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WYWIAD

Œwiadomoœæ historyczna 
w naszym mieœcie jest bardzo 
du¿a. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, 
¿e wokó³ pe³no historii - czy nie 
za du¿o Pana zdaniem o niej 
mówimy?

Ludzie w Knyszynie s¹ 
dumni z w³asnej historii i 
œwiadomoœci z tego co siê tutaj 
dzia³o w XVI wieku. Œwiadcz¹ o 
tym inicjatywy, które podejmuj¹, 
a jest ich bardzo wiele…

Jako burmistrz nie 
szczêdzi Pan pieniêdzy na te 
inicjatywy?

Chêtnie uczestniczê w 
dzia³alnoœci kulturalnej swego 
miasta. Wspieram pomys³y 
mieszkañców, które s¹ 
artyku³owane np. podczas 
spotkañ Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego. 
Ceniê sobie wspó³pracê z KTR, 
bo to tam powstaje wiele 
ciekawych pomys³ów, takich jak. 
np. budowa pomnika króla 
Zygmunta Augusta czy te¿ 
licznych publikacji. Impreza 
maj¹ca przypomnieæ 440 
rocznicê nadania praw miejskich 

Knyszynowi jest z inicjatywy 
cz³onków KTR.

Wspieram dzia³ania 
przypominaj¹ce nasz¹ to¿samoœæ 
historyczn¹ dlatego, ¿e nie wolno 
nam zapominaæ o naszej 
przesz³oœci, o naszych 
korzeniach. Kultywowanie 
historii kosztuje, ale nikomu nie 
powinno byæ szkoda na to 
pieniêdzy. Oczywiœcie s¹ 
potrzeby w Knyszynie takie jak 
poprawa stanu dróg, 
termomodernizacje obiektów 

Historia nasz wyró¿nia 
- mówi Andrzej Matyszewski Burmistrz Knyszyna
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u¿ytecznoœci publicznej itd. ale 
kto o nas bêdzie pamiêta³ jeœli 
nie nauczymy m³odych dbaæ o 
swoj¹ przesz³oœæ? 

Jedn¹ z inicjatyw, któr¹ 
Pan wspiera jest wydawanie 
publikacji w ramach serii 
„Biblioteka Goñca 
Knyszyñskiego”

Tak. Do tej pory, od 1997 
roku ukaza³o siê 18 pozycji. Gdy 
rozmawiam o Knyszynie ze 
swoimi znajomymi z innych 
miast  to czêsto s³yszê gratulacje 
z powodu wydawanych w 
Knyszynie ksi¹¿ek, ale te¿ ¿arty 
dotyczê tego, ¿e w „Knyszynie 
to wszyscy pisz¹”. Ale tutaj nie o 
to chodzi, ¿e mamy bardzo wielu 
autorów ksi¹¿ek. Proszê zwróciæ 
uwagê, ¿e pisaæ o Knyszynie 
rozpoczêli panowie Edmund 
Chodorowski i Henryk 
Stasiewicz. Dzisiaj historiê 
Knyszyna odkrywaj¹ najm³odsi, 
s¹ to studenci lub niedawni 
absolwenci kierunków 
historycznych. To jest proces, o 
którym ju¿ mówi³em. 
Chcieliœmy nauczyæ m³odych 
przywi¹zania do swoich korzeni, 
tradycji i nam to siê uda³o. Ci 
m³odzi, którzy zajmuj¹ siê 
histori¹ swojego miasta to nasza 
elita.

W akcie lokacyjnym 
Knyszyna mo¿na wyczytaæ o 

wymaganiach stawianych 
burmistrzowi Knyszyna. Jest 
tam napisane, ¿e burmistrzem 
powinien byæ obywatel 
„miejscowy, pobo¿ny, 
posiadaj¹cy znajomoœæ prawa 
niemieckiego”.

¯artobliwie mówi¹c to 
oprócz tych wymagañ uczy³em 
siê tak¿e jêzyka niemieckiego. 
Ale mówi¹c powa¿nie 
koniecznoœæ znajomoœci prawa 
niemieckiego wynika³a wówczas 
z tego, ¿e Knyszyn lokowany by³ 
na prawie Magdeburskim. 
Dzisiaj w Knyszynie obowi¹zuje 
prawo polskie. Bycie 
burmistrzem takiego miasta 
jest z pewnoœci¹ czymœ 
wyj¹tkowym i ktoœ kto pe³ni 
najwy¿szy urz¹d w mieœcie 
powinien niew¹tpliwie 
spe³niaæ wysokie wymagania.

Oprócz tych wymagañ 
powinien jeszcze lubiæ 
historiê.

(uœmiech) Ja lubiê 
historiê. 

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³:
S³awek Radecki
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W tym roku przypada 
doœæ wyj¹tkowa podwójna 
rocznica dotycz¹ca Knyszyna: 
480 lat temu nasze miasto 
zosta³o za³o¿one, a 40 lat póŸniej 
otrzyma³o przywilej 
magdeburski. Sta³o siê to 
dok³adnie 18 paŸdziernika 1568 
r. To w³aœnie ta ostatnia data 
sta³a siê pretekstem do 
obchodów rocznicy za³o¿enia 
Knyszyna. Przy tej okazji warto 
wysnuæ kilka okolicznoœciowych 
refleksji dotycz¹cych Knyszyna, 
jego mieszkañców i idei 
regionalnej. 

Te prawie 500 lat 
Knyszyna to ci¹g³oœæ tradycji 
kulturalnej, ale i ci¹g³oœæ krwi 
mieszkañców miasta. 
Wprawdzie niemieccy socjaliœci 
wykoœlawili swego czasu ideê 
wspólnoty krwi, ale nam niech 
wolno bêdzie podkreœliæ 
wspomnian¹ ci¹g³oœæ. Swego 
czasu wyliczy³em, ¿e od XVI 
wieku w Knyszynie mieszka 

ponad dwadzieœcia rodzin, 
nieprzerwanie. Nasi przodkowie 
przez pokolenia chodzili tymi 
samymi ulicami… Warto te¿ za 
prof. Józefem Maroszkiem 
powtórzyæ fakt ci¹g³oœci uk³adu 
przestrzennego Knyszyna. Nasze 
miasto zosta³o zaprojektowane 
wed³ug wzorów renesansowych, 
w duchu harmonii miêdzy natur¹ 
a kultur¹, i tak ju¿ zosta³o. 
Faktycznie mieszkamy w 
szesnastowiecznej przestrzeni 
miejskiej. W momentach, kiedy 
to sobie uœwiadamiamy, czujemy 
swojego rodzaju dumê z tego, ¿e 
Knyszyn nie zmieni³ siê przez te 
prawie piêæset lat, w sensie 
w³aœnie zachowania swego 
rodzaju tradycji odrodzeniowej. 
Z jednej strony mamy taflê 
jeziora Zygmunta Augusta, z 
drugiej œcianê Puszczy 
Knyszyñskiej, w co harmonijnie 
zosta³o wkomponowane miasto. 
Mieszkamy na historycznym 
pograniczu Korony i Litwy, w 

MAREK  OLESIEWICZ

480  LAT  KNYSZYNA
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miejscu z którego by³o 
zarz¹dzane ogromne 
renesansowe pañstwo w œrodku 
Europy.

W ubieg³ym roku 
obchodziliœmy 
dwudziestopiêciolecie 
Knyszyñskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta. By³a to okazja nie 
tylko do podsumowania 
æwieræwiecza Towarzystwa, ale 
równie¿ do refleksji na temat 
regionalizmu knyszyñskiego. 
Nasz szczególny sentyment do 
Knyszyna znalaz³ swój wyraz 
w³aœnie w postaci organizacji 
regionalistów, która by³a 
zak³adana przez wybitn¹ 
regionalistkê Cecyliê Piaseck¹ i 
uczonego Józefa Maroszka. Ich 
koncepcja po³¹czenia g³êbokiego 
regionalizmu z gruntownymi 
badaniami historycznymi da³a 
swoje owoce w postaci 
zwiêkszenia samoœwiadomoœci 
mieszkañców i mi³oœników 
Knyszyna. Pewnym wyrazem tej 
samoœwiadomoœci historycznej 
jest potê¿na liczba wydawnictw 
na temat miasta. W przysz³ym 
roku bêdzie piêtnasta rocznica 
powstania „Goñca 
Knyszyñskiego”, czasopisma 
które by³o wielokrotnie 
nagradzane i honorowane jako 
miesiêcznik nieprzerwanie 
ukazuj¹cy siê od wielu lat i 
skutecznie promuj¹cy Knyszyn. 

Wyrazem naszego szacunku 
wobec prof. Józefa Maroszka jest 
nadanie mu cz³onkostwa 
honorowego Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta.

Pewna skromnoœæ i 
kameralnoœæ obchodów rocznicy 
powstania Knyszyna wskazuje 
na elitarnoœæ uroczystoœci. Ale i 
te¿ wiedza historyczna wymaga 
pewnego wysi³ku. Niczym naród 
wybrany pieczo³owicie 
kultywujemy nasz¹ przesz³oœæ, 
ale przecie¿ to ona stanowi o 
tym, ¿e nie jesteœmy 
socjalistycznymi ludŸmi znik¹d, 
ale wrêcz przeciwnie: jesteœmy 
œwiadomi naszych korzeni i 
rodowodów, z których jesteœmy 
dumni. Ta rocznica jest tak 
naprawdê okazj¹ do zadumy nad 
nasz¹ ziemi¹, na której przysz³o 
nam ¿yæ.

Marek Olesiewicz
Prezes Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta



8

HISTORIA

an Waœniewski herbu Boñcza Jurodzi³ siê 20 lipca 1860 r. w 
Z³otym Potoku. Z³oty Potok jest 
po³o¿ony w powiecie 
Czêstochowskim, woj. katowickim. 
Mieœci³ siê w nim jeden z 
wa¿niejszych maj¹tków linii 
rodziny Krasiñskich wywodz¹cej siê 
od Wincentego Krasiñskiego. 
Wyró¿nia³ siê tym, i¿ posiada³ du¿e 
stawy, w których by³a prowadzona 
hodowla pstr¹ga. Ojciec Jana 
Waœniewskiego - Karol by³ 
wieloletnim „s³ug¹” rodziny 
Krasiñskich. Ostatnie lata spêdzi³ w 
maj¹tku Knyszyn w którym by³ 
prawdopodobnie przytu³ek dla 
zas³u¿onych pracowników rodziny 
Krasiñskich. Tu te¿ zmar³ w 1893 r. 
i zosta³ pochowany na cmentarzu w 
Krypnie. Jan Waœniewski o¿eni³ siê 
z m³odsz¹ o piêtnaœcie lat Janin¹ 
Skowroñsk¹. Rodzina doczeka³a siê 
licznego potomstwa. Do 
pe³noletnioœci do¿y³o dziesiêcioro 
dzieci w tym siedmiu synów oraz 
trzy córki. Z miejsc urodzin dzieci 
wynika, i¿ po œlubie rodzina 
mieszka³a w Warszawie, 
Fajs³awicach, Pietkowie. Nieznana 
jest dok³adna data przybycia Jana 
Waœniewskiego do Knyszyna. Sta³o 
siê to w okresie miêdzy 1902 a 1904 

r. W 1902r rodzina mieszka³a w 
Pietkowie, w którym urodzi³ siê syn 
Jeremi, natomiast urodzona w 1904 
r córka Janina, urodzi³a siê ju¿ w 
Knyszynie. Id¹c œladem ojca, Jan 
wst¹pi³ na s³u¿bê do rodziny 
Krasiñskich i zosta³ administratorem 
maj¹tku Knyszyn. 

Maj¹tek Knyszyn - u¿ywana 
równie¿ by³a nazwa „Dobra lenne 
Knyszyn Goni¹dz” by³ resztówk¹, 

Dzia³alnoœæ Maj¹tku Knyszyn w 
latach 1903 - 1939 pod 

administracj¹ Jana Waœniewskiego

MIECZYS£AW  LEWKOWICZ

JAN WAŒNIEWSKI
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niema³a zreszt¹ najbogatszego w 
XVI wieku Starostwa 
Knyszyñskiego. Starostwo w XVI 
w. mia³o area³ ok. 50 tys. ha. W 
XIX wieku a zw³aszcza po 
powstaniu styczniowym i 
uw³aszczeniu ch³opów w 1864r jego 
area³ zosta³ drastycznie 
zmniejszony. W omawianym 
okresie maj¹tek liczy³ ok. 4.300 ha. 

W jego sk³ad wchodzi³y 
nastêpuj¹ce sk³adniki maj¹tkowe:

1. Knyszyn - pow. gruntów 
1170 ha, w tym 844 ha stawów

2. Klewianka - wraz z 
folwarkiem Dawidowizna i 
Wójtostwo - 379 ha

3. Boguszewo - 255 ha
4. £¹ki i nieu¿ytki na 

Dobarzu - 1250 ha
5. Lasy -  1250 ha
6. Dobrzyniewo - osada 

fabryczna
7. Nieruchomoœæ w 

Bia³ymstoku. 
Starostwo Knyszyñskie od 

1676r mia³o ciekaw¹ formê 
u¿ytkowania. Za zakupione od 
rodziny Orssettich d³ugi 
Rzeczpospolitej Jan Gniñski na 
mocy uchwa³y Sejmu dosta³ 
Starostwo Knyszyñskie w 
u¿ytkowanie na osiem pokoleñ. Pod 
koniec XVIII wieku u¿ytkownikiem 
dóbr Starostwa zosta³ Wincenty 
Krasiñski ojciec poety Zygmunta 
Krasiñskiego. W u¿ytkowaniu 
rodziny Krasiñskich i ich nastêpców 
dobra starostwa pozosta³y a¿ do II 
wojny œwiatowej. Z oceny 
historyków wynika, i¿ ostatni 
u¿ytkownicy byli ju¿ ósmym 
pokoleniem i po ich œmierci dobra 

mia³y wróciæ do skarbu 
Rzeczpospolitej.

W okresie administracji 
maj¹tku przez Jana Waœniewskiego 
u¿ytkownikami dóbr byli:

1. Do 1909 r. Adam 
Krasiñski i El¿bieta Krasiñska 
wnuki Zygmunta Krasiñskiego.

2. Po 1909 r. - Karol Roger 
Raczyñski - syn Marii Beatrix 
Kaczyñskiej - córki Zygmunta 
Krasiñskiego - Jan Micha³ 
Tyszkiewicz i Zofia Czartoryska 
dzieci El¿biety Krasiñskiej.

W tym okresie mo¿na 
wyró¿niæ dwa okresy:

- pierwszy okres to lata 1903 
- 1915

- drugi okres - lata 1915 - 
1939

W pierwszym okresie du¿e 
znaczenie mia³a dzia³alnoœæ 
przemys³owa prowadzona w:

1. Osadzie fabrycznej 
Dobrzyniewo

2. Browarze Knyszyn
Jak na realia pocz¹tku 

dwudziestego wieku by³y to du¿e 
jednostki gospodarcze. 

W Dobrzyniewie mieœci³a 
siê fabryka w³ókiennicza, która 
zatrudnia³a ok. 200 pracowników. 
Roczna wartoœæ produkcji wynosi³a 
ok. 1,8 mln rubli. Wiêkszoœæ 
produkcji by³a sprzedawana na 
rynki rosyjskie. Browar w 
Knyszynie zatrudnia³a ok. 150 
pracowników. Zarówno osada 
fabryczna jak i browar w Knyszynie 
by³y wydzier¿awiane. Dzier¿awc¹ 
osady fabrycznej by³ Rudolf Jacobi, 
natomiast browaru w Knyszynie  
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Grobman. Obydwa przedsiêwziêcia 
zaprzesta³y swojej dzia³alnoœci w 
1915r. W lipcu 1915r tereny na 
których znajdowa³ siê maj¹tek 
zosta³y zajête przez wojska 
niemieckie. Rosjanie przed 
wycofaniem siê zdemontowali 
urz¹dzenia fabryki w Dobrzyniewie 
oraz browaru Knyszyñskiego.

Z pozosta³ych czêœci 
sk³adowych maj¹tku 
wydzier¿awione by³y:

- m³yny w Myœliwcu, 
Knyszynie, Wodzi³ówce, Jeleniu i 
Guzach

- ³¹ki dobarskie
- stawy rybne
- folwarki w Boguszewie i 

Klewiance.
Jak widaæ z powy¿szego 

przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ 
wiêkszoœæ maj¹tku by³a 

wydzier¿awiona. Administrator 
bezpoœrednio zarz¹dza³ tylko 
folwarkiem w Knyszynie oraz 
lasami. 

Dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych przynosi³y 
nastêpuj¹ce dochody:

- osada fabryczna w 
Dobrzyniewie - 5.100 rubli

- stawy rybne - 3.000 rubli
- folwark Boguszewo - 1.100 

rubli
- ³¹ki dobarskie - 1.100 rubli
- m³yny - Brzozowa 584 

rubli
- Jeleñ 225 rubli
- Guzy 180 rubli
 - Myœliwiec 200 rubli
 - Wodzi³ówka 100 rubli
Nieznana jest wysokoœæ 

czynszu dzier¿awnego za stawy 
rybne oraz folwark Klewianka.

Wie¿a w budowie, w s¹siedztwie dwa budynki bêd¹ce mieszkaniem rodziny 
Waœniewskich.
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Cezur¹ miêdzy pierwszym a 
drugim okresem jest rok 1915 w 
którym to roku zosta³y 
unieruchomiona fabryka w 
Dobrzyniewie oraz browar w 
Knyszynie. Od tego momentu 
dochody maj¹tku pochodzi³y 
g³ównie z dzia³alnoœci rolnej, leœnej 
i rybackiej. 

W okresie pierwszej wojny 
œwiatowej oraz wojny z 
bolszewikami w 1920 r. czêœciowo 
zosta³y zniszczone budynki osady 
fabrycznej Dobrzyniewie oraz 
browar w Knyszynie. Zniszczonych 
zosta³o równie¿ kilka budynków 
mieszkalnych w Knyszynie, w tym 
dworek modrzewiowy, w którym 
przed I wojn¹ œwiatow¹ mieszka³ 
administrator.

W drugim okresie tj. w 
okresie miêdzywojennym g³ównym 
Ÿród³em dochodów maj¹tku 
stanowi³o gospodarstwo rybne. 
Fabryka w Dobrzyniewie zosta³a po 
I wojnie œwiatowej odbudowana. 
Uruchomiono w niej produkcje 
metalowe a nie w³ókiennicze. 
Przebran¿owienie fabryki wynika³o 
z utraty g³ównych rynków zbytu na 
produkty w³ókiennicze jakim by³a 
Rosja. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ 
uruchomienie produkcji nast¹pi³o w 
zamian za zwolnienie z czynszu 
dzier¿awnego i dlatego fabryka nie 
przynosi³a lub przynosi³a ma³e 
dochody dla maj¹tku. Dzier¿awcy 
fabryki w Dobrzyniewie 
kilkakrotnie zmieniali siê. Ostatni 
dzier¿awca nie przetrzyma³ 
ogólnoœwiatowego kryzysu, który 
rozpocz¹³ siê w 1929r i w 1933 
zbankrutowa³. Od tego roku 

budynki fabryczne pozosta³y nie 
u¿ytkowane. W 1944 zosta³y 
wysadzone przez cofaj¹cych siê 
Niemców.

Browar w Knyszynie nie 
zosta³ odbudowany po pierwszej 
wojnie œwiatowej. W okresie 
miêdzywojennym czêœæ budynków 
browaru zosta³a rozrabowana. 
Ostatecznej rozbiórki dokonali 
Niemcy, którzy wykorzystali do tego 
celu ¯ydów z getta Knyszyñskiego 
oraz wiêŸniów z obozu w 
Knyszynie. Oprócz braku dochodów 
z fabryki w Dobrzyniewie i browaru 
w bilansach maj¹tku z przed II 
wojny œwiatowej nie wystêpuj¹ 
dochody z dzier¿aw m³ynów. Mo¿na 
przypuszczaæ, i¿ zosta³y one 
zniszczone w czasie wojny lub 
póŸniej.

Jak ju¿ zaznaczono g³ównym 
Ÿród³em dochodów maj¹tku w 
okresie miêdzywojennym by³o 
gospodarstwo rybne. W 1919r 
administracja zaprzesta³a 
wydzier¿awiania gospodarstwa 
rybnego. W tym te¿ roku zosta³ 
zatrudniony doskona³y fachowiec od 
gospodarki rybnej - Henryk Jakacki. 
By³ on przez ca³y miêdzywojenny 
okres najbli¿szym 
wspó³pracownikiem Jana 
Waœniewskiego. W okresie 
miêdzywojennym rolnictwo drobne 
jak i du¿e maj¹tki, znajdowa³o siê w 
trudnej sytuacji. Wynika³o to na 
pocz¹tku ze zniszczeñ wojennych a 
nastêpnie by³o pok³osiem wielkiego 
kryzysu gospodarczego z 1929 r. 
Czêœæ maj¹tków zbankrutowa³ i 
zosta³a rozparcelowana. Pozosta³a 
czêœæ ratuj¹c siê przed likwidacj¹, 
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czêsto wyprzedawa³a ziemiê, lasy 
oraz zad³u¿a³a siê w bankach. 
Form¹ zad³u¿ania siê by³o 
niep³acenie o czasie i tak niskich 
poborów s³u¿bie folwarcznej. Z 
relacji pracowników pracuj¹cych w 
maj¹tku przed II wojn¹ œwiatow¹ 
wynika, i¿ pobory s³u¿bie by³y 
p³acone zawsze terminowo. 
G³ównym czynnikiem 
ekonomicznym umo¿liwiaj¹cym w 
miarê normalne funkcjonowanie 
maj¹tku by³y zyski z gospodarstwa 
rybnego. Z zachowanych bilansów z 
lat 1936 -1938 wynika i¿ 
gospodarstwa rolno-leœne mia³y 
straty lub przynosi³y niewielkie 
zyski, natomiast gospodarstwa 
rybne przynosi³y zawsze du¿e zyski. 
W roku gospodarczym 1937/38 
zysk ten wynosi³ 60.065 z³.

W okresie miêdzywojennym 
nie prowadzono w maj¹tku 
wiêkszych inwestycji. Jedyn¹ 
powa¿niejsz¹ inwestycj¹ by³a 
budowa na pocz¹tku lat 
dwudziestych wie¿y, która mieœci³a 
pomieszczenia administracyjne oraz 
hotelowe, w których zatrzymywali 
siê u¿ytkownicy oraz goœcie 
maj¹tku. 

Równie¿ maj¹tek by³ s³abo 
wyposa¿ony w maszyny. Z maszyn 
posiada³ m³ocarnie, lokomobilê do 
napêdu m³ocarni, siewniki. Prace 
uprawowe by³y wykonywane 
koñmi, których by³o 12 par. 

Maj¹tek zatrudnia³ niewielu 
pracowników sta³ych. By³o ich 35 
osób w tym 6 osób administracji. 
Prace sezonowe typu sianokosy, 
¿niwa, wykopki, od³owy ryb w 
du¿ej mierze opiewa³y siê na pracy 

sezonowej mieszkañców 
okolicznych wsi. Stawka dzienna za 
prace wynosi³a 2,5 z³. Jak na realia 
przedwojennej wsi by³o to bardzo 
przyzwoite wynagrodzenie. 
Dochody z pracy w maj¹tku 
poprawi³y mocno sytuacjê 
ekonomiczn¹ okolicznych rolników.

Jan Waœniewski niew¹tpliwie 
sprawowa³ swoj¹ funkcjê a¿ do 
œmierci w kwietniu 1939 r. w

 wieku 79 lat. Zatrudnianie 
cz³owieka w tak podesz³ym wieku 
na funkcji administratora œwiadczy 
o du¿ym zaufaniu jakim cieszy³ siê 
Jan Waœniewski u u¿ytkowników 
maj¹tku. 

 Jan Waœniewski zosta³ 
pochowany na cmentarzu w 
Krypnie, gdzie znajduj¹ siê równie¿ 
groby innych cz³onków rodziny 
Waœniewskich.

Mieczys³aw Lewkowicz

Wie¿a wybudowana na pocz¹tku lat 20-
tych XX wieku.
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Tak by³ okrutny, ¿e tych których nie 
lubi³ albo winnymi sobie os¹dzi³ w 
beczkê nabit¹ brantlami sadza³ i takie 
beczki, dla swej rozrywki, przed sob¹ 
toczyæ kaza³[1]. 

Urodzony w 1711 r. Tomasz 
Czapski herbu Leliwa by³ synem Piotra 
Jana, wojewody pomorskiego i jego 
drugiej ¿ony Konstancji ¯niñskiej[2]. 
Losy Tomasza Czapskiego do lat 
trzydziestych XVIII w. nie s¹ znane. Nie 
wiadomo, gdzie przebywa³, gdzie 
pobiera³ nauki i czym siê zajmowa³. 12 
IX 1733 r. wraz z ojcem bra³ udzia³ w 
elekcji Stanis³awa Leszczyñskiego 
(1677-1766) i znalaz³ siê w 137  
osobowej poselskiej reprezentacji Prus 
Królewskich na sejm konwokacyjny. 
Znajdowa³ siê w przewa¿aj¹cej grupie 
pos³ów stanowi¹cych zwoleników 
„Piasta”. Ostatecznie jednak sygnowa³ 
suffragiê wyborcz¹ Augusta III[3]. Od 
21 XII 1734 jako dwudziestotrzylatek 
Tomasz Czapski przebywa³ we Francji, 
gdzie zosta³ wys³any przez Stanis³awa 
Leszczyñskiego z misj¹ dostarczenia 
listów do ¿ony Katarzyny Opaliñskiej 
(16801747) i córki króla. We Francji 
przebywa³ do paŸdziernika 1737 r.[4] W 
maju 1737 r. wraz z bratem Paw³em 
Tadeuszem wst¹pi³ do lo¿y 
wolnomularskiej w Pary¿u[5].

Po œlubie z Mari¹ Czapsk¹ (1723-
1774), córk¹ Jana Ansgarego (1699-
1742), wojewody che³mñskiego, jego 
stryjecznego brata, jednego z 
najbogatszych magnatów w Prusach 
Królewskich, wszed³ starosta 

knyszyñski w VIII 1742 r. w posiadanie 
starostwa bratiañskiego i l¹korskiego, 
które przynosi³y jako indygenie 25 000 
z³ pol. rocznego dochodu. Starostwo 
bratiañskie do 1772 r. by³o starostwem 
niegrodowym (tenuta) i wraz z 
folwarkiem posiadali je Dzia³yñscy, a od 
1723 r. Czapscy. Starostwo by³o du¿¹ 
królewszczyzn¹, która liczy³a 14 wsi o 
ró¿nej wielkoœci. Dobra bratiañskie 
mia³y powierzchniê 500 ³anów, a ziemiê 
uprawiali zagrodniczy[6]. Fortuna 
Tomasza i Marii Czapskich zgromadzi³a 
26 osiedli. Wraz z maj¹tkami, które 
Tomasz dzieli³ z bratem Paw³em 
Tadeuszem, stanowi³a 37 wsi 
rozproszonych w województwach 
che³miñskim i pomorskim, a w tym by³o 
18 wsi kmiecych, 22 folwarki i 

KORYFEUSZ OKRUCIEÑSTWA
- Tomasz Czapski, starosta knyszyñski

MARTYNA  BIELSKA

Tomasz Czapski
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pustkowia[7]. Wed³ug szacunków 
nominalny dochód z królewszczyzn 
wynosi³ 100 000 z³ pol[8].

 Tomasz z Mari¹ sp³odzili 
dwanaœcioro dzieci, ale wieku doros³ego 
do¿y³y tylko dwie córki: Urszula i 
Konstancja. Czapski po œmierci ¿ony w 
1774 r. poœlubi³ córkê kupca Kelsa - 
Juliannê de Kaëpsy[9].

Matka Tomasza wnios³a w posagu 
Piotrowi Janowi, wojewodzie 
pomorskiemu starostwa: knyszyñskie, 
radzyñskie i sobowidzkie, które 13 IX 
1740 przesz³o konsensem królewskim 
na synów - Tomasza i Paw³a Tadeusza. 
Starostwo knyszyñskie, na mocy 
konstytucji sejmowej z 1676 r., zosta³o 
przekazane w do¿ywotnie dziedziczenie 
na 8 pokoleñ po mieczu i po k¹dzieli 
ojcu matki Tomasza Czapskiego - 
W³adys³awowi Gniñskiemu i jego ¿onie 
Dorocie z Jaskulskich. Nastêpnie dobra 
knyszyñskie dziedziczy³a w³aœnie 
Konstancja ¯niñska[10].

7 IX 1764 r. Tomasz Czapski wraz 
z bratem Paw³em Tadeuszem podpisa³ 
elekcjê Stanis³awa Augusta (17321798) 
jako pose³ z powiatu brodnickiego w 
województwie che³miñskim[11]. Za 
panowania króla Poniatowskiego wzi¹³ 
udzia³ w jednym z pierwszych 
przedsiêwziêæ gospodarczych d¹¿¹cych 
do uprzemys³owienia kraju. By³ 
sygnotariuszem zawi¹zanej w 
Warszawie dnia 11 IV 1766 r. Kompanii 
Manufaktur We³nianych, aprobowanej 
przez króla 16 IV. Kompania - uwa¿ana 
za pierwsz¹ spó³kê akcyjn¹ na ziemiach 
polskich - mia³a sprawowaæ pieczê nad 
zak³adanymi w kraju fabrykami 
we³nianymi. 23 VI 1768 Kompania 
wyda³a w Warszawie jedn¹ z 
pierwszych akcji emitowanych na 
ziemiach polskich - dywidendow¹ Akcjê 
Kompanii Manufaktur We³nianych  
traktowan¹ jako pierwsze papiery 
wartosciowe na ziemiach polskich[12]. 

Po pierwszym rozbiorze 

Rzeczpospolitej Tomasz Czapski odda³ 
komisarzom pruskim starostwa 
bratiañskie, l¹korskie i radzyñskie, a 27 
IX 1772 r. podda³ siê nowej w³adzy i 
z³o¿y³ homagium królowi 
pruskiemu[13] - Fryderykowi II (1712 - 
1786), przysiêgê wiernoœci sk³adan¹ 
najwy¿szej w³adzy pañstwowej. 

Tomasz Czapski namaszczony 
œwiêtymi sakramentami umar³ 20 III 
1784 r. o godzinie 4 rano w wieku 73 
lat. Pogrzeb odby³ siê w koœciele œw. 
Krzy¿a w Warszawie[14]. 

Mimo swych sadystycznych 
zapêdów, jak twierdzili wspó³czeœni, 
starosta knyszyñski przejawia³ wielkie 
upodobanie i znawstwo w zbieraniu 
ksi¹¿ek, obrazów, sztychów. W swojej 
rezydencji w Gdañsku Tomasz Czapski 
zgromadzi³ równie¿ znacz¹ce zbiory 
biblioteczne[15]. PokaŸna biblioteka 
zawiera³a pozycje pisane w ró¿nych 
jêzykach europejskich. Ksi¹¿ki bêd¹ce 
przedmiotem pasji bibliofilskiej Tomasz 
Czapski ok. 1770 r. poleci³ opatrzyæ 
exlibrisami: heraldycznym oraz 
portretowym. Oprócz zainteresowañ 
historyczno  artystycznych Tomasz 
Czapski przejawia³ zami³owania 
przyrodnicze[16]. 

Zbiory zgromadzone przez 
Tomasza Czapskiego by³y podstaw¹ 
póŸniejszej kolekcji pa³acu 
warszawskiego na Krakowskim 
Przedmieœciu. Po przeniesieniu siê do 
stolicy nieustannie wzbogaca³ i tak ju¿ 
pokaŸn¹ galeriê obrazów, zbiór rycin i 
du¿y ksiêgozbiór, zawieraj¹cy 
publikacje polskie i obce, w którym 
przewa¿a³y pozycje o tematyce 
historycznej. Zbiory Czapskiego 
odziedziczy³a jego wnuczka Maria 
Urszula (ur. 1777), która by³a ¿on¹ 
Wincentego Krasiñskiego (1782-1858), 
za³o¿yciela biblioteki ordynackiej. Sta³y 
siê one podwalin¹ jednej z bardziej 
znacz¹cych warszawskich instytucji 
naukowo - badawczych: Biblioteki i 
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Muzeum Ordynacji Krasiñskich[17].

Bogactwo, szaleñstwo i okrucieñstwo
W historiografii polskiej XIX, XX 

i XXI w. Tomasz Czapski znany jest 
jako cz³owiek nies³ychanie bogaty, 
s³yn¹cy z wielu szaleñstw, którymi 
raczy³ siê w m³odoœci, ze znêcania siê i 
okrucieñstw nad poddanymi i ludŸmi, 
którzy sprzeciwiali siê jego planom i 
poczynaniom. Znane s¹ te¿ 
bezpoœrednie podania œwiadków epoki 
relacjonuj¹ce poczynania starosty 
knyszyñskiego[18]. Okrucieñstwo 
widziane oczami wspó³czesnych to 
zjawiska - takie, jak np. tortury - które 
niegdyœ by³y oczywiste i konieczne dla 
funkcjonowania pañstwa. Za 
kilkadziesi¹t lat, wyjête spod 
okrucieñtwa trzymanie zwierz¹t w zoo, 
zapewne równie¿ uznane zostanie za 
okrutne. Pojedynki nie wydawa³y siê 
byæ okrutne, bo przecie¿ obie strony 
mia³y równe szanse. W panoramie 
historycznej do worka czynów 
okrutnych nie wrzucimy te¿ przejawów 
szlacheckiego awanturnictwa, tj. 
wszystkich poczynañ tych rêbaj³ów, 
którzy w otwartej walce zabijali 
przeciwnika, daj¹c im jakby równe 
szanse.

W S³owniku jêzyka polskiego 
czytamy, ¿e okrucieñstwo to sk³onnoœæ 
do znêcania siê, pastwienia nad kimœ; 
bezlitosnoœæ. Janusz Tazbir powy¿sz¹ 
definicjê rozwin¹³, okreœlaj¹c 
okrucieñstwo jako znêcanie siê nad 
¿yw¹ istot¹ uzale¿nion¹, tj. zadawanie 
jej bólu w celu wymierzenia kary, 
wywarcia zemsty, odstraszenia innych, 
ukazania w³adzy, wzglêdnie dla 
zaspokojenia w³asnych sadystycznych 
zapêdów[19]. 

Pojêcie okrucieñstwa w epoce 
oœwiecenia, choæ zawile, wyjaœni³ 
wspó³czesny omawianemu okresowi, 
polski publicysta Franciszek Salezy 
Jezierski (1741-1791), wed³ug którego 

okrucieñstwo jest to ucisk wspólnego 
sobie jestestwa, maj¹c uczestnictwo w 
swojej naturze podobnego czucia. 
Dzie³a okrutne przemieniaj¹ okrutnika w 
poczwarê, wyzuwaj¹c go z tego uczucia, 
któremu by podlega³, gdyby przyczyn 
jego na sobie by doœwiadczy³[20].

We wspó³czesnym rozumieniu 
oznacza to, i¿ okrucieñstwo jest 
znêcaniem siê nad bliŸnim, które 
dostarcza krzywdz¹cemu satysfakcji, 
jakiej nie odczuwa³by, gdyby sam nie 
podlega³ podobnemu traktowaniu. Tak¹ 
definicjê mo¿na œciœle po³¹czyæ z 
tchórzostwem, które ju¿ od 
staro¿ytnoœci by³o zestawiane z 
okrucieñstwem. Tak¹ opiniê uzasadnia³ 
w XVI w. Michael de Montaigne w 
osobnym rozdziale swego dzie³a Próby. 
Ksiêga druga tytu³uj¹c go Tchórzostwo 
matka okrucieñstwa[21].

Exlibris Tomasza Czapskiego, z herbem 
Leliwa na rokokowym kartuszu, autorstwa 
Mateusza Deicha, ok. 1770,  ze zbiorow 
Biblioteki Narodowej w Warszawie
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Franciszek Karpiñski opisuj¹c 
krymina³y magnatów na ziemiach 
Rzeczpospolitej do swego katalogu 
okrutników w³¹czy³ Tomasza 
Czapskiego pisz¹c o nim, i¿ tak by³ 
okrutny, ¿e tych których nie lubi³ albo 
winnymi sobie os¹dzi³ w beczkê nabit¹ 
brantlami [gwoŸdŸmi ¿elaznymi do 
przybijania desek - M.B.] sadza³ i takie 
beczki, dla swej rozrywki, przed sob¹ 
toczyæ kaza³[22]. 

Czapski kontra Branicki
Starostwo knyszyñskie 

s¹siadowa³o bezpoœrednio z 
bia³ostockim latyfundium Jana 
Klemensa Branickiego (1689-1771). 
Pomimo tego, ¿e Tomasz Czapski w 
maju 1746 r. deklarowa³ w listach do 
hetmana przyjaŸñ s¹siedzk¹, która 
zawsze miêdzy nimi zostaje, stosunki 
miêdzy magnatami nie by³y dobre, a 
wkrótce mia³y ulec powa¿nemu 
pogorszeniu. Hetman Branicki zapragn¹³ 
sobie przy³¹czyæ bogat¹ i rozleg³¹ 
królewszczyznê knyszyñsk¹ do swoich 
posiad³oœci podlaskich, dlatego w ka¿dy 

sposób próbowa³ wygryŸæ Czapskiego z 
tych dóbr[23]. We wspomnianych 
listach starosta knyszyñski dopomina³ 
siê u Branickiego za¿egnania procederu, 
do którego dopuœci³ siê major Jan 
Henryk Klemm, który by³ tak¿e 
nadwornym architektem Branickiego. 
Ukrywa³ on w dobrach hetmana 
zbieg³ych mieszkañców Dobrzyniewa, 
m.in. blacharza, który uciek³ 
niewywi¹zawszy siê ze swoich 
obowi¹zków, jakie mia³ wykonaæ w 
dobrach Czapskiego. Starosta 
knyszyñski powtórnie rekwirowa³ o 
wydanie dezertera, jednak proœba 
pozosta³a bez odzewu[24]. 
Prawdopodobnie by³a to bezpoœrednia 
przyczyna ostrego konfliktu miêdzy 
magnatami, a do tego dochodzi³a jeszcze 
kwestia zemsty za zakaz Czapskiego do 
œcinania drzew w Puszczy Knyszyñskiej 
przez ludnoœæ z Tykocina. Branicki 
uzyska³ na Czapskim potrójn¹ 
kondemnatê (wyrok skazuj¹cy w 
sprawach karnych i cywilnych, 
orzeczony zaocznie). 

Plakiety Tomasza i Marii Czapskich, wykonane z koœci s³oniowej przez Carla Augusta Lucke'a 
M³odszego lub Johanna Christiana Lucke'a
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Miêdzy Czapskim a Branickim 
dosz³o nawet do niegroŸnej potyczki 
zbrojnej, co wskazywa³oby, ¿e hetman 
próbowa³ dokonaæ na s¹siedzie rumacji, 
czyli usuniêcia si³¹ opornêgo d³u¿nika z 
jego posiad³oœci. W paŸdzierniku 1746 r. 
Tomasz Czapski w obronie starostwa 
rozstawi³ swoje wojsko w folwarku 
dobrzyniewskim. Podobne konflikty nie 
by³y wczeœniej obce Czapskiemu, tym 
bardziej, ¿e Konstancja Gniñska pisa³a o 
synu w liœcie do swojej córki, ¿e nie 
¿a³owa³aby, ¿eby siê burdów oduczy³,[...] 
bo serce matki musi koniecznie boleæ na 
niepotrzebne k³ótnie. W listach 
wspomina³a tak¿e o 6 kondemnatach, 
które zosta³y orzeczone przez Trybuna³ 
Piotrkowski Branckiemu, który podda³ 
siê tym wyrokom dopiero po oskar¿eniu 
Tomasza Czapskiego i wyp³aci³ zaleg³¹ 
sumê 10 000 z³ pol. niejakiemu 
Zbiwskiemu z Wielkopolski[25].

Tomasz Czapski zamieszany by³ w 
konflikty, które prowadzi³ z miastem 
Goni¹dzem. W dobrach goni¹dzkich 
zwi¹zanych œciœle ze starostwem 
knyszyñskim, Czapski posiada³ swój 
folwark. 17 VIII 1745 r. wydano dekret 
w zwi¹zku ze sporem z miastem 
Goni¹dzem. W 2 tygodnie póŸniej, 30 
VIII, do Wieczystych Ksi¹g Ziemskich 
Goni¹dza wp³yn¹³ wyrok komisarza 
Warszawy, wydany w s¹dach 
pomocniczych, w sprawie tocz¹cej siê 
miêdzy mieszczanami Knyszyna, a 
starost¹. Nie s¹ jednak znane przyczyny 
powy¿szych konfliktów. Bior¹c pod 
uwagê póŸniejsze informacje Ÿród³owe, 
byæ mo¿e by³y to jedne z pierwszych 
niesnasek starosty ze swoimi 
poddanymi, które w 4 lata póŸniej 
z³o¿y³y siê na zbiorczy pozew 
przeciwko Czapskiemu, tym bardziej, ¿e 
do Akt Sprawozdañ Miasta Goni¹dza 
zosta³y przed³o¿one kolejne wnioski i 
wyroki.

Jan Klemens Branicki wniós³ 9 IX 
1748 r. wniosek przeciwko staroœcie w 

Knyszynie i Goni¹dzu dotycz¹cy 
terenów przygranicznych Bia³egostoku i 
w W¹soszu (obecnie powiat grajewski), 
z uwzglêdnieniem niewinnoœci wolnych i 
szlachetnych osób. 20 VIII 1748 r. 
Braniccy przejêli dobra w W¹soszu, co 
zosta³o zg³oszone w Urzêdzie Miejskim 
bez ¿adnej pisemnej zapowiedzi. 
S¹siadowa³y one z dominium Tomasza 
Czapskiego w Goni¹dzu. Mo¿na 
przypuszczaæ, ¿e Branicki szuka³ 
ró¿nych mo¿liwych sposobów, by móc 
zagarn¹æ te bogate dobra, dlatego 
wspiera³ rzekomo uciemiê¿on¹ ludnoœæ 
podleg³¹ na tych ziemiach staroœcie 
knyszyñskiemu. 
23 IX 1748 r. wp³ynê³y wyroki w 
sprawie mieszczan z Goni¹dza oraz 
wyrok w sprawie mieszczan Knyszyna ze 
szlachetnym Tomaszem Czapskim, 
starost¹ knyszyñskim odnoœnie krzywd i 
ucisków, który wydany zosta³ w 
Warszawie 17 VIII 1748 r.[26] Byæ 
mo¿e ju¿ wczeœniej, zanim dosz³o do 
oskar¿enia, skazania i wygnania w 1749 
r. starosty knyszyñskiego z kraju, 
Tomasz Czapski odznacza³ siê 
bezwzglêdnoœci¹ wobec poddanych tak, 
jak zanotowa³ pod rokiem 1756 
kronikarz parafialny w Radomnie 
(kiedyœ powiat lubawski, obecnie powiat 
nowomiejski w woj. warmiñsko - 
mazurskim), ¿e gorzej ni¿ Szwedzi i 
Moskale gnêbi³ podleg³¹ sobie ludnoœæ 
w starostwie bratiañskim wraz ze swym 
dzier¿awc¹ Je¿ewskim: qui ambo 
hominum sanguinem ut dracones 
sugebant,[tak i¿] incolae annihilati et 
penitus attriti per Je¿ewski et Czapski 
[27]- Ci obaj krew ludzi, jak smoki 
wysysali, [tak i¿] mieszkañcy [byli] 
zniszczeni i ca³kiem rozbici przez 
Je¿ewskiego i Czapskiego.
Rok i szeœæ niedziel w wie¿y in fundo

Kilkuletnie starania hetmana 
Branickiego o pogr¹¿enie starosty 
knyszyñskiego mia³y swój fina³ 23 X 
1749 r. w czwartek, kiedy to Trybuna³ 
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Królestwa Polskiego w Lublinie - 
najwy¿szy s¹d apelacyjny do spraw 
prawa ziemskiego - wyda³ na Tomasza 
Czapskiego wyrok za gwa³ty i 
rozboje[28]. W XVIII w. by³y to 
wystêpki mieszcz¹ce siê w kategoriach 
przestêpstw publicznych - gwa³ty by³y 
rozumiane jako napad na dom 
szlachcica, czyli przestêpstwo przeciw 
pokojowi i porz¹dkowi publicznemu 
oraz przestêpstwa prywatne. Za 
gwa³towne najœcie na dom prawo 
miejskie przewidywa³o karê œmierci. Do 
ostatnich zalicza³y siê przestêpstwa 
przeciw ¿yciu i zdrowiu, m.in. 
nieumyœlne zabójstwo „cywilne”, za 
które od 1538 r. grozi³a wie¿a dolna w 
wymiarze 1 roku i 6 tygodni oraz 
g³ówczyzna na rzecz rodziny zabitego. 

Na Tomasza Czapskiego na³o¿ono 
kryminalne kary: pozbawienia wolnoœci 
- rok i 6 niedziel in fundo w wie¿y 
siedzieæ oraz publiczn¹ karê - karê 
maj¹tkow¹ - 100 000 [z³ pol.] grzywien 
zap³aciæ w aktoratach ukrzywdzonej 
szlachcie, oraz grzywny osobliwe 
znaczne dla pozosta³ych 
poszkodowanych i dodatkowo na³o¿ono 
na starostê karê wygnania z kraju, 
po³¹czon¹ z utrat¹ praw cywilnych i 
politycznych. Banicja powodowa³a 
zawieszenie w sprawowaniu urzêdu, 
zakaz kandydowania do funkcji 
obieralnych, ale nie pozbawia³a maj¹tku 
i czci. Branickiemu o wyroku Trybuna³u 
niezw³ocznie donosi³ w liœcie jego 
urzêdnik gospodarczy W. Bogatko[29]. 
Sumy, jakie skazany Czapski musia³ 
zap³aciæ ukrzywdzonym ludziom i 
Trybuna³owi mia³y byæ wiêksze ni¿ 
po³owa starostwa, którego by³ 
dziedzicznym w³aœcicielem[30]. 

Wyrok skazuj¹cy na odsiadkê w 
wie¿y by³ kar¹ za ciê¿kie przestêpstwa 
pope³niane przez szlachtê. Osadzenie w 
wie¿y in fundo odbywane by³o w 
osamotnieniu na dnie lochu, przy 
fundamentach, w niezmiernie 

uci¹¿liwych dla skazañca warunkach, co 
zbli¿a³o tê karê do kwalifikowanej kary 
œmierci. Loch by³ nieogrzewany, a 
¿ywnoœæ spuszczano skazañcowi na 
sznurze. Kara ta by³a tym samym 
uciemiê¿eniem zdrowia osoby j¹ 
odsiaduj¹cej. Mia³a charakter czasowy i 
trwa³a najd³u¿ej 4 lata i 24 tygodnie, a 
wszelkie koszty zwi¹zane z 
odsiadywaniem wie¿y ponosi³ skazany. 
Na wie¿ê skazywano g³ównie szlachtê, 
gdy¿ mieszczanie mieli swoje wiêzienia 
w miastach, a ludnoœæ wiejska by³a 
podleg³a w³aœcicielom wsi. W 
odró¿nieniu od kary wiêzienia wie¿a 
mia³a charakter nie hañbi¹cy[31]. 
Grzywna s¹dowa by³a kar¹ prywatn¹ 
okreœlan¹ jako mulkta.

Kumulacja kar powodowa³a 
okolicznoœci obci¹¿aj¹ce, które 
obligowa³y do wydania wy¿szego 
wyroku, co mia³o miejsce w przypadku 
Czapskiego, który nie dopuœci³ siê 
zabójstwa, a jednak zosta³ skazany na 
wie¿ê doln¹, która by³a kar¹ w³aœnie za 
takie przestêpstwo.

Jak Branicki pogr¹¿y³ Czapskiego
W procesie karnym przeciwko 

Czapskiemu hetman Branicki 
wystêpowa³ w roli delatora - 
oskar¿yciela publicznego, który donosi³ 
o pope³nieniu przestêpstwa i popiera³ 
oskar¿enie przed s¹dem. W przypadku 
udowodnienia przestêpstwa delator 
upowa¿niony by³ do nagrody z maj¹tku 
oskar¿onego. Oczywiœcie, gdyby 
pozwany zosta³ uniewinniony bez 
udowodnienia mu przestêpstwa, 
denuncjator by³by poci¹gniêty do 
odpowiedzialnoœci karnej, równej 
zagra¿aj¹cej oskar¿onemu (odnowienie 
prawa talionu - prawa karania tak¹ kar¹, 
jaki by³ skutek przestêpstwa). W tym 
wypadku król nadawa³ maj¹tek 
donosz¹cemu, co wedle uchwa³y sejmu 
(1576 r.) musia³o nast¹piæ najpóŸniej na 
najbli¿szym sejmie. W praktyce ukarany 
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zazwyczaj wykupywa³ od delatora 
skonfiskowany maj¹tek za sumê czêsto 
ni¿sz¹ ni¿ rzeczywista wartoœæ dóbr[32]. 
Jednak hetmanowi Branickiemu nawet 
przez myœl nie przesz³o, ¿e móg³by 
odsprzedaæ Czapskiemu przejêty od 
niego maj¹tek, tj. dobra goni¹dzkie z 
kluczem klewieñskim (folwark 
Klewianka), oraz czêœæ starostwa 
knyszyñskiego z kluczem 
dobrzyniewskim. 

Branicki jako delator opowiedzia³ 
siê w Trybunale za ukrzywdzon¹ i 
uciemiê¿on¹ przez Czapskiego ubog¹ 
szlacht¹, poddanymi i ¯ydami. Gdyby 
hetman nie udzieli³ poparcia 
oskar¿ycielom starosty knyszyñskiego, 
prawdopodobnie jego zachowania nigdy 
nie trafi³yby na wokandê jakiegokolwiek 
s¹du. Uzyskanie banicji na Czapskim 
uda³o siê bez wiêkszych problemów 
tak¿e dlatego, ¿e Branicki by³ szwagrem 
króla po poœlubieniu swojej trzeciej 
¿ony Izabeli de domo Poniatowskiej.

Za czy jednak przeciw? 
W pe³ni s³usznym wydaje siê 

pytanie, czy rzeczywiœcie Tomasz 
Czapski bez skrupu³ów znêca³ siê nad 
podleg³¹ mu ludnoœci¹ i czy z 
premedytacj¹ wykazywa³ wobec nich 
swoje sadystyczne zapêdy? Otó¿ 
okazuje siê, ¿e poddani starosty 
knyszyñskiego nie byli tacy niewinni, bo 
chocia¿by w liœcie do Jana Klemensa 
Branickiego z 13 III 1744 r., Czapski 
doprasza³ siê wydania ¯yda, który 
zbieg³ winny mu pieni¹dze. Podkreœla³, 
¿e mu ¿adna nie jest uczyniona krzywda, 
tym bardziej, ¿e spraw¹ z d³ugiem 
bezpoœrednio zajmowa³ siê ekonom 
starosty[33]. 

¯ydzi Korony i Litwy do lat 
trzydziestych XVI w. stanowili w³asnoœæ 
królów i wielkich ksi¹¿¹t oraz 
pozostawali pod ich ochron¹. Zygmunt I 
w 1539 r. przekaza³ w³adzê nad ¯ydami 
w³aœcicielom dóbr, miast i wsi, w 

których siê osiedlali. W imieniu 
w³aœcicieli w³adzê dominialn¹ nad nimi 
sprawowali komisarze generalni dóbr i 
starostowie. ¯ydzi jako servi camerae 
(s³udzy skarbu) panuj¹cego i szlachty, 
nie podlegali w³adzom miejskim. 
Dopiero ustawa o miastach z 18 IV 1791 
r. wyjê³a ¯ydów spod jurysdykcji i 
w³adzy starostów, a nastêpnie przekaza³a 
j¹ magistratom. Opiekê nad ludnoœci¹ 
wyznania moj¿eszowego przejê³a 
Komisja Policji. 

W po³owie XVIII w. ¯ydów 
okreœlano w dokumentach: w jednym 
jako niewiernych obywateli miasta 
Knyszyna i Goni¹dza, w drugim tylko 
jako niewiernych[34]. Dokumenty s¹ 
wiêc potwierdzeniem braku 
pos³uszeñstwa tej grupy poddanych 
Czapskiego, którzy jednak sprzeciwiali 
siê w³adzy swego zwierzchnika. Nie 
mia³ wobec nich uprzedzeñ religijnych, 
gdy¿ o ¯ydach w swoim Dzienniku 
wypowiada³ siê pochlebnie, przyznaj¹c 
im, ¿e s¹ niepodobna jak dobrymi 
kupcami[35].

W liœcie z 10 V 1746 r. do 
Branickiego uskar¿a³ siê starosta 
knyszyñski na blacharza, który st¹d [z 
dóbr Czapskiego w Dobrzyniewie - 
M.B.] poszed³ wybrawszy wszystko na 
kontrakt, po³owy roboty nie 
skoñczywszy. Ten równie¿ ukrywa³ siê w 
podlaskich w³oœciach Branickiego[36]. 
Podpisa³ umowê na wykonanie zadania 
blacharskiego i nie wywi¹zuj¹c siê z 
zobowi¹zañ zbieg³, by skryæ siê pod 
gaszkiem hetmañskim. 

Kolejnym  niepokornym okaza³ siê 
w 1747 r. chor¹¿y Chaæko, który zbieg³ 
ze s³u¿by wojskowej u Czapskiego. By³ 
on pos¹dzony o zdradliwe bunty i 
zabójstwo jednego z podleg³ych mu 
¿o³nierzy. Matka starosty Konstancja 
Gniñska prosi³a wojewodê wileñskiego 
Micha³a Kazimierza Radziwi³³a (1702-
1762) o z³apanie i odes³anie chor¹¿ego 
przebywaj¹cego na Litwie, gdyby chcia³ 
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zaci¹gn¹æ siê do wojska litweskiego. 
Mia³ byæ prawnie os¹dzony i 
poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci za 
swoje haniebne czyny[37].

Skoro odstêpowanie od swojego 
zwierzchnika, bunty i zdrady pojawia³y 
siê dosyæ czêsto, trudno dziwiæ siê temu, 
¿e Tomasz Czapski próbowa³ 
zaprowadziæ spokój i porz¹dek wœród 
swoich poddanych. Nie móg³ on 
przecie¿ pozwalaæ na ucieczki, 
kradzie¿e i zabójstwa w dobrach, 
którymi zarz¹dza³, tym bardziej, ¿e by³ 
zagro¿ony odebraniem ich przez 
Branickiego. Poza tym nale¿y 
zaznaczyæ, ¿e Czapski nie móg³ 
postêpowaæ bezprawnie wobec ludzi 
s³u¿¹cych u niego, skoro by³y to osoby, 
które trwa³y przy nim od dwudziestu 
kilku lat[38]. 

O Trybuna³ach
W zwi¹zku z wyrokiem z 1749 r., 

do którego znacznie przyczyni³ siê 
hetman Branicki, jeœli w ogóle nie by³ 
jego inicjatorem, nale¿y wzi¹æ pod 
uwagê fakt, ¿e w czasach saskich 
Trybuna³ Lubelski, jak równie¿ 
Piotrkowski sta³y siê narzêdziem 
magnackiej oligarchii (wobec 
niedochodzenia do skutku sejmów). 
Wybór marsza³ka Trybuna³u dokonywa³ 
siê wiêkszoœci¹ g³osów, a stanowisko 
zapewnione by³o najbardziej 
wp³ywowej koterii magnackiej, co 
pozwala³o liderom kontrolowaæ 
dzia³alnoœæ s¹du w czasie danej rocznej 
kadencji. W zwi¹zku z zaciêtymi 
walkami o laskê marsza³ka, w tym 
okresie Trybuna³y funkcjonowa³y coraz 
gorzej. Od po³owy XVII w. 
nieuczciwoœæ sêdziów - klientów 
magnatów - by³a widoczna w 
notorycznym wydawaniu wyroków pod 
wp³ywem ³apówek. Liczne konstytucje 
sejmowe nie by³y w stanie nic wskóraæ 
w tej sprawie, nawet najwa¿niejsza z 
nich tzw. wielka korektura Trybuna³u 

Koronnego z 1726 r. nie spe³ni³a swego 
zadania. Wspó³czesny historyk i 
pamiêtnikarz Jêdrzej Kitowicz tak pisa³ 
o Trybuna³ach: Ka¿dy deputat, który za 
protekcj¹ pañsk¹ utrzyma³ siê przy 
funkcji, swego protektora stawa³ siê 
niewolnikiem. Ju¿ tam nic nie wa¿y³a 
ani nowo ofiarowana korupcja, ani 
przyjaŸñ, ani powab urody, ani czystoœæ 
sprawy, ani moc prawa i dokumentów. 
Na to wszystko zatkane by³y oczy i uszy, 
a sentencja wypada³a œlepo pod³ug 
rozkazu pañskiego[39].

Na egzekucjê wyroku urzêdnicy 
grodzcy mieli 3 lata i 3 miesi¹ce od 
chwili wydania. W postêpowaniu wobec 
szlachciców - posesjonatów dominowa³ 
element perswazji. Wykonanie wyroku 
starano siê osi¹gn¹æ nak³adaj¹c kary 
pieniê¿ne bez u¿ywania si³y. By³o to 
przewlek³e i skomplikowane 
postêpowanie. Jeœli oskar¿ony uparcie 
nie poddawa³ siê wykonaniu wyroku, 
starosta zwo³ywa³ szlachtê z powiatu, co 
okreœlano jako zjazd. Udzia³ szlachty w 
realizacji wyroków s¹dów œwiadczy³ o 
s³aboœci organów wykonawczych. W 
drugiej po³owie XVII i na pocz¹tku 
XVIII w. urz¹dzano samowolne zjazdy 
celem egzekucji wyroków w drodze 
samopomocy, które by³y wynikiem 
upadku w³adzy staroœciñskiej i 
œwiadczy³o o anarchizacji ¿ycia w dobie 
oligarchii magnackiej. Takie 
przeci¹ganie wykonania wyroku w 
praktyce utrudnia³o jego egzekucjê i jak 
najbardziej le¿a³o w interesie skazanych 
posesjonatów, umo¿liwiaj¹c ugodê w 
trakcie postêpowania. By³o równie¿ 
dowodem na s³aboœci w³adzy 
administracyjnej, która nie 
egzekwowa³a wyroku si³¹ tylko poprzez 
stopniowanie kar pieniê¿nych, a 
nastêpnie przez wydanie banicji. W 
praktyce XVII i XVIII w. orzeczone 
banicje okazywa³y siê bezskuteczne 
jeœli skazany posiada³ znacz¹cego 
protektora lub sam zalicza³ siê do 
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magnaterii[40]. 
Wyrok skazuj¹cy Tomasza 

Czapskiego na rok i 6 niedziel w wie¿y 
in fundo, pod ziemi¹, w gruncie, bez 
ogrzewania, gdzie powietrze i œwiat³o 
dzienne dochodzi³o tylko jedn¹ drog¹ - 
przez pu³ap w górze, przez który 
spuszczano wiêŸnia na linie, gdzie w 
osamotnieniu odsiadywa³ wyrok, 
równa³o siê niemal wyrokowi œmierci. 
Dzisiaj wyda³oby siê to barbarzyñstwem 
- ówczeœnie nikt nie uskar¿a³ siê na to i 
nie domaga³ siê reform. 

Konfliktów z Branickim ci¹g dalszy
Tu¿ po zadowalaj¹cym dla 

Branickiego wyroku na Czapskim, 
starostwo knyszyñskie przed przejêciem 
go przez hetmana, zosta³o poddane 
inwentaryzacji przez wyznaczon¹ do 
tego komisjê, o czym donosi³ w liœcie 
W. Antoni Sielicki[41].

Starosta knyszyñski nie dope³ni³ 
jednak wyroku Trybuna³u Lubelskiego, 
nie sp³acaj¹c zas¹dzonych grzywien i w 
zwi¹zku z tym, 5 IV 1751 r. do ksi¹g 
grodzkich Goni¹dza wp³ynê³o 
doniesienie Jana Klemensa Branickiego 
na Tomasza Czapskiego i jego matkê 
Konstancjê Gniñsk¹ za niedope³nienie 
powinnoœci[42]. Nieugiête 
egzekwowanie wyroku przez hetmana i 
kolejne doniesienia doprowadzi³y w 
ostatecznoœci do sp³acenia przez starostê 
zarz¹dzonych grzywien. 

Na pocz¹tku 1753 r. architekt 
Gottlieb Haselbacher, który zamieszka³ 
w Gdakowie (dzisiaj powiat 
kwidzyñski), gdzie wybudowa³ kaplicê, 
z³o¿y³ przeciwko Czapskiemu pozew do 
Trybuna³u Piotrkowskiego, za ciê¿kie 
krzywdy, jakich doswiadczy³ z jego r¹k. 
Z rekomendacji biskupa krakowskiego 
Andrzeja Stanis³awa Za³uskiego (1695-
1758), Haselbacher prosi³ hetmana 
Branickiego o protekcjê w Trybunale, w 
której pok³ada³ najwiêksz¹ nadziejê[43].

We wrzeœniu 1758 r. Branicki 

poleci³ Augustowi von Auspitzowi, 
majorowi pu³ku pieszego bu³awy 
wielkiej koronnej, zgromadziæ wojsko w 
Dobrzyniewie przeciwko 
mobilizuj¹cemu swoich ludzi 
Tomaszowi Czapskiemu. Starosta 
knyszyñski przebywa³ w tym czasie 
poza dobrami dobrzyniewskimi. Major 
Auspitz rozlokowa³ wojsko w oficynach 
i pawilonach pa³acu w Dobrzyniewie, 
które pozostawi³ pod komend¹ kapitana 
Lindsay'a, porucznika Korzenieckiego i 
chor¹¿ego Moszczyñskiego. Dla 
w³asnego bezpieczeñstwa, a 
uszkodzenia arsena³u Czapskiego, 
rozkaza³ wybraæ proch i o³ów 
przeznaczony na kule. By osobiœcie 
kontrolowaæ sytuacjê, wizytowa³ 
stacjonuj¹ce w Dobrzyniewie wojsko co 
najmniej 2 razy w tygodniu[44]. 
Zgromadzenie swoich ¿o³nierzy by³o 
spowodowane pog³osk¹ dotycz¹c¹ 
otrzymania przez Tomasza Czapskiego 
glejtu, który gwarantowa³ mu 
bezpieczeñstwo osobiste i mia³ go 
upowa¿niæ do przejêcia starostwa 
knyszyñskiego. Aby powstrzymaæ 
przyjazd Czapskiego ze swoimi ludŸmi, 
komisarz dóbr podlaskich - Józef 
Wojnarowski poleci³ wys³anie do 
Osowca swoich ludzi z 20 koñmi, a dla 
utrzymania porz¹dku w Dobrzyniewie 
pos³a³ tam piechotê i sam mia³ osobiœcie 
perswazjami odwodziæ poddanych od 
buntu[45].   

Miêdzy Czapskim a Branickim 
dosz³o w 1766 r. do porozumienia. 
Wzmiankowa³ o tym w listach do 
hetmana S. Karwowski, ³owczy bielski, 
pe³nomocnik Branickiego w kontaktach 
z królem Stanis³awem Augustem 
Poniatowskim. 12 V 1766 r. wraz z 
przyjació³mi prowadzili pojednawcze 
rozmowy w jednym z pa³aców 
Branickich w Warszawie[46].

W swoich dobrach w Nowej Wsi 
Tomasz Czapski mia³ mieæ os³awion¹ 
lodowniê (przechowalniê ¿ywnoœci), 
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gdzie zdarza³o mu sie zamykaæ 
sk³ócon¹ z nim szlachtê. Tak te¿ siê 
sta³o w 1768 r., z dwoma szlachcicami 
ze starostwa sobowickiego. Czapski ju¿ 
wczeœniej s¹dzi³ siê ze szlachcicami, 
którzy uzyskali na nim 2 kondemnaty w 
s¹dach che³miñskim i tczewskim. Po 
œmierci starosty sobowickiego kaza³ ich 
pojmaæ, zakuæ w kajdany i uwiêziæ w 
lodowni. Aby szlachecka krew nie by³a 
tak mizernie trapiona, brat Tomasza - 
Pawe³ Tadeusz szuka³ pomocy u 
Branickiego, której to hetman nie 
odmówi³[47]. Jeszcze po œmierci 
hetmana uskar¿a³ siê w listach do jego 
¿ony Izabeli Branickiej na 
machiawelstwo brata, które mia³o 
sk³oniæ go do rezygnacji ze swojej 
czêœci starostwa knyszyñskiego. Tu¿ 
przed œmierci¹ Pawe³ Tadeusz przekaza³ 
swoj¹ czêœæ starostwa knyszyñskiego 
Stanis³awowi Ma³achowskim (1736-
1809) - podwójnemu ziêciowi Tomasza 
Czapskiego[48].

Poœmiertnie zrehabilitowany 
W dobie Rzeczpospolitej 

szlacheckiej bardzo czêsto i przy 
ró¿nych okazjach pojawia³y siê terminy 
okrutnik, okrutnictwo czy okrucieñstwo. 
S³ownik polszczyzny XVI wieku stosuje 
podzia³ na dwie kategorie: okrucieñstwo 
czyjeœ - heretyckie, katowskie, 
nieprzyjaciela, tyrañskie, czartowskie, 
diabelskie, szatañskie, ojcowskie czy 
papieskie oraz okrucieñstwo nad kimœ - 
poddanymi, dzieæmi, ojcem, starcem, 
nad nieprzyjació³mi, nad cia³ami 
zmar³ych. Jednak okreœlenia te, 
podobnie zreszt¹ jak inne terminy, by³y 
nadu¿ywane, bo okrutna by³a Noc œw. 
Bart³omieja, jak równie¿ zmuszanie 
katolickich ch³opów do uczestnictwa w 
protestanckich liturgiach. Okrutna by³a 
œmieræ, ale i macocha równie¿. Okrutn¹ 
by³a nieczu³a kochanka i mróz. 

Jak siê mia³a kwestia okrucieñstwa 
Tomasza Czapskiego do rzeczywistoœci 

nie jest wiadomym, gdy¿ nie mamy 
pewnoœci, czy wszystkie przypisywane 
staroœcie postêpki mia³y naprawdê 
miejsce. Równie¿ takie zdanie ma 
Janusz Tazbir, który Tomasza 
Czapskiego okreœ³i³ jako sadystê 
mniejszego kalibru[49]. Jeœli pokusiæ siê 
o zaliczenie go do jednej z powy¿szych 
s³ownikowych kategorii okrucieñstw, 
zawierzaj¹c oczywiœcie Ÿród³om, 
Tomasz Czapski znalaz³by sobie miejsce 
zarazem w pierwszej - bo nieprzyjazn¹ 
szlachtê wywióz³ do s³ynnej swej 
lodowni, jak równie¿ w drugiej - bo 
uciemiê¿a³ swoich poddanych. 

Jednak takimi os¹dami 
pos³ugiwa³abym siê bardzo ostro¿nie. 
Bior¹c pod uwagê okolicznoœci, w 
jakich powsta³y powy¿sze zarzuty 
wobec Tomasza Czapskiego oraz 
dodatkow¹ si³ê sprawcz¹ w postaci Jana 
Klemensa Branickiego, który poprzez 
wyrok Trybuna³u Lubelskiego chcia³ 
odebraæ mu dziedziczny maj¹tek na 
Podlasiu, starosta knyszyñski nie zalicza 
siê wcale do tych wielkich os³awionych 
przedstawicieli zbrodniczej natury epoki 
nowo¿ytnej. W sytuacji obrony swojego 
dobra, sam sta³ siê ofiar¹. 

Po œmierci Tomasza Czapskiego 20 
III 1784 r. spadkobiercami jego maj¹tku 
byli córka Konstancja i Stanis³aw 
Ma³achowski. W po³owie 1788 r. 
Izabela Branicka (1730-1808) wyst¹pi³a 
do referendarza koronnego o sp³atê 
d³ugu po teœciu w wysokoœci 2500000 z³ 
pol. £¹czy³o siê to z ostatecznym 
przejêciem dóbr zmar³ego starosty, które 
Braniccy dzier¿awili po wydanym na 
Czapskiego wyroku banicji. 
Ma³achowski by³ gotowy za³atwiæ 
konflikt polubownie, jednak gdy dosz³o 
do sprawy s¹dowej postawi³ warunki, by 
wszystkie akta s¹dowe uw³aczaj¹ce 
reputacji Czapskiego, zosta³y 
zniszczone, a szczególnie te, które 
mog³yby zszargaæ honor 
Ma³achowskiego. Sprawa s¹dowa 
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niemal pozbawi³a go prawa zasiadania 
w sejmie. Interesy Branickiej 
reprezentowa³ jej brat prymas Micha³ 
Poniatowski (1736-1794). Skierowa³ on 
sprawê do Trybuna³u Lubelskiego i 
licz¹c na znaczn¹ czêœæ 
wyegzekwowanej kwoty, ponagla³ 
deputatów, by jak najszybciej wydali 
wyrok. Pe³nomocnik Branickiej Piotr 
Potocki (1745-1829), starosta 
szczerzecki, z³oœliwie skompromitowa³ 
Ma³achowskiego przed spo³ecznoœci¹ 
szlacheck¹, wpisuj¹c wytoczon¹ mu 
sprawê do regestru incarceratorum, 
który by³ przeznaczony dla 
kryminalistów.

 Ma³achowski zosta³ skazany przez 
Trybuna³ Lubelski 7 VIII 1788 r. 
Deputaci szlacheccy przez g³osowanie 
ustalili pojednanie do starostwa 
knyszyñskiego. Wtedy Ma³achowscy, 
zgodnie z obyczajami szlachty i 
rycerstwa polskiego, wznowili sprawê 
przeciwko wyrokowi Trybuna³u 
Lubelskiego wydanego w 1749 r. na 
Tomasza Czapskiego, który skaza³ go na 
rok i 6 niedziel wie¿y in fundo oraz na 
100 000 z³ pol. odszkodowania dla 
ukrzywdzonej szlachty. Z Akt Miejskich 
Goni¹dza z 1789 r. wynika, ¿e 
Ma³achowscy doszli do porozumienia z 
Izabel¹ Branicki[50]. Nale¿y 
wnioskowaæ, ¿e wyrok Trybuna³u 
Lubelskiego z 1749 r. anulowano, a 
Tomasz Czapski zosta³ poœmiertnie 
uniewinniony.

BIBLIOGRAFIA
�ród³a rêkopiœmienne:
AGAD, Archiwum Radziwi³³ów, dzia³ V, nr 
2250, 2251, 2484, 2487, 2506, 2507, 2511.
AGAD, Archiwum Ordynacji Roskiej, nr 
IV/67, IV/69, I/90 (stare sygnatury). 
AGAD, Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego 
(Kapicjana), nr 24, 42, 43, 49.
AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 97, 312, 315, 
317, 362.
BAN Kórnik, Archiwum Dzia³yñskich, rkps 
nr 01805: Wyrok Trybuna³u Lubelskiego 

skazuj¹cy Tomasza Czapskiego, starostê 
knyszyñskiego, za gwa³ty i rozboje, b.m.w. 
[1749].
BAN Kórnik, Archiwum Tytusa 
Dzia³yñskiego, nr 33717: Opisanie 
zuchwa³ych postêpków y wiolencyi, ktore 
roŸnemi czasy Magistrat Gdañski nad 
osobami Stanu Szlacheckiego wykonywa³, 
iako y ostatniego Procederu Ich z WW. IMCi¹ 
Panem Czapskim Starost¹ Knyszyñskim, 
b.m.w. [1764].
BAN Wilno, fond 9 nr 415: Rêkopism X. 
Bagiñskiego, Dominikanina Prow. Litewskiej, 
(1747 - 1784), przedm. E. Tyszkiewicz, 
Wilno 1854.
BAN Wilno, fond 273 nr 688.
MN Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkps 
nr 46: Dziennik podró¿y pisany rêk¹ Tomasza 
Czapskiego starosty knyszyñskiego.

Przypisy:
1. F. Karpiñski, Historia mego wieku i ludzi, z 
którymi ¿y³em, s. 82; por. Idem, Pamiêtniki, s. 
60.
 2. AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 6.
 3. S. Achremczyk, Obóz stanis³awowski w 
Prusach Królewskich w 1733-1736, „Rocznik 
Gdañski”, t. 46, z. 1: 1986, s. 118, 124-125.
 4. MN Kraków, Bibl. Czrt., rkps 46: 
Dziennik podró¿y, pisany rêk¹ Tomasza 
Czapskiego starosty knyszyñskiego [dalej 
Dziennik podró¿y], s. 14, 19.
 5. L. Hass, Wolnomularstwo w Europie 
Œrodkowo - Wschodniej w XVIII i XIX wieku, 
Warszawa 1982, s. 67.
 6. E. Walczak, Kariera rodu Czapskich w 
XVI - XVIII wieku, „Rocznik Gdañski”, t. 56, 
z.1, 1996, s. 72, 79.
 7. E. Walczak, Czapscy jako ród magnacki 
na Pomorzu w XVIII wieku, praca doktorska 
napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr 
hab. W. Odyñca, Gdañsk 1986, s. 121. 
 8.J. Dygda³a, Uwagi o magnaterii Prus 
Królewskich w XVIII stuleciu, TNT, t. 44, z. 
3, Toruñ 1979, s. 62.
 9.A. Boniecki, Herbarz polski. Wiadomoœci 
historyczno  genealogiczne o rodach 
szlacheckich, t. 3, Warszawa 1900, s. 276.
 10.AGAD, Kapicjana, nr. 42, s. 344 - 347; J. 
Maroszek, Dobra goni¹dzkie w XVI  XVIII w., 
„Bia³ostocczyzna”, 4/1993, s. 11.
 11.A. Boniecki, op. cit,. s. 280.
 12.Staro¿ytnoœci Warszawy: dzie³o zbiorowe, 
t. 5, wyd. A. Wejnert, Warszawa 1857, s. 81 - 



24

HISTORIA

82. 
 13.A. Mañkowski, Czapski Tomasz h. Leliwa 
[w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 195.
 14.BAN Wilno, F 9 nr 415: Rêkopism X. 
Bagiñskiego, s. 284.
 15.J. Bernoulli, Podró¿ po Polsce 1778, [w:] 
Polska stanis³awowska w oczach 
cudzoziemców, t. 1, oprac. W. Zawadzki, 
Warszawa 1963, s. 475.
 16.H. Sadowski, Jeszcze o ekslibrysach 
polskich, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 28, 
1902, s. 553 - 554.
 17.A. Kraushar, Dawne pa³ace warszawskie: 
Pa³ac Czapskich (Ordynacji hr. Krasiñskich), 
„Tygodnik Ilustrowany” nr 46, 1899, s. 901.
 18.J. Bernoulli, Podró¿ po Polsce 1778, [w:] 
Polska stanis³awowska w oczach 
cudzoziemców, t. 1, oprac. W. Zawadzki, 
Warszawa 1963, s. 329 - 476; F. Karpiñski, 
Historia mego wieku i ludzi, z którymi ¿y³em, 
oprac. R. Sobol, Warszawa 1987, s. 82; Idem, 
Pamiêtniki, przedm. P. Chmielowski, 
Warszawa 1898, s. 60.
 19.J. Tazbir, Okrucieñstwo w nowo¿ytnej 
Europie, Warszawa 1999, s. 17.
 20.F. S. Jezierski, Wybór pism, oprac. Z. 
Skwarczyñski, Warszawa 1952, s. 231 - 232
 21.M. Montaigne, Próby. Ksiêga druga, 
oprac. Z. Gierczyñski, Warszawa 1985, s. 351 
- 360.
 22.F. Karpiñski, Historia mego wieku i ludzi, 
z którymi ¿y³em, s. 82; por. Idem, Pamiêtniki, 
s. 60.
 23.F. Karpiñski, Pamiêtniki, s. 60; Sensacje z 
dawnych lat, oprac. R. Kaleta, Wroc³aw 
1986, s. 265.
 24.AGAD, ARos, nr IV/69, s. 2 - 5: Tomasz 
Czapski do Jana Klemensa Branickiego, 
Dobrzyniewo 10 V 1746 i 12 V 1746.
 25.AGAD, ARadz, dz. V, nr 2484/2, s. 49 - 
50, 59 - 60: Konstancja Gniñska do 
Magdaleny Radziwi³³owej, Warszawa 16 X 
1746 i 29 XI 1946.
 26.AGAD, Kapicjana, nr 42, s. 350 - 351, 
553.
 27.Cyt. za A. Mañkowski, Czapski Tomasz h. 
Leliwa, s. 195.
 28.BAN Kórnik, ADzia³yñ, rkps nr 01805: 
Wyrok Trybuna³u Lubelskiego skazuj¹cy 
Tomasza Czapskiego, starostê knyszyñskiego, 
za gwa³ty i rozboje, b.m.w. [1749].
 29.AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 31: 
W. Bogatko do Jana Klemensa Branickiego, 
Lublin 29 X 1749 (Glinka b³êdnie spisa³ datê 

listu, myl¹c listopad z w³aœciwym 
paŸdziernikiem; s. 162: J. Ostroróg do Jana 
Klemensa Branickiego, listy z 1749 r.
 30.AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 58 - 
59: Pawe³ Tadeusz Czapski do Jana 
Klemensa Branickiego, Gdañsk 8 II 1768.
 31. K. Sójka - Zieliñska, Historia prawa, 
Warszawa 2006, s. 186.
 32.J. Bardach, B. Leœniodorski, M. Pietrak, 
Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 
1996, s. 262 - 283.
 33.AGAD, ARos, nr IV/69, k.1: Tomasz 
Czapski do Jana Klemensa Branickiego, 
Dobrzyniewo 13 III 1744.
 34.A. Leszczyñski, ¯ydzi ziemi bielskiej od 
po³owy XVII w. do 1795 roku, Wroc³aw 1980, 
s. 52 - 61, 84.
 35.MN Kraków, Bibl. Czrt., rkps nr 46: 
Dziennik podró¿y, s. 88.
 36.AGAD, ARos, nr IV/69, k. 2: Tomasz 
Czapski do Jana Klemensa Branickiego, 
Dobrzyniewo 10 V 1746.
 37.AGAD, ARadz, dzia³ V, nr 2484/2, s. 131 
- 133: Konstancja Gniñska do Micha³a 
Kazimierza Radziwi³³a, Bia³y (dzisiaj Bia³a 
Podlaska) 4 VI 1747.
 38.BAN Kórnik, ATDzia³yñ, nr 33717: 
Opisanie zuchwa³ych postêpków y wiolencyi, 
ktore roŸnemi czasy Magistrat Gdañski nad 
osobami Stanu Szlacheckiego wykonywa³, 
iako y ostatniego Procederu Ich z WW. IMCi¹ 
Panem Czapskim Starost¹ Knyszyñskim, 
[dalej Opisanie zuchwa³ych postêpków y 
wiolencyi], b.m.w. [1764], s. 15.
 39.J. Kitowicz, Opis obyczajów za 
panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, 
Wroc³aw 1970, s. 201 - 202.
 40.J. Bardach, B. Leœniodorski, M. Pietrak, 
op. cit., s. 240, 279 - 280.
 41.AGAD Teki Glinki, nr 315, s. 202: W. 
Antoni Sienicki do Jana Klemensa 
Branickiego, 1749 r.
 42.AGAD, Kapicjana, nr 42, s. 558
 43.AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 86a: 
Gottlieb Haselbacher do Jana Klemensa 
Branickiego, Gdakowo 17 II 1753.
 44.AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 18: 
August von Auspitz do Jana Klemensa 
Branickiego, Bia³ystok 21 IX 1758.
 45.AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 362, s. 17 - 
18: Józef Wojnarowski do Jana Klemensa 
Branickiego, Bia³ystok 5 X 1758 (a powinno 
byæ 5 IX 1758).
 46.AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 111: 



25

HISTORIA

S. Karwowski do Jana Klemensa 
Branickiego, Warszawa 12 V 1766.
 47.AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 58 - 
59: Pawe³ Tadeusz Czapski do Jana 
Klemensa Branickiego, Gdañsk 8 II 1768.
 48.AGAD, ARos, I/90: Pawe³ Tadeusz 
Czapski do Izabeli Branickiej, Gdañsk 24 II 
1783.
 49.J. Tazbir, op. cit., s. 35, 176.
50.AGAD, Kapicjana, nr 42, s. 672 - 673, 
680; AP Bia³ystok, Teki Glinki, nr 315, s. 31.

�ród³a drukowane:
Bernoulli J., Podró¿ po Polsce 1778, [w:] 
Polska stanis³awowska w oczach 
cudzoziemców, t. 1, oprac. W. Zawadzki, 
Warszawa 1963. 
Jezierski F. S., Wybór pism, oprac. Z. 
Skwarczyñski, Warszawa 1952
Karpiñski F., Historia mego wieku i ludzi, z 
którymi ¿y³em, oprac. R. Sobol, Warszawa 
1987.
Karpiñski F.,, Pamiêtniki, przedm. P. 
Chmielowski, Warszawa 1898.
Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania 
Augusta III, oprac. R. Pollak, Wroc³aw 1970
Kausch J. J., Wizerunek narodu polskiego, 
[w:] Polska stanis³awowska w oczach 
cudzoziemców, t. 2, oprac. W. Zawadzki, 
Warszawa 1963.
Montaigne M., Próby. Ksiêga druga, oprac. 
Z. Gierczyñski, Warszawa 1985
Sensacje z dawnych lat, oprac. R. Kaleta, 
Wroc³aw 1986.
Staro¿ytnoœci Warszawy: dzie³o zbiorowe, t. 
5, wyd. A. Wejnert, Warszawa 1857.

Wybrana literatura:
Bardach J., Leœniodorski B., Pietrak M., 
Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 
1996.
Boniecki A., Herbarz polski. Wiadomoœci 
historyczno - genealogiczne o rodach 
szlacheckich, t. 3, Warszawa 1900.
Dygda³a J., Czapski Pawe³ Tadeusz h. Leliwa, 
[w:] SBPN, t. 1: A - F, pod red. S. 
Gierszewskiego, Gdañsk 1992.
Dygda³a J., Uwagi o magnaterii Prus 
Królewskich w XVIII stuleciu, TNT, t. 44, z. 
3, Toruñ 1979.
Dygda³a J., ¯ycie polityczne Prus 
Królewskich u schy³ku ich zwiazku z 
Rzeczpospolit¹ w XVIII wieku, Toruñ 1984.

Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda, t. 
6, Wrszawa 1861.
Hass L., Wolnomularstwo w Europie 
Œrodkowo - Wschodniej w XVIII i XIX wieku, 
Warszawa 1982, s. 67.
Kloza J., Maroszek J., Dzieje Goni¹dza w 
450 rocznicê praw miejskich, Bia³ystok - 
Goni¹dz 1997.
Kossakowski S. K., Monografie historyczno - 
genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. 
1, Warszawa 1859.
Kraushar A., Dawne pa³ace warszawskie: 
Pa³ac Czapskich (Ordynacji hr. Krasiñskich), 
„Tygodnik Ilustrowany” nr 46, 1899.
Mañkowski A., Czapski Tomasz h. Leliwa, 
[w:] PSB, t. 4, Kraków 1938.
Maroszek J., Dobra goni¹dzkie w XVI - XVIII 
w., „Bia³ostocczyzna”, 4/1993.
Niesiecki K., Herbarz polski, t. 3, wyd. J. N. 
Bobrowicz, Lipsk 1839.
Odyniec W., Czapski Tomasz h. Leliwa, [w:] 
SBPN, t. 1: A  F, pod red. S. G ierszewskiego, 
Gdañsk 1992. 
Sadowski H., Jeszcze o ekslibrysach polskich, 
„Tygodnik Ilustrowany”, nr 28, 1902.
Sójka  Zieliñska K., Historia prawa, 
Warszawa 2006.
Szyndler B., Stanis³aw Na³êcz Ma³achowski 
(1736 - 1809), Warszawa 1979. 
Tazbir J., Okrucieñstwo w nowo¿ytnej 
Europie, Warszawa 1999.
Walczak E., Czapscy jako ród magnacki na 
Pomorzu w XVIII wieku, praca doktorska 
napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr 
hab. W. Odyñca, Gdañsk 1986.
Walczak E., Kariera rodu Czapskich w XVI - 
XVIII wieku, „Rocznik Gdañski”, t. 56, z.1, 
1996.
Wielka encyklopedya powszechna 
ilustrowana, t. 13, Warszawa 1894.
¯ychliñski T., Z³ota ksiêga szlachty polskiej, 
t. 11, Poznañ 1889. 

Martyna Bielska



26

HISTORIA

ugust II Mocny elektor saski Azosta³ wybrany na króla Polski 
w 1697 r. Na mocy pokoju 
kar³owickiego (1699 r.) uda³o siê 
Augustowi II odzyskaæ Podole i 
Kamieniec, czego nie dokona³ 
pogromca Turków Jan III Sobieski. 
Pocz¹tki panowania by³y obiecuj¹ce.

Na pocz¹tku stulecia (1700 r.) 
wybuch³a wojna pó³nocna. August II do 
antyszwedzkiej koalicji Rosji, Saksonii i 
Danii w³¹czy³ Rzeczpospolit¹. Polska 
sta³a siê terenem przemarszu i bitew 
obcych wojsk. Niepowodzenia cara 
Piotra I w pierwszych latach wojny i 
kontrola militarna nad Rzeczpospolit¹ 
króla szwedzkiego Karola XII 
spowodowa³y abdykacjê Augusta II i 
elekcjê na tron Polski stronnika 
szwedzkiego, wojewody poznañskiego 
Stanis³awa Leszczyñskiego. 
Zwyciêstwo Piotra I nad Szwecj¹ pod 
Po³taw¹ w 1709 r. przyczyni³o siê do 
wycofania wiêkszoœci wojsk 
szwedzkich z terenu Rzeczpospolitej i 
restauracji Augusta II, który uzna³ sw¹ 
abdykacjê za niewa¿n¹. W traktatach 
1719-1720 kosztem Szwecji wzbogacili 
siê wszyscy uczestnicy Ligi Pó³nocnej, 
z wyj¹tkiem Augusta II. Wielkim 
zwyciêzc¹ wojny pó³nocnej by³ Piotr I. 
Poza wywalczeniem dla Rosji rangi 
europejskiego mocarstwa, Piotr I zdoby³ 
i przy³¹czy³: Inflanty, Estoniê, Ingriê i 
czêœæ Karelii oraz wyspy na Ba³tyku.

Pocz¹tek XVIII w. by³ trudnym 
okresem dla ca³ego kraju. W czasie 
wojny pó³nocnej, oprócz chorób 
dziesi¹tkuj¹cych ludzi, w latach 1701-

1708 wyst¹pi³ w Polsce pomór na byd³o, 
a w 1714 r. na Litwie pomór na konie. W 
1701 r. w pojawi³a siê d¿uma, któr¹ 
przywlek³o do Polski wojsko szwedzkie. 
Eksplozja epidemii mia³a miejsce w 
latach 1704-1714, w 1708 r. rozproszy³a 
siê na ca³y kraj[1].

W latach 1709-1711 Knyszyn 
nawiedzi³o morowe powietrze. 
Przypuszcza siê, i¿ z powodu epidemii 
w mieœcie zosta³o przy ¿yciu tylko 6 
rodzin[2]. Dowodem na to mo¿e byæ 
fakt, ¿e ksiêgi zgonów prowadzone s¹ 
od 1747 r., gdy¿ nikt z regu³y nie 
prowadzi³ metryk zgonów przy 
epidemiach czy te¿ zaginionych podczas 
wojny, tym bardziej, ¿e nie by³o nacisku 
ze strony Koœcio³a. Mieszkañcy starali 
siê chroniæ przed zaraz¹ ustawiaj¹c z 
ka¿dej strony miasta tzw. karawaki - 
krzy¿e morowe, maj¹ce nie dopuœciæ do 
pojawienia siê w mieœcie epidemii. 
Tylko w Knyszynie zachowa³y siê 
krzy¿e morowe z XX w., stoj¹ce na 
miejscu tych z XVIII w. 

Zarazie towarzyszy³ g³ód 
spowodowany nie tylko zanikiem upraw 
rolnych i handlu, ale tak¿e przemarszem 
i postojami wojsk i zwi¹zanymi z nimi 
kontrybucjami. Szczególnie nara¿one na 
niszczycielskie dzia³anie wojsk na 
Podlasiu by³y okolice Tykocina, w 
którym raz po raz stacjonowa³y oddzia³y 
wojskowe. W paŸdzierniku 1705 r. w 
zamku tykociñskim dosz³o do spotkania 
króla Augusta II z carem Rosji Piotrem 
I. Spotkanie dotyczy³o planów 
jednoczesnego uderzenia po³¹czonych 
si³ armii rosyjskiej i saskiej na wojska 

Wojna pó³nocna (1700-1721) 
wp³yw na ¿ycie codzienne ma³ego miasta

ANNA MALESIÑSKA
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szwedzkie okupuj¹ce Rzeczpospolit¹ i 
wystêpuj¹cych u ich boku zwolenników 
Stanis³awa Leszczyñskiego. By³o to 
tak¿e pierwsze spotkanie Augusta II po 
detronizacji ze sprzyjaj¹c¹ mu szlacht¹ 
polsk¹, dla której król ustanowi³ Order 
Or³a Bia³ego z napisem „Pro fide, rege 
et lege” (za wiarê, króla i prawo), zaœ 
dla w³adców i dostojników 
zagranicznych „Pro fide, lege et grege” 
(za wiarê, prawo i sojusz). Piotr I 
nale¿a³ do pierwszych odznaczonych[3].

Dowódcy stacjonuj¹cych wojsk 
wydawali wówczas uniwersa³y do 
mieszkañców okolicznych miast i wsi, 
nakazuj¹c im dostarczanie do Tykocina 
¿ywnoœci oraz ludzi do pomocy przy 
budowie fortyfikacji. Takie te¿ 
rozporz¹dzenia zosta³y pos³ane do 
Knyszyna. Dnia 23 VIII 1705 r. odby³a 
siê w ratuszu schadzka, na której 
odczytano dokument wystawiony przez 
komendanta zamku tykociñskiego, 
nakazuj¹cy miastu przys³anie 50 ludzi 
do pomocy przy budowie fortyfikacji. 
Rok póŸniej Knyszyn mia³ obowi¹zek 
dostarczenia do Tykocina solanek 2 
m¹ki ¿ytniej, krup po garncu 4, grochu 
po garncu, soli po garncu, owsa po 
solanek 2, siana krêconego wozów 2, 
sieczki korców 10. Inn¹ powinnoœci¹ 
na³o¿on¹ na miasto by³a op³ata 500 
tynfów na utrzymanie rekrutów. By³y to 
powinnoœci znacznie ci¹¿¹ce na 
mieszkañcach miasta, tym bardziej, ¿e 
nie nale¿a³y do jednorazowych - 
¿ywnoœæ by³a posy³ana do Tykocina co 
pewien czas, podobnie jak pieni¹dze na 
utrzymanie wojska.

Pomimo trudnej sytuacji w kraju i 
znacznych obci¹¿eñ ludnoœci na rzecz 
wojny, Knyszyn ¿y³ w³asnym ¿yciem. 
Funkcjê starosty knyszyñskiego pe³ni³ 
Tomasz Józef Zamoyski, œl¹c do 
Knyszyna list z Zamoœcia z dat¹ 19 XI 
1706 r. potwierdzaj¹cy prawa i 
przywileje miasta nadane przez Królów i 
Panów naszych mi³oœciwych. W tym 

trudnym okresie starostwo wspiera³o 
miasto. 11 XI 1704 r., ¿ona starosty 
knyszyñskiego Teresa wspar³a szpital w 
mieœcie przyznaj¹c mu co rocznie dawaæ 
ze starostwa knyszyñskiego prawom 
naszym podleg³ego do szpitala 
knyszyñskiego ¿yta korcy 12, jêczmienia 
korcy 12, grochu korcy 4, s³oniny po³aci 
2, wieprza chucca 1, serów kop 2, mas³a 
taskê 1, p³ótna konopnego 100 ³okci, 
butów par 12. Szpital, moc¹ 
postanowienia staroœciny knyszyñskiej, 
mia³ otrzymywaæ daninê dwa razy w 
roku.

W 1705 r. funkcjê burmistrza pe³ni³ 
s³awetny Jakub Chymañski, ponownie 
wybrany na to stanowisko 24 II 1706 r. 
Burmistrza, zgodnie z nadanym prawem 
miejskim, wybierano na rok przy 
aprobacie starosty. Landwójtem w 1705 
i 1706 r. by³ Urban Konopka. W 1705 r. 
dzia³a³o w Knyszynie 6 cechów 
rzemieœlniczych: kowalski (cechmistrz 
Jakub Suwelski), piekarski (cechmistrz 
Krzysztof Kalinowski), szewski 
(cechmistrz Wojciech Maleszewski), 
rzeŸnicki (cechmistrz Wojciech Gryzik), 
krawiecki (cechmistrz Wojciech 
Wnorowski) i garncarski (cechmistrz 
Józef Rybka). W 1706 r. cechmistrzem 
cechu kowalskiego by³ s³awetny 
Wawrzyniec Kadrewicz, zaœ w 1707 r. 
s³awetny Mateusz Dworanczyk by³ 
cechmistrzem cechu garncarskiego. 

Jedna ze spraw toczonych przed 
obliczem s¹dów miejskich w 1706 r. 
by³a wynikiem sporu pomiêdzy 
uczciwym Franciszkiem Karpiñskim, a 
klucznikiem cechu rzeŸnickiego 
Miko³ajem Kudzinowskim. Klucznik 
zarzuci³ Karpiñskiemu, ¿e ten sprzedaje 
na Rynku zepsute miêso. Dla 
udowodnienia, i¿ miêso by³o zdrowe i 
nadawa³o siê do spo¿ycia, oskar¿ony 
przyniós³ je jako dowód rzeczowy 
sprawy do ratusza, gdzie wiele ludzi 
widzia³o, ¿e by³o miêso piêkne i ¿adnej 
skazy na nim nie by³o. Uczciwy 
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Karpiñski uzyska³ pozwolenie na 
sprzeda¿ miêsa[4].

Wiele spraw przedstawianych i 
rozstrzyganych w ratuszu miejskim 
dotyczy³o sprzeda¿y, dzier¿aw b¹dŸ te¿ 
nadania ziemi. Dnia 4 XI 1705 r. rada 
miasta nada³a szlachcicowi Adamowi 
Piaseckiemu 2 w³óki w 3 poletkach 
le¿¹ce, to jest w polu nazwanym 
Nierestkowym[5] na mocy przywileju 
króla Augusta II wystawionego w 
Grodnie 22 II 1705 r. Ów przywilej 
zwalnia³ szlachcica z p³acenia podatku 
miejskiego oraz poddawa³ go s¹dom 
szlacheckim, a nie burmistrzowskim 
b¹dŸ wójtowskim. Przywilej królewski 
zosta³ przedstawiony radzie i wpisany 
do ksi¹g miejskich Knyszyna dnia 28 I 

 1706 r.[6]  Ten sam Adam Piasecki 4 XI 
1706 r. naby³ dom w Rynku ze 
wszystkim prawem, w³asnoœci¹, 
przyleg³oœciami i wszystkimi po¿ytkami, 
ze sto³em, z szafami, z drzwiami z 
zawiasami i wszystkimi ruchomoœciami 
do tego domu nale¿¹cymi od s³awetnego 
Jêdrzeja Koz³owskiego i brata jego 
Stefana za 150 z³ monety polskiej. Nie 
by³ to jedyny przypadek obrotu ziemi¹ i 
nieruchomoœciami w samym mieœcie. W 
1705 r. uczciwy Stefan Ostrowski 
sprzeda³ uczciwemu Domanowskiemu i 
jego ¿onie dom z pó³ placem sw¹ 
w³asnoœæ w ulicy Grodzieñskiej le¿¹c¹ 
za sumê 60 z³ monety polskiej. Rok 
póŸniej w 1706 r., ten sam Stefan 
Ostrowski okreœlany tu jako s³awetny, 
kupi³ od s³awetnego Piotra Goszki pó³ 
placa swe w³asne w ulicy Ma³ej le¿¹ce 
za 31 z³, na ziemi nie ci¹¿y³y ¿adne 
d³ugi. W tym samym roku s³awetny 
Adam Szpaczko za sumê 50 z³ sprzeda³ 
s³awetnemu Mateuszowi 
Malinowskiemu pó³ placa swoje w³asne 
w ulicy Tykockiej le¿¹ce, ze wszystkim 
prawem, w³asnoœci¹, przyleg³oœciami, 
wszelkimi po¿ytkami do tego placu 
nale¿¹cymi, z sadem ko³o i kamieniami.

Dochodzi³o tak¿e do transakcji 

odnosz¹cych siê gruntów le¿¹cych poza 
miastem, ale w obrêbie gruntów miasta 
Knyszyna. W 1705 r. roboczy Antoni 
Sochoñ z Wodzi³ówki sprzeda³ swemu 
bratu Piotrowi æwieræ pola le¿¹ce w 
Starym Polu za 65 z³. Starym Polem 
okreœlane by³y grunta le¿¹ce za ulic¹ 
Goni¹dzk¹, nadane miastu w 1538 r. 

Obrót ziemi¹ dokonywa³ siê 
zazwyczaj pomiêdzy mieszczanami, w 
czêœci okreœlanymi jako s³awetni, w 
czêœci jako uczciwi. Zdarza³o siê 
równie¿, ze do miasta przybywali nowi 
mieszczanie z innych miast, z chêci¹ 
zamieszkania w Knyszynie. Ka¿dy 
nowo przyby³y mieszczanin musia³ 
najpierw z³o¿yæ jurament, czyli 
przysiêgê przed w³adzami miejskimi w 
ratuszu. W 1705 r. uczyni³ to s³awetny 
Pawe³ Ku³aczkowski, przyrzekaj¹c 
respektowaæ prawa w mieœcie 
obowi¹zuj¹ce i byæ pos³uszny radzie 
miejskiej. 

Ratusz miejski by³ tak¿e miejscem, 
gdzie mo¿na by³o dochodziæ swoich 
praw, z³o¿yæ skargê b¹dŸ te¿ zawrzeæ 
ugodê. Zarówno z inicjatywy mieszczan 
jak i ¯ydów toczy³y siê sprawy przed 
obliczem s¹dów burmistrzowskich lub 
te¿ burmistrzowsko-wójtowskich. W 
1705 r. uczciwy Piotr Golecki wniós³ 
skargê na roboczego Antoniego 
Sochonia, który by³ mu winien 26 
tynfów i kwartê ¿yta. Termin p³atnoœci 
up³yn¹³, d³u¿nik nie zap³aci³, choæ jak 
donosi³ Golecki, Antoni Sochoñ 
posiada³ pieni¹dze- 65 z³- ze sprzeda¿y 
æwierci pola swemu bratu stryjecznemu 
Piotrowi Sochoniowi (patrz wy¿ej). 
Przed obliczem s¹du pojawia³ siê 
wspomniany Piotr Sochoñ i zgodzi³ siê 
uiœciæ d³ug brata, gdy¿ owych 65 z³ nie 
wyp³aci³ mu jeszcze, st¹d d³ug bierze na 
siebie. Zobowi¹za³ siê wyp³aciæ w 
imieniu brata, d³u¿n¹ kwotê Piotrowi 
Goleckiemu, w dniu œwiêta œw. Micha³a, 
tj. 29 wrzeœnia. 

Inna sprawa dotyczy³a sporu 
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pomiêdzy uczciwym Wojciechem 
Nowosielskim, a s³awetnym Danielem 
Markowskim. Obaj panowie stawili siê 
28 X 1706 r. w ratuszu miejskim, aby 
przedstawiæ swoje racje. Wojciech 
Nowosielski ¿¹da³ zwrotu pieniêdzy 
danych Danielowi Markowskiemu na 
zakup sukna w Królewcu. Zakupiony 
materia³ nie spodoba³ siê 
Nowosielskiemu i ten ¿¹da³ zwrotu 
pieniêdzy. Markowski t³umaczy³ siê, ¿e 
odda pieni¹dze, jeœli uda mu siê to 
sukno sprzedaæ. S¹d wyda³ dekret 
nakazuj¹cy Danielowi Markowskiemu 
zwrócenie ca³ej kwoty otrzymanej od 
Wojciecha Nowosielskiego w dniu 4 XI. 
Kolejny spór, tak¿e dotycz¹cy d³ugu, 
mia³ nieco inny charakter. W tym 
samym roku Jan Kulczyki by³ winien 
s³awetnemu Stefanowi Ostrowskiemu 16 
i pó³ tynfa. Ostrowski, nie mog¹c 
doczekaæ siê zwrotu d³ugu, zagrabi³ 
Kulczyckiemu skrzynek szk³a. Sprawa 
trafi³a do miejskiego ratusza, gdzie rada 
miejska orzek³a, i¿ w tej sytuacji d³ug 
Jana Kulczyckiego zosta³ anulowany, 
wyrok zadowoli³ obie strony.

Czêsto po¿yczano pieni¹dze pod 
zastaw domów lub ziemi. W 1706 r. 
uczciwy Czecherewicz stan¹wszy przed 
urzêdem radzieckim, domaga³ siê, aby 
urz¹d nakaza³ uczciwemu Konstantemu 
Mokiczowi zwrot 22 z³, które da³ mu na 
zastaw pó³ placa i domek le¿¹cy w ulicy 
Tykockiej na dwa lata. Pozwany Mokicz 
przyby³ do ratusza z propozycj¹, aby 
Czecherewicz przed³u¿y³ zastaw na 
kolejne dwa lata, gdy¿ teraz bêd¹c w 
niedostatku nie mo¿e mu zwróciæ 
po¿yczonej kwoty. Obie strony zawar³y 
porozumienie, które urz¹d radziecki 
przypieczêtowa³ wpisem do ksi¹g 
miejskich[7].

Swój fina³ w s¹dzie miejskim mia³y 
tak¿e spory pomiêdzy knyszyñskimi 
mieszczanami a ¯ydami. 20 III 1705 r. 
przyby³ do ratusza ¯yd Icko Mydlarz 
mieszkaj¹cy na Ogrodnikach. Skar¿y³ 

siê na s³awetnego Stefana 
Soko³owskiego, i¿ ten domaga siê od 
niego 100 tynfów. Kwota mia³a byæ 
wyp³acona cechmistrzowi 
warszawskiemu Janowi Arlotowi za 
myd³o, które Soko³owski mia³ odebraæ 
w Tykocinie w wyznaczonym terminie. 
Poœrednikiem przy zakupie mia³ byæ 
¯yd Icko. Myd³o przyby³o do Tykocina, 
ale odebra³ je ktoœ inny, st¹d te¿ 
Soko³owski ¿¹da³ zwrotu pieniêdzy od 
poœrednika. 3 IV 1705 r. Icko z³o¿y³ 
przysiêgê samotrzeæ wedle Prawa 
Magdeburskiego wpisanego w Bo¿nicy 
¯ydowskiej[8] w obecnoœci ¯yda Jakuba 
Szkolnika i dwóch ¯ydów tykociñskich, 
jakoby nie jest nic winien 
Soko³owskiemu, gdy¿ o ca³ej sprawie 
nie wiedzia³ i przywódc¹ nie by³ tego w 
ten dzieñ, kiedy zabrano myd³o w 
Tykocinie. Podobn¹ przsiegê z³o¿y³ w 
ratuszu miejskim. S³owa ¯yda 
potwierdzi³ uczciwy Jan Iwanicki, 
katolik. S¹d dekretem zwolni³ Icka z 
rzekomego d³ugu, a Stefanowi 
Soko³owskiemu nakaza³ wyp³acenie 5 
grzywien, z czego po³owê na rzecz 
Bractwa Ró¿añcowego w knyszyñskim 
koœciele[9]. 

W tym samym czasie Stefan 
Soko³owski, wraz ze swoim bratankiem 
Miko³ajem, zosta³ pozwany przez 
innego knyszyñskiego ¯yda - Wulfa 
Szapszê. Przedmiotem sprawy by³y 
pieni¹dze, jakie ¯yd Szapsza dnia 24 XI 
1704 r. da³ Miko³ajowi Soko³owskiemu 
na zakup 4 beczek soli krupkiej w 
Królewcu. Dodatkowo stryj Miko³aja 
wystawi³ Szapszy porêczenie, w którym 
zgodzi³ siê zwróciæ mu pieniadze, jeœli 
bratanek nie wywi¹¿e siê zobowi¹zania. 
Tak te¿ sta³o siê, gdy¿ Miko³aj 
Soko³owski przywióz³ z Królewca 
jedynie 2 beczki z czterech obiecanych. 
W 1705 r. Szapsza domaga³ siê przed 
urzêdem radzieckim brakuj¹cych 2 
beczek, b¹dŸ pieniêdzy od Stefana 
Soko³owskiego, na mocy otrzymanego 
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od niego porêczenia. S¹d dekretem z 
dnia 17 XI 1706 r. wyznaczy³ Stefanowi 
Soko³owskiemu termin oddania 2 
beczek soli, b¹dŸ sp³aty sumy ich 
równowartoœci. 30 XII 1706 r. Miko³aj 
Soko³owski uda³ siê do ratusza z innym 
rozwi¹zaniem tej sprawy. Zgodzi³ siê 
daæ Szapszy beczkê soli lodowatej, a 
póŸniej kolejne 2, za d³u¿ne 2 beczki 
soli krupkiej i tym samym zwolniæ 
swego stryja z porêczenia. ¯ydowski 
handlarz przysta³ na takie rozwi¹zanie 
sprawy, które zosta³o wpisane do ksi¹g 
miejskich.

Nieco krótszy przebieg mia³a 
sprawa pomiêdzy tym samym ¯ydem 
Szapsz¹ a uczciwym Kazimierzem 
Magnuszewskim. W 1705 r. Szpasza 
przedstawi³ w ratuszu skargê na 
Magnuszewskiego o d³ug, który ten jest 
mu winien za 2 beczki soli, czyli 
równowartoœæ 37 z³ 15 gr. W terminie 
sp³aty Magnuszewski odda³ jedynie 13 
z³. ¯yd domaga³ siê nakazu s¹dowego 
sp³aty pozosta³ej kwoty. Pozwany stan¹³ 
w urzêdzie radzieckim z proœb¹ o 
przed³u¿enie terminu sp³aty do czasu, a¿ 
uda mu siê po¿yczyæ pieni¹dze lub 
oddaæ pod zastaw ziemiê. S¹d przychyli³ 
siê do proœby pozwanego. Fina³em 
sprawy by³a zawarta ugoda, w myœl 
której Magnuszewski odda³ Szapszy 15 
z³, na sumê 5 z³ przywióz³ mu drzewa, a 
brakuj¹ce 4 z³ i 15 gr obieca³ oddaæ mu 
na œw. Micha³a 1705 r., tj. 29 wrzeœnia. 

Do kompetencji s¹dów miejskich 
nale¿a³o nie tylko rozwi¹zywanie 
spornych kwestii pomiêdzy 
mieszkañcami Knyszyna, ale tak¿e 
wyrokowanie w ich sprawach 
rodzinnych. Ciekawa sprawa toczy³a siê 
przed obliczem rady miejskiej w 1703 r. 
Przedmiotem jej by³ zapis wo³u i owcy, 
jakiego dokona³ Mateusz Strzynatko na 
rzecz swego wnuka. Dziecko zmar³o, w 
tej sytuacji Strzynatko ¿¹da³ od swego 
ziêcia, s³awetnego Micha³a 

Dziemianika, zwrotu zwierz¹t. S¹d 
wyda³ wyrok zobowi¹zuj¹cy 
Dziemianika do oddania teœciowi owcy i 
zwoju sukna przywiezionego z 
Królewca. Dodatkowo s¹d zastrzeg³ 
sobie prawo skazania na 20 grzywien, 
jeœli mia³ który z nich jeden jednego 
turbowaæ[10]. 

W knyszyñskim ratuszu, w 
obecnoœci burmistrza, rajców i 
³awników jako œwiadków, mieszkañcy 
miasta spisywali swoje testamenty. W 
wyj¹tkowych okolicznoœciach odbywa³o 
siê to w domu pragn¹cego spisaæ sw¹ 
ostatni¹ wolê. Tak by³o w przypadku 
uczciwej Agnieszki Zdebskiej[11] 
bêd¹cej chor¹ na ciele, ale zdrow¹ na 
umyœle swym. W obecnoœci œwiadków 
uczyni³a zapis na swego syna z trzeciego 
ma³¿eñstwa, Józefa Skwarki, w postaci 
placu znajduj¹cy siê przy ul. Szkolnej, 
pó³ placa w ulicy Grodzieñskiej, oraz 
klacz siw¹. Wawrzyñcowi Sawickiemu, 
synowi z pierwszego ma³¿eñstwa z 
Maciejem Sawickim, przeznaczy³a dom 
z placem i wszystkimi budynkami przy 
ul. Grodzieñskiej, æwieræ pola w 3 
poletkach w Starym Polu i ogród, 2 
place przy ul. Nadarzyñskiej, oraz klacz 
bia³¹, parê wo³ów i owce. Drugiemu 
synowi z tego ma³¿eñstwa- Maciejowi 
Sawickiemu, zapisa³a placów pó³tora 
le¿¹ce w ulicy Ma³ej i mórg ziemi za ul. 
Grodzieñsk¹, zaœ córce po ojcu Józefie 
Skwarce pó³ placa w ulicy Grodzieñskiej 
le¿¹ce, æwieræ pola w Starym Polu, 
morga szósta czêœæ Tatarszczyzny le¿¹ce 
w ulicy Ma³ej, plac przy ul. 
Rozwadowskiej, oraz Ÿrebiê, 3 owce i 2 
œwinie. Ostatnie rozporz¹dzenie 
testamentowe uczciwej Agnieszki 
Zdebskiej dotyczy d³ugów zaci¹gniêtych 
b¹dŸ jej winnych. Przyzna³a i to, ¿e jej 
d³ugu winna by³a Pani Gorecka tynfów 
30. Tedy odda³a na szel¹znê monety 
z³otych 10, a winna jeszcze zostaje 
tynfów20 szel¹gami z³otych 2, które 
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synowi swemu Wawrzyñcowi zleca, które 
pieni¹dze ma sobie od Pani Goreckiej 
odebraæ. Przyzna³a te¿ i to, ¿e d³ugu 
winna by³a Janowi Prokopikowi ze wsi 
Wólka z³ 10, a najmu z placa za lat trzy 
z³ 6. Tedy odda³a z tego d³ugu 
pomnienionego Prokopikowi z³ 8, a z³ 8 
winno mu zostaje, które z³ 8 ma 
pomnieniony syn Wawrzyniec 
oddaæ[12].

Ró¿ne by³y k³opoty mieszkañców 
Knyszyna w czasie wojny pó³nocnej. 
Najwiêkszy wp³yw niew¹tpliwe 
wywar³a sama wojna i epidemie 
nawiedzaj¹ce kraj na prze³omie 
XVII/XVIII wieku. Dochodzi³ do tego 
nieurodzaj, g³ód i zanik handlu. Do 
pogarszaj¹cego siê stanu 
ekonomicznego ludnoœci przys³u¿y³y siê 
obci¹¿enia w postaci dostaw ¿ywnoœci i 
pieniêdzy œwiadczone na rzecz 
stacjonuj¹cych oddzia³ów wojskowych 
w Tykocinie. Na podstawie fragmentów 
ksi¹g miejskich Knyszyna z lat 1705-
1707, wy³ania siê obraz ¿ycia 

codziennego miasta, które pomimo 
wielu trudnoœci, próbowa³o ¿yæ 
w³asnym rytmem, a¿ do okresu 1709-
1711, kiedy panuj¹ca w mieœcie 
epidemia pozostawiæ mia³a przy ¿yciu 
(wed³ug tradycji) jedynie 6 rodzin.

Przypisy: 
1.I. Grochowska, Klêski elementarne na 

Podlasiu na prze³omie XVII-XVIII w., 
„Bia³ostocczyzna” 1993, nr 2, s.9-17.

 2.Wed³ug dawnej tradycji zas³yszanej 
przez prof. J. Maroszka.

 3.J. Staszewski, August II Mocny, 
Wroc³aw 1998, s. 160-161.

 4.Tam¿e, s. 121-122, 131, 133-134, 199-
200, 203-203v, 204v-205, 208, 211.

 5.Obszar gruntów pod pola miejskie 
le¿¹ch na wschód od wsi Wodzi³ówka.

 AGAD, Akta miejskie Knyszyn, sygn. 1, 
s. 200, 202-203.

 7.Tam¿e, s. 121-122v, 133, 188-188v, 
190v, 193-193v, 201-202.

 8.Mo¿na przypuszczaæ, ze chodzi tu o 
bo¿nicê w Tykocinie.

 9.AGAD, Akta miejskie Knyszyn, sygn. 
1, s. 190, 191-192v.

 10.Tam¿e, s. 128-128v, 131, 133, 195-
195v.

 11.Nazwisko po trzecim mê¿u Szymonie 
Zdebskim.

 12.AGAD, Akta miejskie Knyszyn, 
sygn. 1, s. 200-201.

Powy¿szy tekst stanowi fragment 
ksi¹¿ki Anny Malesiñskiej pt. Knyszyn w 
XVIII w. ¯ycie codzienne ma³ego miasta, 
która ukaza³a siê w Knyszynie w 2007 r.

Anna Malesiñska
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³tarz œwiêtego Antoniego 
znajduje siê po prawej stronie O

od wejœcia do knyszyñskiego koœcio³a. 
W o³tarzu umieszczona jest figura œw. 
Antoniego. Figura zosta³a ufundowana 
przez knyszyñskim parafian w 1930 r., 
kiedy proboszczem knyszyñskim by³ 
ksi¹dz Mieczys³aw Akrejæ. 

W Litewskim Pañstwowym 
Archiwum Historycznym znajduje siê 
list[1], który ks. Mieczys³aw Akrejæ 1 
maja 1930 roku wys³a³ do Kurii 
Metropolitalnej Wileñskiej z proœb¹ o 
ustanowienie odpustu œw. Antoniego. 
Parafia Knyszyñska na zebraniu Ligi 
Katolickiej i parafian, wobec zakusów 
heretyckich na wiarê rzymsko - katolick¹ 
w postaci rozmaitych wêdruj¹cych 
agitatorów i rozsiewanych broszur, 
postanowi³a stawiæ dzielny opór, wiernie 
stoj¹c przy wierze swych ojców, oraz 
oddaj¹c siê szczególniejszej opiece 
ogólnie czczonego œw. Antoniego. W tym 
celu z ogólnych sk³adek naby³a 
wspania³¹ figurê wy¿ej wymienionego 
œwiêtego i ustawi³a j¹ na osobnym w tym 
celu zbudowanym o³tarzu. Figura œw. 
Antoniego by³a uroczyœcie poœwiêcona 
na 3 - ci dzieñ œwi¹t Wielkanocnych, 
odprawiane uroczyste nabo¿eñstwo w 
przepe³nionej wiernymi œwi¹tyni 
Knyszyñskiej[2]. 

Po tych uroczystoœciach ksi¹dz 
proboszcz zwróciæ siê z proœb¹ do Kurii 
arcybiskupiej, aby Arcybiskup zechcia³ 
zezwoliæ na zawsze, by w parafii 
Knyszyñskiej po odprawionej nowennie 
do œw. Antoniego, w samym dniu tego 
œwiêtego, t. j. w dniu 13 czerwca wolno 

by³o odprawiaæ nabo¿eñstwo z procesj¹ 
i stosown¹ nauk¹. 

Piêæ dni póŸniej (5. V. 1930 r.) 
Arcybiskup zezwoli³ na odprawianie w 
Koœciele parafialnym w Knyszynie w 
dniu 13 czerwca uroczystego 
nabo¿eñstwa z wystawieniem 
Przenajœwiêtszego Sakramentu. 

W parafii knyszyñskiej, odpust ten 
obchodzony jest do dzisiejszego dnia - 
13 czerwca. 

Przypisy:
1.F. 694, op. 5, dz. 1895, Litewskie 

Pañstwowe Archiwum Historyczne w 
Wilnie, k. 5 - 6. 

 2. Ibidem.

Marta Piszczatowska

FIGURA ŒW. ANTONIEGO 
W KNYSZYÑSKIM KOŒCIELE

MARTA  PISZCZATOWSKA
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HISTORIA BARBARY R.

Ksi¹¿êc¹ córk¹ Barbara by³a.
Ojciec jej hetman Jerzy Radziwi³³.
Trzydzieœci lat niespe³na ¿y³a
A los jej œcie¿kê ¿ycia pokrzywi³

Ród ten naówczas mocny na Litwie
du¿e mia³ wp³ywy równie¿ w Koronie.
Nie w smak to by³o szlacheckiej sitwie 
Królewskiej radzie, królowej Bonie.

By polityczne osi¹gn¹æ cele
W wieku lat piêciu j¹ zarêczono.
Zaplanowano z ksiêciem wesele
Obie rodziny tak umocniono.

Gdy ekonomia rodu zadr¿a³a
wskutek przedsiêwziêæ królowej Bony 
Unia w Raduni siê zawi¹za³a
Zwaœniony Gaszto³d sta³ do obrony 

Przeciwne sobie, sk³ócone rody 
Zawar³y uk³ad i moc¹ jego
M³oda ksiê¿niczka pe³na urody  
Wesz³a do domu Gaszto³dowego.

Barbara d³ugo nie by³a ¿on¹.
I nowogródzk¹ wojewodzin¹.
Po piêciu latach w grobie z³o¿ono
Mê¿a, któremu czas ju¿ up³yn¹³. 

Gdy za³atwia³a sprawy spadkowe, 
Ubrana w czerni i aksamity
Spotkanie z królem, choæ przypadkowe 
Zrodzi³o romans  przed ludŸmi skryty.

KRZYSZTOF  CHOWAÑSKI
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A gdy u boku zabrak³o ¿ony,
Król potajemnie Basiê poœlubi³.
Z dala od ojca i matki Bony
Oblubienicê czci³ i ho³ubi³.

Królewskiej radzie gdy j¹ przedstawi³
jako ma³¿onkê sw¹ prawowit¹, 
Sprzeciw ogólny woko³o sprawi³ 

Wrzenie na dworze, niechêæ niekryt¹. 

Lecz sprzeciw szlachty i opozycja
Na nic siê zda³y. Por¹ grudniow¹ 
Wzros³a jej rola i jej pozycja.
Koronowano j¹ na królow¹.

Lecz gdy wraz z majem nadesz³a wiosna 
M³od¹ królow¹ zmog³a choroba.
Wnet siê skoñczy³a chwila radosna
Króla przepe³nia znowu ¿a³oba.

Ducha odda³a m³oda w³adczyni
mimo troskliwej mê¿a opieki.
Król Zygmunt August wszystko jej czyni³, 
Aby ich mi³oœæ trwa³a na wieki.

Chc¹c spe³niæ ¿ony ostatni¹ wolê
W drogê wyruszy³ z trumn¹ do Wilna,
Konno i pieszo szed³ jak pacholê
Mi³oœæ w nim do niej by³a tak silna.

Taki to fina³ niezwyk³y mia³a, 
choæ jak¿e ziemska mi³oœæ tej pary. 
D³ugo po œmierci mi³oœæ ta trwa³a
A w tej mi³oœci  magia i czary.

Knyszyn, 2007-12-16
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