kami szeregowych jechało czterech 
młodszych podoficerów, przed nimi 
dwóch posiwiałych wiarusów 
prowadziło między sobą ogromnego 
ogiera objuczonego workami i 
skrzynkami; przed wiarusami jechał 
stary wachmistrz w towarzystwie 
ordynansa i trębacza. Na czele 
oddziału na karym koniu jechał 
dowódca — młody, wysoki, pięknie 
zbudowany porucznik. Jego smagła 
szlachetna twarz tryskała zdrowiem i 
radością życia, wysokie czoło 
zdradzało inteligencję i przeżyte już 
troski, błyszczące migdałowe oczy 
śmiało patrzyły przed siebie, a piękny 
mundur i trochę na bakier nałożone 
czako, kształtny nos oraz kruczo-
czarne wąsiki i włosy dodawały mu 
jeszcze wdzięku i krasy. 

Szeregowi, trębacz, ordy-
nans i dowódca byli młodzi, a 
wszyscy dorodni. Pięknie i groźnie 
wyglądali na siwych rosłych koniach, 
w kolorowych mundurach i pięknych 
czakach, butach z ostrogami, przy 

szablach, z karabinami na plecach i 
lancach z proporczykami, wet-
kniętych w tuleje z prawej strony 
oporządzenia. Dowódca wyróżniał 
się nie tylko pagonami, ale i tym, że 
zamiast karabinu miał przy boku 
pistolet. Wszystkim powagi i urody 
dodawały wąsiki, wąsy i wąsiska. 

Było ciepło w tę ostatnią 
sobotę i jednocześnie ostatni dzień 
kwietnia. Oddział posuwał się 
niemrawo, zwłaszcza że od wsi 
Chraboły teren lekko się wznosił. Nie 
było słychać rozmów. Ciszę 
przerywały tylko przypadkowe 
stuknięcia podków o kamienie, 
rzadkie parskanie koni i leciutki 
furkot proporczyków na lancach. 

Gdy dowódca wyjechał na 
szczyt pagórka, z którego zobaczył 
zieloną dolinę, most i młyn, a dalej 
miasteczko, pomyślał: To jest Góra 
Królowej Bony. Znał drogę na 
pamięć z mapy sztabowej, którą 
przestudiował w Białymstoku. Zrobił 
nawet notatki i wykonał szkic. 

Z górki dowódca, a za nim 
oddział, ruszył przyśpieszonym 
stępem, wnet jednak przeszedł na 
zwykłego stępa. Wtedy porucznik 
odwrócił się i rozkazał: 
— Śpiew! 
Zapiewajło Wołodia zaintonował 

Majowa opowieść
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pięknym, dźwięcznym, pełnym 
głosem: 
Poslednij nyniesznij dienioczek ... , 
a reszta podchwyciła zgodnie: 
Guliaju z wami ja, druzja, 
A zawtra rano czut' swietoczek
Zapłaczet wsia maja siemja ... 
Śpiew rozlewał się nad łąkami 
powolnym smutkiem: 
Zapłaczet brat i moi siostry,
Zapłaczet mat' i moj atiec,
Idti w sałdaty wypał żrebij 
I wolnym dniam pryszoł kaniec... 
— Starczy! — krzyknął dowódca 
przed mostem. Za Jaskranką, przed 
wjazdem w ulicę, znowu rozkazał: 
— Kalinin! Weselszą! 
I Kalinin zaintonował: 
Zapajomtie-ka rebiata...,
a konni odpowiedzieli: 
Piesniu nowu pro siebia... 

Śpiew tym razem był 
skoczny, dziarski, zuchowaty, ale 
spod tego wszystkiego i tak przebi-
jała smutna nuta codziennego 
niewesołego i nielekkiego wojsko-
wego życia. 
— Starczy! — skomenderował 
znowu oficer, bo oddział wjeżdżał już 
w rynek. — Stój! 
Oddział zatrzymał się, a dowódca 
zeskoczył z konia i rozkazał:
— Z koni! 
Przywołał ręką wachmistrza i kazał 
mu zaprowadzić żołnierzy do 
karczmy na obiad. A ten rozkazał 
poluzować koniom popręgi i 
przywiązać do koniowięzi, długiego 
drąga przymocowanego na dwóch 
słupkach, i wyznaczył żołnierza do 
ich pilnowania. 

Rozglądając się po rynku, 

porucznik zauważył kilku nieswoich 
żołnierzy. Aha — pomyślał — to 
kawalerzyści rotmistrza Iwanowa, 
który kwateruje tu od wczoraj. 

Ruszył w południowo-        
-zachodni kąt rynku, przeszedł przez 
furtę w murze kościelnym, popatrzył 
na biały murowany kościół, odkrył 
głowę, wszedł do środka, obejrzał 
wnętrze i poszedł na plebanię. 
— Gdzie znajdę księdza proboszcza? 
— zapytał wychodzącą kobietę. Ta 
wpuściła go do sieni, podprowadziła 
do drzwi i znikła. 

Oficer zapukał, a usłyszaw-
szy Proszę!, zdjął czako i wszedł do 
kancelarii. Na jego widok ksiądz 
zerwał się z krzesła i wyszedł zza 
biurka. 
— Zdrawstwujtie, zachaditie, 
pożałsta, gaspadin aficer! — i 
wskazał na krzesło. 

Gaspadin aficer stanął na 
baczność, stuknął obcasami, aż 
zadzwoniły ostrogi, skłonił energi-
cznie głowę i powiedział: 
— Dzień dobry księdzu probo-
szczowi! Jestem porucznik Gagik 
Asłanian. 

Ksiądz, słysząc poprawną, 
choć z leciutkim cudzoziemskim 
akcentem mowę polską,wyraźnie się 
speszył. Machinalnie odparł: 
— Mateusz Jakub Kisielewski, 
proboszcz tutejszy. Czym mogę 
służyć? 
— Mam sprawę do księdza — 
porucznik rozłożył na biurku arkusz 
papieru. — Jadę na pewien czas do 
Krypna. Potrzebne mi pismo do 
sołtysa Krypna Poduchownego, by 
zechciał zakwaterować kilku moich 
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żołnierzy, oraz do rządcy, by sprzedał 
owies i wziął na kwaterę z czterech 
żołnierzy. 
— Ależ naturalnie, proszę bardzo, już 
piszę. 
Po chwili pisma były gotowe, 
złożone, a na wierzchu jednego 
napisane: Szymon Sienkiewicz, 
pierwsza chata z lewej. 
— Rządcę znajdzie pan na plebanii, 
trudno zabłądzić — wyjaśnił 
proboszcz. 
— Dziękuję! — porucznik znowu 
brzęknął ostrogami. 
— Proszę. Cieszę się, dobrodzieju, że 
mogłem wyświadczyć tę przysługę. 
Ale chciałbym o coś zapytać, jeżeli 
można .. 
— Słucham księdza proboszcza. 
— Czy pan jest z Polski? 
— Nie. Urodziłem się w Armenii, 
potem mieszkałem w Gruzji. 
— A skąd pan, dobrodzieju, zna język 
polski? 
— Widzi ksiądz proboszcz, kiedy 
byłem dzieckiem, ojciec opowiadał 
mi, że jest taki wspaniały kraj, 
Polska, gdzie Ormianom żyje się 
bardzo dobrze. Potem, gdy w szkole 
oficerskiej spotkałem Polaka, 
zaprzyjaźniłem się z nim serdecznie. 
To on nauczył mnie polskiej mowy, 
historii i geografii. 
— A gdzie służy pański przyjaciel — 
Polak? 
— Bolek? Na Kaukazie, a ja w jego 
ojczyźnie. 
— Dlaczego, dobrodzieju? 
— Tak wypadło. Mnie zaproponowa-
no służbę poza Kaukazem, a jemu 
poza Polską... 

Ksiądz otworzył oszkloną 

szafę i wyjął z niej kryształową 
karafkę, dwa kieliszki i tacę z 
piernikami. Nalał złocistego płynu. 
— Mam nadzieję, dobrodzieju, że 
pan nie odmówi — podał kieliszek 
oficerowi. — Oryginalna moja 
nalewka.  Zdrowie pańskie i  
pańskiego przyjaciela! 
— I jego kraju! — dodał porucznik.

Zakąsiwszy piernikiem, 
gość podziękował, pożegnał się i 
wyszedł. Proboszcz odprowadził go 
aż do furtki w murze i pobłogosławił 
na drogę. 

Na rynku dowódca zastał 
konie żujące spokojnie obrok pod 
opieką żołnierza. W pobliżu stała 
gromadka dzieciarni żydowskiej       
i polskiej. Jakiś zasmarkany wyro-
stek powiedział, pokazując palcem: 
— Ułan! 
— To sołdat, a nie ułan — poprawiła 
go dziewczynka z białą wstążką we 
włosach. — Ułany to tylko Polaki. 
— Tsss! — skarcił ją inny chłopak i, 
spojrzawszy na porucznika, uciekł. 
Reszta pobiegła za nim. 

W karczmie żołnierze 
kończyli obiad. Oficer, obsłużony 
natychmiast, zjadł szybko i wyszedł 
na ulicę, gdzie ordynans Pietia 
trzymał już jego konia. Wachmistrz 
rozkazał podciągnąć popręgi i 
wsiadać. Sformowany oddział ruszył 
ulicą obok kościoła, wkrótce skręcił 
w lewo i, przejechawszy z prawej 
strony cmentarza katolickiego, 
wjechał na trakt warszawski. Rychło 
droga zaczęła piąć się lekko w górę, 
na pagórek zwany Choinkową 
Górką. Rosły na nim krzaki dzikiego 
bzu i trochę drzew. Po lewej, 
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wschodniej stronie były cmentarze 
prawosławny i żydowski, po prawej 
— niemiecki, a na samym szczycie 
— austeria. 

Z górki widać było z lewej 
zabudowania majątku. Wkrótce 
oddział skręcił w lewo i zatrzymał się 
w alei klonowej. Dowódca podjechał 
pod okazały dom w stylu gotyckim. 
Koło domu wznosiła się gotycka 
wieża. Z budynku wyszedł zażywny, 
łysy i wąsaty mężczyzna po 
czterdziestce i przedstawił się jako 
zarządca majątku Wincentego hrabi 
Krasińskiego, Wojciech Wierciński. 
Zdziwił się, że oficer mówi po 
polsku, ale nie zadawał żadnych 
pytań. 

Dowiedziawszy się, o co 
chodzi, kazał wytoczyć, za zgodą 
porucznika, beczkę miejscowego 
piwa dla żołnierzy i zaprosił 
porucznika do swego gabinetu, gdzie 
szybko wypisał polecenie dla sołtysa 
Krypna Wielkiego i na złożonym 
papierze napisał: Zygmuntowicz. 
Naturalnie, poczęstował oficera 
piwem w stylowym kuflu podanym 
przez panią Justynę, piękną żonę 
zarządcy, której nie odstępowały 
dwie śliczne córeczki ze wstążkami 
w jasnych warkoczach. 

Oddział znowu znalazł się 
na trakcie idącym lekko w dół przez 
pola pokryte zielenią dorodnej 
pszenicy. 

•

REGINA ŚWITOŃ

W knyszyńskim pejzażu

Tam, gdzie Łąkowa, dumna ze swej urody,
siostrze — polnej drodze podaje ręce,
świat dla poetów otwarty.

Kret — pan Hadesu
witraże pól nasyca wieżycami.
Świt, w opalowej sukience, wita
ptasie pułki, co z poselstwem wiosny
przybywają z daleka.

Jak kryształ, w różach wschodu,
jagiellońska rzeka spieniona, rwąca,
szmaragdową pierś ziemi przecina
rozmigotaną szarfą.
Horyzontom posyła złote pocałunki
słońca.

Pod hojną kaskadą błękitów 
bliskością Mistrza  cudów raduje się
skowronek rozmodlony. 
Dzikie gęsi, z hejnałem odrodzenia,
krzykliwym kluczem otwierają
rodzinne strony.



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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Już do nabycia w Knyszyńskim Ośrodku Kultury


