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Na XVI sesji Rady Miejskiej w 
Knyszynie w dniu 30 lipca 2008 
roku podjê³o uchwa³y w 
nastêpuj¹cych sprawach:
* likwidacji Szko³y Podstawowej w 
Zofiówce
* zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez 
gminê Knyszyn przedszkoli i 
oddzia³ów przedszkolnych w 
szko³ach podstawowych
* wyra¿enia zgody na udzielenie 
bonifikaty od op³at rocznych za 
trwa³y zarz¹d
* wyra¿enia zgody na sprzeda¿ na 
rzecz najemców lokali mieszkalnych 
wraz z udzia³em w gruntach w 
trybie bezprzetargowym
* wyra¿enia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzier¿awy 
nieruchomoœci Gminy Knyszyn
* udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Monieckiemu na 
dofinansowanie remontu 
i przebudowy ulic i dróg 
powiatowych w gminie Knyszyn
* zmian w bud¿ecie gminy na 2008 
r.

Na XVII sesji Rady Miejskiej w 
Knyszynie w dniu 9wrzeœnia 2008 

roku podjê³o uchwa³y w 
nastêpuj¹cych sprawach:

* wyra¿enia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzier¿awy 
nieruchomoœci Gminy Knyszyn

* wyra¿enia zgody na nieodp³atne 
przekazanie nak³adów budynku 
(by³a poczta w Kalinówce 
Koœcielnej)
* udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Monieckiemu na 
wykonanie remontu chodnika na 
drodze powiatowej Nr 2357 B, ul. 
Koœcielna w Knyszynie
* udzielenia pomocy finansowej 
Zwi¹zkowi Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego na 
realizacjê zadania pn. „Odkryj 
Region Podlaski”
* dokonania zmian w bud¿ecie 
gminy na 2008 r.
* ustalenia planu sieci oraz granic 
obwodów publicznych szkó³ 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminê Knyszyn
* zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie 
za³o¿enia publicznego gimnazjum w 
Knyszynie
* zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 
VIII/41/99 Rady Miejskiej w 
Knyszynie z dnia 15 marca 1999 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych gimnazjów oraz 
okreœlenia granic ich obwodów
* zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie 
za³o¿enia publicznego gimnazjum w 
Kalinówce Koœcielnej

Na XVIII sesji Rady Miejskiej w 
Knyszynie w dniu 24 wrzeœnia 
2008 roku podjê³o uchwa³y w 

nastêpuj¹cych sprawach:

INFORMACJE Z PRACY RADY 
MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
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* zmian w bud¿ecie gminy na 2008 
rok

INFORMACJE 
SAMORZ¥DOWE ZA OKRES 
WRZESIEÑ - PA�DZIERNIK 

2008
1.W dniu 4 wrzeœnia 2008 r. oddano 
do u¿ytku salê sportow¹ w 
Kalinówce Koœcielnej. Obiekt 
wykonano na dwa miesi¹ce przed 
terminem.
2.Wykonano remont obu korytarzy 
w ZS w Kalinówce Koœcielnej, 
dwóch sal lekcyjnych oraz pokoju 
nauczycielskiego i dyrektora.
3.Prowadzone s¹ roboty budowlane 
(asfaltowanie oraz wymiana 
chodników) na drodze gminnej w 
wsi Gr¹dy.
4.Zakoñczono remont pokrycia 
dachowego na hali sportowej przy 
ZSO w Knyszynie.
5.Przeprowadzono remont 
chodników na ul. Koœcielnej w 
Knyszynie na d³ugoœci 328 mb.
6.Przeprowadzono remont 
chodników we wsi Wojtówce na 
d³ugoœci 300 mb.
7.Przeprowadzono kolejny etap 
remontu chodników na ul. 
Grodzieñskiej w Knyszynie.
8.Zamontowano trzy wiaty 
autobusowe we wsi Czechowizna, 
Nowiny Kasjerskie oraz kolonia 
Zofiówka.
9.Wykonano odcinek sieci 
wodoci¹gowej z przy³¹czami w ul. 
bez nazwy w Knyszynie o d³ugoœci 
589 mb. (od ul. £¹kowej).
10.Wyposa¿ono place zabaw w 
przedszkolu samorz¹dowym i na 

rogu ulic Królowej Jadwigi i 
Jagielloñskiej w Knyszynie w nowe 
urz¹dzenia do zabaw (huœtawki, 
zje¿d¿alnie, pomosty).
11.Przeprowadzono jesienne 
porz¹dkowanie wysypisk œmieci na 
terenie gminy Knyszyn.
12.Przeprowadzono równanie oraz 
podsypywanie gminnych dróg 
¿wirowych.
13.Uzupe³niono brakuj¹ce 
oznakowanie drogowe oraz 
wykoszono pobocza na drogach 
lokalnych gminy Knyszyn.
14.Wykonano dokumentacjê na 
przebudowê (asfaltowanie) drogi 
gminnej Guzy - Kalinówka 
Koœcielna.
15.Wniosek z³o¿ony do Urzêdu 
Marsza³kowskiego o 
dofinansowanie „Przebudowy dróg 
w Knyszynie” - ulice osiedlowe, 
zosta³ pozytywnie oceniony pod 
wzglêdem formalnym i 
merytorycznym. Uzyskuj¹c 86 
punktów znalaz³ siê na pierwszym 
miejscu listy projektów 
wytypowanych do dofinansowania 
przez Komisjê Oceny Projektów.

PRZETARGI

* W dniu 26.08.2008 r. zawarto 
umowê sprzeda¿y lokalu 
mieszkalnego nr 4 przy ul. Szkolnej 
5 w Knyszynie wraz z przynale¿na 
piwnic¹ i udzia³em w czêœciach 
wspólnych oraz oddaniem udzia³u w 
gruncie w u¿ytkowanie wieczyste na 
rzecz dotychczasowego najemcy. 
Procedura zosta³a przeprowadzona 
w trybie bezprzetargowym, zgodnie 
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z przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomoœciami.

* Aktualnie tocz¹ siê trzy procedury 
sprzeda¿y lokali mieszkalnych na 
rzecz najemców (przy ul. 
Legionowej 8 oraz ul. Szkolnej 5 i 7 
w Knyszynie). 

* W dniu 03.10.2008 r. zosta³a 
zawarta umowa w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego 
na Remont nawierzchni drogi 
gminnej we wsi Gr¹dy z 
wykonawc¹ TILTRA 
Przedsiêbiorstwo Drogowo-
Mostowe „Bia³ystok” Spó³ka 
akcyjna. Zakres robót obejmuje 
po³o¿enie nawierzchni asfaltowej. 
Wykonawca zosta³ wy³oniony w 
wyniku przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
z 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówieñ Publicznych. 

* W dniu 28.10.2008 r. zosta³y 
zawarte umowy na najem lokali 
u¿ytkowych po³o¿onych w 
Knyszyñskim Oœrodka Kultury przy 

2ul. Rynek 39 (lokal o pow. 16 m  
dotychczas u¿ytkowany jako zak³ad 
fryzjerski oraz lokal o pow. 127,82 

2m  dotychczas u¿ytkowany jako 
kawiarnia), w wyniku 
przeprowadzonego II Przetargu 
pisemnego nieograniczonego. 
Sposób u¿ytkowania bêdzie zbie¿ny 
z dotychczasowym wykorzystaniem 
lokali. Obie umowy zosta³y zawarte 
na okres 3 lat. Miesiêczna stawka 
czynszu najmu wynosi 4,50 z³ brutto 

2 2 za 1 m  lokalu o pow. 127,82 m oraz 

223,75 z³ brutto za 1 m  lokalu o pow. 
216 m .

* W dniu 14.10.2008 r. zosta³a 
zawarta umowa w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego 
na Dostawê wêgla kamiennego w 
sezonie grzewczym 2008 z 
wykonawc¹ ŒRODKI DO 
PRODUKCJI ROLNEJ Grzegorz 
Szaci³owski. Wykonawca zosta³ 
wy³oniony w wyniku 
przeprowadzonego przetargu w 
trybie zapytania o cenê, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia z 29 
stycznia 2004 r. - Prawo Zamówieñ 
Publicznych. 

* W dniu 03.11.2008 r. zosta³a 
zawarta umowa w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego 
na Modernizacjê drogi rolniczej 
dojazdowej do pól i ³¹k w m. 
Knyszyn z wykonawc¹ US£UGI 
TRANSPORTOWE ROBOTY 
ZIEMNE I DROGOWE Stanis³aw 
Chodkiewicz. Zakres robót 
obejmuje m.in. wznowienie granic 
pasa drogowego oraz wykonanie 
warstwy jezdnej ze ¿wiru 
gliniastego. Wykonawca zosta³ 
wy³oniony w wyniku 
przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia z 29 
stycznia 2004 r. - Prawo Zamówieñ 
Publicznych. Burmistrz Knyszyna 
uzyska³ dofinansowanie inwestycji z 
Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Urzêdu Marsza³kowskiego 
Województwa Podlaskiego. 



6

WYWIAD

Jak wygl¹da³o nadanie praw 
miejskich Knyszynowi?

Mieszczanie wyprawili siê do 
Krakowa, do kancelarii króla, ¿eby 
op³aciæ tê czynnoœæ prawn¹. 
Wówczas otrzymali dokument z 
przywilejem magdeburskim, który 
jest indywidualny dla Knyszyna, 
inny ni¿ pozosta³e prawa w tamtych 
czasach, dlatego ¿e umieszczono 
tam informacje dotycz¹ce higieny 
miasta, bezpieczeñstwa 
przeciwpo¿arowego, rozplanowania, 
brukowania ulic itd. Osoba, która 
uk³ada³a ten dokument, wyraŸnie 
myœla³a o tym, ¿e jest to Knyszyn, a 
nie jakieœ tam inne miasto. A wiêc 
ten dokument z 1568 r. mówi o 
Knyszynie w wyraŸnie 
zindywidualizowany sposób.

A w jaki sposób wczeœniej 
rz¹dzi³o siê miasto?

Trzeba pamiêtaæ, ¿e mamy 
ksiêgi miasta Knyszyna ju¿ od 1545 
r. Ju¿ w 1540 r. królowa Bona 
mówi³a, ¿e zosta³ zakoñczony 
proces lokowania, by³o to przy 
okazji sporu ksiêdza z popem, komu 
p³aciæ podatki, i królowa 
t³umaczy³a, ¿e tutaj jest miasto, 
mieszczanie itd. A wiemy tak¿e i to, 
¿e w latach 1537-1538 zakoñczono 
proces lokowania Knyszyna.

Dodam, ¿e sprawa nie jest do 
koñca wyjaœniona, gdy¿ w 
moskiewskim archiwum akt 
dawnych znajduje siê ksiêga 
Knyszyna z 1510 r., jeszcze 
niezbadana i mo¿e okazaæ siê, ¿e 
Knyszyn jest starszy ni¿ 
przypuszczamy.

A czy osadnictwo w 
Knyszynie odbywa³o siê tylko z 
Mazowsza, czy równie¿ ze 
wschodu?

Knyszyn móg³ pozostaæ stolic¹ 
Wywiad z prof. dr hab. Józefem Maroszkiem, wybitnym 
historykiem, wieloletnim wiceprezesem Knyszyñskiego 

Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta, którego 
jest obecnie cz³onkiem honorowym

Prof. Józef Maroszek
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Tak, równie¿ ze wschodu, np. z 
Grodna czy Wo³kowyska, z po³udnia 
z Wêgrowa, z Choroszczy, 
Ciechanowca.

Czyli przewa¿aj¹ osadnicy z 
krêgu dialektu mazowieckiego?

Tak, jêzyk ksi¹g miejskich to 
nie jest jakiœ ruski. Jeœli mieszkañcy 
k³ócili siê miêdzy sob¹, obra¿ali siê 
na siebie, to wy³¹cznie po 
mazowiecku, w ogóle nie u¿ywaj¹ 
ruskiego.

A dlaczego w ogóle Knyszyn 
zosta³ wybrany przez Zygmunta 
Augusta na siedzibê?

Zosta³ ofiarowany królowi 
przez Miko³aja Radziwi³³a - biskupa 
¿mudzkiego. To by³a jego pierwsza 
prywatna w³asnoœæ, i król Knyszyn 
kocha³, by³ z nim zwi¹zany 
emocjonalnie. PóŸniej Zygmunt 
Stary zapewni³ go, ¿e Knyszyn 
nale¿y do niego i dodatkowo 
ofiarowa³ mu w 1542 r. dobra 
naoko³o, m.in. Tykocin, dobra 
Goni¹dz (1551 r.), i inne po matce, 
która wyjecha³a w 1556 r. do W³och. 
W ten sposób powsta³o pañstwo 
jagielloñskie, którego stolic¹ sta³ siê 
Knyszyn.

Czy wiêc Knyszyn móg³ 
pozostaæ stolic¹ Polski?

W³aœnie, gdyby nie Jan 
Zamoyski, który tutaj przyszed³ i 
zacz¹³ mieszkaæ w rezydencji 
królewskiej w Knyszynie, to kto 
wie, czy nie by³aby to stolica 
Rzeczpospolitej?

Zamoyski nie dopuœci³ Stefana 
Batorego do tego, ¿eby tu mieszka³, 
i Batory zamieszka³ w Grodnie, 
które nabra³o cech sto³ecznych. 
Zamoyski sam tutaj mieszka³, 

buduj¹c st¹d Zamoœæ, Knyszyn w 
tym czasie zosta³ wyeksploatowany, 
nast¹pi³o jakieœ wyludnienie, a 
Batorego trzyma³ do koñca ¿ycia 
„na rzut beretem” w Grodnie, 
piêædziesi¹t kilometrów st¹d.

Pan profesor jest ju¿ d³ugo 
zwi¹zany z Knyszynem. Czy 
mo¿na jakoœ scharakteryzowaæ 
mentalnoœæ mieszkañców naszego 
miasta?

Ja bym powiedzia³ o pewnej 
odrêbnoœci mieszkañców. By³em 
przez wiele lat wiceprezesem 
Knyszyñskiego Towarzystwa 
Regionalnego i wtedy próbowa³em 
prowadziæ szersz¹ dzia³alnoœæ i 
muszê powiedzieæ, ¿e sz³o to bardzo 
opornie. Podejrzewam, ¿e 
dzia³alnoœæ spo³eczna do dzisiaj 
sprowadza siê do zaledwie kilku 
osób, które staraj¹ siê coœ robiæ przy 
braku szerszego zainteresowania.

To jest ewidentnie 
konsekwencj¹ XIX wieku, kiedy 
Knyszyn wchodzi³ w sk³ad 
Imperium Rosyjskiego, i 
mieszkañcy zamknêli siê w sobie. 
W³adze carskie walcz¹c z 
polskoœci¹ spowodowa³y pewne 
„œcieœnienie”, tak ¿e ludzie zaczêli 
¿yæ swoim wewnêtrznym 
zamkniêtym ¿yciem. Inaczej jest w 
nieodleg³ym Tykocinie, który le¿a³ 
na terenie Królestwa Polskiego i 
tamci mieszkañcy s¹ o wiele 
bardziej zaanga¿owani spo³ecznie i 
kiedy jest coœ organizowane w 
koœciele czy w muzeum, to znajduje 
to szerszy oddŸwiêk spo³eczny.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozm. Marek Olesiewicz
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18 paŸdziernika 2008 r. 
œwiêtowaliœmy w Knyszynie 440. 
rocznicê nadania naszemu miastu 
praw miejskich.

Na budynku magistratu zosta³ 
umieszczony herb gminy Knyszyn 
(zdjêcie powy¿ej). W sali 
widowiskowej Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury uczniowie 
knyszyñskiej szko³y przedstawili 
legendy o powstaniu miasta i jego 
nazwy oraz przybli¿yli treœæ 
przywileju magdeburskiego 
nadanego Knyszynowi przez króla 
Zygmunta Augusta.

W koœciele parafialnym 
uroczyst¹ mszê œwiêt¹ za 
mieszkañców Knyszyna 
koncelebrowali: ks. infu³at Zygmunt 
Lewicki, ks. dr Andrzej Proniewski - 
prorektor Archidiecezjalnego 
Wy¿szego Seminarium 
Duchownego w Bia³ymstoku, 

dziekan knyszyñski - ks. kanonik 
Szczepan Zagórski, proboszcz 
knyszyñski - ks. Andrzej Sadowski.

Po mszy œwiêtej uczniowie 
knyszyñskiej szko³y przedstawili 
czêœæ artystyczn¹ z okazji 30-tej 
rocznicy wyboru papie¿a Jana 
Paw³a II. W budynku magistratu 
odby³a siê konferencja historyczna. 
Goœci przywita³ Andrzej 
Matyszewski - Burmistrz Knyszyna.

Na rozpoczêcie wyst¹pi³ 
zespó³ KO£OWROTKI.

Referaty wyg³osili: prof. 
Józef Maroszek, Arkadiusz 
Studniarek, Martyna Bielska i Marta 
Piszczatowska. Konferencjê 
prowadzi³ Marek Olesiewicz - 
Prezes Knyszyñskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta.

W przerwie konferencji 
otwarta zosta³a wystwa obrazów 

Obchody 440. rocznicy 
nadania Knyszynowi 

praw miejskich
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Israela Bekera. 
Œwi¹teczne obchody 
zakoñczy³ Bal Seniora, 
który odby³ siê 
wieczorem w 
Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury. Weselny 
obrazek obrzêdowy 
przedstawi³ zespó³ 
POGODNA JESIEÑ z 
Moniek.

Krzysztof Bagiñski

Wiêcej w internecie na 
stronie: 

Www.knyszyn.pl

Mszê œwiêt¹ za mieszkañców Knyszyna koncelebrowali: ks. infu³at Zygmunt Lewicki, 
ks. dr Andrzej Proniewski

Konferencja naukowa

Obrazek obrzêdowy F
o
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11 paŸdziernika minie 
miesi¹c od pierwszego „Spotkania z 
Klanz¹” dzieci z Knyszyna, 
Kalinówki Koœcielnej i Zofiówki. 
Na pierwsze zajêcia w Knyszynie 
przysz³o ponad 35 dzieci, w 
Kalinówce bawi³o siê 30, a w 
Zofiówce 28 dzieci z Zofiówki i 
okolicznych wsi. Przyjemn¹ 
niespodziank¹ jest fakt, ¿e z zajêæ na 
zajêcia liczba uczestników nie 
maleje, a wrêcz zwiêksza siê. 

Przypomnijmy: „Spotkania z 
Klanz¹” s¹ projektem prowadzonym 
przez Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów „Klanza” 
Oddzia³ w Bia³ymstoku. Zajêcia s¹ 
wspó³finansowane przez Uniê 
Europejsk¹ w ramach Europejskiego 

Funduszu Spo³ecznego Dzia³ania 
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich. Ich celem 
jest:

- Rozbudzanie potencja³u 
twórczego uczestników poprzez 
pracê metodami aktywnymi 
(dzia³ania paraplastyczne, ruchowe, 
tañce integracyjne, zabawy 
zespo³owe i fabularyzowane),

- prze³amywanie w³asnych 
barier, pokonywanie oporów, 
nieœmia³oœci, wzmacnianie poczucia 
w³asnej wartoœci wœród dzieci oraz 
wiary w siebie i swoje mo¿liwoœci,

- kszta³towanie wœród dzieci 
aktywnej, twórczej postawy wobec 
otoczenia, nastawionej na sukces a 
nie na pora¿ki,

SPOTKANIA Z KLANZ¥

URSZULA PU£AWSKA
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- nauka poprzez zabawê,
- pog³êbianie integracji 

œrodowiska ca³ej spo³ecznoœci 
lokalnej,

- pobudzenie œwiadomoœci 
œrodowisk lokalnych i 
zaanga¿owanie ich w dzia³ania na 
rzecz rozwoju edukacyjnego dzieci i 
m³odzie¿y z terenów wiejskich.

Beneficjentami programu s¹ 
dzieci w wieku 7-12 lat - uczniowie 
szkó³ podstawowych.

Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ 
sobotê o godz. 9:30 w Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
oraz Zespole Szkó³ w Kalinówce 
Koœcielnej, oraz w poniedzia³ki o 
godz. 16 w budynku by³ej Szko³y 
Podstawowej w Zofiówce 
(Harmonogram spotkañ).

Jak widaæ na poni¿szych 
zdjêciach zabawa na zajêciach jest 
przednia.
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Medal od Benedykta XVI

HISTORIA

„Pochodzê z Bia³egostoku. 
By³o to jedno z ¿ydowskich miast 
pomiêdzy Warszaw¹ a Miñskiem. 
Du¿e miasto. Gdybym spêdzi³ 
dzieciñstwo w innym miejscu - ca³e 
moje ¿ycie by³oby zupe³nie inne. 
Nie tylko jestem z Bia³egostoku, 
jestem Bia³ostoczaninem - to znaczy 
wiele. Nagle zapragn¹³em 
opowiedzieæ o tym wszystkim.

Mieszkaliœmy w najwy¿szym 
budynku w mieœcie - 
czteropiêtrowym „drapaczu chmur”. 
Spogl¹daliœmy z dum¹ na 
przechodniów w dole. Dom mia³ 
dwa wejœcia - g³ówne z lustrem i 
czerwonym dywanem na schodach i 
wejœcie dla s³u¿by, prowadz¹ce do 
kuchni, spi¿arni i … do najbardziej 
zachwycaj¹cego miejsca w domu - 
strychu. Jako dziecko szed³em tam 
za pokojówk¹ wieszaj¹c¹ pranie. 
Strych - to by³o morze pe³ne form i 
kolorów - dachów synagog i fabryk, 
ulic i przechodniów ma³ych jak 
krasnale. Kwadratowe i trójk¹tne 
dachy, strzeliste wie¿e koœcio³ów, 
zegar na ratuszu. Taki Bia³ystok 

pamiêtam - widziany z okien 
strychu.

Wiele lat mojego dzieciñstwa 
spêdzi³em z dziadkiem, który 
mieszka³ w ma³ej wsi niedaleko 
naszego miasta - Knyszynie. Mój 
dziadek by³ rolnikiem i przyje¿d¿a³ 
do miasta wozem zaprzê¿onym w 
dwa piêkne konie. Gdy wraca³ do 
domu, zabiera³ nas, swoje wnuki - 
do Knyszyna - jego pól, sadów, 
pobliskiej puszczy, p³yn¹cej obok 
rzeczki - mówi¹c krótko - do matki 
natury. Czêsto ucieka³em z domu do 
dziadka w Knyszynie. To by³o jak 
choroba, która dotknê³a moje nogi i 
kaza³a uciekaæ: od Heder, od rabina 
bij¹cego linijk¹ po ³apach i od domu 
pe³nego dzieci. Szed³em pieszo, 
ma³e dziecko id¹ce samotnie 20 mil. 
Bardzo dobrze zna³em drogê - ka¿dy 
zak¹tek, wzgórze i dolinê. I kiedy 
dotar³em do celu - zmêczony, 
wyczerpany - by³em TAM. Sta³em i 
patrzy³em dziadkom prosto w oczy i 
wtedy dostawa³em szklankê 
ciep³ego mleka prosto od krowy. 
Babcia mówi³a: „Popatrzcie na tego 

SCENA ¯YCIA
Fragmenty wspomnieñ Israela Bekera
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ma³ego diabe³ka - znów tu jest.”
Nigdy nie mówi³em o swoim 

dzieciñstwie, ale powracam tam w 
moich obrazach. To jest moja 
opowieœæ - w p³ótnach i kolorach.

Oto moje ¿ycie.

Israel Beker, aktor, re¿yser i 
malarz, urodzony w 1917 r. w 
Bia³ymstoku. Dzieciñstwo i m³odoœæ 
spêdzi³ w Bia³ymstoku i Knyszynie. 
Ukoñczy³ moskiewsk¹ akademiê 
teatraln¹. Kiedy wybuch³a II wojna 
œwiatowa przebywa³ z teatrem w 
Lublinie. Wojnê prze¿y³ w Zwi¹zku 
Radzieckim. Ca³a jego liczna 
rodzina zginê³a w Holokauœcie. W 
1945 r. wróci³ do Bia³egostoku. 
Wyjecha³ do Niemiec, gdzie kierowa³ 
teatrem, a w 1947 r. napisa³ 
scenariusz do filmu „D³uga jest 
droga”, w którym zagra³ g³ówn¹ 
rolê. W 1948 r. wyjecha³ do Izraela, 
by³ aktorem i re¿yserem w 
Izraelskim Teatrze Narodowym 
Habimah. Zmar³ w 2003 r. w Tel 
Awiwie.

Opracowa³a Agnieszka Bagiñska 
na podstawie albumu „STAGE OF 
LIFE” ISRAELA BEKERA 
http://www.zchor.org/beker/beker.ht
m#english

Israel Beker
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W dniu 22 paŸdziernika 2008 
r. w Urzêdzie Wojewódzkim w 
Bia³ymstoku odby³a siê uroczystoœæ 
wrêczenia dyplomów Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów najlepszym 
uczniom województwa podlaskiego. 
Dyplomy te z r¹k Macieja ¯ywno 
Wojewody Podlaskiego i Jerzego 
Kiszkiela Podlaskiego Kuratora 
Oœwiaty otrzyma³o 136 uczniów 
szkó³ ponadgimnazjalnych, którzy 
uzyskali stypendium. 

Stypendium otrzyma³a równie¿ 
Ma³gorzata Skibicka, uczennica 
klasy II Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. prof. Czes³awa Kudzinowskiego 
w Zespole Szkó³ 

Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie.
Ma³gorzata osi¹gnê³a najwy¿sz¹ 

œredni¹ ocen w liceum wynosz¹c¹ 
5,43. Jest uczennic¹ zdoln¹, piln¹ i 
pracowit¹. Na œwiadectwie 
ukoñczenia klasy pierwszej uzyska³a 
oceny celuj¹ce z jêzyka 
angielskiego, technologii 
informacyjnej, wychowania 
fizycznego, przysposobienia 
obronnego, wiedzy o kulturze i 
religii. Chêtnie uczestniczy³a w 
projekcie „Spotkanie po latach” 
organizowanego we wspó³pracy z 
Knyszyñskim Towarzystwem 
Regionalnym.

Pieni¹dze ze stypendium 
przeznaczy na dalsze kszta³cenie i 
rozwój swoich zainteresowañ.

W latach 1997-2009 w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym w Knyszynie 
stypendystami stypendium Prezesa 
Rady Ministrów byli: Agnieszka 
Piasecka, dwukrotnie Maciej 
Wysocki, Maciej Wysocki, Anna 
Puchalska, Urszula Ciborowska, 
Dominika £empicka, dwukrotnie 
Marta Puchalska, Ewa Szostkiewicz, 
Marcin Zalewski i Ma³gorzata 
Skibicka. 

Krzysztof Chowañski

Dyrektor Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Knyszynie.

Ma³gorzata Skibicka
stypendystk¹ Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Ma³gorzata Skibicka
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Sprz¹tanie œwiata

Uczniowie 
knyszyñskiej szko³y 

wziêli udzia³ w 
ogólnopolskiej akcji 

"SPRZ¥TANIE 
ŒWIATA.

Klasa IV szko³y podstawowej z 
wychowawczyni¹ Bo¿en¹ Marciszewsk¹

Sprz¹tanie œwiata i III LO w Knyszynie 
z wychowawczyni¹ Joann¹ Ostrowsk¹.
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Nasi w Seminarium Duchownym 
w Bia³ymstoku

24 paŸdziernika, na zaproszenie, 
pochodz¹cego z Knyszyna, ksiêdza 
rektora Andrzeja Proniewskiego, 
uczniowie knyszyñskiej szko³y 
wystêpuj¹cy w spektaklu 
poœwiêconym Polskiemu Papie¿owi 
odwiedzili Wy¿sze Archidiecezjalne 
Seminarium Duchowne w 
Bia³ymstoku.

Nasi uczniowie wyst¹pili w 

kaplicy przed ca³¹ spo³ecznoœci¹ 
seminaryjn¹. Przedstawili spektakl 
s³owno-muzyczny poœwiêcony 
Papie¿owi Janowi Paw³owi II, 
przygotowany z okazji 30-tej 
rocznicy jego wyboru na Stolicê 
Piotrow¹. 

Scenariusz napisa³a absolwentka 
knyszyñskiego liceum. Uczniowie 
pracowali pod kierunkiem: Marii 
£empickiej, Anny Jelskiej i ks. 
Jerzego Chwieæko.

Nasi w Semiarium 
Duchownym w 
Bia³ymstoku

Powitanie w auli œw. Kazimierza
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Ks. rektor 
Andrzej 
Proniewski 
oprowadza po 
tajemniczych 
zak¹tach 
bia³ostockiego 
semiarium

Pami¹tkowe 
zdjêcie w pokoju 
profesorskim

Tekst do spektaklu s³owno-
muzycznego pt. „Jan Pawe³ II - 
Opoka” napisa³a absolwentka Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. prof. 
Czes³awa Kudzinowskiego w 
Knyszynie - Dominika £empicka - 
obecnie studentka Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jest to wiêc g³os 
przedstawicielki Pokolenia JPII - g³os 
m³odej dziewczyny, dla której Jan 
Pawe³ II by³ i jest przez ca³y czas kimœ 
bardzo wa¿nym.

Podjê³am siê realizacji tego 

spektaklu, poniewa¿ uzna³am, ¿e tak 
piêknymi s³owami o naszym Papie¿u 
trzeba podzieliæ siê z innymi ludŸmi, 
poniewa¿ wszyscy kochamy Jana 
Paw³a II. No w³aœnie, kochamy, ale co 
to znaczy? Czy tylko zapalamy znicze 
z okazji kolejnych rocznic, czy te¿ 
dok³adamy chocia¿ odrobiny starañ, 
aby w naszym ¿yciu przynajmniej w 
czêœci postêpowaæ zgodnie ze 
wskazaniami Wielkiego Papie¿a?

Spektakl, który przygotowa³am 
mia³ nas wszystkich do tego zachêciæ, 
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a tak¿e sk³oniæ do refleksji przede 
wszystkim nad sob¹. Myœlê, ¿e w 
jakiejœ mierze siê to uda³o, poniewa¿ 
ludzie, wychodz¹c po spektaklu z 
koœcio³a byli bardzo wzruszeni i 
prosili, aby robiæ coœ podobnego 
czêœciej. Zostaliœmy te¿ zaproszeni do 
Wy¿szego Seminarium 
Duchownego w 
Bia³ymstoku, gdzie w dniu 
23 paŸdziernika 2008 r. 

zaprezentowaliœmy nasz spektakl.
Serdeczne podziêkowania za 

trud w³o¿ony w przygotowanie 
piosenek sk³adam Annie Jelskiej, ks. 
Jerzemu Chwieæko i ks. Karolowi 
Pniewskiemu.

Wystêp w bia³ostockim 
seminarium duchownym 
by³ z pewnoœci¹ dla 
ka¿dego z nas 
wyj¹tkowym 
wydarzeniem, które 
zapamiêtamy na d³ugo. 
Aby zaprezentowaæ siê z 
jak najlepszej strony, 
potrzebowaliœmy wielu godzin 
rzetelnej pracy. Próby, które odbywa³y 
siê prawie codziennie w knyszyñskim 
koœciele, pozwoli³y na odpowiednie 
przygotowanie i "doszlifowanie" 
kwestii mówionych i œpiewanych. 
Naszymi mentorami pod tym 
wzglêdem by³y panie Maria £empicka 
i Anna Jelska Niejednokrotnie 
udziela³y nam one cennych 
wskazówek i rad, które zawsze 
braliœmy do serca. 

Przyznam siê, ¿e kiedy pierwszy 
raz przeczyta³em utwór, który mia³em 
zaprezentowaæ, pomyœla³em, ¿e jest to 
tylko kolejny wiersz dotycz¹cy Jana 
Paw³a II, nic bardziej mylnego. Jest to 
utwór mówi¹cy o wspania³ym 
cz³owieku, o jego œwiêtoœci i roli jak¹ 
pe³ni³ na tym œwiecie. Po g³êbszej 
analizie i dok³adnym wczytaniu siê w 

treœæ, dochodzê do wniosku, ¿e jest to 
litania, litania do Jana Paw³a II.. 

W realizacji spektaklu du¿¹ rolê 
odegra³a szko³a. Na ka¿dym kroku 
mogliœmy us³yszeæ ciep³e i mi³e 
s³owa, kierowane przez nauczycieli i 
dyrekcjê. By³y one dla nas napêdem 
do realizacji przedstawiania, 
motywacj¹ do dzia³ania. Wa¿na by³a 
równie¿ cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ 
ze strony nauczycieli, bo czasami 
zdarza³o siê, ¿e w zwi¹zku z próbami, 
musieliœmy opuœciæ ich lekcje. Nale¿y 
równie¿ dodaæ, ¿e scenariusz do 
spektaklu napisa³a absolwentka 
naszego liceum. 

Marcin Zalewski - wystêpuj¹cy w 
spektaklu uczeñ klasy III LO w 
Knyszynie

Fot. Krzysztof Bagiñski
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Klasy II i III LO w Knyszynie razem z wychowawczyniami: Agnieszk¹ 
Bagiñsk¹ i Joann¹ Ostrowsk¹ sprz¹taj¹ cmentarz przed œwiêtem zmar³ych. 
M³odzie¿ uporz¹dkowa³a miêdzy innymi mogi³ê powstañca styczniowego 
oraz mogi³ê ¿o³nierzy radzieckich z okresu II wojny œwiatowej.

Sprz¹tanie cmentarza 
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 wielkim Zzainteresowaniem 
przeczyta³em artyku³ pana Marka 
Olesiewicza „Ma³y tygiel kultur i 
religii w naszym Knyszynie” (Nowy 
Goniec Knyszyñski, nr 7 z 2008), 
konfrontuj¹c go z moimi w³asnymi 
doœwiadczeniami z dzieciñstwa i z 
przedwojennymi listami mojej 
Matki i Babci.

To, ze knyszyniacy 
pochodzenia niemieckiego 
wmieszali siê w ogromnym stopniu 
z Polakami nie ulga ¿adnej 
w¹tpliwoœci. Dowodzi tego i historia 
mojej rodziny, gdzie babcia, czuj¹ca 
siê w pe³ni Polk¹ by³a z domu Arndt 
i mia³a kuzynów wœród innych 
rodzin niemieckich. Przed laty 
przeszed³em siê równie¿ po 
knyszyñskim cmentarzu rzymsko-
katolickim i widzia³em tu mnóstwo 
nazwisk niemieckich, z czego 
widaæ, ¿e ma³¿eñstwa polsko-
niemieckie by³y tam na porz¹dku 
dziennym. Przodek mojej babci 
wed³ug tradycji rodzinnej przyby³ 
podobno z Nadrenii oko³o 1912 
roku jako wêdrowny czeladnik 
tkacki.

Ca³y artyku³ jest dla mnie 
bardzo ciekawy. W¹tpliwoœci budz¹ 
we mnie tylko zdania o niechêci 

przedwojennych ¯ydów 
knyszyñskich wobec chrzeœcijan i o 
ich zupe³nej izolacji. Nie wiem, jak 
czêsto zdarza³y siê w Knyszynie 
ma³¿eñstwa mieszane polsko-
¿ydowskie. Uderza natomiast fakt, 
¿e podczas gdy w Pu³awach, 
Warszawie czy Krakowie 80-90% 
¯ydów mia³o w okresie 
miêdzywojennym nazwiska 
niemieckie, to w Knyszynie (H. 
Stasiewicz, Knyszyn i ziemia 
knyszyñska - 2008) tylko 34% 
¯ydów mia³o nazwiska niemieckie, 
4% rosyjskie, a reszta polskie, co te¿ 
dowodzi daleko posuniêtej 
asymilacji kulturowej, choæ nie 
pozwala stwierdziæ, czy niektóre 
polskie rodziny knyszyñskie maj¹ 
korzenie ¿ydowskie.

Z listów i w³asnych 
wspomnieñ wiem, ¿e ¯ydzi 
mieszkali na ró¿nych ulicach 
Knyszyna, tak¿e kilku i na ulicy 
Bia³ostockiej. Wœród najbli¿szych 
kolegów nie mia³em ¯ydów, ale w 
naszej klasie by³o ich kilku. 
Natomiast moja Babcia mia³a du¿o 
kontaktów z ¯ydami. ¯ydzi 
dzier¿awili u niej owoce w sadzie 
(kupowali je „na pniu” i póŸniej 
pilnowali przed z³odziejami). 
Pieczywo kupowa³o siê w 

O tyglu kultur i religii w Knyszynie

ANDRZEJ RUSZKOWSKI
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¿ydowskiej piekarni, nosi³o siê tam 
ciasta wielkanocne do pieczenia, 
przed Pasch¹, ¯ydzi przysy³ali 
Babci macê w podarunku. Prawie 
wszystkie zreszt¹ sklepy w 
Knyszynie prowadzili ¯ydzi. 
Lodziarz ¿ydowski przyje¿d¿a³ pod 
szko³ê i na pauzach sprzedawa³ 
uczniom lody. Babcia du¿o w ogóle 
ró¿nych spraw gospodarczych 
za³atwia³a z ¯ydami. Tak¿e zawsze 
zamawia³a woŸnicê Jankiela, który 
wyje¿d¿a³ po nas na stacjê. Równie¿ 
autobus do Bia³egostoku by³ chyba 

¿ydowski. Tak, ¿e tu izolacja by³a 
raczej od œwiêta, ni¿ na co dzieñ. I 
osobiœcie nie widzia³em przejawów 
jakiejœ ogólnej niechêci miêdzy 
Polakami i ¯ydami w Knyszynie. 
Choæ indywidualnie zatargi musia³y 
siê zdarzaæ, zwa¿aj¹c na bujny 
temperament mieszkañców 
Podlasia. 

Andrzej Ruszkowski
Pu³awy 13.X.2008

Urodzi³ siê 2 lipca 1928 roku w Knyszynie, gdzie zacz¹³ tak¿e szko³ê. 
Lata 1929-1936 spêdzi³ w Morach pod Warszaw¹, potem jeden rok w 
Knyszynie. Od 1937 roku mieszka w Pu³awach. Magister pedagogiki 
(psychologia ogólna - Uniwersytet Warszawski, 1952). Doktor nauk 
przyrodniczych (UMCS w Lublinie, 1952-1953). Pracownik naukowy 
(entomolog, docent) w Instytutach Rolniczych w Pu³awach.

Opublikowa³ szereg prac naukowych na temat owadów 
zapylaj¹cych, szkodników sadów, nazewnictwa polskiego owadów, a tak¿e z 
dziedziny antropologii.

W latach 1998-2007 opublikowa³ 13 tomików wierszy oraz powieœæ 
„Reporta¿e z przysz³oœci”.

Andrzej Ruszkowski
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elem niniejszego 
artyku³u jest C

zasygnalizowanie badañ nad 
miastem Knyszyn i starostwem w 
latach 1574 - 1602, kiedy by³o pod 
zarz¹dem Jana Zamoyskiego[1]. 

Jan Zamoyski, herbu Jelita 
(1542 - 1605), hetman wielki 
koronny. By³ sekretarzem króla 
Zygmunta II Augusta, doradc¹ 
Stefana Batorego, Zygmunta III 
Wazy. By³ jednym z najlepszych 
dyplomatów, polityków. W 1589 r. 
w celu utrzymania pozycji rodu oraz 
zapobie¿enia rozdrobnieniu maj¹tku 
za³o¿y³ Ordynacjê Zamoysk¹ z 
oœrodkiem centralnym w Zamoœciu. 
Nale¿a³o do niej 5 miast i 149 wsi, 
ok. 3830, 2 km/2.

Jan Zamoyski starostwo 
knyszyñskie i goni¹dzkie otrzyma³ 
na sejmie koronacyjnym od 
Henryka Walezego. Król mimo 
skarg i protestów poprzedniego 
starosty Stefana Bielawskiego nada³ 
starostwo knyszyñskie wraz z 
goni¹dzkim Janowi Zamoyskiemu. 
Dnia 6 kwietnia 1574 roku król 
Henryk Walezy kaza³ Bielawskiemu 
odst¹piæ starostwo wraz z zamkiem 
w Goni¹dzu. Na tym tle dosz³o do 
walk pomiêdzy Zamoyskim a 
Bielawskim. 

Jan Zamoyski walczy³ o 
starostwo knyszyñskie nie tylko ze 
wzglêdów ekonomicznych, ale i 
presti¿owych. Posiadanie na terenie 
starostwa rezydencji królewskiej 
³¹czy³o siê z planami politycznymi 
wielkiego hetmana. 

Starostwo knyszyñskie w 
czasach Jana Zamoyskiego 
rozci¹ga³o siê na obszarze oko³o 684 
km/2. Znaczne obszary tego 
starostwa zajmowa³y bagna i 
mokrad³a, (wid³a Narwi i Biebrzy). 
W granicach tego starostwa le¿a³o 
miasto Knyszyn i 35 wsi o ³¹cznej 
sumie w³ók 1108 1/2 (1576 r.), 1111 
w³. osiad³ych i 72 w³óki puste 
pogorza³e (1591r.)[2].

W 1577 r. Knyszyn posiada³: 
w rynku domów 38, na 13 ulicach 
446, wolnych 16, pogorza³ych 11, 
pustych 6, placów 16, ogó³em 
533[3].

Dnia 18 sierpnia 1577 r. spisano 
„Regestrum wybierania poboru w 
mieœcie knyszyñskiem„:

Miasto Knyszyn 
W³ók miejskich - 132
W³ók wójtowskich - 3
Krzysztofa £ukaszewicza - 1 

w³óka
Pogorza³ych w³ók - 1 
Pustych w³ók - 32 

Knyszyn w rêkach Jana 
Zamoyskiego (1574 -1602)

MARTA  PISZCZATOWSKA
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P³aconych w³ók - 95[4].
Podane s¹ tak¿e ulice. I tak 

w 1577 r. Knyszyn posiada³ 
nastêpuj¹ce ulice: Rynek (cztery 
strony), ulica Starodworna, 
Dworska, Tykocka, Koœcielna, 
Szpitalna, Dowody, Siodlarska, 
Goni¹dzka, Grodzieñska, 
Nadarzyñska, Rozwadowska, KoŸla.
W 1580 r. wed³ug ksiêgi poboru 
wybrano z miasta Knyszyn( liczy³o 
279 domów) i tego¿ starostwa: 
Z w³ók miejskich: 101 z³, 7 gr. 
Od rzemieœlników i komor.: 21 z³. 2 
gr.
Czopow. piwnego z miod: 124 z³, 
17 gr. 
Od pal. I szynku gorza³.: 6 z³, 28 gr. 
Summa percepty: 331 z³, 16 gr. 
W³ók osiad³ych 1111 (razem z 
goni¹dzkim - 30), Pogorz. 72[5].

W 1591 r. z miasta Knyszyn 
wybierano poboru: 
Szossu od domów - 76 z³ 
Z w³ók miesckich No 96 - 48 z³
Od rzemieœlników ró¿nych - 26 z³
Summa z³otych 150[6].
W Knyszynie Zamoyski za³o¿y³ 
szpital[7] i zacz¹³ budowaæ nowy 
koœció³[8]. 

Prace budowlane trwa³y 
d³ugo (od 1579 do 1601 r.). W 
ksiêgach miejskich Knyszyna z 
1600 r. czytamy: Pleban z 
mularzem. O przebranie pieniêdzy 
nad kontrakt, wzglêdem nowo 
murowanego koœcio³a, który mularz 
podj¹³ siê i dachówk¹ pokrywania 
dokoñczyæ. Subscriptio Miko³aj 
Kislisz, dziekan zamoyski, pleban 
knyszyñski, Marcin Protazwicz, 
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mularz knyszyñski[9]. Konsekracji 
Koœcio³a pod wezwaniem 
Wszystkich Œwiêtych, œw. 
Melchiadesa Papie¿a i Mêczennika 
oraz œw. Jacka Wyznawcy dokona³ 
biskup Benedykt Woyna 21 marca 
1601 r.[10]. Jan Zamoyski 
ufundowa³ tak¿e sarkofag, w którym 
z³o¿ono „wnêtrznoœci” króla 
Zygmunta Augusta. Sarkofag 
znajdowa³ siê w Knyszynie w latach 
1572 - 1824[11]. 

W Knyszynie Zamoyski 
dzier¿awi³ tak¿e pozosta³y po 
Zygmuncie Auguœcie zwierzyniec. 
W liœcie z dnia 28 paŸdziernika 
1597 r. do ks. Krzysztofa Radziwi³³a 
Jan Zamoyski dziêkowa³ za ³osie, 
które mu ten obieca³ i kaza³ je 
odprowadziæ do Knyszyna[12]. 

Jan Zamoyski dba³ o 
przysz³oœæ swego syna. Ju¿ w 1602 
r. uzyska³ zgodê od króla Zygmunta 
III na scedowanie starostwa 
knyszyñskiego i goni¹dzkiego na 
swego syna Tomasza. W tym roku 
sporz¹dzono inwentarz[13]. 

Posiadanie miasta Knyszyn i 
starostwa knyszyñskiego by³o 
spraw¹ presti¿ow¹. S¹dzi siê, i¿ 
posiadanie starostwa knyszyñskiego 
przez Jana Zamoyskiego w 
znacznym stopniu u³atwi³o mu 
karierê. Czerpa³ z tych dóbr 
ogromne zyski, starostwo to dawa³o 
mu podstawy finansowe, by³o 
przyk³adem do zorganizowania 
w³asnej Ordynacji Zamoyskiej.
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Z regu³y omawiaj¹c okres 
panowania któregoœ z w³adców 
skupiamy siê na ich najwa¿niejszych 
osi¹gniêciach, stoczonych bitwach, 
zdobytych ziemiach, wydanych 
ustawach itp., a zapominamy o ¿yciu 
prywatnym, codziennych zajêciach, 
zwyk³ych s³aboœciach, zdrowiu czy 
mi³oœci. ¯ycie prywatne Zygmunta 
Augusta bez przesady mo¿na nazwaæ 
tragicznym, gdy¿ zdecydowanie 
wiêcej by³o tych momentów z³ych, 
ni¿ tych, dla których cz³owiekowi 
chce siê ¿yæ. 

Urodzi³ siê on 1 lipca 1520 r. w 
Krakowie, jako syn Zygmunta Starego 
i w³oskiej ksiê¿niczki Bony Sforzy. 
M³ody Zygmunt August wychowuje 
siê na dworze otoczony mi³oœci¹, 
dworzanami i w³oskimi dworkami - 
szybko uczy siê jêzyka w³oskiego. 
Przez pierwsze lata Bona sama szkoli 
swojego syna, nie chce za szybko 
oddaæ go w rêce nauczycieli, obawia 
siê, ¿e mog¹ mieæ wp³yw na pogl¹dy 
m³odego królewicza. Takie d³ugie 
obcowanie tylko z matk¹ i dworkami 
ma negatywny wp³yw na Zygmunta 
Augusta, przyczynia siê do pewnej 
miêkkoœci charakteru. Nawet sama 
królowa mówi³a, ¿e „wybrykiem 
natury jest to, i¿ córka Izabela 
przysz³a na œwiat dziewczynk¹, 
natomiast królewicz ch³opcem”. 
Matka bardzo wczeœnie zadba³a o 
dostojeñstwa swojego syna. Jeszcze 

za ¿ycia Zygmunta I (Starego) rada 
litewska dnia 4. XII. 1522 r. uzna³a 
Zygmunta Augusta, na wypadek 
œmierci ojca, wielkim ksiêciem i 
z³o¿y³a na rêce Zygmunta Starego 
przysiêgê wiernoœci. By³o to 
pogwa³cenie uk³adów Litwy z Polsk¹, 
które zak³ada³y elekcjê ksiêcia za 
zgod¹ panów polskich. By³ to 
niepotrzebny i nieprzemyœlany krok ze 
strony Bony, bo i bez tego jej syn mia³ 
zapewniony tron litewski i polski. 
Zygmunt Stary i Bona wydali akt 
porêki, ¿e syn po uzyskaniu 
pe³noletnoœci zaprzysiêgnie i 
zatwierdzi prawa i przywileje 
koronne. Koronacjê wyznaczono na 
20. II. 1530 r.

 Zygmunt August jest 
zainteresowany g³ównie swoj¹ osoba i 
rozrywkami. By³ zepsuty przez swoje 
powodzenie u pañ, tak¿e opieka i 
wychowanie pod skrzyd³ami Bony nie 
wysz³o m³odemu królowi na dobre. 
„M³ody król jest przystojny i zdaje siê 
posiadaæ najpiêkniejsze zdolnoœci, ale 
boi siê dot¹d bardzo pani matki tak, ¿e 
nic nie robi, nic nie mówi bez jej 
zgody”. To dziêki matce m³ody król 
ma wiele kompleksów, czuje siê 
niedowartoœciowany, co odbija siê na 
otoczeniu, gdy chce udowodniæ swoj¹ 
wy¿szoœæ. By³ wra¿liwy na 
pochlebstwa, wydawa³o siê, ¿e ci¹gle 
ich oczekuje, by³ te¿ bardzo 
podejrzliwy w stosunku do ludzi. 
Nawet stosunki z najbli¿sz¹ rodzin¹ 
nie by³y g³êbokie, oprócz siostry 

Król Zygmunt August
- ¿ycie, œmieræ i pamiêæ

ARKADIUSZ STUDNIAREK
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Izabeli, z któr¹ przyjaŸni³ siê 
serdecznie a¿ do koñca jej ¿ycia. 
Pocz¹tki dzia³alnoœci m³odego króla 
przypadaj¹ na trudny okres. Zygmunt 
Stary czêsto choruje, to wy³¹cza go z 
¿ycia politycznego. Wykorzystuje to 
Bona dla umocnienia swoich 
wp³ywów. Z czasem jej wp³yw na 
króla jest tak du¿y, ¿e postronny 
œwiadek Marsupino tak o tym pisa³: 
„Król jegomoœæ nie ma silnej woli, tak 
jak na wêdzidle trzymany. Wszystko 
ma w rêku królowa Bona. Bona jedna 
ca³ym pañstwem rz¹dzi, wszystkim 
rozkazy wydaje i tak ju¿ naprzykrzy³a 
siê wszystkim przedniejszym panom i 
szlachcie, ¿e ledwie potrafi¹ znieœæ j¹ 
do koñca ¿ycia starego króla”. 
Ambitna i rz¹dna wp³ywów Bona 
nadal kieruje starym królem. To 
wszystko obserwuje m³ody Zygmunt, 
powstaje u niego niechêæ do kobiet 
mocnych, mieszaj¹cych siê w sprawy 
polityki pañstwa. Niew³aœciwe relacje 
z matk¹ mia³y miejsce i odbicie na 
p³aszczyŸnie politycznej jak i 
psychologicznej. Zygmunt August 
kocha³ swoj¹ matkê, ale by³a to 
mieszanina kilku uczuæ: mi³oœci, 
przywi¹zania, uleg³oœci, lêku i 
nienawiœci

Od najm³odszych lat, co 
wówczas by³o normalne, 
dyskutowano na temat jego 
przysz³ego o¿enku. Kandydatkami 
by³y najpierw córki Franciszka I, 
króla Francji, a póŸniej El¿bieta, 
córka Ferdynanda Habsburga. Uk³ad 
przedœlubny podpisano ju¿ w 1530 r., 
natomiast œlub 17  letniej 
Habsbur¿anki z Zygmuntem 
Augustem odby³ siê dopiero w 1543 
r.[1]Praktycznie El¿bieta 
spowinowacona by³a z wiêkszoœci¹ 
monarchów europejskich. Niestety 

prywatnie by³a osob¹ w¹t³a, 
chorowa³a na padaczkê i nie 
nacieszy³a siê d³ugo ¿yciem, gdy¿ 
umar³a w Wilnie dwa lata po œlubie. 
Ale i sam król wed³ug wspó³czeœnie 
mu ¿yj¹cego nuncjusza Juliusza 
Ruggieri'ego, by³ „miernego wzrostu, 
bardzo szczup³y i chudy, czarno 
zarasta, ma brodê rzadk¹, p³eæ œniad¹, 
i nie zdaje siê byæ bardzo silnej, ale 
raczej delikatnej konstytucji, i dlatego 
nie mo¿e wytrzymaæ wielkich trudów 
i niewczasów ¿ycia, i czêsto cierpi na 
podagrê."

Zygmunt August w m³odoœci 
otrzyma³ staranne wykszta³cenie, 
przejawia³ zainteresowanie literatur¹, 
sztuk¹ i nauk¹, zaprasza³ na swój 
dwór wybitnych twórców tego okresu 
(m.in. Jana Kochanowskiego czy 
£ukasza Kórnickiego[2]). Zainicjowa³ 
prace przy przebudowie zamku 
dolnego i katedry w Wilnie, a tak¿e 
Zamku Królewskiego w Warszawie. 
By³ mi³oœnikiem tkactwa 
artystycznego (arrasy wawelskie[3]), 
z³otnictwa i haftów. W 1553 r. podczas 
zaœlubin z trzeci¹ ¿on¹, Katarzyn¹ 
Habsbur¿ank¹, znalaz³a siê zachowana 
w du¿ej czêœci do dziœ seria gobelinów 
ze scenami biblijnymi, nazwana przez 
króla Wiedeñskimi. Pod koniec ¿ycia 
króla kolekcja arrasów (kunsztownie 
wykonanych tkanin, sprowadzanych 
g³ównie z Brukseli) osi¹gnê³a liczbê 
350 sztuk. Arrasami ozdabiano te¿ 
rezydencjê knyszyñsk¹ w czasie 
pobytu króla. Gdy Zygmunt August 
opuszcza³ Knyszyn, Jakub Zaleski 
tkaniny wywozi³ do pobliskiego 
Tykocina.

Po objêciu w³adzy na Litwie i po 
œmierci królowej El¿biety m³ody król 
nie usi³owa³ ju¿ zachowywaæ pozorów 
dobrego zachowania. Oddaje siê 
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zabawom i przyjemnoœciom. Mimo 
takiego stylu ¿ycia usi³uje 
przeprowadziæ wiele zmian w 
gospodarce. Od matki przej¹³ 
przekonanie, ¿e podstaw¹ 
funkcjonowania pañstwa jest dobry 
pieni¹dz. Poleci³ uporz¹dkowaæ 
sprawy monetarne w Ksiêstwie, mia³ 
du¿e zrozumienie dla spraw 
gospodarczych, popiera³ rozwój 
rzemios³a, kopalni surowców, 
usprawnienia dróg i transportu. 
Przyczyni³ siê bardzo do rozwoju 
Wilna - zamek wileñski by³ dla niego 
tym, czym dla Zygmunta Starego 
Wawel. Król Zygmunt Stary umiera 1. 
IV. 1548 r.

Pocz¹tek jego samodzielnych 
rz¹dów wype³niony by walk¹ o 
uznanie zwi¹zku z Barbar¹ 
Radziwi³³ówn¹, córk¹ Jerzego 
Radziwi³³a, kasztelana wileñskiego i 
hetmana wielkiego litewskiego, 
wdow¹ po Stanis³awie Gaszto³dzie 
wojewodzie nowogrodzkim, któremu 
sprzeciwia³a siê jego matka Bona, a 
wraz z ni¹ szlachta i magnateria 
koronna. Jednak Zygmunt August 
zawar³ potajemnie ma³¿eñstwo z 
piêkn¹ Barbar¹, prawdopodobnie 
przymuszony do niego przez jej braci, 
natomiast jak ju¿ wspomina³em 
wbrew woli swej matki. Gdy 
ma³¿eñstwo zosta³o ujawnione, 
magnateria uzna³a go za mezalians, 
godz¹cy w powagê korony polskiej. 
Mimo to Barbara zosta³a koronowana 
na królow¹ Polski 4 grudnia 
(podawana jest te¿ data 7 grudnia)[4] 
1550 r., ale jak to czêsto bywa³o w 
¿yciu króla, rozwi¹zanie sporu 
przysz³o samo, gdy¿ ju¿ w nastêpnym 
roku zmar³a i pochowana zosta³a w 
katedrze wileñskiej.

W odczuciu szlachty i panów 

polskich zwi¹zek z Barbar¹ oznacza³, 
¿e król ostentacyjnie ich lekcewa¿y, 
co wzi¹wszy pod uwagê, ¿e królowie 
polscy nie byli dziedzicznymi 
w³adcami absolutnymi, i chc¹c nie 
chc¹c, musieli liczyæ siê ze zdaniem 
sejmu i rady królewskiej - Ÿle wró¿y³o 
panowaniu Zygmunta Augusta. 
Wielkopolska grozi³a rokoszem i 
detronizacj¹ w³adcy, Po kraju kr¹¿y³a 
anonimowa broszura, w której 
monarchê wzywano, by oddali³ od 
siebie „niecnotliw¹ ma³¿onkê”, a ca³a 
Polska a¿ hucza³a od plotek o 
haniebnych obyczajach Barbary.[5] 
Jak by jednak na to nie patrzeæ 
zwi¹zek króla i Barbary by³ jednym z 
najwiêkszych romansów 
dynastycznych w naszych dziejach, 
by³a to wielka mi³oœæ, a póŸniej 
ma³¿eñstwo, którym od wieków 
towarzyszy ponura legenda o 
zabójstwie pope³nionym na 
znienawidzonej synowej przez 
królow¹ Bonê. W rzeczywistoœci fakt 
taki nigdy nie znalaz³ ¿adnego 
potwierdzenia. Oficjalnie mówiono o 
jakimœ „kamieniu w ¿ywocie”, na 
który Barbara cierpia³a podobno od 
lat. Dworzanie szeptali po katach o 
chorobie francuskiej, a dziœ wiêkszoœæ 
badaczy uwa¿a, ¿e by³a to postaæ raka 
narz¹dów p³ciowych.[6] Barbara 
zmar³a 8 maja 1551 r.

S³ynna siê sta³a póŸniej ¿a³oba 
Zygmunta Augusta. Król towarzyszy³ 
zw³okom ¿ony z Krakowa a¿ do 
Wilna; do koñca ¿ycia te¿ ubiera³ siê 
na czarno, choæ uciech doczesnych nie 
unika³ i zdarza³o mu siê nawet szerzyæ 
zgorszenie na Wawelu. Dramatyczn¹ 
wymowê maj¹ doœæ czêsto 
wystêpuj¹ce obrazy, na których 
przedstawiono znan¹ z opisów scenê 
wywo³ywania ducha Barbary 
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Radziwi³³ówny przez czarnoksiê¿nika 
Twardowskiego. Ile by³o w tym 
prawdy, ile zaœ iluzji - trudno dziœ 
stwierdziæ. Wed³ug legendy s³ynny 
mag mia³ podstawiæ Barbarê Gi¿ankê, 
kobietê jedynie ³udz¹co podobn¹ do 
zmar³ej królowej. Wiadomo tylko, ¿e 
zrozpaczony Zygmunt August na 
pewien czas pogr¹¿y³ siê w 
spirytyzmie.

Zygmunt o¿eni³ siê jeszcze 
trzeci raz w 1553 r., z ksiê¿niczk¹ 
Katarzyn¹ Austriack¹ wdow¹ po 
Franciszku III, m³odsz¹ siostr¹ swej 
pierwszej ¿ony. Jednak polski król nie 
mia³ szczêœcia w ma³¿eñstwach, jego 
ostatnia ¿ona, Katarzyna 
Habsbur¿anka, by³a kobiet¹ o 
nadmiernej tuszy, która uwydatnia³a 
jej pospolite rysy, cierpia³a na 
epilepsjê i przypad³oœci gastryczne - 
nie by³a to „trafiona” niewiasta dla 
króla, wytwornego w³adcy o gustach 
estety. Bardzo szybko nabra³ król do 
ma³¿onki odrazy, wstrêtu, a co za tym 
idzie dystansu. Nieuchronnie zbli¿a³ 
siê moment rozpadu królewskiego 
zwi¹zku. Rozejœcie siê pary 
królewskiej nast¹pi³o w 1563 r., kiedy 
to Zygmunt August umieœci³ swoja 
¿onê w Radomiu. Pobyt królowej z 
dala od króla sta³ siê powodem wielu 
plotek i domys³ów. Król tymczasem 
zacz¹³ czyniæ starania rozwodowe. 
Postanowi³ nawet tê kwestiê 
przedstawiæ na sejmie w taki sposób, 
aby inicjatywa wysz³a od pos³ów. Na 
sejmie w 1565 r. Jakub Ostróg 
wzywa³ innych, aby upomnieli króla, 
„¿eby porzuceniem królowej nie 
wyzwala³ gniewu bo¿ego na siebie i 
na pañstwo swoje, ale raczej 
naœladuj¹c Dawida powsta³ z grzechu 
i zaradzi³ ostatecznemu 
niebezpieczeñstwu, jakim 

bezdzietnoœæ zagra¿a jego pañstwom”. 
Król by³ g³uchy na te proœby, 
skierowa³ pismo o rozwód do papie¿a, 
jednak silne wp³ywy Habsburgów 
przes¹dzi³y z góry o decyzji papie¿a 
Piusa IV w tej sprawie. Czyniono 
starania, aby para królewska zesz³a siê 
ze sob¹, ale nie odnoszono na tym 
polu ¿adnych, najmniejszych choæby 
sukcesów. Królowa Katarzyna 
postanowi³a opuœciæ Polskê, wyje¿d¿a 
do Wiednia 08.10.1566 r. Potem 
przebywaj¹c w Czechach choruje na 
febrê oraz nie¿yt ¿o³¹dka. Wobec 
braku jakichkolwiek perspektyw i 
nadziei na powrót do Polski, królowa 
postanowi³a w 1567 r. na sta³e osi¹œæ 
w nowo odœwie¿onym zamku w 
Linzu. „Dziœ królowa polska z 
wielkim ¿alem ca³ego Wiednia 
odje¿d¿a do Linzu, gdzie zamierza 
mieszkaæ przez jakiœ czas. 
Towarzyszyli jej Jego Cesarska Moœæ, 
arcyksi¹¿ê Karol, ambasador Polski i 
inni panowie”. Zmar³a 28.02.1572 r., 
mówi³a „¿e umiera chêtnie ze wzglêdu 
na dobro, które przyniesie jej zgon”.

W dokumentach zachowa³y siê 
jeszcze informacjê o paniach, które 
wywar³y wiêkszy wp³yw na ¿ycie 
króla, pomijaj¹c oczywiœcie s³awne 
sokol¹tka: Zuzanna Or³owska, 
naturalna córka kanonika 
krakowskiego, Anna Zaj¹czkowska, 
szlachcianka i Barbara Gi¿anka, córka 
Jana, rajcy Starej Warszawy, która na 
d³u¿ej zagoœci³a w sercu króla. 
Gi¿anka, która z pocz¹tku by³a 
bernardynk¹ w klasztorze 
znajduj¹cym siê nieopodal 
królewskiego zamku, pojawi³a siê na 
dworze dziêki sprytnie uknutej 
intrydze. "Wypatrzy³" j¹ Miko³aj 
Mniszech i z pomoc¹ dostawcy 
¿ywnoœci, ¯yda Idzima, dosta³ siê do 



HISTORIA

29

klasztornej celi, w której równie¿ nie 
napotka³ oporu. Mniszech nie by³ w 
ciemiê bity i szybko postanowi³ 
wykorzystaæ niezwyk³e podobieñstwo 
Gi¿anki do zmar³ej królowej. 
Namówi³, wiêc króla na seans 
spirytystyczny, na którym bêdzie 
mo¿na przywo³aæ ducha Barbary. 
Zdarzenie mia³o miejsce noc¹ z 7 na 8 
stycznia 1569 r., a uczestniczyli w 
nim prawdopodobnie wtajemniczeni 
w ca³¹ sprawê astrologowie 
Proboszczowic i Gradowski oraz 
„czarnoksiê¿nik” Twardowski. W 
œwietle kilku p³on¹cych œwiec 
pokazano królowi z daleka 
ucharakteryzowan¹ Gi¿ankê. 
Wra¿enie by³o ogromne. W³adca 
zemdla³ i trzeba by³o przywo³aæ 
lekarza. Odczekawszy kilka tygodni, 
Mniszech zakomunikowa³ wreszcie 
Zygmuntowi, i¿ spotka³ kobietê 
uderzaj¹co podobn¹ do wywo³anej 
niedawno zjawy. Intryga powiod³o siê 
na tyle, ¿e dwa lata póŸniej Gi¿anka 
powi³a córkê, a ojcostwo bez trudu 
wmówiono Zygmuntowi. W tym 
czasie jej wp³ywy sta³y siê tak du¿e, 
¿e to ona decydowa³a o nominacjach 
na marsza³ka wielkiego koronnego 
czy biskupa krakowskiego. Ca³y dwór 
k³ania³ siê i zabiega³ o sympatiê 
sprowadzonej przez ni¹ na Wawel 
œwity tj. matki, szwagra 
Szaw³owskiego i ¯yda Idzima. W 
koñcu kilku mo¿nych z Korony i 
Litwy zawi¹za³o spisek, którego 
celem by³o pozbycie siê szarogêsz¹cej 
siê kamaryli. Nie uda³o siê jednak 
sprawy utrzymaæ w tajemnicy i 
ostrze¿ony w porê monarcha 
wyprawi³ Gi¿ankê wraz z rodzin¹ na 
Podlasie, dok¹d sam - nie bacz¹c na 
postêpuj¹c¹ chorobê - niebawem 
wyruszy³.[7] 

Król przywi¹zywa³ du¿¹ wagê 
do oprawy zewnêtrznej. Otacza³ siê 
znakomitymi lekarzami, kuglarzami, 
komediantami. Wielk¹ pasj¹ króla 
by³y polowania, król kocha³ konie - w 
jego stajniach by³o ich oko³o 3 000. 
Kocha³ te¿ muzykê, mia³ zami³owanie 
do kolekcjonowania klejnotów i 
innych przedmiotów sztuki 
zdobniczej. Utworzy³ na zamku 
wileñskim galeriê obrazów, mia³ 
wielkie zbiory ksi¹g, po które rzadko 
siêga³, traktowa³ je bardziej jako 
eksponaty w swojej kolekcji. Mia³ te¿ 
du¿e zdolnoœci oratorskie i literackie. 
Bardzo interesowa³ siê histori¹, sztuk¹ 
i nauk¹, ale w sprawach opieki nad 
przedstawicielami ówczesnej elity 
kulturalnej kierowa³ siê wzglêdami 
politycznymi. Nie chcia³ jawnie 
anga¿owaæ siê w opiekê nad ludŸmi, 
których pogl¹dy budzi³y sprzeciw 
przedstawicieli koœcio³a katolickiego. 
Zygmunt August wychowywany by³ w 
duchu renesansowej kultury, wyrós³ w 
doœæ swobodnej atmosferze domu 
królowej Bony, gdzie krytycznie 
rozprawiano o polskim koœciele. Du¿y 
wp³yw na postawê króla do spraw 
koœcio³a mia³ jego pobyt w Wilnie. 
Zwiedza³ cerkwie i klasztory 
prawos³awne, interesowa³ siê ¿yciem 
religijnym innych wyznañ. To w 
du¿ym stopniu wp³ynê³o na 
ukszta³towanie siê przekonañ, ¿e 
rz¹dziæ mo¿na Polsk¹ i Litw¹ tylko z 
zachowaniem tolerancji wobec 
poszczególnych religii i obrzêdów. 

Przez cudzoziemców 
postrzegany by³ jako monarcha, który 
nie spieszy siê z podejmowaniem 
decyzji, odk³ada³ za³atwienie wa¿nych 
spraw na póŸniej. Nuncjusz Ruggieñ 
pisa³ o nim „Nie jest w mówieniu 
bardzo obfity, lecz skryty, ostro¿ny i 
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niedowierzaj¹cy. W negocjacji 
okazuje niepospolite zdolnoœci, lecz w 
odpowiedziach swych wyra¿a siê tak 
dwuznacznie, ¿e w ka¿dym razie 
mo¿e im nadaæ przeciwne znaczenie i 
³atwo poj¹æ, ¿e ma na celu nie 
odejmowaæ nigdy nadziei tym, z 
którymi ma do czynienia”. Zwano go 
„dojutrkiem”, zarzucano brak silnej 
woli i œmia³oœci w dzia³aniu. Bystry 
obserwator mo¿e dostrzec, ¿e by³o to 
celowe dzia³anie i konsekwentnie 
stosowany sposób realizowania 
zamierzeñ politycznych. Tak pisa³ 
król do Jana Chodkiewicza w 1567 r. 
„...Ka¿de rzeczy, które powoli i z 
dobrym powa¿aniem id¹ - po¿yteczne, 
a prêdkie rado szkodliwe bywaj¹”. 
By³a to dewiza postêpowania 
Zygmunta Augusta. Wielu mu 
wspó³czesnych mówi³o o nim, ¿e król 
jest cierpliwy i t¹ cierpliwoœci¹ 
zwyciê¿a. Na medalach z podobizn¹ 
króla s¹ napisy „twarde cierpliwoœci¹ 
³amie” - jest to potwierdzenie jego 
taktyki w polityce, która dawa³a 
oczekiwane rezultaty. By³ w³adc¹ o 
wysokiej kulturze umys³owej, 
uprzejmy, wykwintny. Mia³ 
szczególne przekonanie o godnoœci, 
dostojeñstwie i  znaczeniu osoby 
króla. Lubi³ porz¹dek i ³ad, by³ 
przeciwnikiem gwa³townych zmian. 
Zniechêcony by³ do szlachty opozycj¹ 
antykrólewsk¹ przeciw ma³¿eñstwu z 
Barbar¹, a szlachta domaga³a siê teraz 
zmian.. Jednak nie mieli jasno 
sprecyzowanych planów, sprawy 
polityczne ³¹czono ze sprawami 
religijnymi. Król zna³ postulaty 
szlachty, jednak obawy przed 
ograniczeniem suwerennoœci jego 
w³adzy sk³oni³y go do od³o¿enia tej 
sprawy na póŸniej. Czeka³ na lepsz¹ 
okazjê zgodnie ze swoj¹ zasad¹, ¿e to, 

co robi siê szybko robi siê Ÿle, a 
rzeczy bardzo dobre wymagaj¹ czasu i 
rozwagi. Jednak obawa przed 
samowolnymi zjazdami szlachty 
przewa¿a i podejmuje decyzjê o 
porozumieniu. Doceni³ si³ê i 
znaczenie obozu egzekucyjnego a 
jednoczeœnie dostrzeg³ szansê 
wzmocnienia swojej pozycji i 
uzdrowienia gospodarki skarbowej. 
Mo¿na te¿ sadziæ, ¿e takie 
rozwi¹zanie król planowa³ i 
przygotowywa³ ju¿ wczeœniej.

Zygmunt August by³ królem 
rz¹dz¹cym dobrze. Na plus nale¿y mu 
z pewnoœci¹ zaliczyæ opanowanie 
Inflant w³aœciwych. Dziêki temu 
znacznie wzros³o znaczenie Polski nad 
Morzem Ba³tyckim. Zygmunt August 
prowadzi³ równie¿ bardzo rozwa¿n¹ 
politykê z Turcj¹, która zapewnia³a 
mu spokój na po³udniowej granicy. Na 
minus mo¿emy mu zapisaæ wojny z 
Rosj¹, które spowodowa³y 
zmniejszenie siê terytorium Litwy.

W polityce wewnêtrznej d¹¿y³ 
Zygmunt August do wzmocnienia 
w³adzy królewskiej i granicy 
pañstwowej. Budowa³ zamki 
warowne, organizowa³ obronê kresów 
po³udniowo-wschodnich, stworzy³ 
sta³¹ armiê zaciê¿n¹, zwan¹ wojskiem 
kwarcianym. Rozumia³ znaczenie 
dostêpu do morza i stara³ siê nawet 
budowaæ flotê wojenn¹ na Ba³tyku. 
Ostatnim jego wielkim osi¹gniêciem 
by³o doprowadzenie zacieœnienia 
wiêzów polsko-litewskich. 
Dotychczasowa osobista unia z Litw¹ 
zosta³a przekszta³cona w uniê realn¹. 
Oprócz osoby króla ³¹czy³ te dwa 
kraje wspólny sejm i inne instytucje 
pañstwowe. Unia ta, zwana Uni¹ 
Lubelsk¹ zosta³a uchwalona na sejmie 
w Lublinie w 1569 r.
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Za datê narodzin w Polsce 
poczty, jako sformalizowanej 
instytucji publicznej uwa¿a siê 18 
paŸdziernika 1558 r., kiedy to król 
Zygmunt August „ustanowi³ sta³e 
po³¹czenie pocztowe miêdzy 
Krakowem a Wenecj¹ przez Wiedeñ, 
za pomoc¹ poczty, czyli koni 
rozstawnych”. Powo³ana przez 
Zygmunta Augusta poczta mia³a 
s³u¿yæ przede wszystkim utrzymaniu 
sta³ych kontaktów dyplomatycznych i 
gospodarczych z innymi krajami 
europejskimi. Król chcia³ tak¿e 
zabezpieczyæ siê przed kontrol¹ 
poczty cesarskiej, za poœrednictwem, 
której przewo¿ono dotychczas polskie 
listy do W³och. Decyzjê o utworzeniu 
poczty przyspieszy³y równie¿ w³asne 
interesy króla. Otó¿ w rok po œmierci 
Bony, to jest w 1558 roku, król 
Zygmunt August wszcz¹³ proces o 
spadek po swojej matce. Bona, 
pochodz¹ca ze starej i znakomitej 
rodziny Sforzów, postanowi³a opuœciæ 
Polskê, wywo¿¹c z niej zgromadzone 
w ci¹gu ponad 40 lat bogactwa. Gra 
sz³a o wielk¹ stawkê: dwa miliony 
z³otych polskich w gotowiŸnie, zwrot 
po¿yczonych przez królow¹ cesarzowi 
Karolowi V 150 tys. dukatów, które 
królowa bez wiedzy syna po¿yczy³a 
ze szkatu³y pañstwowej, oraz 
potwierdzenie praw Zygmunta 
Augusta do sukcesji w³oskiej, nie 
licz¹c klejnotów, kosztownoœci, 
sprzêtów i statków, które Bona zabra³a 
ze sob¹. Chodzi³o równie¿ o 
niebagateln¹ sumê 430 tysiêcy 
dukatów, po¿yczon¹ Filipowi II 
hiszpañskiemu. Wyegzekwowanie jej 
od d³u¿ników napotyka³o na wiele 
trudnoœci. W Neapolu, Rzymie, 
Wiedniu i Madrycie niemal bez 
przerwy przebywali polscy dyplomaci, 

agenci oraz doradcy. W sprawê 
zamieszani byli zarówno 
Habsburgowie, jak i król Hiszpanii 
(po którego stronie królowa 
opowiedzia³a siê przeciw Rzymowi), 
papie¿ i król francuski. Dlatego te¿ dla 
utrzymania sta³ej ³¹cznoœci pomiêdzy 
nimi a królem polskim bardzo 
przydatne by³o wprowadzenie 
regularnego po³¹czenia pocztowego.

Na d³u¿ej te¿ w sercu króla 
zagoœci Knyszyn. To za jego czasów 
wybudowano ratusz na rynku, ³aŸnie, 
budynek wagi, wybrukowano ulice. 
Oczywiœcie nie mo¿na zapominaæ o 
rezydencji monarszej. Autorem dworu 
knyszyñskiego by³ in¿ynier wojskowy, 
budowniczy i nadworny architekt 
króla Zygmunta I - Job Bretfus.[8]W 
zespole dworskim znajdowa³o siê 
szereg starszych i nowszych budowli. 
O ich wygl¹dzie, otoczeniu i 
rozk³adzie pomieszczeñ we wnêtrzach 
decydowa³y nie tylko wzglêdy 
u¿ytkowe, uwzglêdniano tak¿e 
poczucie piêkna (ogrody i altany przy 
domu króla) oraz to wszystko, co by³o 
zwi¹zane z typem królewskiej 
rezydencji - myœliwskiego dworca z 
okaza³ym zwierzyñcem, licznymi 
stajniami i odpowiednim pocztem 
s³u¿by.[9] W sumie Ÿród³a historyczne 
notuj¹ 22 pobyty króla w Knyszynie 
obejmuj¹ce ³¹cznie 495 dni. Król 
najchêtniej przebywa³ w swej 
rezydencji przygotowuj¹c siê do 
sejmów (np. 1554 r., 1565 r., 1564 r., 
1567 r.), lub po ich zakoñczeniu 
(1563, 1564, 1565, 1569). Chêtnie te¿ 
rozdawa³ w podlaskiej rezydencji 
wakuj¹ce urzêdy i krzes³a senatorskie. 
W Knyszynie król czêsto 
wypoczywa³, st¹d w³ada³ 
Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów. 
Podpisa³ wiele dokumentów m.in. 
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pierwsz¹ w Polsce Ustawê Morsk¹ i 
Leœn¹.

W sporz¹dzonym przed œmierci¹ 
testamencie ostatni z Jagiellonów 
nawi¹zywa³ do swego najwiêkszego 
dzie³a, jakim bez w¹tpienia by³a unia 
lubelska: Przeto tym naszym 
testamentem obojem pañstwu, Koronie 
Polskiej i Wielkiemu Ksiêstwu 
Litewskiemu, dajemy, okazujemy, 
zostawiamy mi³oœæ, zgodê, jednoœæ, 
któr¹ przodkowie naszych nazwali po 
³acinie unij¹ i mocnymi spiski, spóln¹ 
obywatelów obojga pañstwa przysiêg¹ 
utwierdzonymi, na wiecznoœæ 
ukrzepili.[10]

Niemal wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej zaskoczy³a smutna 
wiadomoœæ. W dniu 7 lipca 1572 r. o 
godzinie pi¹tej po po³udniu w dworcu 
knyszyñskim zmar³ w wieku 52 lat 
król Zygmunt August. Stanis³aw 
Sêdziwój Czarnkowski, referendarz 
koronny, w czasie œmiertelnej choroby 
monarchy w Knyszynie nak³ania³ 
umieraj¹cego do spowiedzi, a w 
godzinê œmierci czyta³ Pismo Œwiête. 
On te¿ ubiera³ cia³o królewskie i 
wystawi³ na widok publiczny.[11]

Niestety ostatnie dni króla 
po³¹czone by³y z grabie¿¹ maj¹tku 
ruchomego, który to skandal rozniós³ 
siê szerokim echem po ca³ej 
Rzeczypospolitej. Domagano siê z 
ca³¹ stanowczoœci¹ ukarania winnych. 
Nie wykaza³ siê w szczególnoœci 
wiernoœci¹ i oddaniem dowódca 
stra¿y w dworcu - Miko³aj Konarski 
dowódca stra¿y w dworcu 
knyszyñskim, zezna³ póŸniej, ¿e szeœæ 
dni po œmierci monarchy Jerzy i 
Miko³aj Mniszchowie uprosili go, aby 
„szkatu³ê przez szeœciu s³ug ledwo 
udŸwigniêt¹ w swoim sklepie 

(piwnicy - przyp. autora) przechowa³”. 
Kufer zosta³ wywieziony, „ o czem nie 
wiedzia³a ani Gi¿anka, ani ktokolwiek 
b¹dŸ z jej krewnych”. Konarski doda³ 
te¿, ¿e „aczkolwiek sam nie widzia³, 
ale od naocznych œwiadków trabantów 
s³ysza³, i¿ s³udzy Miko³aja Mniszcha 
w nocy po œmierci królewskiej 
wynosili wory na³adowane z ³o¿nicy 
królewskiej na podwórze”. Natomiast 
dworzanin Kasper Irzykowicz pisa³ w 
liœcie z Knyszyna, datowanym na 18 
lipca 1572 r., ¿e w skarbie królewskim 
znaleziono tylko 10 003 z³, „bo jedno 
kochankowie pobrali, pierzynki 
uwi¹zuj¹c z okna wyciskali; drugie siê 
kurwom rozda³o, jako siê ju¿ Gi¿anka 
zna, ¿e ma 10 000 w zachowaniu 
czerwonych z³otych przy sobie”.[12] 

Jako przyczynê œmierci króla 
podano:„Ogólne os³abienie organizmu 
wskutek ciê¿kiego ataku kamicy 
nerkowej (po³¹czonego z wyjœciem 
trzech kamieni), gruŸlicy (w daleko 
posuniêtym stadium), podagry oraz 
gor¹czki”. Niew¹tpliwie os³abienie 
organizmu spowodowane by³o 
nieustannym leczeniem chorób 
wenerycznych. Istnieje te¿ 
prawdopodobieñstwo, ¿e œmieræ króla 
przyœpieszy³a zaraza przyniesiona 
przez dworzan królewskich. 

12 lipca 1572 r. ksi¹dz Stanis³aw 
Fogelweder pisa³: Wpierw cia³o 
owiniêto p³ótnem woskowym i 
w³o¿ono na nie koszule z p³ótna 
flamandzkiego, na koszulê „giermak 
na kszta³t rewerendy z adamaszku 
czerwonego”, spiêty z³otym sznurem 
opasuj¹cym cia³o. Na to wdziano albê 
z bia³ej kitajki, a na ni¹ dalmatykê 
z³otog³ow¹. Na wierzch w³o¿ono 
p³aszcz z altembasu. Na palce 
w³o¿ono dwa wielkie pierœcienie: 
szmaragdowy i szafirowy, na rêce 
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jedwabne rêkawiczki, a na nie 
blachownice ¿elazne, na nogi buty 
z³otog³owe i poz³ociste ostrogi. Na 
g³owê w³o¿ono biret z czerwonego 
at³asu, a potem osadzono koronê. Do 
boku przypasano miecz w srebrnej 
pochwie, a obok niego z³o¿ono ber³o i 
jab³ko. Na piersiach z³o¿ona by³a 
srebrna poz³acana tabliczka z 
inskrypcj¹.[13]Mumifikacjê zw³ok 
przeprowadzi³ w pierwszej dobie po 
œmierci Franciszek Wolski z Tykocina, 
gdy¿ z relacji naocznego œwiadka 
Kaspra Irzykowicza wynika, ¿e zw³oki 
na publiczny widok wystawiono ju¿ 
nazajutrz po œmierci, czyli 8 
lipca.[14]Do dnia 24 sierpnia 1572 r. 
zw³oki króla pozosta³y w Knyszynie, a 
nastêpnie przewieziono je do 
Tykocina. Dopiero po roku, 10 
wrzeœnia 1573 r. kondukt pogrzebowy 
ruszy³ z Tykocina do Krakowa. 

Mumifikacja zw³ok króla 
sprawi³a, ¿e szcz¹tki króla Zygmunta 
Augusta spoczê³y a¿ w dwu 
sarkofagach. Pierwszy z nich, jak 
powszechnie wiadomo, znajduje siê w 
katedrze na Wawelu w kaplicy 
Zygmuntowskiej. Krakowski 
nagrobek królewski jest dzie³em Santi 
Gucciego, a ufundowa³a go Anna 
Jagiellonka, siostra zmar³ego. Drugi 
sarkofag, zawieraj¹cy serce i 
wnêtrznoœci królewskie, zbudowano w 
knyszyñskim koœciele farnym i 
zachowa³ siê do roku 1824.[15] 
Fundatorem tego ostatniego by³ Jan 
Zamoyski - starosta knyszyñski. Po 
œmierci króla - przejawia on szersz¹ 
dzia³alnoœæ budowlan¹. Buduje w 
mieœcie koœció³ i szpital, a budynki 
zespo³u dworu królewskiego 
dostosowuje do w³asnych potrzeb.[16]

Sarkofag knyszyñski ustawiony 
zosta³ w koœciele œw. Jana Ewangelisty 

zbudowanym w 1520 r. Koœció³ 
usytuowany by³ w œrodku rynku 
miejskiego. Przetrwa³ ponad sto lat i 
na pocz¹tku lat 30-ych XVII w. w 
miejscu starego, rozpoczêto budowê 
nowej, drewnianej œwi¹tyni. Ta z kolei 
przetrwa³a do 1824 r. W roku 1824 
dnia 13 Oktobra komisarz ziemski 
bia³ostocki wielmo¿ny O³dakowski 
drewniana dzwonnicê na rynku, na 
swoim w³asnym placu rozkaza³ policji 
i kwateruj¹cym w tê porê w Knyszynie 
¿o³nierzom zwieœæ ze swego miejsca 
bez wiedzy duchownej zwierzchnoœci i 
poleci³ takow¹ dzwonnicê nie 
rozbieran¹ lecz za pomoc¹ lin, przy 
u¿yciu mnóstwa ludzi, œrub 
ciesielskich winduj¹cych w górê 
ciê¿ary wywrócono, drzewa znaczn¹ 
czêœæ po³aman¹ i ca³¹ w³aœnie 
zniszczon¹ zwieŸæ na cmentarz pod 
koœció³. Wszystko ostatecznemu 
zepsuciu zosta³o.[17]

Królewski sarkofag z sercem 
króla móg³ zostaæ przeniesiony do 
parku w dawnej rezydencji starosty 
knyszyñskiego, gdzie Krasiñscy 
urz¹dzili romantyczny ogród z 
narodowymi pami¹tkami jak sugeruje 
prof. J. Maroszek.[18] Ks. Cyganek w 
swej kronice twierdzi, ¿e wed³ug 
tradycji ustnej sarkofag zosta³ 
umieszczony w 1824 r. w kryptach 
obecnego koœcio³a parafialnego. 
Wed³ug niego ma siê na nim 
znajdowaæ sentencja: Kto mnie 
zamkn¹³, ten mnie i otworzy.[19] Nie 
mo¿na te¿ wykluczyæ aspektu 
szabrowniczego. Bardzo 
prawdopodobne, ¿e sarkofag zosta³ 
skradziony z myœl¹ o rzekomych 
kosztownoœciach w jego wnêtrzu, a 
nastêpnie dla zatarcia œladu po prostu 
porzucony. 

Ks. Walentynowicz twierdzi³, ¿e 
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znalaz³ marmurowe i granitowe 
u³omki jakiejœ konstrukcji i umieœci³ 
je w parkanie krypniañskiego 
koœcio³a, dodaj¹c napis, ¿e s¹ to 
szcz¹tki królewskiego sarkofagu. Na 
jakiej podstawie tak s¹dzi³ i jak dosz³o 
do opisywanego znaleziska nie wiemy 
i nie bêdziemy ju¿ wiedzieli, gdy¿ 
swoj¹ tajemnicê ks. Walentynowicz 
zabra³ do grobu. Po ostatnim 
ods³oniêciu krypt pod knyszyñskim 
koœcio³em niektórym mocniej zabi³y 
serca i oczy wyobraŸni skupi³y siê na 
nieznanych skarbach, w tym tak¿e na 
tak wytêsknionym sarkofagu. Czy 
serce króla na nowo ujrz¹ potomkowie 
mê¿nych knyszynian - nie wiadomo. 
Ale jedno jest pewne, z gor¹c¹ wiar¹ 
¿yje siê o wiele ³atwiej. 

Taki by³ ¿ywot ostatniego króla 
z dynastii Jagiellonów. Trudno 
oceniaæ nam wspó³czesnym, czy by³ 
w³adc¹ dobrym czy z³ym. Mo¿na siê 
zastanawiaæ, na któr¹ stronê przechyli 
siê szala. Pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci i 
pytania - czy informacje i  Ÿród³a o 
naszym królu mo¿na uznaæ za 
wiarygodne? Czy spisywa³y je œwiat³e 
umys³y pozbawione gniewu i 
zacietrzewienia? Czy w swoich 
relacjach pokaza³y nam prawdziwego 
w³adcê? I mnóstwo jeszcze innych 
pytañ, na które odpowiedzi szukaj¹ 
historycy i pasjonaci Zygmunta 
Augusta. Na pewno by³ postaci¹ 
kontrowersyjn¹ dla ¿yj¹cych w 
tamtych czasach jak i dla 
wspó³czesnych. Niew¹tpliwie by³ 
cz³owiekiem obdarzonym wielk¹ 
intuicj¹ i zdolnoœciami politycznymi. 
Potrafi³ przewidzieæ skutki pewnych 
posuniêæ, niekiedy jego decyzje 
wydawa³y siê b³êdne, jednak po czasie 
przynosi³y zamierzone rezultaty. 
Przyk³adem takiego dalekosiê¿nego 

przewidywania mo¿e byæ sprawa 
Inflant, a gdyby nie Inflanty trudniej 
by³oby przeprowadziæ uniê z  Litw¹. 
By³ bardzo dobrym, cierpliwym i 
kulturalnym w³adc¹. Na zewn¹trz 
otwarty i  mi³y w kontaktach z ludŸmi, 
w rzeczywistoœci bardzo skryty, 
nieufny i samotny. Ale czy mo¿na siê 
dziwiæ takiej postawie? Przez wiele lat 
wychowywany przez matkê - królow¹ 
Bonê, nie móg³ wyzwoliæ siê spod jej 
opiekuñczych skrzyde³, doœæ wczeœnie 
rzucony na g³êbokie wody polityki w 
okresie najmniej do tego 
odpowiednim, rozpuszczony i zepsuty 
powodzeniami u kobiet nie mia³ 
wyrobionego w³aœciwego pogl¹du i 
postaw, ale jednoczeœnie potrafi³ 
utrzymaæ siê na „koniu” i nie daæ siê 
zrzuciæ. Posiada³ bardzo wa¿n¹ cechê 
- cierpliwoœæ. Szlachta mówi³a, ¿e 
król cierpliwoœci¹ zwyciê¿a³. Pose³ 
cesarski Andrzej Dudycz tak pisa³, „co 
król postanowi³, wykona, choæby siê 
ca³y œwiat mia³ zwaliæ”. Mo¿na 
przytoczyæ wiele skrajnych opinii i 
os¹dów o królu, jednak cokolwiek by 
nie powiedzieæ jedno jest pewne, ¿e 
by³ to jeden z najwybitniejszych 
w³adców na polskim tronie. „Zygmunt 
August, ostatni potomek 
jagielloñskiego rodu, zostawi³ po 
sobie królestwo w tak œwietnym 
stanie, w jakim nigdy wprzód nie 
by³o, a tym samym œmierci¹ swoj¹ 
wiêksz¹ po sobie ni¿ po kimœ innym 
¿a³oœæ, wiêksze zafrasowanie i troski 
o przysz³oœæ we wszystkich sercach i 
umys³ach rozbudzi³”. Sukcesy na polu 
politycznym nie przek³ada³y siê na 
sukcesy w ¿yciu osobistym. Dwie 
niekochane ¿ony Habsbur¿anki, 
narzucone wbrew sercu i jedna 
ukochana, o któr¹ musia³ walczyæ i 
któr¹ musia³ broniæ przed okrutnym 
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œwiatem  umiera przedwczeœnie, 
zabieraj¹c ze sob¹ radoœæ i nadziejê na 
potomka. Na zakoñczenie ostatni cytat 
o  Zygmuncie Auguœcie, wielkim 
królu Polski „odszed³ przedwczeœnie 
cz³owiek nosz¹cy w sobie znamiona 
wielkoœci i typowe dla renesansu 
namiêtnoœci i rozterki, pog³êbione 
jeszcze œwiadomoœci¹, ¿e by³ ostatnim 
z rodu”.

Przypisy:
1. S. Rosik, P. Wiszewski, Poczet polskich 
królów i ksi¹¿¹t, Wroc³aw 2005, s. 81.
2. Jeden z najwybitniejszych prozaików 
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Samuela Maciejowskiego, nastêpnie biskupa 
Andrzeja Zebrzydowskiego; wyje¿d¿a³ do 
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zwi¹za³ siê z kancelari¹ królewsk¹. W 
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Gdañska, Królewca i Wiednia. W latach 
1557-1559 po raz drugi przebywa³ we 
W³oszech, studiuj¹c w Padwie. Po powrocie 
zosta³ sekretarzem i bibliotekarzem 
królewskim. Nobilitowany w roku 1561, w 
kilka lat póŸniej przeniós³ siê - wraz z 
bibliotek¹ (gromadzon¹ dotychczas w Wilnie) 
- do Tykocina, gdzie obj¹³ zarazem urz¹d 
starosty. Zmar³ w roku 1603 w Lipnikach pod 
Tykocinem.
3. Arrasy to artystyczne tkaniny œcienne, o 
zamkniêtej kompozycji naœladuj¹ce obrazy, 
wyrabiane z cienkich nici we³nianych, czêsto 
z dodatkiem nici jedwabnych i z³otych. 
Produkowane w œredniowiecznych i XVI-
wiecznych manufakturach. Nazwa pochodzi 
od francuskiego miasta Arras. Zamówi³ je 
król Zygmunt August w najlepszych 
brukselskich warsztatach, a kartony do nich 
projektowali znakomici flamandzcy malarze: 
Micha³ Coxcie i Willem Tons. Zbiór 
Zygmunta Augusta liczy³ ponad 350 arrasów 
i zosta³ przez monarchê w ca³oœci przekazany 

testamentem Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, co by³o w owym czasie spraw¹ 
bezprecedensow¹. Dziœ po wielu 
zawieruchach dziejowych w Zamku 
Wawelskim znajduj¹ siê 134 arrasy. 
 4. S. Rosik, P. Wiszewski, Poczet…op.cit., s. 
83.
 5. M. Urbañski, Poczet królowych i ¿on 
w³adców polskich, Warszawa 2006, s. 238-
239.
 Tam¿e, s. 240.
 7. M. Warmiñski, Opowieœæ o królewskiej 
mi³oœci, ludzkiej zach³annoœci i lustrze 
mistrza Twardowskiego, [w] Magazyn Œwiat 
Podró¿e i Kultura, czerwiec 2005.
 8. S. £oza, Architekci i budowniczowie w 
Polsce, Warszawa 1954, s. 37.
 9. M. PaŸdzior, Dwór królewski Zygmunta 
Augusta w Knyszynie, [w] Rocznik 
Bia³ostocki, T. VIII, Bia³ystok 1968, s. 359.
 10. T. Biber, A. i M. Leszczyñscy, Tajemnice 
w³adców Polski, Poznañ 2000, s. 188.
 11. J. Maroszek, Sarkofag serca króla 
Zygmunta Augusta na Rynku miasta 
Knyszyna w latach 1572 - 1824, [w] Œwiêci 
przydro¿ni patroni przyuliczni, Warszawa 
1999, s. 38.
 12. P. Biziuk, Jagiellona dni ostatnie, [w] 
Gazeta Wspó³czesna z 7 lipca 2006 r.
 13. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 4, 
Warszawa 1958, s. 57.
 14. J. Maroszek, Sarkofag serca…op. cit, s. 
40; cyt. za: A. Stafiñski, Zgon i pogrzeb 
Zygmunta augusta w Knyszynie, „Dziennik 
Bia³ostocki”, 1939, nr z dnia 30 marca, s. 5 
 15. J. Maroszek, Sarkofag serca…op cit. s. 
41.
 16. M. PaŸdzior, Dwór…op. cit. s. 360, cyt. 
za: A. Tarnawski, Dzia³alnoœæ gospodarcza 
Jana Zamoyskiego Kanclerza i Hetmana W. 
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Arkadiusz Studniarek



Czêstochowa 
2008

W dniu 10 paŸdziernika 
m³odzie¿ knyszyñskiej szko³y 
sk³ada³a podziêkowanie 
Jasnogórskiej Pani za najwiêkszy 
dar - dar ¿ycia, otrzymywane 
nieustanne b³ogos³awieñstwo i ³aski. 

Przyszli maturzyœci modlili siê 
równie¿ w intencji pomyœlnego 
zdania egzaminów uczestnicz¹c w 
bazylice we mszy œw. 
koncelebrowanej przez biskupa 
Edwarda Ozorowskiego. W intencji 
naszej m³odzie¿y modli³ siê te¿ ks. 
Karol Pniewski.

Czêstochowa przywita³a nas 
s³oneczn¹ pogod¹, co pozwoli³o na 
zwiedzenie najciekawszych jej 
miejsc. Drugiego dnia mieliœmy 
okazjê poznaæ najciekawsze zabytki 
Krakowa. M³oda pani przewodnik 

po raz pierwszy opowiada³a o 
zabytkach dawnej stolicy Polski 
m³odzie¿y pochodz¹cej z 
miejscowoœci ubiegaj¹cej siê o to 
miano, nie kryj¹c przy tym swego 
zaskoczenia.

Wychowawca kl. III LO
Joanna Ostrowska

Dziêkujemy serdecznie 
Zak³adowi Produkcji Spo¿ywczej 
„BETEX” Jan Kakareko

za finansowe wsparcie naszej 
pielgrzymki.

Uczniowie
z opiekunami

My te¿ tam byliœmy! Archidiecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na 
Jasn¹ Górê p.h. „Otrzymacie moc Ducha Œwiêtego i staniecie siê 

œwiadkami Bo¿ego Mi³osierdzia.”
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esieñ funduje nam Jspecyficzn¹ aurê, 
nastrajaj¹c¹ do podejmowania 
wewnêtrznych refleksji dotycz¹cych 
przemijania, tym bardziej, ¿e 
niedawno wspominaliœmy 
Wszystkich Wiernych Zmar³ych. 
Czasem pogoda darzy nas s³oñcem, 
bezchmurnym niebem, momentami 
cieszy mozaik¹ kolorów jesiennej 
scenerii lasów. W wiêkszoœci jednak 
przypadków odczuwamy tê surow¹ 
dzikoœæ zmiennej pogody, smutek 
drzew pozbawionych liœci, 
doœwiadczamy mgie³ i s³oty 
jesiennej, które staj¹ siê czêstym 
goœciem jesiennej aury. W takim 
klimacie nasze odczucia 
przypominaj¹ aurê, jaka nas otacza. 
Gdy do tego dojd¹ problemy i 
trudnoœci, które teraz bardziej 
odczuwamy ni¿ chocia¿by na 
wiosnê, to mo¿na rzec, ¿e 
depresyjka jesienna gotowa! 

Niedawno jad¹c samochodem 
wpad³em w mg³ê, która na ni¿szym 
obszarze przez d³u¿szy odcinek 
drogi ogranicza³a widocznoœæ. 
Momentami by³a tak gêsta, ¿e 
niewiele pomaga³y œwiat³a 
przeciwmgielne. Wtedy przysz³a mi 
refleksja, ¿e taki w³aœnie moment 
mgielnego zaciemnienia drogi, 
przypomina ¿ycie cz³owieka. Tych 

„mgie³” w naszym ¿yciu jest a¿ 
nadto. Spotykamy je w³aœciwie 
ka¿dego dnia. A s¹ to momenty, 
które wybijaj¹ nas z normalnego 
toku funkcjonowania, myœlenie, 
odczuwania. Tak¹ „mg³¹” w naszym 
¿yciu mo¿e byæ nag³e i trudne 
doœwiadczenie. Mo¿e ni¹ byæ drugi 
cz³owiek, którego s³owa, gesty lub 
czyny wprowadzaj¹ zamêt w nasze 
serce i umys³. Mo¿e te¿ wi¹zaæ siê z 
codziennymi trudnoœciami i 
obowi¹zkami, które wydaj¹ siê zbyt 
ciê¿kie, a ¿ycie zdaje siê byæ 
wówczas takie szare, bez kolorów, 
bez radoœci… 

Có¿ zatem powinniœmy czyniæ, 
by te trudnoœci nas do koñca nie 
z¿ar³y, a depresja nas nie z³ama³a? Z 
pewnoœci¹ potrzeba spojrzenia przez 
t¹ mg³ê, na cel, do którego zd¹¿amy. 
Tym celem tu na ziemi jest z 
pewnoœci¹ szczêœcie osób, na 
których nam zale¿y. To sprawia, ¿e 
nasze czyny motywowane s¹ 
mi³oœci¹, a nie egoistycznym 
u¿alaniem siê nad sob¹. Gdy matka 
kocha prawdziwie swoje dzieci i 
swoj¹ rodzinê, mimo tego, ¿e ma 
masê ró¿nych obowi¹zków, jest 
szczêœliwa, bo jej poœwiêcenie 
dostrzegaj¹ najbli¿si, a ich szczêœcie 
daje równie¿ i jej radoœæ. Podobnie 
ojciec, który troszczy siê o dobro 

Ks. JERZY CHWIEÆKO

Przez mg³ê do celu…
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swojej rodziny. Jego poœwiêcanie siê 
z mi³oœci dla najbli¿szych, wyrywa 
go z ciasnego krêgu skupiania siê na 
sobie. Ta sytuacja ma miejsce 
równie¿ w ¿yciu m³odych ludzi, a 
wiêc tych, którzy startuj¹ w 
doros³oœæ. Byæ mo¿e obowi¹zki 
szkolne i akademickie s¹ swoist¹ 
„mg³¹”, przez któr¹ widaæ tylko 
ograniczon¹ drogê: dom-szko³a, 
szko³a-dom, bo na nic ju¿ wiêcej nie 
starcza czasu. Ale za t¹ „mg³¹” 
istnieje radoœæ ukoñczenia szko³y, 
czy studiów, zdobycia 
wykszta³cenia i u³o¿enia sobie ¿ycia 
u boku kochanej osoby. Ale tê 
„mg³ê” trzeba przejœæ, przetrwaæ i 
¿yæ myœlami wybiegaj¹cymi 
wprzód. Takie trudne i zamglone 
odczucia staj¹ siê udzia³em wielu 
ludzi. Nie jesteœ sam ze swoim 
problemem, a ¿ycie innych ludzi, 
Twoich rówieœników nie jest te¿ 
sielank¹. Na trasie, w mgle, 
sznurkiem, powoli jad¹ wszystkie 
samochody, których kierowcy chc¹ 
bezpiecznie dotrzeæ do celu. 
Podobnie jest w ¿yciu. Trzeba 
cierpliwie i mozolnie przez tê 
„mg³ê” siê przedzieraæ, a¿ 
horyzonty stan¹ siê znów widoczne, 
a cel trasy jasny. 

By w tej „mgle” nie zab³¹dziæ i 
nie skrêciæ w bocznicê, w której siê 
ugrzêŸnie, potrzeba dobrych 
halogenów. Bóg zechcia³ nas nimi 
obdarzyæ. Pierwszym z nich jest 
rozum. Bez niego w tej „mgle” 
bêdziesz pêdzi³ na oœlep i na 
pierwszym zakrêcie wylecisz z 
trasy. Bez u¿ywania tej w³adzy, 
nawet wolnoœæ i mi³oœæ, i to ca³e 
piêkno z ni¹ zwi¹zane, stanie siê 

p³aszczyzn¹ Twojego nieszczêœcia. 
Zamiast œwiat³a dla osoby, któr¹ byæ 
mo¿e kochasz, bêdziesz po prostu 
„mg³¹”, egoistycznym 
zaciemniaczem. Zanim podejmiesz 
jak¹kolwiek decyzjê, u¿yj tej 
w³adzy. Kolejnym halogenem jest 
sumienie. Dbaj o nie czyni¹c dobry 
rachunek sumienia. Nie sp³ycaj go i 
nie zniekszta³caj, t³umacz¹c winy 
przed sob¹ samym. Od tego jest 
sakrament pokuty. Wiedz, ¿e z 
dobrym i prawym sumieniem 
skutecznie znajdziesz sposób, by 
rozwiaæ „mg³ê”, która pojawi siê w 
Twoim ¿yciu i odczuwaæ 
wewnêtrzny pokój. 
Najwa¿niejszym halogenem jest 
wiara. W³aœciwie to ona skupia w 
ca³oœæ jak soczewka pozosta³e 
œwiat³a. Bo to ona wyznacza 
nadprzyrodzony cel naszego 
przedzierania siê przez zamglon¹ 
ziemsk¹ rzeczywistoœæ. Rozum, czy 
sumienie, nie s¹ dane nam tylko na 
u¿ytek w doczesnoœci. One maj¹ 
nam pomóc dojœæ do tego 
ostatecznego celu. A wiêc dbaj o 
swoj¹ wiarê, o Twój osobowy 
kontakt z Panem Bogiem. Nikt nie 
pragnie Twojego szczêœcia tak jak 
On. Nikt nie jest w stanie zapewniæ 
Ci skutecznej ochrony, wlaæ w serce 
nadziejê, nowe motywacje i radoœæ 
¿ycia, jak w³aœnie On. ¯adna mg³a, 
ani trudnoœæ, nie jest w stanie 
ograniczyæ Jego Wszechmocy. I 
pamiêtaj, ¿e cel, do którego zd¹¿asz, 
id¹c nieraz przez mg³ê, o wiele 
bardziej przewy¿sza najszczêœliwsze 
momenty, prze¿ywane przez Ciebie 
tu na ziemi…
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„Samorz¹d, a edukacja 
przedszkolna” to g³ówny temat 
III FORUM 
SAMORZ¥DOWEGO 
POWIATU MONIECKIEGO, 
które odby³o siê 14 listopada 
2008 r. w sali konferencyjnej 
Urzêdu Miejskiego w Knyszynie 
pod honorowym patronatem 
Wojewody Podlaskiego Macieja 
¯ywno.

Forum zorganizowa³a 
Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Powiatu Monieckiego we 
wspó³pracy z Podlaskim Kuratorem 
Oœwiaty oraz Burmistrzem 
Knyszyna

Goœci przywita³ Andrzej 
Matyszewski, Burmistrz Knyszyna. 
Nastêpnie zabra³ g³os Arkadiusz 
Studniarek, Prezes Fundacji na 
Rzecz Rozwoju Powiatu 
Monieckiego.
Józef Klim, Pose³ na Sejm RP 
zaprezentowa³ prace sejmu i rz¹du 
w dziedzinie oœwiaty wraz z 
uzasadnieniem planowanych reform 
oraz kwestiê likwidacji emerytur 
pomostowych i ewentualnych 
dzia³añ os³onowych skierowanych 
do nauczycieli.

Jerzy Kiszkiel, Podlaski 
Kurator Oœwiaty przedstawi³ 
prelekcjê nt. Upowszechnianie 
edukacji przedszkolnej w œwietle 
reformy oœwiatowej. G³ówne 

poruszane zagadnienia to:
- edukacja przedszkolna w Polsce - 
stan obecny,
- wychowanie przedszkolne, jako 
podstawowa forma edukacyjna dla 
dzieci w wieku 3-5 lat (po obni¿eniu 
wieku obowi¹zku szkolnego do 6 
lat),
- wychowanie przedszkolne, jako 
zadanie w³asne gminy,
- nowe formy edukacji 
przedszkolnej - oddzia³y, zespo³y i 
punkty przedszkolne.

Poruszana problematyka 
wywo³a³a o¿ywion¹ dyskusjê 
uczestników forum, przedstawicieli 
oœwiaty oraz w³adz samorz¹dowych 
z terenu powiatu monieckiego. 
Zwrócili oni szczególn¹ uwagê na 
zagro¿enia wynikaj¹ce z 
planowanych reform, jakie mog¹ 
wynikn¹æ dla dzieci, nauczycieli 
oraz bud¿etów samorz¹dów 
lokalnych.

Krzysztof Bagiñski

III Samorz¹dowe Forum Powiatu 
Monieckiego w Knyszynie

SAMORZ¥D
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