
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE
z działalności Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego
im. Zygmunta Augusta
w 2008 roku

1. Informacje organizacyjne:
Nazwa stowarzyszenia: Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta

Siedziba: Knyszyn

Adres siedziby: 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39

Data rejestracji stowarzyszenia: 17.01.1983 r.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.03.2005 r.

Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 13.11.2008 r.

Numer KRS: 0000230882

Numer REGON: 200006344

Numer NIP: 5461322604

Stowarzyszenie liczy 33 członów zwyczajnych i honorowych.

Członkowie Zarządu i ich adres zamieszkania:
Prezes – Marek Olesiewicz, 19-120 Knyszyn, ul. Grodzieńska 67
Wiceprezes – Krzysztof Bagiński, 19-120 Knyszyn, ul. Tykocka 24
Wiceprezes – Sławomir Radecki, 15-706 Białystok, ul. Gruntowa 3/95
Sekretarz – Tomasz Krawczuk, 19-120 Knyszyn, ul. Szkolna 7/4
Skarbnik – Andrzej Paszkowski, 19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36/2
Członek Zarządu – Andrzej Matyszewski, 19-120 Knyszyn, ul. Kościelna 42
Członek Zarządu – ks. Andrzej Sadowski, 19-120 Knyszyn, ul. Kościelna 3
Członek Zarządu – Mieczysław Lewkowicz, 19-120 Knyszyn, Knyszyn Zamek 12
Członek Zarządu – Ryszard Dworzańczyk, 19-120 Knyszyn, ul. Tykocka 34B
Członek Zarządu – Henryk Stasiewicz, 19-120 Knyszyn, ul. Grodzieńska 72

Cele statutowe stowarzyszenia:

• Kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i zapewnienie mu 
poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju.

• Ochrona, wzbogacanie i promocja wartości środowiska naturalnego i kulturowego ziemi 
knyszyńskiej.
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Załącznik do Uchwały Nr 1/09
Zarządu Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego 
im. Zygmunta Augusta
z dnia 06.03.2009 r.



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,

Statutowo stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
• skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych, oświatowych, gospodarczych, kultury i 

turystyki, twórców oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i sztuki,
• współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i 

kościelnymi, instytucjami kultury i szkołami,
• pobudzanie i wspieranie twórczości artystycznej,
• prowadzenie działalności popularnonaukowej, popularyzatorskiej, szkoleniowej i 

samokształceniowej,
• popularyzację osiągnięć i dorobku ludzi utalentowanych i zasłużonych dla ziemi knyszyńskiej, w 

szczególności artystów oraz twórców ludowych,
• gromadzenie informacji o przeszłości ziemi knyszyńskiej,
• inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, publicystycznej i wydawniczej w zakresie 

problematyki: historycznej, kulturalnej, artystycznej, społecznej, turystycznej i ekologicznej,
• organizowanie: spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, imprez kulturalnych, 

turystycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.,
• podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków, miejsc pamięci narodowej i innych obiektów 

posiadających wartości historyczne i kulturowe,
• prowadzenie działań integrujących społeczność ziemi knyszyńskiej poprzez aktywność kulturalną, 

turystyczną i sportową,
• włączanie do działań Towarzystwa i wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz środowisk 

zagrożonych i marginalizowanych,
• inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie działań lokalnej społeczności na rzecz 

wszechstronnego rozwoju Knyszyna i obszarów wiejskich gminy Knyszyn. W szczególności w 
sferze kultury, turystyki, oświaty, sportu, gospodarki, zdrowia, ochrony środowiska, demokracji, 
samorządności, wyrównywania szans itp.,

• pozyskiwanie środków finansowych rządowych, samorządowych, pozarządowych i zagranicznych,
• podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Towarzystwa.

W okresie sprawozdawczym realizacja celów statutowych przedstawiała się następująco:

• W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca Towarzystwo realizowało projekt edukacyjny pt. „Spotkanie 
po latach”. Naszymi partnerami byli: ZSO w Knyszynie, UM w Knyszynie, M-GBP w Knyszynie i 
Knyszyński Ośrodek Kultury. W projekcie wzięło udział 30 uczniów, którzy doskonalili język angielski 
poznając wielokulturowa przeszłość naszego miasta. Uczestniczyli oni w cyklu anglojęzycznych 
zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Krystynę Jankowską i Agnieszkę Bagińską. Podczas 
wycieczek prowadzonych przez lokalnych historyków, młodzi poznali miejsca związane 
z wieloetniczną przeszłością Knyszyna. Młodzież samodzielnie poszukiwała informacji na ten temat. 
Efektem projektu jest wyszkolenie grupy młodych liderów znających historię naszej ziemi i 
posiadających umiejętność promowania jej w języku angielskim i w atrakcyjnych formach. 
Opracowane przez młodzież publikacje w polskiej i angielskiej wersji językowej ukazały się w 
„Nowym Gońcu Knyszyńskim”, miejskim portalu internetowym oraz wydanym w ramach projektu 
folderze turystycznym pt. „Spotkanie po latach”. Prezentacje komputerowe dotyczące 
wielokulturowej przeszłości naszego miasta liderzy projektu zaprezentowali podczas konkursu 
będącego podsumowaniem projektu. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. Poniesiono 
wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, druk i skład 
komputerowy folderu, zakup nagród, dyplomów, cyfrowego aparatu fotograficznego i dyktafonu oraz 
koszty obsługi projektu. Na realizację projektu Towarzystwo otrzymało dotacje z gminy Knyszyn 
(2226 zł) i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności (7000 zł) oraz darowiznę (25 zł). Pozostałe koszty w kwocie 
60,18 zł stowarzyszenie pokryło z funduszy własnych. Dotacje zostały rozliczone prawidłowo. 
Całkowity koszt projektu poniesiony w latach 2007-2008, łącznie z kosztami finansowymi wyniósł 
9311,18 zł. W 2007 r. poniesiono wydatek w kwocie 99,9 zł, który został zaliczony do rozliczenia 
dotacji z PFDiM.

• 30 kwietnia została wydana książka autorstwa członka Towarzystwa, Pana Henryka Stasiewicza 
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pt. „Knyszyn i ziemia knyszyńska”. Jest to opracowanie monograficzne przedstawiające historię 
Knyszyna. W 2008 r. Towarzystwo opłaciło druk książki w kwocie 2400,96 zł oraz koszt finansowy 
w kwocie 3,5 zł. Całkowity koszt poniesiony w latach 2007-2008, łącznie z kosztami finansowymi 
wyniósł 2505,56 zł, w tym z darowizn 2500 zł.

• 5 maja została wykonana pieczęci okrągła i logo Towarzystwa, które nawiązują do herbu i 
najstarszej pieczęci miasta Knyszyna z 1568 r. Pieczęci i logo nieodpłatnie zaprojektował 
Wiceprezes - Krzysztof Bagiński. Towarzystwo opłaciło koszt wykonania pieczęci.

• 15 maja odbyło się otwarte spotkanie z prof. Adamem Dobrońskim, który wygłosił wykład 
pt. „Knyszyn w XIX wieku”. Na spotkanie przybyło około 50 osób, w tym grupa młodzieży 
uczestniczącej w projekcie pn. „Spotkanie po latach”. W trakcie wykładu prof. Adam Czesław 
Dobroński mówił o dziewiętnastowiecznym Knyszynie. Adam Dobroński, wybitny regionalista 
i historyk, od dłuższego czasu prowadzi intensywne badania archiwalne w Grodnie, czego 
efektem będzie obszerna publikacja na temat Knyszyna i okolic do lat czterdziestych 
dziewiętnastego wieku. Towarzystwo nie poniosło wydatków finansowych.

• 07 lipca podczas otwartego spotkania, zorganizowanego z okazji 436. rocznicy śmierci Króla 
Zygmunta Augusta, odbyła się promocja tomiku wierszy Reginy Świtoń pt. „W tęczowych 
szufladach” wydanej przy współpracy z gminą Knyszyn. Skład komputerowy książki wykonał 
nieodpłatnie Prezes - Marek Olesiewicz. Druk książki został sfinansowany przez gminę Knyszyn 
oraz Towarzystwo, które otrzymało na ten cel darowizny od prywatnych darczyńców w kwocie 
700 zł.

• 08 października wykonano odznakę członkowską Towarzystwa, która nawiązuje do herbu i 
pieczęci miasta Knyszyna z 1568 r. Projekt odznaki nieodpłatnie opracował Wiceprezes - 
Krzysztof Bagiński. Poniesiono koszt wykonania odznak.

• 18 października odbyła się 440-ta rocznica nadania Knyszynowi praw miejskich magdeburskich.
Uroczystości zostały zorganizowane przez Burmistrza Knyszyna i Knyszyńskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta we współpracy z Parafią, Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
w Knyszynie i Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury.
Z okazji rocznicy na budynku magistratu został wykonany herb gminy z rokiem nadania 

Knyszynowi praw miejskich.
Program:

- Widowisko historyczne przedstawiające legendy powstania Knyszyna i jego nazwy w wykonaniu 
uczniów ZSO w Knyszynie.

- Msza święta za mieszkańców Knyszyna, która odprawili: ks. Infułat Zygmunt Lewicki, ks. dr 
Andrzej Proniewski - prorektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w 
Białymstoku, Dziekan Knyszyński - ks. Kanonik Szczepan Zagórski, Proboszcz Knyszyński - ks. 
Andrzej Sadowski;

- Widowisko słowno-muzyczne z okazji 30 rocznicy wyboru Papieża Jana Pawła II w wykonaniu 
uczniów ZSO w Knyszynie.

- Konferencja na temat historii Knyszyna. Referaty wygłosili: prof. Józef Maroszek (Układ 
urbanistyczny Knyszyna w XVI w.), Arkadiusz Studniarek (Król Zygmunt August – życie, śmierć, 
pamięć), Martyna Bielska (Tomasz Czapski – koryfeusz okrucieństwa) i Marta Piszczatowska 
(Krzyże i kapliczki przydrożne na terenie gminy Knyszyn. Konferencję uświetnił swoim występem 
zespół KOŁOWROTKI.

- Otwarcie wystawy malarstwa, związanego z Knyszynem, Israela Bekera.
- Seniorzy świętowali rocznicę na balu, który uświetnił zespół „Pogodna jesień” z Moniek 

przedstawiając weselny obrazek obrzędowy.
- Z okazji rocznicy został wydany specjalny numer „Nowego Gońca Knyszyńskiego” z artykułami 

mówiącymi o przeszłości Knyszyna. Większość artykułów opracowali członkowie Towarzystwa.
Towarzystwo nie poniosło wydatków finansowych.

• 4 października podczas otwartego spotkania Towarzystwa odbyła się promocja książki pt. 
„Poezja królewskiego miasta”. Tomik poezji jest zbiorem wierszy knyszyńskich autorów, wydany 
we współpracy z gminą Knyszyn. Został opracowany nieodpłatnie przez członków Towarzystwa: 
Reginę Świtoń, Krzysztofa Bagińskiego i Marka Olesiewicza, który wykonał także skład 
komputerowy. Druk książki opłaciła gmina Knyszyn.

• 13 listopada Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta uzyskało status 
organizacji pożytku publicznego i rozpoczęło kampanię promująca przekazywanie 1% podatku na 
działalność statutową Towarzystwa.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
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4. W okresie sprawozdawczym Walne Zebranie Członków było zwoływane 3 razy, odbyło się 7 
posiedzeń Zarządu.

Uchwały Walnego Zebrania Członków:
• Nr 1/08 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa
• Nr 2/08 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie powołania Zarządu Towarzystwa
• Nr 3/08 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
• Nr 4/08 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie wystąpienia o nadanie statusu organizacji pożytku 

publicznego
• Nr 5/08 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zmiany statutu Towarzystwa
• Nr 6/08 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Towarzystwa
• Nr 7/08 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
• Nr 8/08 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie nadania prof. Józefowi Maroszkowi godności członka 

honorowego
• Nr 9/08 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie ustanowienia odznaki członkowskiej
• Nr 10/08 z dnia 04.11.2008 r. w sprawie zmiany statutu Towarzystwa

Uchwały Zarządu:
• Nr 1/08 z dnia 11.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.
• Nr 2/08 z dnia 11.03.2008 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa śp. Stanisława Godlewskiego
• Nr 3/08 z dnia 15.05.2008 r. w sprawie przyjęcia wzoru logo i pieczęci Knyszyńskiego 

Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta
• Nr 4/08 z dnia 15.05.2008 r. w sprawie przyjęcia Wenantego Kruka w poczet członków 

zwyczajnych Towarzystwa
• Nr 5/08 z dnia 07.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Jana Antoniuka w poczet członków zwyczajnych 

Towarzystwa
• Nr 6/08 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
a)przychody statutowe 15 651,40  zł

w tym:
składki członkowskie 628,00 zł
dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 7 000,00 zł
dotacja z gminy Knyszyn 2 226,00 zł
darowizny od osób fizycznych i firm prywatnych 3 127,40 zł
wpłaty za odznaki członkowskie Towarzystwa 120,00 zł

przychody przyszłych okresów
(darowizny na druk książki "Knysze knyszyńskie") 2 550,00 zł

b) przychody finansowe 6,34 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach:
a) realizacja celów statutowych 12 519,62 zł

w tym:
projekt edukacyjny „Spotkanie po latach” 9 180,76 zł
druk książki „Knyszyn i ziemia knyszyńska” 2 400,96 zł
druk tomiku wierszy „W tęczowych szufladach” 700,00 zł
wykonanie odznaki członkowskiej Towarzystwa 237,90 zł

b) koszty administracyjne 656,51 zł
c) działalność gospodarcza

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
d) pozostałe koszty

koszty finansowe 50,52 zł.
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7. Inne informacje finansowe
a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu na umowę o pracę – 0

liczba osób zatrudnionych na umowę-zlecenie i umowę o dzieło – 5 (realizacja projektu 
edukacyjnego „Spotkanie po latach”),

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z tytułu umów o pracę – 0 zł,
c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów 

stowarzyszenia z tytułu umów o pracę – 0 zł,
d) wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło – 4684 zł (realizacja projektu edukacyjnego 

„Spotkanie po latach”), w tym wypłacone członkom zarządu – 1864 zł.
e) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych,
f) stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych,
g) stowarzyszenie nie posiada akcji i obligacji,
h)  stowarzyszenie nie posiada nieruchomościach,
i) stowarzyszenie nie posiada innych środków trwałych,
j) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.
Na koniec 2008 r. stowarzyszenie posiada środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym 
w kwocie 2551,45 zł. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań.

8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe oraz 
o wyniku finansowym tej działalności.

Stowarzyszenie realizowało projekt edukacyjny pt. „Spotkanie po latach” o całkowitej wartości 9311,18 
zł. (w tym: 99,9 zł - wydatek poniesiony w 2007 r., 30,52 zł - koszty finansowe poniesione w 2008 r.). 
Na realizację projektu stowarzyszenie otrzymało wsparcie od gminy Knyszyn w wysokości 2226 zł. 
Z dotacji tej zostały opłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt 
oraz druk folderu turystycznego. Na realizację tego projektu stowarzyszenie otrzymało także dotację 
od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w kwocie 7000 zł oraz darowiznę w kwocie 25 zł. Pozostałe 
koszt w kwocie 60,18 zł stowarzyszenie pokryło z funduszy własnych. Otrzymane dotacje zostały 
wydatkowane i rozliczona zgodnie z umowami. Projekt nie generował przychodów.

9. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie opłaciło podatek od wynagrodzeń w kwocie 146 zł i 
złożyło do Urzędu Skarbowego deklarację PIT 4R.
Stowarzyszenie nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych.
Stowarzyszenie w wymaganym terminie złożyło do Urzędu Skarbowego zeznanie CIT-8 wraz z 
załącznikiem CIT-8/O.

10. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie było kontrolowane.
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