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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

*     *     *

sady ton¹ w powodzi kwiecia
bzy, jaœminy -
s³odki zapach wiosny
maj
rozdaje ka¿demu kawa³ek nieba
odm³adza serca tchnieniem radosnym

Pos³uchaj
jak w wielkiej filharmonii natury
s³owik nokturnem dzwoni od rana
daj siê zauroczyæ cudami
œwiat³a i ¿ycia
spójrz i podziwiaj
wielkie dzie³o Pana!
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SAMORZ¥D

Gmina Knyszyn 
wspólnie z Fundacj¹ 
Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia 
z siedzib¹ w D¹browie 
Górniczej oraz 
Przedsiêbiorstwem 
Telekomunikacyjnym 
OPTOLAND S.A. z 
siedzib¹ w Warszawie 
realizuje umowê o 
wspó³pracy w ramach 
projektu „Wioska 
internetowa - 
kszta³cenie na 
odleg³oœæ na terenach 
wiejskich”.

Projekt realizowany jest w ramach 
Dzia³ania 2.1 Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004-2006.

Na lokalizacjê centrum wybrano 
Kalinówkê Koœcieln¹. Wybór pad³ na t¹ 
miejscowoœæ z kilku powodów. 
Podstawow¹ przes³ank¹, któr¹ nale¿a³o 
spe³niæ obligatoryjnie, co jest zreszt¹ 
warunkiem uczestnictwa w projekcie, 
by³o to, ¿e lokalizacja pracowni musi 
byæ na terenach wiejskich. Kolejnym 
równie wa¿nym powodem by³o to, ¿e 
Kalinówka Koœcielna jest centrum 
parafii, co daje pewnoœæ, ¿e do pracowni 
bêdzie mia³a dostêp du¿a grupa 
mieszkañców nie tylko gminy Knyszyn, 
ale i wszystkich miejscowoœci 
nale¿¹cych do parafii.

Celem projektu jest stworzenie w 
pe³ni wyposa¿on¹ placówkê oœwiatow¹ - 
Centrum Kszta³cenia, umo¿liwiaj¹c¹ 
mieszkañcom terenów Kalinówki 

Koœcielnej i okolic dostêp do 
nowoczesnych form edukacji 
wykorzystuj¹cych m.in. e-learning. 
Przychodz¹cym do pracowni 
udostêpniono m.in. nastêpuj¹ce 
szkolenia: ABC przedsiêbiorczoœci, 
Tworzenie biznesplanu, kurs z jêzyka 
angielskiego i niemieckiego o ró¿nym 
stopniu zaawansowania.

Zgodnie z za³o¿eniami projektu 
wszelkie koszty zwi¹zane z 
funkcjonowaniem oœrodka bêd¹ 
finansowane ze œrodków Unii 
Europejskiej do koñca sierpnia 2008 r. 
Gmina powinna zagwarantowaæ dalsze 
minimum piêcioletnie udostêpnienie 
zasobów oœrodka na potrzeby 
spo³ecznoœci lokalnej.

Zgodnie z zaleceniami MEN, 
Centrum powinno zagwarantowaæ 
optymalny dostêp do korzystania z jego 
zasobów. Zatem w pocz¹tkowym etapie 
funkcjonowania oœrodek bêdzie 

Wioska internetowa
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Dy¿ury agenta ubezpieczeniowego

PZU S.A.
W ka¿dy czwartek od 7.00 do 13.00

Knyszyn, ul. Nowa 11A (przy targowicy)
W pozosta³e dni kontakt telefoniczny

Tel. 85-7167235, kom. 510597340

Ma³gorzata WOJTULEWICZ
Agent ubezpieczeniowy

REKLAMA

funkcjonowaæ we wszystkie 
dni tygodnia.

Warto dodaæ, ¿e pracownia 
posiada zabezpieczenia przed 
korzystaniem z Internetu w 
sposób nienale¿yty, oraz ¿e 
korzystanie z pracowni jest 
ca³kowicie bezp³atne.

Pracownia zainstalowana 
jest w ówczesnej sali 
katechetycznej, udostêpnionej 
przez Ksiêdza Proboszcza 
Czes³awa Tokarzewskiego, za 
co nale¿¹ siê mu serdeczne 
podziêkowania. Równie 
wielkie s³owa podziêkowania 
nale¿¹ siê Krzysztofowi 
Mnich z Kalinówki 
Koœcielnej, z inicjatywy, którego 
podjêto wspó³pracê z Fundacj¹ 
Regionalnej Agencji Promocji 
Zatrudnienia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
NAUKI
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Obecnie prowadzone sa;  prace wykon'czeniowe wewna;trz oraz 
zagospodarowanie terenu na zewna;trz obiektu.

Nowa sala sportowa w Kalinówce

Senator w Knyszynie

Od 1 czerwca w 
Knyszynie dzia³a filia biura 
senatorskiego W³odzimierza 
Cimoszewicza. Mieœci siê ono 
w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury. 

G³ówne biuro senatora 
mieœci siê w Bia³ymstoku przy 
ulicy Bohaterów Getta 5. 

Biuro Senatora W³odzimierza Cimoszewicza

Telefon 0 85 652 33 33

W nastêpnym numerze 
Goñca wywiad z senatorem 
oraz szczegó³y dotycz¹ce 
funkcjonowania biura w 
Knyszynie. 

Red.
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23 kwietnia Urz¹d Miejski w 
Knyszynie og³osi³ na swojej stronie 
internetowej oraz poprzez prowadzone 
placówki oœwiatowe nabór do udzia³u 
w projekcie „Klanzowa Akademia 
Rodzica”. Przypomnijmy:

Projekt jest realizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i 
Animatorów KLANZA w ramach 
dzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich 
Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki. 

Skierowany jest do rodziców z 
terenów wiejskich i jego celem jest 
uœwiadomienie rodzicom ich roli w 
rozwoju potrzeb edukacyjnych 
dziecka oraz wyposa¿enie ich w 
wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu 
kierowania i stymulowania rozwojem 
dziecka.

W ramach projektu 
przewidziane s¹ 4 warsztaty trwaj¹ce 
od godziny 16:00 do godz. 19:15, po 
których przewidziane s¹ indywidualne 
konsultacje. Warsztaty bêd¹ siê 
odbywa³y w budynku Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie w 
terminach: 26 i 27 maja oraz 10 i 24 
czerwca. 

W programie:
Jak wspieraæ rodziców w 

wychowaniu dziecka?
Jak korzystaæ z doœwiadczeñ 

wychowawczych innych rodziców?
Jak wspieraæ edukacjê i rozwój 

dziecka?
Jak rozmawiaæ z dzieckiem na 

trudne tematy?
Jak edukacja dziecka wp³ywa 

na jego doros³e ¿ycie?
Jak rozpoznawaæ symptomy 

ryzyka i nieprawid³owoœci w rozwoju 
dziecka?

Jak poradziæ sobie z agresj¹ 
dzieci i m³odzie¿y?

Nabór wniosków ju¿ siê 
zakoñczy³. Zainteresowanie ze strony 
rodziców by³o bardzo du¿e. Sta³o siê 
tak dziêki zaanga¿owaniu 
nauczycielek: Anny Chowañskiej, 
Marty Bartnik i Marty 
Powichrowskiej, które zaprasza³y i 
przekonywa³y rodziców do wziêcia 
udzia³u w projekcie. Poniewa¿ liczba 
miejsc by³a ograniczona, do projektu 
zakwalifikowa³o siê 15 rodziców oraz 
2 osoby rezerwowe. 

Wszelkich informacjo o 
projekcie udziela pracownik urzêdu 
Urszula Pu³awska pod numerem tel. 
085 727 99 94.

Klanzowa Akademia Rodzica
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach 

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

URSZULA  POP£AWSKA
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W dniach 19-20.05.2008 r. 
uczniowie klas trzecich SP w 
Knyszynie uczestniczyli w 
wycieczce turystyczno-
krajoznawczej do Trójmiasta. Dla 
wielu z nich by³ to pierwszy 
samodzielny (bez rodziców) pobyt 
tak daleko od domu. Wszyscy 
okazali siê na tyle dojrzali, by bez 
mamy spêdziæ noc. 

Program wycieczki 
organizatorki: W. Dzier¿anowska, A. 
Wojewnik i K. Jankowska 
dostosowa³y do wieku swoich 
podopiecznych. 

Dzieci zwiedzi³y 1000-letni 
Gdañsk: Stare Miasto z króluj¹c¹ na 
nim Fontann¹ Neptuna, Ulicê D³ug¹, 
Stare Nabrze¿e ze s³ynnym 
¯urawiem Gdañskim, Katedrê 
Mariack¹. 

Gdynia pora¿a 
nowoczesnoœci¹. Piêkne szklane 
budowle wprowadzi³y nas w 
zupe³nie inny nastrój. Najwiêksz¹ 
jednak atrakcj¹ by³o Oceanarium. 
Tu „oko w oko” mogliœmy stan¹æ z 
morskimi drapie¿nikami. 
OdnaleŸliœmy równie¿ filmowego 
bohatera Nemo- rybkê o wdziêcznej 
nazwie b³azenek. 

Relaksem dla wszystkich 
uczestników wycieczki by³ spacer 
po Sopockim Molo. Tu mogliœmy 
podziwiaæ otwarte morze. 

Zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ z 
dwudniowej wycieczki, póŸnym 
wieczorem powitaliœmy Knyszyn. 

Wioletta  Dzier¿anowska

Nad morzem
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W dniach 6-13 maja 
2008 roku w ramach 
ogólnopolskiej akcji 
TYDZIEÑ BIBLIOTEKI, w 
Bibliotece Publicznej w 
Knyszynie, odbywa³y siê 
zajêcia literacko-plastyczne. 
Akcja ta mia³a na celu 
promocjê czytelnictwa i 
ksi¹¿ki.

Najwa¿niejszym 
punktem codziennych 
spotkañ z czytelnikami by³o 
g³oœne czytanie wierszy dla 
dzieci, przez znane osoby z 
naszego miasta. Uczniom 

G³oœne czytanie w bibliotece

Dzieciom czyta³ Andrzej Matyszewski i Jadwiga Konopko

KRYSTYNA  PISZCZATOWSKA
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klas I-III oraz zerówce czytali: 
burmistrz Knyszyna Andrzej 
Matuszewski, sekretarz Urzêdu 
Robert Kondrakiewicz, z-ca 
Burmistrza Robert Sidorski, dyr. 
KOK Jadwiga Konopno, pracownik 
Muzeum w Bia³ymstoku Marta 
Piszczatowska. Po wys³uchaniu 
literatury, dzieci malowa³y, tañczy³y 
oraz bawi³y siê w oparciu o 
przeczytane wiersze.

Impreza ta przeprowadzona 

kolejny raz, utwierdza nas tylko, ¿e 
dzieci chêtnie s³uchaj¹, s¹ ciekawe i 
rezolutne. Natomiast naprawdê dla 
niewielu z nich, czytaj¹ rodzice w 
domu. A wystarczy tylko 20 minut 
dziennie, aby nasze dzieci by³y 
otwarte na œwiat i m¹dre. 
Zapraszamy do korzystania ze 
zbiorów Biblioteki Publicznej w 
Knyszynie, gdzie znajduje siê 
ogromny wybór literatury 
dzieciêcej.

„112- w trudnej sprawie - nie 
u¿ywaj przy zabawie”

- to has³o Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci i 
m³odzie¿y organizowanego przez 
Komendê G³ówn¹ Stra¿y Po¿arnej 

przy wspó³pracy z Wydzia³ami 
Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdów 
Wojewódzkich. Celem konkursu 
by³a edukacja dzieci i m³odzie¿y w 
zakresie zachowania bezpieczeñstwa 
w momencie wystêpowania 
wszelkiego typu zagro¿eñ. Konkurs 

by³ podzielony na 4 
grupy:

I- m³odsza - 
uczniowie w wieku 
6-8 lat

II - œrednia - 
uczniowie w wieku 
9-12 lat

III - starsza - 
uczniowie w wieku 
13-16 lat

IV - uczniowie 
niepe³nosprawni.

Gminne 
eliminacje do 

W trudnej sprawie 
nie u¿ywaj przy zabawie
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konkursu odby³y siê 28 lutego 
2008r. W eliminacjach brali 
udzia³ uczniowie z Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
i Zespo³u Szkó³ w Kalinówce 
Koœcielnej. Ogó³em do konkursu 
zg³oszono 37 prac. 

Komisja konkursowa 
zakwalifikowa³a do etapu 
powiatowego prace nastêpuj¹cych 
uczniów:

GRUPA I: Patrycja Wardach 
- ZS Kalinówka Koœæ., 
Aleksandra Or³owska - ZSO 
Knyszyn, Paulina Paszko - ZSO 
Knyszyn, Zuzanna Bagan - ZS 
Kalinówka Koœcielna, Dawid 
Borys - ZSO Knyszyn

Grupa II: Magdalena 
Sienkiewicz - ZSO Knyszyn, 
Ma³gorzata Do³¿yk- ZS w 
Kalinówce Koœcielnej, Tomasz 
Chowañski - ZSO Knyszyn, 
Aldona Siemionkowicz - ZSO 
Knyszyn 

Grupa III: Aleksandra 
Bielawie- ZSO Knyszyn, Marta 
Piszczatowska - ZSO Knyszyn, 
Magda Szymborska - ZSO 
Knyszyn, Katarzyna Konopko - 
ZSO Knyszyn, Monika Jab³oñska - 
ZSO Knyszyn

Grupa IV: Marta Wysocka - 
ZSO Knyszyn

Eliminacje powiatowe odby³y siê 
w marcu. 

Wœród finalistów, których prace 
zosta³y zakwalifikowane do etapu 
wojewódzkiego  znaleŸli siê 
uczniowie z naszej gminy: 
Aleksandra Or³owska, Paulina 
Paszko, Dawid Borys, Magdalena 

Sienkiewicz, Ma³gorzata Do³¿yk, 
Tomasz Chowañski, Aleksandra 
Bielawiec, Marta Piszczatowska, 
Magda Szymborska , Katarzyna 
Konopko, Monika Jab³oñska.

W dniu 30 kwietnia 2008r. 
komisja powo³ana przez Dyrektora 
WBIZK Podlaskiego Urzêdu 
Wojewódzkiego w Bia³ymstoku 
dokona³a oceny 253 prac 
przes³anych z powiatów. Mi³o nam 
donieœæ, ¿e wœród laureatów na 
drugim miejscu znalaz³ siê Tomasz 
Chowañski  uczeñ Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie. 
Jego praca weŸmie udzia³ w 
eliminacjach centralnych. ¯yczymy 
mu powodzenia!
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Medal od Benedykta XVI

AKTUALNOŒCI

Dnia 9 maja 2008 r. cz³onkowie 
Szkolnego Klubu Ma³ego 
Europejczyka przygotowali 
spotkanie z okazji Dnia Europy. 
Widownia sk³ada³a siê z uczniów kl. 
I-III.

Spotkanie prowadzi³a 

"Gwiazdka" - Paulina Poduch.
Po odœpiewaniu hymnu 

narodowego uczniowie przedstawili 
nasze symbole narodowe. Nastêpnie 
cz³onkowie klubu zaœpiewali hymn 
unijny "Ode do radoœci" Ludwika 
van Bethowena oraz zapoznali siê z 
symbolami Unii Europejskiej.

W prezentacji 25 pañstw 
nale¿¹cych do UE pomogli 
uczniowie z kl. Ia i IIb.

Na zakoñczenie spotkania 
uczniowie bior¹cy udzia³ w 
konkursie zostali nagrodzeni.

Jadwiga Sak
Bo¿ena Poduch

Dzieñ Europy w Szkole
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Zielone Œwi¹tki w Guzach

Zielone Œwi¹tki to polska 
ludowa nazwa œwiêta majowego. 
Wed³ug wielu badaczy pierwotnie 
zwi¹zanego z przedchrzeœcijañskimi 
obchodami œwiêta wiosny (z si³¹ 
drzew, zielonych ga³êzi i wszelkiej 
p³odnoœci), a obecnie potoczna 
koœcielnego Zes³ania Ducha 
Œwiêtego. W zale¿noœci od regionu 
nazywane s¹ te¿ sobótkami 
(po³udniowa Polska) lub 
palinockami (Podlasie) - 
konsekwencja tego, gdy w okresie 
chrystianizacji próbowano przenieœæ 
obchody Nocy Kupalnej na okres 
majowych Zielonych Œwi¹tek (a 
dopiero póŸniej na termin 
pierwotnie bli¿szy temu 
pogañskiemu œwiêtu, na specjalnie 
w tym celu ustanowion¹ wigiliê œw. 

]Jana) .

Ludowe obyczaje zwi¹zane z 
Zielonymi Œwi¹tkami maj¹ swe 
Ÿród³a w obrzêdowoœci pogañskiej. 
Wpisane s¹ w rytm przyrody, 
oczekiwanie nadejœcia lata. Ich 
archetypem s¹ magiczne praktyki, 
które mia³y oczyœciæ ziemiê z 
demonów wodnych, 
odpowiedzialnych wiosn¹ za proces 
wegetacji. Dzia³ania te mia³y 
zapewniæ obfite plony. W tym celu 
palono ognie, domy przyozdabiano 
zielonymi ga³¹zkami, tatarakiem, 
kwiatami. W ludowej tradycji ziemi 
dobrzyñskiej - choæ ju¿ w sposób 
cz¹stkowy - zachowa³y siê zwyczaje 
zwi¹zane z kultem drzew i 
zielonych ga³êzi. Byd³o okadzano 
dymem ze spalonych œwiêconych 
zió³, przystrajano wieñcami i 
kwiatami, a po grzbietach i bokach 
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toczono jajka. W 
okresie póŸniejszym 
zasiane pola 
obchodzi³y procesje, 
niesiono chor¹gwie i 
obrazy œwiête, 
œpiewano przy tym 
pieœni nabo¿ne.

Zielone Œwi¹tki 
szczególnie by³y 
popularne wœród 
pasterzy, którzy 
ucztowali i tañczyli 
przy ogniu. Zwyczaj 
ten do dzisiaj jest 
popularny wœród górali 
zagórzañskich i Podhalan, w 
sobótkow¹ noc na wielu wzgórzach 
pal¹ siê widoczne z daleka ogniska.

Zielone Œwi¹tki s¹ 50. dniem po 
Zmartwychwstaniu Chrystusa; 
œwiêto powsta³o z ¿ydowskiej uczty 
Schawuot (uczta tygodniowa). Jako 
chrzeœcijañskie œwiêto Zielone 
Œwi¹tki wspomniane zosta³y dopiero 
w 130 roku.

Zielone Œwi¹tki s¹ tak¿e 
œwiêtem religijnym, które wczeœniej 
okreœlane by³o jako Narodziny 
Koœcio³a. Podczas tego œwiêta 
nast¹pi³o przepowiedziane przez 
Chrystusa zst¹pienie Ducha 
Œwiêtego, a zarazem jest to 
uroczyste zakoñczenie okresu 
wielkanocnego. Tak jak Wielkanoc, 
równie¿ Zielone Œwi¹tki s¹ 
œwiêtami ruchomymi.

Zgodnie z ustaw¹, 
która wesz³a w Polsce w 
¿ycie w roku 2007, 
niedziela 
zielonoœwi¹tkowa 
znajduje siê na liœcie 
dwunastu dni w roku, 
kiedy obowi¹zuje zakaz 
handlu. W roku 2008 
œwiêto wypada w dniu 
11 maja. Œwiêto jest 
równie¿ dniem wolnym 
od pracy.
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Spotkanie z profesorem

MAREK  OLESIEWICZ

Profesor Adam Dobroñski w towarzystwie uczniów knyszyñskich szkó³

magdeburskich Knyszynowi.
W paŸdzierniku 1568 roku 

Knyszyn zosta³ uhonorowany przez 
Zygmunta Augusta nadaniem praw 
miejskich. W ten sposób sta³ siê 
miastem królewskim, a jego 
mieszkañcy bezpoœrednimi 
poddanymi wybitnego Jagiellona. 

Knyszyn od samego swojego 
pocz¹tku jest miastem wielu kultur i 
religii: to tutaj swoje miejsce 
znaleŸli Polacy, Niemcy, ¯ydzi, 
Tatarzy, Rosjanie; chrzeœcijanie, 
wyznawcy judaizmu i muzu³manie. 
Knyszyn jako miasto renesansowe w 
Europie œrodkowej, na pograniczu 
polsko-litewskim sta³ siê 
przyk³adem dobrego wspó³istnienia 
ludzi ró¿nych kultur i 
œwiatopogl¹dów. W ten sposób ziœci³ 

W czwartek piêtnastego maja o 
godzinie siedemnastej odby³o siê 
kolejne spotkanie Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta. Jego g³ównym 
punktem by³ obszerny wyk³ad prof. 
Adama Czes³awa Dobroñskiego.

Wyk³ad zosta³ poprzedzony 
narad¹ Zarz¹du Towarzystwa. 
Podczas jej zosta³ przyjêty w poczet 
cz³onków Towarzystwa wybitny 
regionalista Wenanty Kruk. W 
zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 
czteryst¹ czterdziest¹ rocznic¹ 
nadania praw miejskich 
Knyszynowi Zarz¹d Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta wystosowa³ 
nastêpuj¹ce stanowisko: 

„W tym roku przypada kolejna 
rocznica nadania praw 
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siê odrodzeniowy idea³, zak³adaj¹cy 
tolerancjê i poszanowanie dla 
odmiennoœci. 

Knyszyn, poni¿any i upokarzany 
przez rosyjskich zaborców i 
totalitaryzm po II wojnie œwiatowej, 
zachowa³ jednak swój etos miasta 
wiernego korzeniom. Jego 
mieszkañcy byli i s¹ wierni wielkim 
ideom: religii i polskoœci. 

Dlatego te¿ chcemy w tym roku 
symbolicznie uczciæ czterysta 
czterdziest¹ rocznicê nadania praw 
miejskich Knyszynowi  w ten 
sposób chcemy zachowaæ od 
niepamiêci pokolenia jego 
mieszkañców  Polaków, Niemców, 
¯ydów, Tatarów.

Knyszyn zas³uguje, by staæ siê 
wzorem miasta z tradycj¹, które bez 
kompleksów patrzy w przysz³oœæ!”

W trakcie swojego wyk³adu prof. 
Adam Czes³aw Dobroñski mówi³ o 
dziewiêtnastowiecznym Knyszynie. 
Adam Dobroñski, wybitny 
regionalista i historyk, od d³u¿szego 
czasu prowadzi intensywne badania 
archiwalne na Bia³orusi, czego 
efektem bêdzie obszerna publikacja 
na temat Knyszyna i okolic do lat 
czterdziestych dziewiêtnastego 
wieku. W trakcie swojej prelekcji 
zasygnalizowa³ udzia³ mieszkañców 
Knyszyna w powstaniach 
narodowych, a tak¿e okreœli³, 
dlaczego Bia³ystok, a nie Knyszyn 
wypromowa³ siê na du¿y oœrodek 
przemys³owy w naszym regionie. 
Zdaniem Dobroñskiego wp³yw na to 
mia³ sam charakter przemys³u 
usytuowanego w obu miastach: po 
pierwsze ma³e zmechanizowanie 

Profesor Adam Dobroñski

w³ókienniczych fabryk w 
Knyszynie, po drugie brak 
„przebicia” knyszyñskich 
w³aœcicieli-przemys³owców. 
Knyszyñskie dziewiêtnastowieczne 
fabryki tkanin, których 
w³aœcicielami byli Polacy 
niemieckiego pochodzenia, 
produkowa³y tkaniny, które by³y 
eksportowane m.in. do Rosji, Indii 
czy Chin. Doskona³a jakoœæ rêcznie 
produkowanych knyszyñskich 
tkanin nie sz³a niestety w parze z 
masowoœci¹ produkcji… Bardzo 
ciekawemu wyk³adowi 
Dobroñskiego przys³uchiwa³a siê 
knyszyñska m³odzie¿.

Po spotkaniu odby³a siê krótka 
wycieczka wokó³ knyszyñskiego 
koœcielnego cmentarza i koœcio³a.

Marek Olesiewicz
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y³ to rok 1942, lata okupacji Bniemieckiej. Pani Regina 
mia³a 22 lata, od 3 lat by³a mê¿atk¹, 
lecz by³a bezdzietna. Mieszka³a w 
Knyszynie - ma³ym miasteczku w 
woj. Bia³ostockim. 2 listopada 1942 
roku, Niemcy eksterminowali 

Niezwyk³a historia 
Reginy Karwackiej

Regina i Czes³aw Ostrowscy

¯ydów w tym mieœcie. Niektórzy 
byli poinformowani o tym 
wczeœniej i ukryli siê w licznych 
lasach, które by³y blisko Knyszyna, 
lub szukali innego miasta, gdzie 
jeszcze Niemcy ich nie likwidowali.

Niemcy wszêdzie porozwieszali 
plakaty z 
og³oszeniem, ¿e 
jeœli ktoœ bêdzie 
ukrywa³ ¯ydów, 
to bêdzie on i 
jego rodzina, 
ukarany 
œmierci¹ przez 
rozstrzelanie. 
Jedna m³oda 
para ¿ydowska, 
on - Faibiel 
Pytluk, ona - 
Chana z 
Wejnsteinów, 
nauczycielka 
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jêzyka ¿ydowskiego i ich niespe³na 
roczna córka ukrywali siê w lesie w 
przeddzieñ wywozu. Z powodu 
zimna, zaszli do stoj¹cego osobno 
domu, i poprosili gospodarzy aby 
zaopiekowali siê dzieckiem przez 
kilka dni. Gospodyni przyjê³a 
dziecko, pomimo dziewiêciorga 
w³asnych dzieci, lecz nie mog³a 
trzymaæ tego dziecka zbyt d³ugo.

Rodzice nie zg³osili siê po 
dziewczynkê, wiêc gospodyni  
zanios³a j¹ do komisariatu i rzek³a 
do komisarza Andrzejewskiego, ¿e 
znalaz³a dziecko na polu. 
Pracownica komisariatu pozna³a 
dziecko, poniewa¿ zna³a jego 
rodziców, a nie chc¹c naraziæ go na 

weŸmie dziecko, a komisarz siê 
zgodzi³. Pani Regina posz³a za tym 
szewcem do jego domu. Jego ¿ona 
wœciek³a siê, poniewa¿ nie chcia³a 
cudzego dziecka. Kobieta, która 
przynios³a dziecko, rozwinê³a je z 
chusty, a ono zaczê³o wo³aæ mamê. 
Pani Regina spontanicznie 
zdecydowa³a, ¿e to ona zajmie siê 
tym dzieckiem. Jej m¹¿ cieœla by³ 
nieobecny - tylko niedziele spêdza³ 
on w domu. Pani Regina mia³a 
obawy, czy aby Niemcy nie 
dowiedz¹ siê, ¿e dziecko jest 
¿ydowskie. Zosta³o ochrzczone 
imieniem Anna Ostrowska, 
zdrobniale Niusia. Dziecko d³ugo 
nie traktowa³o pani Reginy jak 
matki, tylko jej siostrê, podobn¹ do 
rodzonej matki Niusi. Rodzice 

Szulamith Pytluk - Anna 
Ostrowska (Niusia)

Niusia z rodzina; Czes³awa

zgubê, rzek³a komisarzowi, ¿e by³y 
u nich nieuczciwe panny, chc¹ce 
pozbyæ siê nieœlubnych dzieci. 
Mówi³a dla komisarza, ¿e to dziecko 
¿adn¹ miar¹ nie przypomina rasy 
¿ydowskiej - dziewczynka mia³a 
niebieskie oczy, blond w³osy i 
bardzo jasn¹ cerê. Przed 
komisariatem zebra³o siê du¿o ludzi, 
pani Regina te¿. Ludzie zaczêli 
szeptaæ miêdzy sob¹ - czyje to 
dziecko? Zg³osi³ siê jeden szewc, ¿e 
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dziewczynki przebywali w 
Jasionówce, a jej ojciec przyby³ 2 
razy, ale dziecko go nie pozna³o. W 
pocz¹tku roku 1943, Niemcy 
wywieŸli z Jasionówki resztki 
¯ydów, o rodzicach Niusi s³uch 
zagin¹³. Tymczasem dziewczynka 
ros³a. Ca³a rodzina pani Reginy 
pokocha³a Niusiê. Umia³a 
wszystkich uj¹æ, choæ by³a malutka. 
Pewnej sierpniowej nocy pani 
Regina ba³a siê spaæ w domu, a by³a 
w domu sama z Niusi¹. W obawie 
przed nalotem bombowców, razem z 
ni¹ posz³a do s¹siadów, którzy mieli 
solidn¹ piwnicê. Dom pani Reginy 
zosta³ zniszczony, a dziecko 
zachorowa³o. Pani Regina ca³y czas 
by³a blisko lekarza, a dziewczynkê 
ci¹gle mia³a na rêkach. Teœciowa 
pani Reginy zaprowadzi³a j¹ do 
pewnego domu na uboczu, w 
którym znajdowa³o siê du¿o ludzi. 
Nagle ktoœ powiedzia³, ¿e Niemcy 
id¹, wszyscy pochowali siê w 
ogrodzie. Do domu wszed³ m³ody 
Niemiec i kaza³ pani Reginie pójœæ 
za nim. Prosi³a, by j¹ zwolni³ ze 
wzglêdu na dziecko, lecz on by³ 
nieugiêty. W koñcu jednak da³ siê 
przekupiæ przez 2 inne kobiety, 
wstawiaj¹ce siê za pani¹ Regin¹, 
oraz powiedzia³, ¿e nikt po nich nie 
przyjedzie. Pani Regina nie 
uwierzy³a mu jednak, ukry³a 
dziecko u starszej pani, a sama 
ukry³a siê w kartoflisku. Po pó³ 
godzinie przyjecha³a furmanka z 
Niemcami. Przyje¿d¿a³a jeszcze 
kilka razy, a Niemcy wygra¿ali 
starej kobiecie, która ich ukry³a, 
straszyli, ¿e j¹ zabij¹, ale mimo to 
staruszka ich nie wyda³a. Potem 

przeprowadzili wszystkich na wieœ - 
by³o tam trochê bezpieczniej, lecz 
tam te¿ dosiêgn¹³ ich front. Gdy 
zobaczyli sowieckich ¿o³nierzy, 
zebra³o siê kilka osób, by wracaæ do 
Knyszyna. Kiedy biegli przez pola, 
ostrzeliwa³y ich samoloty, zapalaj¹c 
snopy zbo¿a, a oni nie zwracali na 
to wszystko uwagi i dalej biegli. 
Pod spalonym Knyszynem zastali 
ruskie „katiusze”, strzelaj¹ce 
ogniem do nieprzyjacielskich wojsk 
niemieckich, oddalonych o ok. 15 
km. Wrócili na zgliszcza. Wszêdzie 
by³y spalone trupy, krowy i konie na 
pastwiskach wydziela³y wstrêtn¹ 
woñ, natomiast ludzie ju¿ powrócili, 
aby oczyœciæ miasto. Pani Regina 
zajê³a jedno ocala³e wolne 
mieszkanie. Zamieszka³ tam te¿ 
Kiwa Pytluk, wuj Niusi, ukrywaj¹cy 
siê na wsi podczas okupacji 
niemieckiej. W tym domu mieszka³a 
te¿ jego w³aœcicielka, ¯ydówka - 
Ma³ka Jasionowska. Pewnego razu, 

Niusia z rodzina; Reginy
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gdy Niusia wróci³a z wizyty u pani 
Ma³ki, powiedzia³a, ¿e spotka³a 
Kiwê Pytluka, który powiedzia³, ¿e 
jest ¯ydówk¹, a ona na to „ Ja 
jestem Polk¹, a pan Kiwa ¯yd”. 
Pani Regina by³a zdumiona - nigdy 
nie mówi³a Niusi, kto jest ¯ydem, a 
kto Polakiem. W koñcu roku 1944 
m¹¿ pani Reginy zosta³ wywieziony 
na Syberiê przez Sowietów - zosta³a 
ona sama, bez œrodków do ¿ycia, 
bez zawodu, a ma³ym dzieckiem. 
Dosta³a jednak pracê w sklepie, a 
Niusiê odnios³a do teœciowej. ¯ydzi 
opuœcili Knyszyn, Kiwa Pytluk te¿. 
Pani Reginie wróci³ spokój, jej mê¿a 
zwolniono z Syberii. Nadszed³ rok 
1946, dziewczynka mia³a ok. 4 lata, 
a pani Regina by³a w £odzi, gdzie 
spotka³a kuzyna Pytluka, który 
wypytywa³ j¹ o mi³oœæ do Niusi. 
Pani Regina odpar³a, ¿e swojego 
dziecka nie kocha³aby tak bardzo 
jak jej. Wtedy kuzyn Pytluka 
powiedzia³ jej, jak to zmawia³ siê z 
innymi, aby dziecko wykraœæ. Nie 
uwierzy³a mu, ale ci¹gle pilnowa³a 
Niusi. Nagle przyjecha³a do niej p. 
Irena Drecka, z organizacji „Hias”, 
opiekuj¹cej siê ¯ydami, chc¹cymi 
opuœciæ Polskê. Próbowa³a namówiæ 
pani¹ Reginê, aby odda³a dziecko, 
spotka³a siê jednak z jej odmow¹ i 
odjecha³a z niczym. Po tygodniu 
przyjechali w nocy wojskowi, 
wyprowadzili pani¹ Reginê i jej 
mê¿a daleko od domu, gdzie zosta³a 
Niusia. Gdy ich zwolniono, nie 
zastali dziecka w mieszkaniu - 
zosta³o ono wykradzione. Pani 
Regina zameldowa³a o porwaniu w 
prokuraturze wojewódzkiej w 
Bia³ymstoku. Pojecha³a tak¿e do 

Warszawy, do oddzia³u „Hias”, lecz 
niczego siê nie dowiedzia³a. 
Nied³ugo przysz³o zawiadomienie o 
umorzeniu œledztwa z powodu 
braku dowodów. W miesi¹c po 
uprowadzeniu dziewczynki pani 
Regina dosta³a list z Nowego Jorku 
od S.J. Weinsteina. Pisa³, ¿e jako 
krewny ma³ej, Szulamith Pytluk, 
serdecznie dziêkuje za uratowanie 
jej ¿ycia. Chcia³ jej przes³aæ wraz z 
podziêkowaniem sto dolarów, ale 
uprasza³ jednoczeœnie, aby list by³ 
poœwiadczony przez knyszyñskiego 
burmistrza. List ten oburzy³ bardzo 
pani¹ Reginê - nie chcia³a ona 
¿adnych pieniêdzy. Wyrz¹dzono jej 
krzywdê, podeptano jej uczucia 
macierzyñskie. Przez cztery lata 
matkowa³a Niusi, a potem wszystko 
siê rozpad³o. Pani Regina przesta³a 
wierzyæ w uczciwoœæ ludzk¹.

Pani Regina Karwacka nigdy nie 
dowiedzia³a siê, gdzie Niusia siê 
znajduje. Bez przerwy o niej 
myœla³a, œni³a po nocach. Jej 
najwiêkszym marzeniem by³o od 
tamtej pory ponowne zobaczenie 
Niusi i us³yszenie od niej: „Dziêkujê 
ci, mamo…”.

Na podstawie artyku³u Reginy 
Karwackiej pt. „Córeczka” 
opublikowanego w nowojorskim 
„Nowym Dzienniku” Nr 1599 z 
1977 r. 

Opracowa³a: 

Aleksandra Bruszewska, kl. I LO
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Na terenie parafii knyszyñskiej 
znajduje siê 10 cmentarzy 
grzebalnych, w tym a¿ 7 w samym 
Knyszynie. S¹ to nie tylko 
cmentarze katolickie, ale tak¿e 
unickie, prawos³awne, ¿ydowskie, 
niemieckie(ewangelickie) oraz 
epidemiczny.

Pierwszym z tych cmentarzy 
jest ten, który znajdowa³ siê na 
dzisiejszym rynku (nieopodal 
Urzêdu Gminy), gdzie kiedyœ sta³ 
drewniany koœció³ wraz z 
dzwonnic¹. Niestety oko³o 1824 
roku, zosta³ on zaorany, a miejsce te 
przeznaczono na plac do æwiczeñ 
wojskowych. Od oko³o 1620 roku 
zaczêto grzebaæ zmar³ych przy 
obecnym koœciele. Znajdowa³ siê on 

CMENTARZE W KNYSZYNIE

Cmentarz œw. Marka

Cmentarz prawos³awny
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na miejscu obecnego placu przy 
plebanii i parkingu przed koœcio³em. 

Budynek dzisiejszej szko³y 
(przy ul. Bia³ostockiej) stoi na 
cmentarzu unickim. W³aœnie na jej 
terenie znajdowa³a siê niegdyœ 
cerkiew a ko³o niej cmentarz 
grzebalny. W 1839 roku cerkiew 
zosta³a zlikwidowana, a zaniedbany 
cmentarz zaorano.

Nastêpne cmentarze po³o¿one 
by³y naprzeciwko siebie po obu 
stronach drogi z Knyszyna do 
Krypna. Po lewej stronie znajdowa³ 
siê cmentarz prawos³awny 
zdewastowany podczas wojny, a po 
prawej ewangelicki, gdzie grzebano 
Niemców. Tu¿ obok cmentarza 
ewangelickiego znajdowa³ siê 
niemiecki cmentarz wojskowy, na 
którym Niemcy we wspólnych 

Cmentarz prawos³awny
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mogi³ach grzebali swoich ¿o³nierzy 
(œlad po nim prawie zanik³).

Cmentarz epidemiczny znajduje 
siê przy drodze do Chrabo³ 
naprzeciw Góry Królowej Bony, za 
ulic¹ Bia³ostock¹. Chowano tam 
ludzi zmar³ych podczas epidemii, 
którzy nie zd¹¿yli przyj¹æ 
sakramentów. Na cmentarzu 
znajduje siê dziœ Krzy¿ z 1884 roku.

Z lewej strony szosy z 
Knyszyna do Moniek znajduje siê 
cmentarz historyczny, 
prawdopodobnie z czasów wojen 
szwedzkich b¹dŸ tatarskich. Mo¿na 
tam znaleŸæ odkryte przez wiatr 
koœci ludzi zamieszkuj¹cych ten 
teren a poleg³ych w wojnie z 
wrogiem.

Za ulic¹ Bia³ostock¹, pod 
gajem, na miejscu dawnych 
Sadzawek Królewskich znajduje siê 
do dziœ cmentarz knyszyñskich 
¯ydów. W 1786 r. ¯ydzi otrzymali 
pozwolenie na za³o¿enie cmentarza 
w tym w³aœnie miejscu i nie zmienili 
go a¿ do 1945 r. 

Ostatnim cmentarzem jest 
obecny cmentarz œw. Marka. Jest on 

bardzo stary. Powsta³ w wyniku 
przeniesienia cmentarza 
znajduj¹cego siê przy obecnym 
koœciele. Dziœ, w wyniku 
rozbudowy cmentarza (1880r.) jego 
rozmiary wynosz¹ 350x80 m, a jego 
pierwotna czêœæ przez mieszkañców 
zwana jest „Starym Cmentarzem”, 
gdzie znajduj¹ siê najstarsze groby.

�ród³a: 
Kronika Ksiêdza Kazimierza Cyganka, 
„Parafia Rzymsko-Katolicka w Knyszynie” 
Henryka Stasiewicza
 Oraz Ÿród³o mówione: wywiad z autorem.

Opracowa³a
Marta Piszczatowska- uczennica 
klasy III gimnazjum

Cmentarz ewangelicki i wojskowy
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zy¿by mia³o siê ziœciæ Cmarzenie 
knyszyñskiech regionalistów o 
odnalezieniu królewskiego 
sarkofagu? Jak na razie 
odnaleziono wejœcie do krypt 
knyszyñskiego koœcio³a i trumnê 
dziekana knyszyñskiego ksiêdza 
Wojciecha Godlewskiego, który 
zmar³ w 1808 roku. Knyszyñski 
koœció³ zosta³ ufundowany przez 
starostê knyszyñskiego Jana 
Zamojskiego w 1579 roku. S¹ to 
jedne z najstarszych murów 
koœcielnych w naszym regionie. 
Je¿eli nie najstarsze. 

Król Zygmunt August 

zmar³ w Knyszynie 7 lipca 1572 
roku. Tutaj cia³o króla zosta³o 
zabalsamowane i po oko³o 2 
miesi¹cach przewiezione do 
zamku w Tykocinie, gdzie ponad 
rok czeka³o do pogrzebu na 
Wawelu. Królewskie serce 
wyjête podczas balsamowania 
pozosta³o w Knyszynie, w 
specjalnym sarkofagu, który 
zosta³ ustawiony w poprzednim 
koœciele. Ten drewniany koœció³, 
ufundowany w 1520 roku przez 
Miko³aja II Radziwi³³a, sta³ 
niegdyœ na knyszyñskim rynku. 
Jak podaje lustracja parafii 
knyszyñskiej z 1633 r. sarkofag 

Czy odnajdzie siê sarkofag z 
sercem króla Zygmunta Augusta?

KRZYSZTOF  BAGIÑSKI
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s³u¿y³ jako o³tarz. Ostatnia 
wzmianka o istnieniu sarkofagu 
zawarta jest w lustracji z 1731 
roku. Po rozebraniu koœcio³a 
sarkofag d³ugo jeszcze sta³ na 
knyszyñskim rynku. 
Prawdopodobnie w XIX wieku 
zosta³ usuniêty przez Rosjan, 
którzy urz¹dzili na rynku plac do 
æwiczeñ wojskowych. Nie 
wiadomo gdzie zosta³y 
przeniesione królewskie szcz¹tki. 
Jedna z hipotez wskazuje 
koœcielne krypty jako najbli¿sze i 
jednoczeœnie najbardziej godne 
po temu miejsce.

Podczas obecnie 
prowadzonych prac 

Œmieræ króla Zygmunta Augusta w Knyszynie - obraz Jana Matejki
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remontowych przy 
osuszaniu 
fundamentów 
knyszyñskiej 
œwi¹tyni, osunê³o siê 
kilka kamieni 
ukazuj¹c wejœcie do 
podziemi. 

Gdy 21 maja 
zajrza³em w otwór w 
fundamencie ujrza³em 
rumowisko gruzu i 
ziemi. Mia³em ze 
sob¹ cyfrowy aparat 
fotograficzny. Na maksymalnie 
wyci¹gniêtej rêce, która siêga³a 
poni¿ej stropu krypty, zrobi³em 
kilka zdjêæ. Po chwili mog³em 
zobaczyæ wnêtrze krypty, która 
znajduje siê pod bocznym 
o³tarzem koœcio³a. 

Wewn¹trz znajduj¹ siê 

dwie uszkodzone trumny oraz 
du¿a iloœæ gruzu i ziemi. Na 
jednej z nich zobaczy³em napis. 
Po zbli¿eniu okaza³o siê, ¿e jest 
to trumna dziekana 
knyszyñskiego ks. Wojciecha 
Godlewskiego.

Sklepienie krypty jest 
³ukowate, wykonane z ceg³y. 
Przeciwleg³a œciana jest 
zamurowana, widaæ w niej 
czarn¹ nieregularna plamê. Mo¿e 
to byæ otwór i przejœcie do 
dalszej czêœci podziemi. Mo¿e 
one kryj¹ tajemnicê 
królewskiego sarkofagu?

Krzysztof Bagiñski

Obraz Jana Matejki "Œmieræ Króla 
Zygmunta Augusta w Knyszynie", w 
zbiorach Muzeum Narodowego.

Wejœcie do podziemi
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To dlatego koœció³ w 
Knyszynie zyska³ tak 
monumentaln¹ jak na swoje 
czasy formê. W puszczañskim 
mieœcie, gdzie dominowa³a 
zabudowa drewniana, 
zbudowano murowany gmach, 
który mia³ podkreœlaæ wielkoœæ i 
wa¿noœæ dominuj¹cej religii. 
Koœció³ by³ dominant¹ 
architektoniczn¹ miasta, a 
zarazem punktem odniesienia 
lokalnej mitologii: st¹d wiele 
legend na temat tajnych przejœæ 
podziemnych prowadz¹cych z 
koœcio³a w ró¿ne strony, 
chocia¿by ku Górze królowej 
Bony.

Nasz knyszyñski gmach 
koœcio³a jest œwiadkiem czterech 
wieków historii Knyszyna. Ma 
to jednak i swój realny aspekt. 
Otó¿ pod koœcio³em znajduj¹ siê 
podziemia, o których 
stosunkowo ma³o wiadomo. 
Znamy na przyk³ad relacjê Alicji 
Wróblewskiej z roku 1953: 

„Ks. D³ugosz odsun¹³ 

 ostatnich Wtygodniach 
rozpoczêto prace zwi¹zane z 
remontem koœcio³a parafialnego 
w Knyszynie. W celu osuszenia 
fundamentów rozkopano je, 
ukazuj¹c ich fragmenty. Traf 
chcia³, ¿e przy okazji odkryto 
otwór, przez który ukaza³o siê 
wnêtrze krypty, bêd¹cej 
fragmentem podziemi koœcio³a. 
Jest to doskona³a okazja do 
eksploracji tego, co jest pod 
knyszyñsk¹ œwi¹tyni¹. 

Knyszyñski koœció³ jest 
szczególny. Jest to najstarsza 
nadal stoj¹ca œwi¹tynia w 
diecezji bia³ostockiej. Zaczêto j¹ 
budowaæ pod koniec XVI w. na 
dzia³ce po gminie religijnej 
kalwiñskiej. By³o to zwi¹zane z 
procesami kontrreformacyjnymi. 
Koœció³ katolicki stara³ siê 
wyeliminowaæ ruchy 
innowierców poprzez akcjê 
budowy ogromnych œwi¹tyñ, 
które mia³y akcentowaæ wielkoœæ 
i wp³ywy Koœcio³a.

W krypcie koœcielnej

MAREK  OLESIEWICZ
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Na zdjêciu konserwatorzy zabytków w towarzystwie ks. Andrzeja Sadowskiego,
Andrzeja Matyszewskiego i Krzysztofa Bagiñskiego

podest pod bocznym o³tarzem i 
pozwoli³ czterem dziewczynom 
wejœæ do œrodka. Wskoczy³y na 
stertê gruzu. Wewn¹trz 
zobaczy³y gromadê koœci i 
uszkodzon¹ trumnê ze 
szkieletem i resztkami 
bordowego materia³u. Na 
trumnie by³ napis - ks. 
Godlewski. Szkielet by³ 
pokaŸnych rozmiarów, na co ks. 
D³ugosz powiedzia³, ¿e ks. 
Godlewski musia³ byæ bardzo 
wysoki.

Widzia³a tak¿e korytarz z 
niskim przejœciem prowadz¹cym 
w g³¹b koœcio³a. Ks. D³ugosz nie 
pozwoli³ im tam wejœæ. 

Wszêdzie by³o widaæ 
pouk³adane gromadki koœci.”

Niezale¿nie od tego, jak 
makabryczny musia³ byæ widok 
„gromadki koœci”, bêd¹cej 
namacalnym dowodem, ¿e przez 
kilka wieków chowano w 
podziemiach ksiê¿y i innych 
zas³u¿onych obywateli miasta, 
warto sobie uzmys³owiæ, ¿e tak 
naprawdê nie wiadomo prawie 
nic o tym, co mo¿e siê 
znajdowaæ w podziemiach. Czy 
mo¿e siê tam znajdowaæ jakiœ 
skarb? Na pewno tak: bêd¹ to 
œwiadectwa przesz³oœci w 
postaci zmar³ych, którzy zostali 
pochowani z okreœlonym 
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„wyposa¿eniem” na ostatni¹ 
drogê…

Prawdziwym skarbem mo¿e 
tak¿e byæ „serce króla”. Jak 
wiadomo, po œmierci Zygmunta 
Augusta w 1572 r., jego cia³o 
przewieziono na Wawel, zaœ 
wnêtrznoœci zosta³y w specjalnej 
puszce wmurowane w pomnik na 
œrodku rynku Knyszyna. Ks. 
Kazimierz Cyganek w swojej 
„Kronice parafii Knyszyn” pisze, 
¿e „serce króla” na pocz¹tku 
zaborów, czyli pod koniec XVIII 
wieku zosta³o prawdopodobnie 
ukryte w podziemiach 
knyszyñskiego koœcio³a… 
Znaczy³oby to, ¿e grób 
ostatniego Jagiellona znajduje siê 
w Knyszynie, co by³oby du¿¹ 
sensacj¹  z racji tego, ¿e by³ to 
wielki w³adca, ale i dlatego, ¿e 
niewiele jest miast, gdzie 
znajduj¹ siê królewskiego 
groby…

W³aœnie nadarza siê 
wyj¹tkowa okazja eksploracji 
podziemi koœcielnych. 
Dwudziestego szóstego maja 
specjalna komisja w sk³adzie 
Zofia Cebulko - zastêpca PWKZ 
w Bia³ymstoku, Jerzy 
Maciejczuk - archeolog, ks. 
Andrzej Sadowski - proboszcz 
knyszyñskiej parafii, Andrzej 
Matyszewski - Burmistrz 
Knyszyna, Krzysztof Bagiñski - 
wiceprezes Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 

Zygmunta Augusta, dokona³a 
oglêdzin i stwierdzi³a 
„koniecznoœæ przeprowadzenia 
badañ archeologicznych w celu 
ustalenia konstrukcji krypty, 
zasiêgu i czasu powstania oraz 
zbadania i uporz¹dkowania 
z³o¿onych w nich szcz¹tków”.

Oczywiœcie badanie wnêtrz 
podziemnych koœcio³a wi¹¿e siê 
z du¿ymi kosztami. Jednak jest to 
w pewnym sensie i swego 
rodzaju gwarancja sukcesu. 
Dotychczas dok³adnie 
nieprzebadane czterysta lat 
Knyszyna to wci¹¿ kryj¹ce siê 
rozwi¹zania licznych zagadek 
historii. Ta historia to dzieje 
królewskie, licznych 
arystokratów, naszych przodków 
- a wiêc i fragment dziejów 
Polski i Koœcio³a. Czy wiêc 
warto kopaæ? Moim zdaniem 
warto!

Marek Olesiewicz
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becny rok jest dla nas Ochrzeœcijan Koœcio³a 
Bia³ostockiego szczególny. 
Przygotowujemy siê, bowiem, do 
uroczystego obchodu beatyfikacji 
S³ugi Bo¿ego ks. Micha³a 
Sopoæko. Moment ten jest 
poprzedzany nawiedzeniem parafii 
przez obraz Jezusa Mi³osiernego. 
Nasza parafia tê uroczystoœæ 
bêdzie prze¿ywa³a w dn. 8-9 
czerwca. To czas ³aski udzielany 
nam przez Boga, którego bliskoœæ 
czujemy poprzez znaki 
przywo³uj¹ce œwiadomoœæ Jego 
obecnoœci, a wiêc obrazy, rzeŸby, 
figury, malowid³a. 

Przy tej okazji chcê trochê 
uwagi poœwiêciæ stanowisku jakie 
powinniœmy zajmowaæ wzglêdem 
czci obrazów, figur, rzeŸb. Otó¿ 
m.in. Œwiadkowie Jehowy 
zarzucaj¹ nam, ¿e pope³niamy 
grzech ba³wochwalstwa, gdy¿ 
³amiemy nakaz Boga, który w 
Starym Testamencie zakaza³ 
czynienia wszelkich Jego 
podobizn. Takie zarzuty z 
pewnoœci¹ nam stawiaj¹, gdy 
czasami odwiedzaj¹ nasze domu. 
Oczywiœcie tego typu os¹d, jak i 

wiele innych, jest wyrwany z 
kontekstu. Bóg zakaza³ czynienia 
swoich podobizn Izraelitom 
wówczas, gdy ulepili oni sobie 
z³otego cielca u stóp Góry Horeb i 
oddawali mu czeœæ jak Bogu w 
s³owach: „Izraelu, oto twój bóg, 
który ciê wyprowadzi³ z ziemi 
egipskiej”. Wj 32, 8. Rodzi siê 
wiêc pytanie, czy my równie¿ 
pope³niamy grzech 
ba³wochwalstwa, tak jak zarzucaj¹ 
nam np. Œwiadkowie Jehowy? 
Oczywiœcie, ¿e nie! My nie 
traktujemy obrazów, rzeŸb, 
figur jak Boga. Czcimy 
natomiast Boga, Matkê Bo¿¹ i 
œwiêtych. Obrazy zaœ, czy rzeŸby 
jedynie pomagaj¹ nam przenieœæ 
serce i umys³ w 
nadprzyrodzonoœæ. I tu tkwi 
zasadnicza ró¿nica. Gdybyœmy z 
obrazem czy figur¹, jako 
przedmiotem, wi¹zali jak¹œ 
magiczn¹ moc, wówczas by³oby to 
ba³wochwalstwo. Gdy klêkamy 
przed Cudownym Obrazem Matki 
Bo¿ej np. na Jasnej Górze, to 
powinniœmy mieæ œwiadomoœæ, ¿e 
nie jest on „cudowny” sam z siebie 
jako obraz. Jest to natomiast 

Czy czcz¹c obrazy 
pope³niamy 

ba³wochwalstwo…?

Ks. JERZY CHWIEÆKO
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miejsce, w którym Matka Bo¿a 
przez wieki wys³uchiwa³a próœb 
modl¹cych siê tam i wyprasza³a u 
Boga cudowne ³aski. A wiêc to 
miejsce nie jest œwiête œwiêtoœci¹ 
obrazu jako przedmiotu, ale 
obecnoœci¹ Matki Bo¿ej, której 
spodoba³o siê w tym miejscu i 
przy tym obrazie objawiaæ swoj¹ 
moc.

Przypomnia³ mi siê trochê 
œmieszny moment, gdy w jednym 
sanktuarium Maryjnym witano 
obraz Matki Bo¿ej czczonej pod 
innym wezwaniem. Witaj¹cy 
zagalopowa³ siê trochê w czasie 
swojej przemowy i wypowiedzia³ - 
parafrazuj¹c - takie s³owa: „Oto 
Matko Bo¿a przyby³aœ do swojej 
siostry…”. Tak wiêc, Matka Bo¿a 
jest tylko jedna, a czcimy j¹ pod 
ró¿nymi tytu³ami. Analogicznie 
rzecz siê ma z obrazem Jezusa 
Mi³osiernego. Chrystus jest, by³ i 
bêdzie w Koœciele, bo nigdzie na 
wakacje nie wyje¿d¿a. A obraz, 
który witamy, jest tylko kolejnym 
znakiem Bo¿ej obecnoœci i 
wielkoœci objawiaj¹cej siê, w tym 
wypadku, w Jego Mi³osierdziu. 
Dlatego obowi¹zuje nas szacunek i 
w³aœciwe uczczenie tych znaków. 
Gdy stawiamy na swoim biurku 
portret kogoœ bliskiego, ¿yj¹cego 
lub zmar³ego, to szanujemy ten 
portret ze wzglêdu na osobê, któr¹ 
przedstawia, osobê przez nas 
kochan¹. Podobnie ma siê rzecz ze 
czci¹ obrazów. Chrystus nakazuj¹c 
œw. S. Faustynie Kowalskiej 
namalowanie tego obrazu pragn¹³, 

aby ludzie patrz¹c w Jego 
kochaj¹ce oczy i ³agodne oblicze, 
widz¹c otwarte serce i czytaj¹c to 
piêkne westchnienie wnêtrza: 
„Jezu, ufam Tobie!”, przychodzili 
do zdroju Jego Mi³osierdzia bez 
lêku i znajdowali umocnienie, 
o¿ywiali nadziejê oraz uczyli siê 
osobowej mi³oœci do Boga. 

Chrzeœcijañstwo wiêc, 
stwarza nam wspania³e 
mo¿liwoœci wchodzenia w 
bliskoœæ z Bogiem. Pomagaj¹ nam 
w tym wszelkie przedmioty czci i 
kultu, które na przestrzeni wieków 
kszta³towa³a Tradycja Koœcio³a. 
Pamiêtajmy jednak, ¿e nasze 
chrzeœcijañstwo staje siê 
autentyczne tylko wówczas, gdy 
dotyka serca, a nie jedynie 
powierzchownoœci znaków, czy 
„zaliczanych” modlitw. Jest 
prawdziwe, gdy liczymy siê z jego 
wartoœciami w ¿yciu. Przed nami 
gor¹ce dni, wakacje, czas 
urlopów, wyjazdów… Niech to 
nie bêdzie czas naszego 
wewnêtrznego sp³ycenia, ale 
troski o to, byœmy byli ¿ywymi 
obrazami œwiadectwa 
przynale¿noœci do Chrystusa.

Ks. Jerzy Chwieæko
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