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POEZJA

Z³ote no¿yce s³oñca przeciê³y kr¹g nieba,
wschód œwietlistymi racami wystrzeli³ z góry.
Ciemne pasma knyszyñskich wielkich lasów
opasa³a wstêga porannej purpury.

Pierzch³y opary nad cich¹ Jaskrank¹,
krekuchy furkotem œmignê³y z tataraku.
Westchnê³a ³¹ka jesiennie zabarwiona,
zatrzepota³ skrzyd³ami bocian w bia³ym fraku.

Kula s³oñca jak mistyczne zaklêcie boskoœci
rozla³a nad ziemi¹ powódŸ promieni.
Dzieñ sierpniowy, owiany z¿êtych zbó¿ 
zapachem,
rozb³ysn¹³ kolorami na makatach jesieni.

REGINA ŒWITOÑ
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Informacje samorz¹dowe

1) Burmistrz Knyszyna 
og³osi³ pierwszy przetarg ustny - 
nieograniczony na sprzeda¿:

- lokalu mieszkalnego nr 4 
2o pow. 40,80 m  po³o¿onego w 

budynku nr 9 w Knyszynie-
Zamku wraz z udzia³em 
152/1000 w czêœciach wspólnych 
w budynku i w gruntach dzia³ki 

2nr 7/59 o pow. 660 m , na której 
budynek jest pobudowany,

- segmentu gara¿owego o 
2pow. 18,6 m  stanowi¹cego 1/5 

czêœæ w dzia³ce nr 5/11 o pow. 
2591 m  zabudowanej budynkiem 

gospodarczym, w której znajduje 
siê gara¿, po³o¿onego w 
Knyszynie-Zamku, 

- nieruchomoœci 
niezabudowanej oznaczonej 
numerem geodezyjnym 229 o 

2
pow. 290 m , po³o¿onej w 
Knyszynie przy ul. Tykockiej.

Termin przetargu: 
15.02.2008 r. 

Bli¿sze informacje o 
przedmiocie sprzeda¿y oraz 
procedurze przetargowej mo¿na 
uzyskaæ w REFERACIE 
INFRASTRUKTURY I 
PROMOCJI GMINY Urzêdu 

Miejskiego w Knyszynie przy ul. 
Rynek 39  pok. nr 11, tel.: 085-
727-99-85. Mo¿liwoœæ oglêdzin 
przedmiotu sprzeda¿y po 
uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. 

2) Burmistrz Knyszyna 
og³osi³ OTWARTY KONKURS 
OFERT na realizacjê zadañ w 
zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. 
Termin sk³adania ofert do 15 

00lutego 2008 r. do godz. 9 . 

Formularz oferty jest 
dostêpny na stronie internetowej 
www.knyszyn.pl w zak³adce 
przetargi oraz w pok. nr 11 i 12 
Urzêdu Miejskiego w Knyszynie 
przy ul. Rynek 39

- pe³na treœæ og³oszeñ jest 
dostêpna na stronie internetowej 
www.knyszyn.pl (zak³adka 
„przetargi”) oraz na tablicy 
og³oszeñ urzêdu (I piêtro). 

3) W dniach 6 i 13 grudnia 
odby³y siê spotkania 
warsztatowe zdobnictwa 
obrzêdowego Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia pod kierunkiem 
Heleny Maciorowskiej z grup¹ 
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dzieci bior¹cych udzia³ w 
warsztatach sztuki ludowej.

4) 20 grudnia w 
Knyszyñskim Oœrodku Kultury 
odby³o siê Spotkanie Op³atkowe 
dla osób samotnych oraz 
Spotkanie Op³atkowe z udzia³em 
uczestników warsztatów sztuki 
ludowej ich rodziców i 
dziadków. W spotkaniu 
uczestniczy³o 75 osób.

5) 6 stycznia goœciliœmy 
Magdê Anio³ z zespo³em w ich 
wykonaniu odby³ siê koncert 
kolêd i pastora³ek. Dziêkujemy 
mieszkañcom Knyszyna i okolic 
za bardzo liczne przybycie oraz 
ks. Jerzemu Chwieæko za 
inicjatywê organizacji jak¿e 
udanego koncertu.

6) W dniach 12-13 
stycznia goœciliœmy zespó³ 
„Przyjació³ki” z Wileñszczyzny, 
który jako goœæ specjalny 
wystêpowa³ podczas 
Powiatowego Przegl¹du Teatrów 
Wiejskich i Obrzêdowych. W 
przegl¹dzie wziê³o udzia³ 11 
grup kolêdniczych (167 
uczestników). W trakcie imprezy 
Starosta Moniecki Zbigniew 
Mêczkowski dokona³ 
podsumowania roku 
kulturalnego na terenie powiatu.

7) 16 stycznia obchodzony 
by³ dzieñ Babci i Dziadka. W 
uroczystoœci wziê³o udzia³ oko³o 
40 osób doros³ych, oraz dzieci 
klas I b i II b Szko³y 

Podstawowej w Knyszynie. 
Organizatorem œwiêta by³a 
Miejsko - Gminna Biblioteka 
Publiczna w Knyszynie.

8) W dniach 21-31 
stycznia Knyszyñski Oœrodek 
Kultury i Miejski Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej byli 
organizatorami zorganizowanego 
zimowego wypoczynku „Akcja 
Zima 2008”. W akcji wziê³o 
udzia³ 45 uczestników. Oprócz 
licznych atrakcji programowych 
na miejscu, uczestnicy akcji 
wyje¿d¿ali na basen, do kina jak 
i z³o¿yli wizytê w Komendzie 
Powiatowej Policji w Moñkach.

9) W dniach 18 - 31 
stycznia Knyszyñski Oœrodek 
Kultury wspólnie z Instytutem 
Pamiêci Narodowej byli 
organizatorami wystawy „S³uga 
Bo¿y ks. Jerzy Popie³uszko 
1947-1984” Wystawê otworzy³ 
Andrzej Muczyñski pracownik 
IPN w Bia³ymstoku. Podczas 
otwarcia wystawy uczestniczy³a 
m³odzie¿ Knyszyñskiego 
Liceum.

10) Knyszyñski Oœrodek 
Kultury otrzyma³ 
dofinansowanie w wysokoœci 
7000,00 z³ w ramach Konkursu 
Ofert Urzêdu Marsza³kowskiego 
Województwa Podlaskiego na 
zorganizowanie VII 
Miêdzynarodowych spotkañ 
Wiosennego Kolêdowania.
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Nowy Jelcz
Pod koniec ubieg³ego roku 

knyszyñska jednostka Ochotniczej 
Stra¿y po¿arnej wzbogaci³a siê o 
Jelcza. - Jest to samochód, który 
wczeœniej s³u¿y³ w Knyszynie, ale 
przeszed³ tzw. karosacjê, tzn., 
zosta³o w nim wymienione ca³e 
nadwozie. Taka “odnowa” 
samochodu jest bardziej op³acalna 
ni¿ kupono nowego samochodu 
stra¿ackiego tej klasy - t³umaczy 
Robert Sidorski, wiceburmistrz 
Knyszyna. 

W samochodzie zosta³a 
zwiêkszona iloœæ miejsc do 6 (przed 
karosacj¹ Jelcz by³ czteroosobowy). 
Zosta³ w nim wymieniony tak¿e 
zbiornik na wodê. Ca³kowity koszt 

karosacji wyniós³ 120 tys z³., z 
czego 45 tys pokry³ Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska, a 
kolejne 45 tys do³o¿y³ Zarz¹d 
G³ówny Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych. 

Rad.

Nowym kierownikiem Zak³adu 
Gospodarki Komunalnej w 
Knyszynie od 3 grudnia 2007 roku 
jest Jan Edward Romanowicz z 
Moniek.
Jest on absolwentem Szko³y G³ównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie (wydzia³ mechaniczny - 
specjalizacja budownictwo). 
Dotychczas pracowa³ w Biurze 
Projektów w Bia³ymstoku, Anexie. 
By³ tak¿e prezesem GS-u w 
Moñkach.
- Chcia³bym, aby zak³ad dzia³a³ 
poprawnie i wykonywa³ swoje 
zadania profesjonalnie - mówi 
Romanowicz. - Jednakze wiem, ¿e 
bud¿et tej jednostki jest ograniczony. 
Bêdziemy jednak rzetelnie 
przyk³adaæ siê do swoich 
obowi¹zków - powiedzia³ kierownik.

Rad.

Fot. S³awomir Radecki
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KULTURA

BABCIA - to s³owo 
wszystkim dzieciom i doros³ym 
kojarzy siê z ciep³em, dobroci¹ i 
m¹droœci¹. To ukochana osoba, 
która potrafi nas zrozumieæ, 
przytuli, jeœli mamy k³opoty, i 
wyt³umaczy, ¿e nie ma siê czym 
martwiæ. Babcia nigdy siê nie 
gniewa, nawet gdy coœ porz¹dnie 
przeskrobiemy. To ona wciska w 
ma³¹ r¹czkê, to co 
najsmaczniejsze, ona potrafi 
najlepiej wys³uchaæ cierpliwie 
zwierzeñ i marzeñ rodz¹cych siê 
w ma³ych g³ówkach. To Babcia 
najskuteczniej ukoi ³zy.

DZIADEK - tak¿e daje nam swoj¹ 
mi³oœæ. Jesteœmy zas³uchani, 
kiedy zaczyna snuæ opowieœci o 
dawnych latach. Cieszymy siê, 

gdy uczy nas, jak postêpowaæ w 
¿yciu. Zawsze cieszy siê z naszych 
sukcesów i pomaga, gdy coœ nam 
siê nie udaje.

Kolejny raz Biblioteka Publiczna 
zaprosi³a uczniów wraz z 
wychowawczyniami, na imprezê 
biblioteczn¹ poœwiêcon¹ babciom 
i dziadkom. Dzieci zaprosi³y 
seniorów, którzy przybyli bardzo 
licznie aby s³uchaæ, bawiæ siê i 
cieszyæ wnukami.

Maluchy zaprezentowa³y czêœæ 
artystyczn¹ na któr¹ sk³ada³y siê 
wiersze, piosenki i ¿yczenia. 
nastêpnie obdarowano dziadków 
prezentami wykonanymi 
w³asnorêcznie, ju¿ w grudniu na 
zajêciach w bibliotece. Piêknie 

DZIEÑ BABCI I DZIADKA 

ATRAKCJE W BIBLIOTECE

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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ozdobione 
doniczki technik¹ 
decoupage, bêd¹ 
przypomina³y o 
ogromnej mi³oœci 
wnuków do 
dziadków. Po 
s³odkim 
poczêstunku, 
podczas licznych 
zabaw, gier i 
konkursów 
wybieraliœmy 
SUPER-BABCIE 
i SUPER-
DZIADKA. Nie by³o to ³atwe 
zadanie, bo nale¿a³o rozwi¹zaæ 
zadanie matematyczne, 
przepi³owaæ deskê, zrobiæ szalik 
na drutach czy zatañczyæ na 
gazecie. Wszyscy starali siê 
bardzo mocno, aby nie zawieœæ 
oczekiwañ wnuków. Najwiêcej 
radoœci sprawia³ wspólny taniec z 
balonami, bo przecie¿ w 
karnawale nale¿y bawiæ siê do 
utraty tchu. I najwa¿niejsze, ¿e 
seniorzy potrafi¹ bawiæ siê, œmiaæ 
i na równi z wnukami 
rywalizowaæ. 

Biblioteka Publiczna w Knyszynie 
ka¿dego roku organizuje obok 
cyklicznych spotkañ z dzieæmi, 
spotkania rodzinne, czy to Dzieæ 
Matki, Dzieñ Dziadków czy 
Andrzejki. Mi³o jest nam bardzo, 
¿e goœcie zaproszeni chêtnie bior¹ 
udzia³ w spotkaniach i bawi¹ siê 
wspaniale. Mamy nadziejê, ¿e 

kolejne spotkania bêd¹ równie 
udane i przynios¹ wiele radoœci, bo 
jak powiedzia³a jedna z babæ: 
"Mam dziewiêciu wnuków a 
dopiero pierwszy raz jestem na 
takiej imprezie i tak mi siê podoba, 
¿e do domu nie chce siê wracaæ". 
To bardzo mi³e, dziêkujemy za 
ciep³e s³owa i zapraszamy za rok.

W spotkaniu wziê³y udzia³ klasy 
Ib i IIb wraz z wych. Danut¹ 
Zabielsk¹ i Ma³gorzat¹ Fiedoruk 
oraz Babcie i Dziadkowie. 
Serdecznie dziêkujê za 
wspó³pracê.

Krystyna Piszczatowska

kierownik Biblioteki
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18 stycznia 
uczniowie Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w 
Knyszynie uczestniczyli 
w ciekawej lekcji historii.

Spotkali siê w sali 
konferencyjnej Urzêdu 
Miejskiego z Andrzejem 
Muczynskim – pracownikiem IPN 
w Bia³ymstoku. Muczynski 
zapozna³ uczniów i nauczycieli z 
wystaw¹ – „S³uga Bo¿y ks. Jerzy 
Popie³uszko 1947-1984”.  
Zapozna³ z ¿yciorysem, 
dzia³alnoœci¹, okolicznoœciami 
œmierci, procesu, beatyfikacj¹.

Wystawa pod honorowym 
patronatem Jego Ekscelencji ks. 
Arcybiskupa genera³a dywizji dr. 

S³awoja Leszka G³ódzia.
Wystawê zorganizowa³ 

Knyszyñski Oœrodek Kultury we 
wspó³pracy z Instytutem Pamiêci 
Narodowej. 

Krzysztof Chowañski

Lekcja historii z IPN
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29 stycznia Z³ote Gody 
obchodzili i medale za 
d³ugioletnie po¿ycie 
ma³¿eñskie otrzymali od 
prezydenta RP: Zofia i Jerzy 
Cylwik z Knyszyna, Wanda i 
Jerzy Chowañscy z Knyszyna-
Zamku, Stanis³awa i Antoni 
Mosiej z Knyszyna, Irena i 

Stanis³aw Skutnik z Kalinówki 
Koœcielnej, Leokadia i 
Rajmund Zajkowscy z 
Knyszyna oraz Janina i Alfred 
Szklanko z Ogrodnik. 

¯yczymy kolejnych lat 
wspólnego zgodnego po¿ycia 
ma³¿eñskiego. 

Red. 

Z³ote Gody 
50 lat w zgodzie

Na zdjêciu pary, które obchodzi³y we wtorek 29 stycznia Z³ote Gody
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W dniu 27 stycznia 2008 r. 
w knyszyñskim koœciele Œw. Jana 
Aposto³a i Ewangelisty po 
wieczornej Mszy Œwiêtej odby³ siê 
koncert kolêd w wykonaniu chóru 
szkolnego i parafialnej scholi. 
M³odzi artyœci, pod kierunkiem ks. 
Jerzego Chwieæko oraz Anny 
Jelskiej -nauczycielki sztuki z 
knyszyñskiego zespo³u szkó³, 
przypomnieli œwi¹teczny nastrój. 
Na zakoñczenie ks. proboszcz 
Andrzej Sadowski podziêkowa³ 
m³odzie¿y i opiekunom.

Krzysztof Chowañski

Koncert w koœciele

Na zdjêciu: m³odzi artyœci oraz (na 
zdjêciu powy¿ej) s³uchacze 
koncertu: na pierwszym planie ks. 
proboszcz knyszyñski. 
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Medal od Benedykta XVI

AKTUALNOŒCI

STUDNIÓWKA W KNYSZYNIE

2008

W Knyszynie, jak na ka¿dym balu, dominowa³a elegancja i gracja. 
W pierwszej parze popisowe wykonanie poloneza pokazali nauczyciele. 

Jednak¿e ma³o kto potrafi³ dorównaæ tanecznym umiejêtnoœciom uczniów.
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26 stycznia w studiówce wziêli 
udzia³ nastêpuj¹cy uczniowie: 
Bajkowska Paulina
Bochenek Ewa
Chudziñski Artur
Czajkowska Anna
Kis³owska Agnieszka
Kotowska Karolina
Kulesza Urszula
Kuprel Natalia
Laskowska Marta
Maciorowska Ewelina
Magnuszewski Damian
Okrasiñska Joanna
Okrasiñska Kamila
Purta Katarzyna
Rogalski Pawe³
Suska Marcin
Szostkiewicz Ewa
Wierzbicki Wojciech

Zambrzycka Paulina

Wychowawczyni: Wojtecka 
Ma³gorzata
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Dotychczas, do podlaskiego 
Kuratorium Oœwiaty wp³ynê³o 
trzynaœcie wniosków o likwidacjê 
szkó³. Wszyscy samorz¹dowcy 
t³umacz¹ siê g³ównie zbyt wysokimi 
kosztami utrzymania ma³ych szkó³, 
a prawie wszyscy rodzice nie chc¹ 
siê zgodziæ z pomys³em 
oszczêdzania na ich dzieciach i 
zapowiadaj¹ akcje protestacyjne. 

Jak jest naprawdê i kto ma 
racjê w takich sporach? Ten, kto 
choæ trochê czyta codzienn¹ prasê 
lub ogl¹da regionaln¹ telewizjê - 
móg³ odpowiedŸ znaleŸæ bardzo 
³atwo. 

W ostatnim miesi¹cu o szkole 
w Zofiówce dowiedzia³o siê wielu 
mieszkañców naszego 
województwa. Na marginesie mo¿na 
powiedzieæ, ¿e Knyszyn znowu 
„bryluje” w mediach. 

Z uwag¹ ogl¹da³em i czyta³em 
to, co pisze i mówi siê na ten temat. 
Ale nawet gdybym chcia³ - to nie 
mog³em tego pominaæ, bo gdy 
w³¹cza³em telewizor to mym oczom 
pokazywa³ siê reporta¿ o szkole w 
Zofiówce, a gdy chcia³em poczytaæ 
gazetê, to czyta³em znowu o 
Zofiówce. W pewnym momencie po 
prostu nie mia³em ochoty tego 

ogl¹daæ, ani czytaæ. 
Mimo tego nat³oku informacji 

mogê odpowiedzialnie stwierdziæ, 
¿e problem, a¿ taki du¿y jak o nim 
mówi¹ dziennikarze. Nie oszukujmy 
siê - jeœli szko³a w Zofiówce 
zostanie zamkniêta - dzieci mog¹ 
mieæ jeszcze lepsze warunki ni¿ w 
Zofiówce. Ale jeœli szko³a zostanie - 
gmina da pewnie sobie radê, tak jak 
dawa³a do tej pory.

S³owem - trochê siê œmia³em z 
dziennikarzy, którzy z wielkim 
namaszczeniem nadawali swoje 
reporta¿e z Zofiówki. 

Problem szko³y istnieje, ale 
sposób przedstawiania problemu 
mnie dziwi. Warto jednak wiedzieæ, 
¿e reporta¿e dotycz¹ce zamykania 
szkó³ pojawiaæ siê bêd¹ coraz 
czêœciej, bo po prostu mamy ni¿ 
demograficzny i coœ z tak du¿a 
liczb¹ szkó³ trzeba bêdzie po prostu 
coœ robiæ. 

Jednak aby nie byæ 
ca³kowitym dyletantem, stara³em siê 
zrozumieæ dwie strony konfliktu: 
w³adze samorz¹dowe oraz 
nauczycieli, rodziców i ich dzieci. 

Rodziców ³atwo zrozumieæ - 
troszcz¹ siê o jak najlepsze warunki 
dla swoich dzieci, bo dziecko, które 

ZA, A NAWET PRZECIW
O SZKOLE W ZOFIÓWCE
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uczy siê w 4-osobowej klasie ma 
bardzo dobry kontakt z 
nauczycielem (to prawie jak 
indywidualny tok nauczania). 
Nauczycieli te¿ ³atwo zrozumieæ: 6 
uczniów w klasie to znakomite 
warunki do pracy. 

Samorz¹dowców te¿ ³atwo 
zrozumieæ: uczniów i nauczycieli 
mo¿na przenieœæ do innych szkó³, a 
zaoszczêdzone w ten sposób 
pieni¹dze przeznaczyæ na inne 
wa¿ne inwestycje.

S³owem problem mo¿e nie jest 
tak powa¿ny jak o nim mówi¹. 
Mimo to, dyskusja na ³amach prasy i 
telewizji wyda³a mi siê trochê na 
wyrost. Pozbawiona 
merytorycznych argumentów sta³a 
siê populistyczn¹ po¿ywk¹ dla 
ró¿nych grup interesu. Warto skupiæ 
siê na konkretach.

Argumenty za pozostawieniem 
szko³y:

* Szko³a w Zofiówce istnieje 
od 87 lat i we wsi jest jedynym 
centrum kulturalnym. Tam 
odbywaj¹ siê szkolenia rolników i 
ró¿norodne kursy dla mieszkañców. 
Wielu mieszkañców z sentymentem 
patrzy na szko³ê, bo wyjaœniaj¹, ¿e 
uczyli siê w niej oni sami i tutaj 
ucz¹ siê ich dzieci. A to, wed³ug 
nich dobry sposób na naukê; 

* Ka¿de dziecko w szkole ma 
miejsce przy komputerze; 

* Komfort pracy dla 
nauczyciela, klasy licz¹ po kilka 
osób (najmniejsza 4 osoby).

Argumenty za zamkniêciem 
szko³y:

* Funkcjonowanie szko³y, w 
której uczy siê niewiele uczniów 
poch³ania zbyt ogromne koszta jak 
na funkcjonowanie ca³ej gminy. 
Szko³a w Zofiówce jest najmniejsza, 
a jednoczeœnie poch³ania najwiêksze 
koszta w porównaniu do dwóch 
pozosta³ych szkó³ w gminie. 

* Zbli¿aj¹cy siê ni¿ 
demograficzny wskazuje, ¿e jedn¹ 
ze szkó³ trzeba zamkn¹æ. W 
Zofiówce uczy siê coraz mniej 
uczniów. Z problemem zamykania 
szkó³ bêd¹ borykaæ siê równie¿ inne 
gminy, a knyszyñska ma równie¿ na 
utrzymaniu inne wa¿ne dla 
spo³ecznoœci instytucje. 

* Wielu nauczycieli ze szko³y 
w Zofiówce odesz³o, b¹dŸ odejdzie 
na emerytury. Ci, którzy zostan¹ 
znajd¹ pracê w Knyszynie, b¹dŸ w 
pobliskiej Kalinówce. 

* Dzieciom, które ucz¹ siê w 
Zofiówce zostanie zapewniony 
transport to szko³y w Knyszynie.

Analizuj¹c powy¿sze 
argumnety chcia³oby siê 
powiedzieæ: 

JESTEM ZA, A NAWET 
PRZECIW.

red.
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„Knyszyn i jego 
mieszkañcy”. Tak zatytu³owa³em 
swoj¹ niedawn¹ wystawê. Uj¹³em w 
niej sylwetki kilku postaci z mojego 
rodzinnego Knyszyna, które 
zas³ugiwa³y na takie wyró¿nienie. 
To proste portrety piêciu osób, 
ró¿nych wiekowo, w ich 
codziennym otoczeniu. W cyklu tym 
stara³em siê uj¹æ magiê 
ma³omiasteczkowoœci, któr¹ tworz¹ 
w³aœnie osobowoœci tutaj 
mieszkaj¹ce. Ich codzienne ¿ycie i 
praca wp³ywaj¹ na kszta³t oraz 
obraz przestrzeni i czasu Knyszyna. 
I, co prawda, pojedyncze 
przedstawienie osoby nie jest w 
stanie ukazaæ specyfiki tego 
miejsca, to zestawienie kilku postaci 
pe³niej to oddaje. Przenosi siê to na 
obraz spo³ecznoœci Knyszyna, 
królewskiego i specyficznego 
miejsca w województwie 
podlaskim; miasta zamieszka³ego 
przez ludzi dumnych i honorowych.

„Zbieraæ fotografie - to 
zbieraæ œwiat” - pisze Susan Sontag. 
Fotografia potrafi zatrzymaæ czas, 
zachowaæ w pamiêci wspomnienia. 
W dzisiejszych czasach, gdy 
fotografia cyfrowa jest bardzo 
popularna, wielu ludzi odnajduje siê 
w tej pasji. Mnie równie¿ uda³o siê 
tym zaraziæ, ju¿ dosyæ dawno. Jak to 
zwykle bywa, pierwszym miejscem, 
które fotografujemy, jest nasze 
miejsce zamieszkania, w moim 
przypadku jest to Knyszyn i okolice. 
Uwieczniaj¹c obrazy i ulotne 
emocje chwili, tworzê swoj¹ 
pami¹tkê na przysz³oœæ oraz w 
pewnym sensie poznajê samego 
siebie. Zdjêcia potrafi¹ pokazaæ 
niekiedy znacznie wiêcej ni¿ proste 
patrzenie oczami. Pozwalaj¹ 
zobaczyæ obiekt wielokrotnie i 
zarazem przez d³u¿sz¹ chwilê, 
zobaczyæ zamro¿on¹ na papierze 
rzeczywistoœæ. Umo¿liwiaj¹ g³êbsz¹ 
refleksjê.

Dlaczego Knyszyn?
W dniach od 21 paŸdziernika do 31 listopada w hali dworca 

kolejowego w Bia³ymstoku mia³a miejsce ekspozycja 
fotograficzna pt. „Reporta¿ na koñcu œwiata”. Jej 

wspó³autorem by³ Rafa³ Olesiewicz z Knyszyna, student III 
roku socjologii na Uniwersytecie w Bia³ymstoku.

RAFA£ OLESIEWICZ
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Dlaczego 
fotografujê? To proste - 
dlatego, ¿e lubiê, bo 
sprawia mi to ogromn¹ 
przyjemnoœæ. Coraz 
czêœciej przy³apujê siê na 
tym, ¿e patrzê na œwiat 
przez pryzmat obiektywu. 
Na swoich zdjêciach 
staram siê utrwalaæ 
g³ównie przyrodê, 
krajobrazy i ludzi. 
Malowanie œwiat³em, 
³apanie œwiat³a w 
u³amkach sekundy jest 
w³aœnie tym, co zachwyca 
w fotografii. Zdjêcia 
pozwalaj¹ zatrzymaæ i 
uwieczniæ na papierze nie 
tylko poszczególne 
chwile i wydarzenia. 
Zdjêcia potrafi¹ utrwaliæ 
tak¿e uczucia - takie jak 
smutek, radoœæ, z³oœæ, ¿al 
czy mi³oœæ. No i co 
najwa¿niejsze - dobr¹ 
fotografiê mo¿na po 
prostu podziwiaæ, jak 
obraz mo¿na oprawiæ w ramê i 
powiesiæ na œcianie lub postawiæ w 
„o³tarzyku”.

Rafa³ Olesiewicz

Na zdjêciu Edmund Chodorowski. 
Fotografia autorstwa Rafa³a Olesiewicza

Od pocz¹tku marca na Wydziale Historyczno-
Socjologicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku, w Galerii 
£¹cznik, bêdzie mo¿na obejrzeæ now¹ wystawê Rafa³a 

Olesiewicza pt. „Dlaczego Knyszyn?”. 
Serdecznie zapraszamy!
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oœció³ w Karpowiczach Kzosta³ zamkniêty w 
1865 r. Sprzêty koœcielne zosta³y 
przekazane do Suchowoli, a grunta 
koœcielne i budynki przyjê³a w 1866 
r. Izba Dóbr Pañstwowych. Koœció³ 
zosta³ rozebrany, z pozyskanego 
materia³u zbudowano cerkiew w 
Knyszynie. W miejscu, gdzie sta³ 
wczeœniejszy koœció³, mieszkañcy 
Karpowicz w 1989 r. zbudowali 
murowan¹ kaplicê[19]. Bardzo 
prawdopodobne, ¿e w tym samym 
miejscu, gdzie sta³a pierwsza 
cerkiew. 

Ostatnia cerkiew, któr¹ chcê 
przedstawiæ znajdowa³a siê w 
królewskim Knyszynie. Pocz¹tki 
Knyszyna siêgaj¹ XIV w., kiedy to 
bojar litewski Wojdy³³o, szwagier 
W³adys³awa Jagie³³y, za³o¿y³ osadê 
Wojdy³³ówka. Nastêpnie ksi¹¿ê 
Witold wzniós³ w okolicy 
Wodzi³ówki dwór drewniany o 
charakterze stra¿niczo-myœliwskim. 

Z lustracji ziemi bielskiej 
dokonanej w 1536 r. dowiadujemy 
siê, ¿e o milê od póŸniejszego 

Knyszyna nad rzek¹ Wodzi³ówk¹, 
dop³ywem Jaskrzanki uchodz¹cej do 
Narwi powy¿ej Tykocina, sta³ dwór 
myœliwski. W tym dworze bywali 
ksi¹¿ê Witold, Zygmunt 
Kiejstutowicz, królowie Kazimierz i 
Aleksander, stamt¹d dokonywali 
wypraw ³owieckich. Dwór 
dysponowa³ stajniami z obejœciem 
gospodarskim. Do budowy 
sprowadzano ludzi bielskich, 
sura¿skich i grodzieñskich[20]. Na 
tym terenie zetknê³y siê wp³ywy 
Polski, Rusi i Litwy, a tak¿e 
Krzy¿aków, cztery kultury i dwie 
religie. Stary dwór Witoldowi[21] 
zosta³ w latach 1494-1503 spalony 
przez Miko³aja Radziwi³³a. W koñcu 
XV wieku Jan Radziwi³³ przekaza³ 
w³oœæ knyszyñsk¹ bratu Miko³ajowi, 
biskupowi ¿mudzkiemu, który z 
kolei podarowa³ j¹ królowi 
Zygmuntowi Staremu w 1503 r. 

W po³owie XVI w. wzniesiono 
w Knyszynie dwór królewski dla 
Zygmunta Augusta[22]. Stan¹³ on na 
równinie po³o¿onej miêdzy stawami. 
Królowa Bona w 1530 r. powo³a³a 

Unici na ziemiach 
pomiêdzy rzekami Biebrz¹, 

Narwi¹ i Brzozówk¹
Ci¹g dalszy artyku³u zamieszczonego w nr 11 Goñca z 2007 roku

ARKADIUSZ  STUDNIAREK
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Aleksandra Chodkiewicza na 
starostê knyszyñskiego. Z polecenia 
królowej w 1538 r. Chodkiewicz 
rozmierza³ osadê Knyszyn, wytyczy³ 
rynek i ulice[23]. W 1568 r. 
Zygmunt August nada³ Knyszynowi 
miejskie prawo magdeburskie i 
ustanowi³ 4 jarmarki. Do historii 
przesz³o jego znamienne 
powiedzenie: Nie jestem królem 
waszych sumieñ, œwiadectwo 
wyj¹tkowej tolerancji. 

W latach 80. XX w. ustalono 
ostatecznie, ¿e dwór sta³ przy 
dzisiejszej ulicy Bia³ostockiej na 
terenie, który w XVIII w. Prusacy 
podzielili na parcele miejskie. Prof. 
Józef Maroszek o ówczesnych 
odkryciach powiedzia³: ustaliliœmy, 
¿e na miejscu dzisiejszej szko³y by³a 
cerkiew zbudowana w 1551 r. - 
malutka, stoj¹ca tu¿ obok dworu 
królewskiego. Zygmunt August 
zbudowa³ j¹ specjalnie dla swoich 
dworzan, z których czêœæ wyznawa³a 
prawos³awie[24]. 

Cerkiew wzniesiono, gdy¿ 
ci¹gle wzrasta³a liczba mieszkañców 
pochodzenia ruskiego. W parafiach 
Suraskiej i Knyszyñskiej, ziemi 
Bielskiej musia³o byæ na pewno po 
parê, jeœli nie wiêcej cerkwi[25]. 

Cerkiew œw. Spasa sta³a bez 
w¹tpienia ju¿ na obszarze nale¿¹cym 
do dworu, niedaleko 
radziwi³³owskich zabudowañ 
folwarcznych, zajêtych w czasach 
Zygmunta Augusta na stajnie 
staroœciñskie. Pierwsza wzmianka o 
cerkwi Przemienienia Pañskiego 
(Spasa) odnosi³a siê do 1551 r. 
Privilej popu mesta knyœynskogo 
cerkwi S. Spasa na 2 vloki zemli v 

gruntach mestkich do toe cerkvi 
prydannye na veænost[26]. Mo¿na 
przypuszczaæ, ¿e jej lokalizacji 
dokona³ zak³adaj¹c miasto w latach 
1538-1540, pierwszy królewski 
zarz¹dca dóbr knyszyñskich - 
Aleksander Chodkiewicz. Wed³ug 
prof. Jerzego Wiœniewskiego dwie 
cerkwie wiejskie i miejska w 
Knyszynie znajdowa³y siê tylko w 
czêœci po³udniowej omawianego 
obszaru (puszcza Knyszyñska), gdzie 
siêga³ wp³yw ludnoœci ruskiej z 
po³udnia[27].

Zachowa³ siê przywilej 
Zygmunta Augusta z 1551 r. dla 
knyszyñskiej cerkwi Przemienienia 
Pañskiego (Spasa) na dwie w³óki 
ziemi, w którym czytamy: 
¯ikgimont Avgust, Bo¿'ju milost'ju 
korol Pol'skij, velikij knjaz' Bil nam 
æelom bogomolec naœ pop s Svetogo 
Spasa v meste naœom Knyœinskom 
Ignatej, i povedil pered nami, i¿ on, 
buduæi pri toj cerkvi, po¿iven'ja ni 
kotorogo meti ne mo¿et, dlja togo i¿ 
nadan'ja ¿adnogo k nej, zemli te¿, s 
æogo by mel chlebokorme'e meti, 
emu ne pridano, a zvlaœæa, i¿ vsju 
zemli me¿i poddanych naœich na 
voloki pomereny i na æynœu rozdany. 
I bil nam æelom, abychmo emu k toj 
cerkvi Bo¿oj nadali dve voloki 
vol'nych, tak jako po inœim dvorom 
naœim na cerkvi Boz'i s roskazan'ja 
naœogo po dve voloki vol'nye est' 
nadano, jako¿ i voevoda 
Novogorodskij, marœalok dvornyj, 
podskarbej zemskij, starosta 
Slonimskij, pan Ivan Hornostaj o 
tom nas ¿edal. A tak my, dlja 
razmno¿en'ja faly Bo¿oe i na priæinu 
pana voevody Novodvorskogo, za 
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æolobit'em togo pana, z laski naœoe 
hospodarskoe to ucynili, pridali 
es'mo k toj cerkvi Bo¿oj dve voloki 
vol'nych meti buduæye sveœæenniki, 
kotorye v toj cerkve Bo¿oj budut, tye 
dve voloki der¿ati i v¿ivati na veænye 
æasy, a za nas Hospoda Boha 
prositi, a platu ni kotoroho a nich 
davati i povinovatstva ¿adnogo 
polniti ne maet. I na to es'mo emu 
dali ves' naœ list z naœoju peæat'ju. 
Pisan u Knyœine Leta Bo¿ogo 
Naro¿en'ja 1551, meseca oktjabrja 
26 dnja. Podpis' ruki ego 
korolevskoe milosti. Ivan Hornostaj, 
marœalok dvornyj, podskarbij 
zemskij. Przywilej by³ sporz¹dzony 
w Knyszynie, natomiast cerkiew 
musia³a byæ zbudowana o wiele 
wczeœniej. 

Zachowa³ siê dokument z dn. 
21.04.1553 r. o zakupie ziemi przez 
knyszyñskiego duchownego o. 
Ignacego, w którym czytamy: 
Dzia³o siê w Knissinie, w pi¹tek 
przet œwiêtym Jurg¹, dnia XXI 
Aprila. Przet s³awietnemi pany 
Jackiem liagwójtem, na miejscu 
wójtowskim band¹cym, Szymonem 
Rudem, Stanis³awem Worsa, 
piotrem Kuropathwa, Jakubem 
Szaphejem etc. Stan¹wszy oblicznie, 
przet urzêdem wy¿ej mienionym, 
s³awetny Adam Wêgrowski m.k. 
jawnie i dobrowolnie zezna³, nie 
bêd¹c przymusziony, ani 
przypiêdzony, jeno swej wolej, i¿ 
przeda³ pó³ w³óki ziemie uczciwemu 
ojcu Hihnatowi swieszczeniku 
knissinskiemu, za pó³ dziesi¹ty kopy 
gr. liczby i monety pol., wie 
wszystkich trzech poliach. Które 
polie lie¿y na dwu miesciach, ob 

miedze Hrynia Rakowicza, a z 
drugi¹ stroniê Jakubowa Nadolna, a 
w trzecim polu ob obiedze Mieszia 
Chromczniego. Nic sobie nie 
ostawuj¹c, ani dzieciam, ani 
¿adnemu swemu krewnemu, 
przyjacielowi, na wieki. Wolen 
bandzie daæ darowaæ, przedaæ, 
przemieniaæ i na swój po¿ytek 
obróciæ. A po smierci ojca Ichnata 
swieszczennika œw. Spasa wolna 
bêdzie ¿ona i dzieci jego i potomki 
do tej ziemie, pó³ w³óki[28]. 

Wed³ug Regestrum wybierania 
poboru w mieœcie knyszyñskim r. 
1577 zaznaczono, ¿e na ulicy 
dworskiej na drugiej stronie pop 
ruski pogorza³ oraz inni te¿ pogrzeli, 
domy i place, z których nie p³acono: 
popa ruskiego, dom 115. Paroch 
cerkwi œw. Spasa w Knyszynie 
otrzymuje od Zygmunta Augusta 
1551 r. 2 w³óki „wolne” tak jak po 
inszych dworach król na cerkwie 
bo¿e z rozkazania po 2 w³óki wolne 
nadano. W tym samym Ÿródle 
drukowanym znajdujemy 
informacjê, ¿e 1574 r. oprócz parafii 
knyszyñskiej pop ruski ma dwie 
w³óki w Boguszewie i dwie w 
Chrabo³ach[29]. Jeœli zaœ chodzi o 
same Chrabo³y to: w 1529 r. 
bartnicy spod Bielska, podlegaj¹cy 
namiestnikom zamku w Bielsku 
Podlaskim - Piech Chrebo³owicz, 
bracia Iwan i Protas Fediewiczowie 
z Chrabo³ów œwiadczyli o 
przynale¿noœci puszczy knyszyñskiej. 
To na miejscu ich ³aŸni bartnych 
powsta³a wieœ Chrabo³y, a nazwê 
spod Bielska przeniesiono pod 
Knyszyn[30].

Historyk knyszyñski E. 
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Chodorowski pisze: 1439 r. jest 
faktem historycznym, ¿e cerkiew w 
Knyszynie i w Boguszewie siêga 
czasów pierwszej unii Koœcio³a 
Wschodniego z Zachodnim od 1439 
r. zawartej we Florencji, bo s¹ 
nazwiska ksiê¿y z cerkwi unickiej w 
Knyszynie i cerkwi w Boguszewie. 
Wypisa³ je z kroniki parafii 
knyszyñskiej opracowanej przez ks. 
Kazimierza Cyganka. Parafia 
knyszyñska z ca³¹ pewnoœci¹ jednak 
by³a wówczas parafi¹ prawos³awn¹, 
gdy¿ na terenie Podlasia unia 
florencka nie zosta³a wprowadzona. 
Unici pojawili siê w Knyszynie 
dopiero po unii brzeskiej. Dok³adnej 
daty ustaliæ nie mo¿na, ale byæ mo¿e 
na pocz. XVII w. starosta Jan 
Zamojski (1574-1603) powiedzia³ 
wówczas: Kiedy by to mog³o byæ, 
abyœcie wszyscy byli papie¿nikami, 
da³bym za to po³owê zdrowia 
mojego, a¿ebym drug¹ po³owê 
¿yj¹c, cieszy³ siê z tej œwiêtej 
jednoœci. Ale jeœli kto gwa³t wam 
bêdzie czyni³, dam wszystko 
zdrowie przy was, abym na tê 
niedolê patrzy³[31]. Natomiast co do 
protestantyzmu Jan Zamojski 
nakaza³ swemu podstaroœciemu 
knyszyñskiemu Paw³owi 
Wierzbieckiemu Nowych wiar, abyœ 
w Knyszynie nie dopuszcza³ ...a 
poleci³ ... pomó¿ ile mo¿esz do 
poprawy koœcio³a knyszyñskiego ks. 
Plebanowi[32].
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archidiecezji bia³ostockiej, Bia³ystok 
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knyszyñskiego 15531580, oprac. J. 
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a wstêpie niniejszego 
artyku³u pragnê N

podkreœliæ, i¿ ma on na celu 
opisanie zbioru Zygmunta Glogera, 
jaki znajduje siê w Archiwum 
Pañstwowym - oddzia³ na Zamku 
Królewskim na Wawelu oraz w 
Bibliotece XX Czartoryskich w 
Krakowie, które s¹ jak¿e cenne dla 
badaczy Knyszyna. 

Na wstêpnie chcia³abym 
przybli¿yæ sylwetkê Zygmunta 
Glogera. 

Zygmunt Gloger urodzi³ siê 
3 listopada 1845 r. w Kamionce 
Podolskiej. Studiowa³ w Warszawie 
na Wydziale Prawa i Administracji 
Warszawskiej Szko³y G³ównej. Od 
1867 roku prowadzi³ prace 
etnograficzne, a w 1868 r. rozpocz¹³ 
studia na Uniwersytecie 
Jagielloñskim z zakresu historii i 
archeologii. 

Od 1872 r. zamieszka³ w 
maj¹tku rodzinnym w Je¿ewie, ale 

mimo to utrzymywa³ kontakty 
praktycznie z wszystkimi 
ówczesnymi uczonymi i 
humanistami. Po zawarciu 
ma³¿eñstwa w 1883 r. roku z 
Aleksandr¹ Jelsk¹ odbywa³ 
wêdrówki etnograficzne i 
archeologiczne po ziemiach Polski i 
Litwy.

Pod koniec ¿ycia zamieszka³ 
w Warszawie, gdzie zmar³ 16 
sierpnia 1910 r. 

Dzie³em ¿ycia Glogera by³a 
Encyklopedia staropolska 
ilustrowana (1900-1903), która 
nadal jest cennym przewodnikiem 
po kulturze staropolskiej. Inne 
wa¿niejsze prace: Obchody weselne 
(1869), Pieœni ludu (1892), Ksiêga 
rzeczy polskich (1896), Rok polski w 
¿yciu, tradycji i pieœni (1900). 
Œmieræ autora przerwa³a w po³owie 
drugiego tomu encyklopedyczne 
wydawnictwo Budownictwo 
drzewne i wyroby z drzewa w 

Materia³y dotycz¹ce Knyszyna 
w Archiwum Pañstwowym oraz 
w Bibliotece XX. Czartoryskich 

w Krakowie 
(Zbiór Zygmunta Glogera)

MARTA  PISZCZATOWSKA
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dawnej Polsce (1907-1909, litery A-
L).

Przez ca³e ¿ycie zgromadzi³ 
pokaŸn¹ kolekcje materia³ów 
historycznych, archeologicznych, 
literackich, ikonograficznych itd. 

Swoje zbiory zapisa³ w 
testamencie miêdzy innymi 
Towarzystwu Krajoznawczemu, 
(którego by³ jednym z za³o¿ycieli i 
pierwszym prezesem), Towarzystwu 
Etnograficznemu, i Towarzystwu 
Bibliotek Publicznych w 
Warszawie.

Do Krakowa zgodnie z 
testamentem mia³y trafiæ zbiory 
Zygmunta Glogera dotycz¹ce ziemi 
Krakowskiej. Dziœ wiemy, ¿e sta³o 
siê inaczej i znalaz³y siê tam zbiory 
tak¿e dotycz¹ce Podlasia oraz jak¿e 
cenne zbiory dotycz¹ce Knyszyna. 

W 1951 roku Muzeum 
Narodowego w Krakowie podzieli³o 
posiadane zbiory Zygmunta Glogera 
pomiêdzy Archiwum Pañstwowe w 
Krakowie a Bibliotekê XX. 
Czartoryskich w Krakowie. 

W Archiwum Pañstwowym 
w Krakowie - (oddzia³ na Zamku 
Królewskim) znalaz³y siê m. in.: 
inwentarze ruchomoœci XVI - XVIII 
w, Ÿród³a do historii wojskowoœci, 
archiwalia dotycz¹ce koœcio³a 
katolickiego na Podlasiu, oraz wiele 
materia³ów ikonograficznych. 

Szczególnie ciekawe dla 
badaczy historii Knyszyna s¹ 
rêkopisy: ( numery sygnatur w 
zbiorach autorki):

* Proces Branickich z 
Tomaszem Czapskim o naruszenie 

w³asnoœci dóbr osobistych w 
starostwie Knyszyñskim, Tykocin 
1749 r. 

* Inwentarz dóbr 
knyszyñskich 1749 r.

* Knyszyn - inwentarz 
folwarku 1722 r. 

* Inwentarz ruchomoœci 
Zygmunta Augusta spisany w 
Tykocinie po jego œmierci 1573 r. 

* Wykaz pospolitego ruszenia 
ziemi bielskiej na popisie pod 
Brañskiem 1697 r.

* Akta gospodarczo - prawne 
starosty knyszyñskiego Tomasza 
(Czapskiego - M.P.)

�ród³a te s¹ o tyle cenne, i¿ 
ukazuj¹ Knyszyn w XVII i XVIII w. 
Szczególnie wa¿ne s¹ inwentarze 
dóbr, które ukazuj¹ gospodarkê 
starostwa knyszyñskiego a nawet 
szczegó³owo opisuj¹ ca³e folwarki w 
tym starostwie. Wiêcej o 
inwentarzach z 1722 r. i 1749 r. w 
kolejnych numerach „Nowego 
Goñca Knyszyñskiego”

Mniejsza czêœæ zbiorów 
trafi³a do Biblioteki XX. 
Czartoryskich w Krakowie i 
znajduje siê w dziale rêkopisów. 

Ze zbiorów Zygmunta 
Glogera w Bibliotece XX 
Czartoryskich nie powsta³ jeden 
zespó³. Obecnie s¹ to pojedyncze 
zbiory:

Szczególnie ciekawe s¹ 
rêkopisy:

* Inwentarz folwarków do 
starostwa knyszyñskiego nale¿¹cych 
1766 r.

Opisano tam folwarki w 
Dobrzyniewie, Knyszynie, 
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Boguszewie, niektóre budynki 
dworskie w Knyszynie, wsie 
nale¿¹ce do klucza Knyszyñskiego, 
powinnoœci poddanych. 

* Skargi plebanów 
knyszyñskich na parafian, i¿ nie 
chc¹ p³aciæ dziesiêciny. 

* Gloger, w sk³ad tego 
zespo³u wchodz¹: 2 artyku³y:1. W 
sprawie rodowodu i nazwisk 
rodziny Moniuszków, 2. Ratusz w 
Goni¹dzu, oraz list do hr. Emeryka 
Czapskiego 1891 r. 

Artyku³ drugi opisuje ratusz 
w Goni¹dzu, autor do³¹czy³ do 
niego odrêczny rysunek ratusza. 

* Gloger Zygmunt, Fraszki i 
¯arty Staropolskie (materia³y)

Materia³y te podzielone s¹ na 

rozdzia³y: I. Królowie Polscy, II. 
Ksi¹¿êta Polscy, III. Ksi¹¿êta 
Litewscy, IV. Dowcip Polski: 
Fraszki, ¿arty, anegdoty. 

Wielka szkoda, i¿ Zbiory 
Zygmunta Glogera dotycz¹ce 
Podlasia trafi³y do Krakowa a nie 
bli¿szego nam Archiwum 
Pañstwowego w Bia³ymstoku. 
Jednak dziêki temu, i¿ zbiory te 
przetrwa³y do naszych czasów 
mo¿emy poznaæ lepiej historie 
naszej ma³ej ojczyzny. 

Marta Piszczatowska

Centrum Knyszyna w latach trzydziestych XX wieku. Znaki drogowe 
wskazuj¹ kierunek jazdy do Bia³egostoku.
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akiœ czas temu otrzyma³em Jod kogoœ doœæ pokaŸny 
zbiór mitów i legend na temat 
Knyszyna i okolic. O ile siê 
orientujê, s¹ one owocem badañ 
terenowych Ko³a Folklorystów z 
Filii Uniwersytetu Warszawskiego w 
Bia³ymstoku, którzy w latach 1978-
1980 spisywali na terenie Knyszyna 
i okolic ró¿ne opowieœci zwi¹zane z 
naszymi terenami. 

Mitów i legend w tym 
niepublikowanym zbiorze jest 
kilkadziesi¹t, spisanych przez m.in. 
Cecyliê Rydzewsk¹, Marian 
Minkiewicza, czy te¿ Barbarê Purtê 
(uczennicê LO w Knyszynie w 1978 
r.). Informatorami byli wówczas 
przewa¿nie starsi knyszyniacy, 
podani z nazwiska przy ka¿dej 
opowieœci. ¯eby wymieniæ kilka co 
bardziej znanych nazwisk: Helena 
Wandali, T. Zabielski, Edward 
Kudzinowski, Maria Chodorowski, 
Klemens Bruszewski, Kazimiera 
Okrasiñska, rodzina Jurgielów, Józef 
Piekunko i inne. 

Zebrane mity i legendy maj¹ 
ró¿n¹ formê, niekiedy s¹ to drobne 
stwierdzenia, np. o tym, ¿e 
niedaleko Gr¹dów znajduje siê 

grobla, któr¹ „szed³ goœciniec do 
Kalinówki”, innym razem ktoœ 
informuje, ¿e „nasyp ów mia³ byæ 
wybrukowan¹ drog¹, któr¹ król 
jeŸdzi³ do zamku” (Edward 
Kudzinowski, Wodzi³ówka). PoŸniej 
z kolei dowiadujemy siê, ¿e „nasyp 
mia³ byæ drog¹, któr¹ król kaza³ 
budowaæ do Boguszewa, ale nie 
skoñczono jej budowaæ z powodu 
jakiejœ wojny” (tak w roku 1979 
mówi³a „bezimienna”, która tê 
opowieœæ s³ysza³a od stuletniej 
Marii Chodorowskiej z Gr¹dów).

Mamy równie¿ do czynienia 
z ca³ymi doœæ d³ugimi 
opowieœciami, jak w legendzie o 
tym, jak królowa Bona w lecie 
sankami jecha³a:

„Jus to chiba nie by³o 
bogatsej pani na œwiecie od 
królowej Bony. Bywa³o jak 
przyjedzie kiedy do Knyszyna, to as 
ocy treba by³o zapluscaæ, taki blask 
bi³ od z³ota, jakiem by³a wybita jej 
karoca, upsons na koniach i 
wsystkie jej statki. Wsystkie jej koni 
podkute byli z³otemi podkowami. A 
jakie dziwne pañskie zachcianki 
nieraz mia³a. Raz jej sie zamarze³o 

Knyszyñskie mity i legendy
MAREK OLESIEWICZ
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jechaæ latem sankami na sume do 
koœcio³a w Krypnie. To dacie wiare: 
s³u¿ba musia³a cukrem wysypaæ 
ca³e droge ze dworu w Knyszynie 
az do koœcio³a w Krypnie, zeby 
królowa ta mog³a jechaæ jak po 
œniegu sankami...” (Informator: 
Aleksandra Sorcówna, lat 73, zam. 
we wsi Pêskie)

Warto zwróciæ uwagê, ¿e 
czêœæ opowieœci jest napisana gwar¹ 
knyszyñsk¹, wprawdzie brak tutaj 
dok³adnego zapisu fonetycznego, 
ale i tak mo¿emy mieæ pewne 
pojêcie o tym, jak mówili 
mieszkañcy naszych okolic.

Ten zbiór, który mi siê trafi³, 
z tego co wiem, to nie s¹ wszystkie 
owoce pracy Ko³a Folklorystów, 
niemniej jednak jest to dosyæ du¿y 
zbiór, dotycz¹cy w wiêkszoœci 
terenu historycznej parafii Knyszyn 
(obecnie parafie Knyszyn, Krypno, 
Boguszewo). A wiêc najwiêcej 
mitów i legend dotyczy samego 
Knyszyna (wliczaj¹c Gr¹dy i 
Poniklicê, które historycznie 
stanowi³y przedmieœcia Knyszyna), 
sporo jest na temat Krypna i okolic, 
a tak¿e takich choæby historycznych 
miejscowoœci, jak Pêskie, Zaleskie, 
Czechowizna, D³ugo³êka, 
Trzyrzecze, okolice rzeki 
Brzozówki, Jaskra i inne.

Nietrudno siê zorientowaæ, ¿e 
opisywany zbiór mitów i legend 
tworzy swego rodzaju atlas 
mitologii Knyszyna i okolic. W 
du¿ym stopniu mo¿na by 
skonstruowaæ obraz œwiata widziany 
przez naszych przodków, gdzie 
ka¿de co bardziej tajemnicze 

miejsce by³o zamieszkane przez si³y 
nadprzyrodzone. I st¹d wiele opisów 
takich miejsc, jak cmentarze, ale te¿ 
szko³y, czy wzniesienia, rzeczki, 
strumyki, mosty, drogi itd. 

Trzeba z jednej strony 
powiedzieæ, ¿e w tradycyjnej 
kulturze ludowej ca³a przestrzeñ 
wokó³ cz³owieka by³a œwiêta, œwiêta 
w pozytywnym sensie (jak na 
przyk³ad koœció³), czy w 
negatywnym (np. staw czechowski 
zosta³ stworzony przy udziale 
czarnoksiê¿nika Twardowskiego, 
który na pomoc wezwa³ czarty). Z 
drugiej strony, myœlenie mityczne, 
którego przyk³ady tak czêsto 
znajdujemy w opowieœciach 
starszych ludzi, pozwala³o na 
wyjaœnianie tego, co nie by³o kiedyœ 
do wyjaœnienia. St¹d do wyjaœnienia 
tego, co by³o niezrozumia³e, czêsto 
wci¹gano si³y nadprzyrodzone.

Wspomniany zbiór mitów i 
legend o knyszyñskiej ziemi 
pokazuje kszta³t œwiadomoœci 
codziennej naszych przodków, i z 
pewnoœci¹ zas³uguje na szersze 
opracowanie, co czêœciowo robi¹ 
nasi rodzimi literaci, jak El¿bieta 
Daniszewska czy Tomasz 
Krawczuk. Niech mi jednak wolno 
bêdzie przytoczyæ kilka 
przyk³adowych opowieœci.

Oto Barbara Purta spisa³a 
opowieœæ T. Zabielskiego:

„Legenda o sprofanowaniu 
cerkwi przez diab³y w Knyszynie

W Knyszynie niegdyœ przy 
rynku sta³a cerkiew, a wokó³ niej 
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ros³y olbrzymie drzewa, gdzie 
uwi¹zywali konie okoliczni ludzie 
przyje¿d¿aj¹cy na targ albo do 
cerkwi na nabo¿eñstwo.

Pewnego razu póŸn¹ noc¹ do 
Knyszyna przyjecha³ jeden z 
gospodarzy. W momencie, gdy 
uwi¹zywa³ konia do najwiêkszego 
drzewa, us³ysza³ g³os prosz¹cy, aby 
ju¿ nigdy nikt nie uwi¹zywa³ koni 
do drzew.

Przestraszony ch³op czym 
prêdzej ucieka³ do domu, a po 
drodze kogo napotka³, temu mówi³, 
¿e cerkiew opanowa³y diab³y i 
zabraniaj¹ stawaæ obok niej 
furmanki.

Od tego czasu nikt siê nie 
oœmieli³ uwi¹zaæ konia ko³o cerkwi, 
a nawet ludzie przestali chodziæ na 
nabo¿eñstwo, boj¹c siê, ¿e mog¹ ich 
równie¿ opanowaæ diab³y. 
Wystraszeni ludzie postanowili 
powycinaæ wszystkie drzewa, jakie 
tam ros³y, gdy¿ myœleli, ¿e w ten 
sposób wystrasz¹ diab³y.

Gdy œcinali najwiêksze 
drzewo, wyla³a siê z niego krew. 
S¹dzono, ¿e jednemu z diab³ów 
urwano g³owê. Przez d³ugie lata 
piasek na tym miejscu mia³ 
czerwone zabarwienie.”

Interesuj¹ce s¹ tak¿e 
opowieœci na temat szkó³. O szkole 
w Czechowiznie opowiada 
Kazimiera Okrasiñska, lat 45: „W 
szkole straszy. Tam mieszka 
kobieta, to ta kobieta jona panna. To 
tam bardzo du¿o strachów do niej 
przychodzi i dziubio zawsze w 
okno. Nie dajo jej zasn¹æ.” Szko³a 

ta sta³a na zachód od wsi. By³ to 
parterowy budynek drewniany, 
zlokalizowany na wzgórzu.

Ciekawe te¿ rzeczy mo¿emy 
przeczytaæ o szkole w Knyszynie, 
która powsta³a na wierzcho³ku 
wzgórza, którym biegnie ul. 
Bia³ostocka, szko³a zosta³a 
zbudowana w latach dwudziestych 
ubieg³ego wieku na miejscu starego 
nieu¿ywanego cmentarza unickiego. 

Zofia Okrasiñska, lat 76, 
mówi³a: „W szkole knyszyñskiej 
straszy, bo stoi na dawnym 
cmentarzu, gdzie chowano ludzi 
ró¿nych wyznañ. W kot³owni na 
dole pojawiaj¹ siê jakieœ wiry 
powietrzne. W nocy na korytarzach 
coœ skrzypi.”

Z kolei Cecylia Piasecka, lat 
67, mówi³a: „Ko³o szko³y zjawia³ 
siê s³up ognia, którego siê wszyscy 
bali, bo by³ tam niegdyœ cmentarz 
unicki. Je¿eli siê podziêkowa³o za 
œwiecenie w drodze, to znika³o, a 
je¿eli nie podziêkowa³o siê, to 
'depta³o po piêtach'.”

Te i inne opowieœci pokazuj¹ 
kszta³t œwiadomoœci naszych 
knyszyñskich przodków. Pokazuj¹ 
bogactwo mitologii knyszyñskiej, a 
zarazem i jêzyka, a wiêc s¹ Ÿród³em 
do zrozumienia to¿samoœci 
mieszkañców naszej rodzinnej 
ziemi. Z tych te¿ wzglêdów warto w 
przysz³oœci pokusiæ siê o wydanie 
mitów i legend knyszyñskich...

Marek Olesiewicz
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o krótkim karnawale, Pczasie radoœci i 
zabawy, po raz kolejny 
wchodzimy w czas 
wielkopostnej refleksji i 
zadumy. Ten czas przypomina 
nam prawdê o naszym ¿yciu, 
grzechu i powo³aniu. Oprócz 
zabawy i chwil beztroski, w 
¿yciu ka¿dego z nas powinno 
znaleŸæ siê miejsce na moment 
zatrzymania siê i odpowiedzi 
na pytanie - co w moim ¿yciu 
jest najwa¿niejsze, jakie 
wartoœci siê licz¹ i dok¹d 
pod¹¿am. Bez tych chwil 
zatracamy najwa¿niejsze 
motywy naszego istnienia oraz 
powo³ania, ¿ycie zaœ 
przypomina bezmyœln¹ pogoñ 
ku nicoœci. Wielu 
wspó³czesnym ludziom taki 
sposób ¿ycia odpowiada. 
Jednak ci, którzy szukaj¹ 
g³êbszych motywów istnienia, 

wracaj¹ do �ród³a, aby 
odnaleŸæ moc serca i ugasiæ 
wewnêtrzn¹ spiekotê trudnych 
doœwiadczeñ. S³ysz¹c nad sob¹ 
g³os kap³ana, posypuj¹cego 
g³owê popio³em i 
wypowiadaj¹cego s³owa: „ 
Nawracajcie siê i wierzcie w 
Ewangeliê” lub „Prochem 
jesteœ i w proch siê obrócisz”, 
przyjmujemy postawê pokory 
wobec Boga i uznajemy 
kruchoœæ naszego ¿ycia. 
Kruchoœæ dotyczy jednak tylko 
¿ycia ziemskiego, które ma 
swój pocz¹tek i kres. Cz³owiek 
jednak istnieje wiecznie, bo do 
nieœmiertelnoœci zosta³ 
stworzony. Ziemi zaœ oddaje siê 
tylko doczesne szcz¹tki 
cz³owieka. I chocia¿ to, co 
ziemskie koñczy siê wraz ze 
œmierci¹, to jednak to, co 
duchowe, zaczyna w 
wiecznoœci œwieciæ jasnym 

Powrót do Ÿród³a...
Ks. JERZY CHWIEÆKO
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blaskiem, nape³niaj¹c 
cz³owieka pe³ni¹ szczêœcia. 
Dopiero w wiecznoœci 
dowiadujemy siê o sensie 
krzy¿a, który mo¿e nieraz 
latami dŸwigaliœmy na swoich 
barkach, o wielkich zas³ugach 
zwi¹zanych z walk¹ z 
grzechem i trosk¹, by zachowaæ 
serce wierne Bogu. Tam z 
pewnoœci¹ to co za ¿ycia 
wydawa³o siê nam 
niezrozumia³ym 
doœwiadczeniem, oka¿e siê 
zamys³em Bo¿ej opatrznoœci. 
By jednak móc odnajdywaæ 
moc serca, potrzebne s¹ ci¹g³e 
powroty do �ród³a, do Boga, 
który ma w³adzê kierowania 
naszego ¿ycia na w³aœciwe 
œcie¿ki, pod warunkiem, ¿e 
szukamy Jego woli.

Œroda Popielcowa 
rozpocznie w naszym ¿yciu 
kolejny okres Roku 
Liturgicznego, umo¿liwiaj¹cy 
powrót do Boga przez 
modlitwê, post, ja³mu¿nê i 
uczestnictwo w nabo¿eñstwach 
wielkopostnych - Drodze 
krzy¿owej, Gorzkich ¿alach. To 
s¹ momenty ³aski, dane nam, 
byœmy podjêli walkê z 
grzechem i umo¿liwili sercu 
zmartwychwstanie z grobu 
grzechu, powierzchownoœci 
duchowej i braku mi³oœci do 

Boga i drugiego cz³owieka. 
Niech wiêc w tym czasie 

bêdzie z naszej strony wiêksza 
troska o to, by dostrzegaæ w 
sobie z³o niszcz¹ce nasze 
wnêtrze i wyznaæ je w 
sakramencie pokuty. Niech 
modlitwa bêdzie szczerym 
spotkaniem serca wracaj¹cego 
do relacji ze �ród³em 
prawdziwego szczêœcia i 
pokoju, do relacji z Bogiem. 
Niech nam wszystkim w tym 
czasie towarzysz¹ s³owa pieœni 
wielkopostnej, zachêcaj¹cej do 
ci¹g³ego podnoszenia siê na 
wy¿yny mi³oœci Boga: „Ci¹gle 
zaczynam od nowa, choæ 
czasem w drodze upadam. 
Wci¹¿ jednak s³yszê te s³owa: 
kochaæ to znaczy powstawaæ”.

Ks. Jerzy Chwieæko
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“Wychodzê na scenê i 
przecie¿ wiadomo, ¿e to jestem ja 
- a zaczynam ten spektakl tak, 
jakbym go nie zaczyna³: coœ tam 
mruczê pod nosem, tak jakbym siê 
dopiero przygotowywa³, mówiê 
g³osno tylko jedno s³owo: 
“pokój”... Wszystko wskazuje na 
to, ¿e aktor jeszcze nie zacz¹³, 
dopiero za chwilê. Nagle z ty³u 
widowni, i to tak na ca³¹ salê, 
pada: ‘G³oœniej!’ No oczywiœcie, 
zacz¹³em mówiæ jeszcze ciszej, 
zeby sobie nie mysla³. A na sali 
wszyscy nagle zmartwieli... ta 
widownia skostnia³a natychmiast. 
Taki okrzyk, jak do jakiegoœ 
amatora, który nie umie mówiæ, od 
cz³owieka, zapewne, który nie 
wie, gdzie siê znalaz³! Jak to jest 
mo¿liwe, ¿e ktoœ ma tyle tupetu, 
¿e pos¹dza mnie o to, ¿e nie wiem, 
co robiê? Strasznie to prze¿y³em. I 
wtedy znów pomyœla³em o tej 
wci¹¿ istniej¹cej sile upokorzenia, 
które mo¿e zaatakowaæ w ka¿dej 
chwili. ¯eby to jeszcze jakiœ 
smarkacz krzykn¹³, ale nie, 
smarkacze siedz¹ cichutk¹, patrz¹. 
Oczywiœcie, za stary jestem, ¿eby 

mnie to wytr¹ci³o na ca³y spektakl, 
ale jak potem przyszed³em do 
domu, to nie mog³em przestaæ o 
tym mysleæ! (...) Najlepiej 
pamiêtam aktorskie spotkania z 
lekarzami! Ci nefrolodzy zaczêli 
mi masowo robiæ zdjêcia. Na 
Boga, przecie¿ to by³ Teatr 
S³owackiego, gdzie¿ bym siê 
odwa¿y³ tak waliæ fleszem po 
oczach aktorowi! Przerwa³em 
przedstawienie: ‘Przepraszam 
bardzo, ale proszê nie robiæ zdjêæ, 
bo mnie to dekoncentruje’ - tak 
powiedzia³em. Oczywiœcie 
natychmiast skwaszona atmosfera, 
dziesiêæ minut przedatwienia na 
straty, bo prys³a iluzja! Nie jestem 
przewra¿liwiony”

Te i wiele innych anegdot 
mo¿na przeczytaæ w ksia¿ce: 
“Ucieczka do przodu! Jerzy Stuhr 
od A do Z w wywiadach Marii 
Malatyñskiej. 

Z okazji swoich 60. urodzin 
wybitny aktor, re¿yser i rektor 
krakowskiej PWST postanowi³ 
podarowaæ swoim fanom 
wyj¹tkowy prezent. Jest nim 

Ucieczka do przodu Jerzego Stuhra
S£AWOMIR  RADECKI
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ksi¹¿ka, w której mówi o 
swojej pracy, pogl¹dach i 
¿yciowych przypadkach. 

Opowieœci o 
najwa¿niejszych rolach 
Jerzego Stuhra, artystach, 
z którymi wspó³pracowa³, 
czy o bran¿y filmowej - 
splataj¹ siê z uwagami na 
tematy takie jak polityka, 
uczciwoœæ czy sukces. A 
tak¿e o tym ile kosztuje 
film, czy re¿yser i rektor 
powinien byæ 
jednoczeœnie 
biznesmenem, jaki jest 
sposób na Szekspira, a jak 
poradziæ sobie z 
Wyspiañskim, w jakim 
jêzyku gra siê najlepiej, 
jak wystêpowaæ, gdy bilet 
na przedstawienie 
kosztuje 100 z³otych, jak 
objawiaj¹ siê austriackie 
geny, czy mo¿na dogadaæ 
siê z m³odszym 
pokoleniem? 

Poszczególne fragmenty tej 
pe³nej niepowtarzalnego humoru i 
anegdot ksi¹¿ki sk³adaj¹ siê na 
prywatn¹ encyklopediê jednej z 
najwa¿niejszych postaci polskiej 
kultury.

Ksi¹¿ka zapewne 
zainteresuje nie tylko tych którzy 
pasjonuj¹ siê teatrem ale tak¿e 
tych którym Jerzy Stuhr kojarzy 
siê tylko z rola Maksa z Seksmisji 
czy z tego ¿e u¿yczy³ g³osu os³owi 
ze Shreka. 

Ksia¿ka pe³na jest anegdot i 
osobistych wynurzeñ. Ten kto 
zacznie j¹ czytaæ, zanurzy siê 
wniej bez reszty...

S³awomir Radecki

Ucieczka do przodu! 
Jerzy Stuhr od A do Z 
w wywiadach Marii Malatyñskiej
Wydawnictwo Znak, Kraków 2007
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