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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

           *     *     *

jesteœ moj¹ modlitw¹
gwiezdnym ró¿añcem
rozrzuconym na bezmiernych przestworzach

zbieram paciorki rozwa¿añ

tu 
nasze ¿ycie- ziemski rejs
miêdzy falami blasku a cieniem krzy¿a

niejeden raz weseli i smutni

rozbitkowie
szczêœliwie odnalezieni w porcie przebaczenia

wci¹¿ wios³ujemy nadziej¹
do gwiazd
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AKTUALNOŒCI

honorowo 5 ,4 litra krwi. A oto oni: 
Krzysztof Chowañski, Lucjan 
Poliñski, ks. Wojciech Stupak, 
Barbara Szwejkowska, Bo¿ena 
Rafa³owska, Anna Rutkowska, 
Ma³gorzata Przytulska, Dorota 
Dubi³o, Jaros³aw Biernacki, Piotr 
Matyszewski, Robert Sidorski i 
Marta Bochenek. 

Organizatorzy serdecznie 
dziêkuj¹ wszystkim krwiodawcom 
za dar serca.

Mieczys³aw Piasecki

ale¿y do najlepszych 
zawodniczek polskiej N

reprezentacji w siatkówce. Podpora 
dru¿yny „z³otek” Jej najwa¿niejsze 
osi¹gniêcia to dwukrotne (w 2003 i 
2005 roku) zdobycie z³otych medali 
na Mistrzostwach Europy. 
Wielokrotna mistrzyni Polski i 
zdobywczyni Pucharu Polski - 
Agata Mróz. Jej karierê sportow¹ 
przerwa³a ciê¿ka choroba szpiku. 
Potrzebuje du¿o krwi na 
przeprowadzenie transfuzji. Ca³e 
œrodowisko ³¹czy siê z ni¹ w walce 
z chorob¹. Równie¿ kibice robi¹ 
wszystko, by Agata 
wyzdrowia³a. Wielu ludzi - 
nawet nie zwi¹zanych ze 
sportem - odpowiedzia³o na ten 
apel. 

Równie¿ w naszym 
knyszyñskim œrodowisku 
zrodzi³a siê inicjatywa, by 
pomóc Agacie. Pomys³ 
Burmistrza Knyszyna Andrzeja 
Matyszewskiego wsparty przez 
Prezesa Knyszyñskiego 
Krwiodawstwa Tomasza 
Krawczuka doczeka³ siê 
realizacji. W dniu 23 lutego  
podczas Halowego Turnieju 
Pi³ki No¿nej m³odzików o 
Puchar Burmistrza Knyszyna z 
udzia³em czo³owych dru¿yn w 
tej kategorii wiekowej - 12 
mieszkañców Knyszyna i 
okolicznych miejscowoœci oddali 

KNYSZYN AGACIE MRÓZ

Krew oddaje ks. Wojciech Stupak
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KULTURA

Pierwsze miesi¹ce nowego 
roku to czas podsumowañ. 
Pracownicy knyszyñskiej biblioteki 
docenili tych, którzy bibliotekê - 
celem wypo¿yczenia ksi¹¿ek - 
odwiedzali najczêœciej. 

Najlepsi czytelnicy to: 

Krzyœ Sokolewicz z kl.II, 
który wypo¿yczy³ 130 ksi¹¿ek;

Marta Dubicka z kl.II, - 113 
ksi¹¿ek, 

Ula Pu¿ewska z kl.0 - 109 
ksi¹¿ek, 

Adaœ Nowacki - lat 5 - 109 
ksi¹¿ek.

Najlepsi czytelnicy nagrodzeni

Ale to niepe³na lista tych, 
którzy wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki. By 
wymieniæ ich z imienia i nazwiska 
zabrak³oby kartek w Goñcu. Pe³n¹ 
listê nagrodzonych mo¿na 
przeczytaæ w bibliotece do której 
serdecznie zapraszamy oraz na 
stronie internetowej:

www.biblioteka.knyszyn.pl

Na zdjêciu najwiêksi czytelnicy
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SPORT

Podlaski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej 
w Bia³ymstoku uhonorowa³ grupê 
dzia³aczy i zawodników UKS 
„Podlasiak” odznakami honorowymi 
Zwi¹zku. Odznaczeni zostali: b. 
prezesi - A. £otowska i R. 
Dworzañczyk; obecna - K. 
Daniszewska oraz dzia³acze - A. 
Matuszewski, A. i D. Chmielewscy, 
T. Jankowski, S. Pa³kiewicz, M. 
Piasecki, Z. Kulikowski, S. Kuc; 
sponsorzy - J. Kakareko, M. 
Lisiewicz, J. Go³êbiewski. 
Wyró¿niono równie¿ grupê 
zawodników: A. Fruziñskiego, G. 
Dojlido, K. Pa³kiewicza, A. 
£empickiego, Z. Wo³yñca, L. 
Magnuszewskiego, 
Toczyd³owskiego, £. 
Wnorowskiego.

Przedstawiciele Zwi¹zku - 
Tadeusz Siejewicz oraz Dariusz 
Dêbicki przekazali burmistrzowi 
tkaninê z logo Podlaskiego Zwi¹zku 

Pi³ki No¿nej jako dowód du¿ego 
zaanga¿owania samorz¹du w rozwój 
kultury fizycznej i sportu na terenie 
miasta i gminy Knyszyn.

Odznaczeni dzia³acze - 
dziêkuj¹c za wyró¿nienia - 
zadeklarowali jednoczeœnie, i¿ nadal 
bêd¹ wspieraæ dzia³ania Klubu. Zaœ 
zawodnicy - dalsz¹ walkê o awans 
do wy¿szej klasy rozgrywek.

M.P.

Nasi dzia³acze uhonorwani
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Gosko z Podlasiaka I, którym 
serdecznie gratulujemy. Mateusz 
Komarowski z Podlasiaka II 
otrzyma³ Puchar Fair Play.

Tabela wyników
1. Podlasiak I: 13      13 : 1
2. Hetman Bia³ystok:  13      13 : 2
3. Wissa Szcuczyn      4         5 : 7
4. Podlasiak II            4         2 : 12
5. MOSP Jagiellonia  0         1 : 11

O dbyty turniej jest trzecim z 
kolei, który odby³ siê w Hali 
Sportowej ZSO, jednoczeœnie 
zamykaj¹cym sezon halowy.

organizatorzy dziêkuj¹ 
wszystkim tym, którzy przyczynili 
siê do dobrej organizacji imprez 
oraz zawodnikom za ich postawê na 
parkiecie. Miejmy nadziejê, i¿ 
dalsze treningi - ju¿ na boisku - 
bêd¹ podstaw¹ do osi¹gania dobrych 
wyników wiosn¹ 2008.

M.P.

Po 
sukcesie 
m³odych 
zawodników 
UKS 
„Podlasiak” w 
Halowym 
Turnieju Pi³ki 
No¿nej ¯aków 
w Moñkach - 
przypomnijmy, ¿e nasza dru¿yna 
zajê³a I miejsce pokonuj¹c m.in. 
Olimpiê Zambrów, Soko³a Sokó³ka i 
Rudniê Zab³udów - w dniu 23 
lutego 2008 r. zorganizowany zosta³ 
Turniej o Puchar Burmistrza 
Knyszyna w tej kategorii wiekowej.

Zaproszone dru¿yny - MOSP 
Jagiellonia, Wissa Szczuczyn, 
Hetman Bia³ystok - oraz Podlasiak 
pokaza³y dobry poziom wyszkolenia 
oraz wolê walki godn¹ pochwa³y. 

Turniej - walczy³ ka¿dy z 
ka¿dym - wy³oni³ zwyciêsk¹ 
dru¿ynê, zosta³ nim Podlasiak I 
graj¹cy w nastêpuj¹cym sk³adzie: 
Damian Wilman, Mateusz 
Proniewski, B³a¿ej Chmielewski, 
Rafa³ Gosko oraz Kamil i Artur 
Woroszy³owie. Do tradycji nale¿y 
wy³onienie czo³owych zawodników. 
Tradycyjnie trenerzy o raz 
organizatorzy wybrali 
wyró¿niaj¹cych siê zawodników. 
Najlepszym zosta³ Bartosz Wiktoruk 
z Hetmana Bia³ystok; bramkarzem - 
Damian Wilman z Podlasiaka I, 
strzelcem z 7 bramkami - Rafa³ 

Koniec 
sezonu 
halowego

SPORT
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WYWIAD

powiecie monieckim du¿¹ liczbê 
g³osów zdoby³ wójt Trzciannego 
Zdzis³aw D¹browski oraz moja 
skromna osoba. To czwarty 
wynik na 14 powiatów w naszym 
województwie. To dobry wynik.

PSL to partia z tradycjami 
dlatego popiera nas wielu 
mieszkañców powiatu 
monieckiego.

Jaki jest wspó³czesny rolnik, 
bo dzisiaj bierze udzia³ w 
szkoleniach, interesuje siê 
polityk¹, a tak¿e sam jest 
politykiem?

Ka¿dy rolnik ma w³asne 
zdanie na temat polityki i 
podczas spotkañ lubi o tym 
rozmawiaæ.

Rolnicy chêtnie bior¹ udzia³ 
w szkoleniach, chc¹ wiedzieæ 
wszystko na bie¿¹co.

Po co dzisiaj dla rolnika 
szkolenia, co one mu daj¹?

Dowiaduj¹ siê z jakich 
funduszy mog¹ skorzystaæ i jakie 

Porozmawiajmy o polityce. 
Pretekstem niech bêdzie wybór 
pana na prezesa powiatowych 
struktur Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. To wysoka funkcja w 
strukturach partyjnych. Co pan 
zamierza jako Prezes PSL 
powiatu monieckiego? 

Wspólnie z nowo 
powo³anym zarz¹dem chcemy 
popracowaæ nad zwiêkszeniem 
liczby cz³onków naszego 
Stronnictwa, poprzez organizacjê 
spotkañ szczególnie wœród 
m³odzie¿y w naszym powiecie, 
chcemy zachêciæ m³odzie¿ do 
wyra¿ania swojej opinii na temat 
w³asnej przysz³oœci, szczególnie 
tej zwi¹zanej z wsi¹ i 
rolnictwem.

PSL w powiecie monieckim 
jest mocne. 

Podczas ostatnich wyborów 
zdobyliœmy spor¹ liczbê g³osów 
w powiecie, bo st¹d pochodzi 
obecny pose³ PSL Jan Kamiñski 
(urodzi³ siê w Starowoli). W 

Rolnik ma w³asne zdanie
Mówi Andrzej Daniszewski w rozmowie ze 

S³awomirem Radeckim
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wymagania musz¹ spe³niaæ.

Rolnicy, zdaje siê, ¿e nie 
maj¹ trudnego ¿ycia: dop³aty i 
dotacje unijne, ni¿sze sk³adki 
spo³eczne. Ale z drugiej strony 
s³yszy siê o niskich cenach 
produktów rolnych 
wytwarzanych przez rolników, o 
nieop³acalnoœci produkcji 
rolnej. Jak jest naprawdê?

Jak trudny jest to zawód 
wiedz¹ tylko ci , którzy pracuj¹ 
na wsi. Ka¿dy liczy rolnika 
dochody a ma³o kto liczy 
wydatki. Rolnicy dostaj¹ dop³aty, 
korzystaj¹ z funduszy 
strukturalnychs lecz koszty 
produkcji rosn¹ w takim tempie, 
¿e dotacje i dochód z 
gospodarstwa nie zawsze 
wystarcza na wszystko. 
Wystarczyæ musi tradycja i 
przywi¹zanie do ojcowizny. 

Ostatnie notowania PSL-u 
nie s¹ optymistyczne. Gdyby 
dzisiaj odby³y siê wybory to PSL 
nie wszed³by do parlamentu. 
Jaka jest przysz³oœæ PSL?

 Z wielu stron pada krytyka 
wobec PSL. By³y próby 
uderzania w nasz¹ organizacjê. 
Ale my trwamy i trwaæ 
bêdziemy. Jesteœmy ludŸmi 
rozs¹dnymi i przyci¹gamy takich 
ludzi. 

Sonda¿e wielokrotnie 
pokazywa³y, ¿e nie 
przekraczamy progu 
wyborczego, a w praktyce 
zawsze go przekraczaliœmy. 
Podobnie by³o podczas ostatnich 
wyborów samorz¹dowych. 
Przecie¿ faktycznie to my 
wygraliœmy te wybory. W ca³ym 
kraju w samorz¹dach 
umieœciliœmy najwiêksz¹ liczbê 
radnych.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: S³awek Radecki

Tym wywiadem rozpoczynamy cykl 
wywiadów z politykami wywodz¹cymi 
siê z ró¿nych œrodowowisk politycznych. 

Andrzej Daniszewski
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PIERWSZAKI 
CZYTELNIKAMI 

BIBLIOTEKI 
W KNYSZYNIE

W lutym uczniowie klas I SP w 
Knyszynie stali siê pe³noprawnymi 
czytelnikami Oddzia³u dla Dzieci, 
Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Knyszynie. Podczas 
zajêæ dzieci dowiedzia³y siê jak 
nale¿y szanowaæ ksi¹¿ki i dlaczego, 
wys³ucha³y próœb ksi¹¿ek, obejrza³y 
ksi¹¿ki mocno zniszczone i zupe³nie 
nowe. Dzieci z³o¿y³y przyrzeczenie, 
¿e bêd¹ szanowaæ i dbaæ o ksi¹¿ki, a 
przede wszystkim czytaæ je. 

Nowym czytelnikom zosta³y 
za³o¿one karty biblioteczne i od 
razu chêtnie wypo¿yczy³y ksi¹¿ki. 
W³asnorêcznie wykonane zak³adki 
na pewno pomog¹ dbaæ o ksi¹¿ki.

Krystyna Piszczatowska
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Foreign Flex
poœrednictwo pracy w Holandii

(mile widziany jêzyk angielski, niemiecki lub holenderski)

ubezpieczenie i sk³adki zdrowotne zapewnione

Knyszyn, ul. Grodzieñska 5

tel. 085 716 77 89

kom. 668 040 319

o raz kolejny UKS P„Podlasiak” zorganizowa³ 
halowy Turniej Pi³ki No¿nej o 
Puchar Prezesa. Obsada turnieju-
dziêki wysi³kom trenera Tadeusza 
Siejewicza dowiod³a, i¿ turnieje w 
naszym mieœcie ciesz¹ siê uznaniem 
w œrodowisku pi³karskim. 
Dowodem tego by³a obecnoœæ 
zespo³ów graj¹cych w ligach: IV i 
okrêgowej. 

Wszystkie dru¿yny zas³u¿y³y na 
wysok¹ ocenê swych umiejêtnoœci, 
co bior¹c pod uwagê, i¿ s¹ w okresie 
przygotowañ do kolejnego sezonu, 
rokuje du¿e emocje w meczach 
rundy wiosennej.

Klasyfikacja turnieju:
1.W£ÓKNIARZ Bia³ystok
2.KORONA Dobrzyniewo
3.KRYPNIANKA I Krypno
4.HETMAN Tykocin

5.PERSPEKTYWA £om¿a
6.KRYPNIANKA II Krypno
7.PODLASIAK I
8.PODLASIAK II
Do tradycji turniejowych nale¿y 

wybór najlepszych zawodników w 
trzech kategoriach:

- najlepszy strzelec - Krzysztof 
Pa³kiewicz  z Podlasiaka I

- najlepszy zawodnik - Marek 
Jamia³kowski z Korony 
Dobrzyniewo

- najlepszy bramkarz - Maciej 
Bartoszuk z W³ókniarza Bia³ystok

Organizatorzy po raz kolejny 
dowiedli, i¿ potrafi¹ dobrze 
przygotowaæ tego typu imprezê 
sportow¹, czego dowodem s¹ 
deklaracje ze strony goœci, i¿ 
przyjm¹ kolejne zaproszenia do 
Knyszyna.

M.P.

Mamy najlepszego strzelca
Turniej Halowy Pi³ki No¿nej o Puchar Prezesa UKS „Podlasiak”
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Medal od Benedykta XVI

KULTURA

W ostatnim numerze 
„Goñca Knyszyñskiego” pisa³em 
na temat mitów i legend na ziemi 
knyszyñskiej, co spotka³o siê ze 
sporym zainteresowaniem ró¿nych 
ludzi. A przecie¿ tylko 
kilkadziesi¹t czy nawet mo¿e i 
kilkaset mitów dotycz¹cych 
Knyszyna i okolic, to zaledwie 
wycinek ogromnego obszaru 
mitologii ziemi knyszyñskiej. Ta 
mnogoœæ i bogactwo kultury 
ludowej naszego terenu jest 
przyczyn¹ tego, co moglibyœmy 
nazwaæ to¿samoœci¹ knyszyñsk¹, 
na kszta³t której wp³ynê³a pamiêæ 
zbiorowa pokoleñ, które tutaj 
zamieszkiwa³y. Jak wa¿na jest 
wspomniana pamiêæ, pisze choæby 
Jan Pawe³ II w swojej ksi¹¿ce 
„Pamiêæ i to¿samoœæ”. Jedn¹ z tez 
tej ksi¹¿ki jest w³aœnie ta, ¿e to 
wspomniana pamiêæ najbardziej 
œwiadczy o cz³owieczeñstwie i jest 
naczeln¹ wartoœci¹ kultury. To 
dziêki niej naród polski potrafi³ 
przetrwaæ okresy wojen, zaborów, 
i to na niej buduje to¿samoœæ, 
która nas wyró¿nia. Nawiasem 
mówi¹c, Jan Pawe³ II bardzo 
akcentuje rolê okresu, kiedy 
Polsk¹ rz¹dzili Jagiellonowie, ze 

szczególnym uwzglêdnieniem 
rz¹dów Zygmunta Augusta...

Wielu ludzi pyta o to, 
dlaczego tak siê nie powiod³o 
Knyszynowi, mimo ¿e mia³ 
zadatki na to, aby byæ prê¿nym i 
silnym oœrodkiem. Czy sukcesu 
nie zapewnili sobie sami 
mieszkañcy, czy mo¿e zadzia³a³y 
wa¿ne przyczyny zewnêtrzne? 
Knyszyniaków ukszta³towa³a 
pamiêæ ostatniego Jagiellona, 
która w pewien sposób 
ewoluowa³a przez stulecia i 
podlega³a modyfikacjom: z jednej 
strony tutejsi mieszkañcy 
uœwiadczyli siê w przekonaniu, ¿e 
s¹ lepsi, bo pochodz¹ z 
królewskiego miasta, z drugiej 
jednak strony nie mog³o to siê 
podobaæ tym, którzy byli z 
zewn¹trz, bo nikt nie chce 
dowiadywaæ siê, ¿e jest „gorszy”. 
Jest to o tyle dziwne, ¿e na nikim 
nie robi jakoœ specjalnie wra¿enia, 
¿e na przyk³ad ¯ydzi doskonale 
dbaj¹ o w³asn¹ pamiêæ, znaj¹ 
swoje rodowody do czasów 
niemal starotestamentowych. Z 
kolei nierzadko Francuzi znaj¹ 
swoich przodków na kilkaset lat 
wstecz, swoj¹ drog¹ potrafi¹ siê 

Knyszyñskie zakorzenienie a 
nasz obraz œwiata

MAREK  OLESIEWICZ
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równie dobrze szczyciæ swoim 
szlacheckim pochodzeniem, jak i 
pochodzeniem ch³opskim. Kilka 
lat temu przy okazji kolejnej 
operacji Izraelczyków wyburzono 
ca³e dzielnice w Palestynie, i 
okaza³o siê, ¿e niektóre rodziny 
mieszka³y w jednym miejscu, w 
jednym domu od nierzadko 900 
lat! Mo¿na siê zastanawiaæ, czy 
Ÿród³em powodzenia ¯ydów, 
Francuzów i innych nacji nie jest 
w³aœnie pamiêæ, która jest Ÿród³em 
to¿samoœci. W tym sensie mo¿na 
rozumieæ ostatnie niepokoje 
Serbów, kiedy mityczn¹ kolebkê 
ich pañstwowoœci obwo³ano 
niepodleg³ym Kosowem... 
Zakorzenienie w pamiêci 
zbiorowej, czyni ¿e ludzie nie s¹ 
„durakami”, którzy nie wiedz¹, 
sk¹d s¹ i dok¹d pod¹¿aj¹...

Kszta³t knyszyñskiej 
pamiêci, mimo swojej 
wyrazistoœci i wielkoœci, 
niekoniecznie musi byæ tak 
dobitnie samouœwiadamiany... 
Knyszyñska pamiêæ jest 
wielop³aszczyznowa. Z pokolenia 
na pokolenie knyszyniacy ¿yli w 
renesansowej harmonii, 
ufundowanej im przez 
mierniczych królowej Bony, 
którzy w latach trzydziestych XVI 
wieku rozplanowali miasto. Doœæ 
du¿a przestrzeñ rynku i ulic, a do 
tego wkomponowanie w przyrodê, 
powoduje swoisty urok miasta, 
gdzie król Zygmunt August, który 
przecie¿ by³ œwiatowym 
cz³owiekiem, o renesansowym 

umyœle, tak w³aœnie chêtnie 
przebywa³. Teza prof. Józefa 
Maroszka jest taka, ¿e Zygmunt 
August mówi¹c dzisiejszym 
jêzykiem uwielbia³ „ekologiê” 
Knyszyna, pojmowan¹ w 
pozytywnym sensie, jako w³aœnie 
renesansowo harmonijne 
po³o¿enie miasta. W tych w³aœnie 
realiach przez pokolenia ¿yli 
knyszyniacy. Œwiat, w którym siê 
zakorzenili, nie by³ wielki, 
ogranicza³ siê do przestrzeni o 
promieniu kilku lub niewiele 
wiêcej kilometrów. Przez wieki 
w³aœciwie w ogóle nie zmienia³a 
siê urbanistyka miasta, czyli rynek 
czy ulice, ale równie¿ w tym 
samym miejscu mieszka³y rodziny. 
Przez stulecia okreœlone dzia³ki w 
swoim niezmienionym kszta³cie 
nale¿a³y do konkretnych rodów. 
To zakorzenienie w pamiêci 
polega³o te¿ i na tym, ¿e 
doskonale pamiêtano, kto z kim i 
w jakim stopniu jest 
spokrewniony...

Pewnym cieniem na tych i 
innych faktach na temat dumy 
knyszyniaków z ich królewskoœci 
k³ad³ siê przez stulecia mit „hañby 
królewskiej”: „knyszyñski” 
Zygmunt August na ³o¿u œmierci 7 
lipca 1572 r. w Knyszynie zosta³ 
doszczêtnie obrabowany z 
wszelkich kosztownoœci, a do tego 
podsuwano umieraj¹cemu królowi 
do podpisu ró¿ne dokumenty i 
nadania, dziêki którym w tak 
ohydny sposób niejeden zapewni³ 
sukces swojej rodzinie. O „hañbie 
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knyszyñskiej” przez wieki 
opowiadano w ca³ej 
Rzeczpospolitej, co siê jakoœ 
odbija³o na reputacji 
mieszkañców. Sami knyszyniacy 
zaœ sobie wmawiali, ¿e nad ich 
królewskim miastem zawis³a 
kl¹twa..., która w dodatku mia³a 
byæ Ÿród³em niepowodzeñ miasta 
w XIX i XX wieku. Temu 
przekonaniu o kl¹twie 
towarzyszy³o wmawianie sobie 
przez Bogu ducha winnych 
mieszkañców, ¿e to oni sami s¹ 
sobie winni, ¿e miasto popad³o w 
niepowodzenia. 

W tym b¹dŸ co b¹dŸ 
niesprawiedliwym zaperzaniu siê 
samych knyszyniaków, ¿e to oni 
sami nie chcieli linii kolejowej 
obok miasta czy powiatu w 
Knyszynie, ma³o kto zwraca 
uwagê na donios³e fakty. Otó¿ 
knyszyñska pamiêæ, i 
wyp³ywaj¹ca z niej to¿samoœæ to 
jedna z wielu to¿samoœci 
lokalnych, które sk³adaj¹ siê na 
to¿samoœæ ca³ego narodu. Polacy, 
jak ka¿da nacja, maj¹ swoj¹ 
œwiadomoœæ narodow¹, ale i 
lokaln¹. Ka¿dy nale¿y do jakiejœ 
rodziny, w sensie szerszym do 
parafii czy gminy, i na koñcu do 
narodu. Ka¿dy ma swoj¹ 
ojcowiznê, a szerzej Ojczyznê. 
Naród mo¿e przetrwaæ dziêki 
jêzykowi, religii, ale i swojej 
pamiêci, na któr¹ sk³ada siê 
choæby to zakorzenienie w œwiecie 
konkretnych wartoœci. W naszym 
przypadku chodzi w³aœnie o honor 

i dumê z „królewskoœci” 
Knyszyna i innych elementów, o 
których ju¿ by³a mowa. 

Pytanie jest nastêpuj¹ce: 
komu zale¿y na odcinaniu siê od 
swoich korzeni? Czy nam samym, 
czy raczej komuœ z zewn¹trz? Bo 
po co mielibyœmy sami to robiæ? 
Czy da³oby nam poczucie 
wy¿szoœci, wartoœci to, ¿e nie 
znalibyœmy imion swoich 
rodziców, dziadków, tudzie¿ 
historii naszych przodków, 
najbli¿szej okolicy itd.?

Teza doœæ rzadko 
wystêpuj¹ca, a nies³usznie, mówi 
o tym, ¿e to wrogom narodu, 
choæby zaborcy zale¿y na tym, 
¿eby zabiæ pamiêæ, jêzyk, religiê i 
tak dalej, bo tylko w ten sposób 
mo¿na wykorzeniaæ i zaw³adn¹æ 
ca³ymi spo³ecznoœciami czy 
spo³eczeñstwami. To dotyczy 
procesów germanizacji, rusyfikacji 
czy budowania spo³eczeñstwa 
komunistycznego, jak to 
próbowano robiæ w prlu.

Umniejszanie rangi 
Knyszyna poprzez poprowadzenie 
kolei w XIX wieku w znacznej 
odleg³oœci od miasta, czy 
stworzenie siedziby powiatu w 
latach piêædziesi¹tych XX w. nie 
tutaj, ale w nieodleg³ych Moñkach 
(nie wspominaj¹c, ¿e mia³o to byæ 
„socjalistyczne miasto”, co nie 
znaczy ¿e w Moñkach s¹ jacyœ 
niesympatyczni ludzie...) mia³o 
s³u¿yæ zmniejszeniu rangi 
Knyszyna i upokorzeniu jego 
mieszkañców. Robiono to w 
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konkretnym celu podciêcia korzeni 
to¿samoœci mieszkañców, a w 
rezultacie narodu... Nie przemawia 
przeze mnie jakaœ megalomania czy 
„nacjonalizm”, jak próbuje siê 
mieszkañcom Knyszyna czêsto to 
wmawiaæ. Gdyby nie pamiêæ i upór 
takich w³aœnie ma³ych spo³ecznoœci, 
trudno przypuœciæ, czy da³oby siê 
przetrwaæ d³ugie lata zaborów... Z 
kolei dorzynaj¹c patriotyczn¹ elitê 
narodu, jak to siê dzia³o podczas 
powstañ w XIX w., w Katyniu czy 
w Powstaniu Warszawskim, mo¿na 
zapewniæ sobie w ³atwy sposób 
podporz¹dkowanie sobie 
spo³eczeñstwa, które mo¿na 
zamieniæ w niewolników czy Bóg 
wie kogo.

Umniejszaniu rangi 
Knyszyna wskutek tych i innych 
faktów, co musia³o prowadziæ do 
niepowodzenia miasta, 
towarzyszy³o wmawianie, ¿e to 
knyszyniacy s¹ sobie winni: nie 
chcieli kolei, powiatu itd. Wydaje 
siê, ¿e na tym w³aœnie mo¿e polegaæ 
ca³a perfidia planu. Zawsze znajdzie 
siê kilku nieokrzesanych ludzi, 
którzy bêd¹ na czyjeœ zlecenie 
buntowaæ i wmawiaæ swoim 
ziomkom, ¿e sami sobie s¹ winni. 
Mo¿na jeszcze raz powtórzyæ, ¿e 
ciê¿ko obroniæ teoriê, ¿e za cara 
imperatora, w silnym okresie 
wielkiej rusyfikacji, kiedy 
budowano kolej, czy w okresie 
ostrego stalinizmu, gdy powstawa³ 
nowy powiat, ktokolwiek pyta³by 
siê ma³ej spo³ecznoœci w imiê 
„demokracji” o zdanie. Dlaczego 
car czy partia komunistyczna d¹¿¹ca 
do stworzenia cz³owieka 

komunistycznego, mieliby 
dyskutowaæ z „królewsk¹” 
spo³ecznoœci¹ Knyszyna. Dlaczego 
mieliby wzmacniaæ takie i inne 
kolebki polskoœci i tradycyjnych 
wartoœci? 

Mit kl¹twy rzuconej na 
Knyszyn, dziêki któremu miasto 
mia³o popadaæ w niepowodzenia, 
dotyczy raczej szerszego 
zagadnienia, to jest ca³ego tragizmu 
historii Polski, która jako kraj 
po³o¿ony miêdzy dwoma wielkimi 
s¹siadami: Rosj¹ i Niemcami, by³ 
poddawany szykanom i 
nieustannym eksterminacjom. 
Robiono to, jak widaæ, na ró¿ne 
sposoby. Repertuar niszczenia 
pamiêci i to¿samoœci jest naprawdê 
szeroki. Niektórzy radyka³owie 
twierdz¹ nawet, ¿e temu mog¹ 
s³u¿yæ obecnie media, co mo¿e jest 
przesad¹, ale niekiedy mo¿e siê do 
tego przyczyniaæ...

I jeszcze jedna uwaga, jakoœ 
pewnie mi³a niejednemu uchu. 
Knyszyñska pamiêæ przetrwa³, 
honor i godnoœæ zachowaliœmy. W 
zwi¹zku z umasowieniem kultury, a 
tak¿e po wejœciu do Unii 
Europejskiej, nie zmniejsza siê 
bynajmniej zagro¿enie dla naszej 
to¿samoœci. Jest ono byæ mo¿e 
nawet wiêksze. St¹d to w³aœnie 
przed ma³ymi spo³ecznoœciami 
kolejne wielkie wyzwanie. Tylko 
dziêki podtrzymywaniu pamiêci, co 
robi¹ doskonale na przyk³ad lokalni 
historycy, mo¿na zachowaæ w³asn¹ 
to¿samoœæ, st¹d tak wielka ranga 
ma³ych dumnych wiejskich czy 
ma³omiasteczkowych spo³ecznoœci...

Marek Olesiewicz



16

HISTORIA

 zasobach archiwum Whistorycznego w 
Grodnie znajduje siê bogaty zespó³ 
naczelnika obwodu 
bia³ostockiego. By³y to tereny 
podzielone na cztery powiaty 
(bia³ostocki, bielski drohicki - 
drohiczyñski, sokólski), 
podarowane w 1807 roku carowi 
Aleksandrowi I przez cesarza 
Napoleona. Samodzielny obwód 
istnia³ do 1842 roku, po czym 
zosta³ w³¹czony do guberni 
grodzieñskiej i poddany 
rusyfikacji. Znacznie lepsze 
warunki dla podtrzymania 
polskoœci i katolickiej wiary mia³y 
ziemie podlaskie, które znalaz³y 
siê najpierw w Ksiêstwie 
Warszawskim a nastêpnie w 
Królestwie Polskim. W 1832 roku 
car Miko³aj I postanowi³ ukaraæ 
Królestwo za „miatie¿” (powstanie 
listopadowe) i oddzieli³ je granic¹ 
celn¹ od Rosji, a tym samym tak¿e 
od obwodu bia³ostockiego. 
Okaza³o siê to wielce korzystne 
miêdzy innymi dla Knyszyna, bo 
wielu fabrykantów i majstrów, 
zw³aszcza z bran¿y w³ókienniczej, 

przenios³o siê z Królestwa do 
obwodu. To historia znana, ju¿ 
opisywana. Pozostanê wiêc przy 
ciekawostkach wydobytych ze 
wspomnianych akt.

Czas wojenny

W 1814 roku bud¿et Knyszyn 
wynosi³ po stronie dochodów 
niemal 277 rubli srebrnych i nieco 
mniej zamierzano wydaæ. By³ to 
obraz nêdzy, w jakiej miasteczko 
nadetatowe (taka oficjalna nazwa 
obowi¹zywa³a) trwa³o w okresie 

Rozmyœlania nad 
knyszyñskimi bud¿etami

ADAM  DOBROÑSKI

Prof Adam Dobroñski
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wojen napoleoñskich. Na dochody 
sk³ada³y siê miêdzy innymi: 
procenty od kapita³u (54 rb), 
jarmarkowe (52 rb), podatek od 
piekarzy (3 rb), wp³aty z tytu³u 
dzier¿awienia gruntów na 
przedmieœciu (60 rb) gruntów 
miejskich i siano¿êci¹ (21 rb), z 2 
spichlerzy w rynku (9 rb), drobne 
kwoty za prawo do polowania na 
gruntach miejskich i znacz¹cy 
wp³yw, bo 75 ruble  za kramy 
(³awki, w czêœci budy).

Wydatki to przede wszystkim 
pensja sekretarza dumy (rady) i 
ratusza (zarz¹du). Mia³ on 
przyrzeczone 150 rubli, z powodu 
jednak niedostatku œrodków 
skoñczy³o siê na 110 rublach. 
Drug¹ i ostatni¹ osob¹ „urzêdow¹” 
op³acan¹ w mieœcie by³ s³uga (30 
rubli). Kosztowna okaza³¹ siê 
reparacja ratusza (66 rb), do czego 
doszed³ jeszcze wydatek 8 rubli na 
remont zegara miejskiego. W³adze 
okaza³y siê nadto wyj¹tkowo 
hojne w porównaniu do innych 
miasteczek i zarz¹dzi³y naprawy 
„instrumentów ogniowych” (do 
gaszenia po¿arów) z ca³e 12 rubli. 
Niestety, sporo trzeba by³o 
przeznaczyæ na: papier, lak, nici, 
atrament, œwiece, drwa opa³owe. I 
na koniec wydatki podwójnie 
bolesne, bo na przechodz¹ce 
wojska carskie, chorych w 
lazaretach i warty (karakule). To 
nie przeoczenie, nie przeznaczano 
ni kopiejki na edukacjê, opiekê 
spo³eczn¹ i ochronê zdrowia. 
W³adza nie rozpieszcza³a 

mieszkañców ale i sama mia³a siê 
kiepsko.

Przypadki szczególne

W 1816 roku wypadki losowe 
sprawi³y, ¿e trzeba by³o 
podejmowaæ nieprzewidziane 
wczeœniej wydatki. Silna 
nawa³nica po³¹czona z 
gwa³townym przyborem wody 
spowodowa³y zerwanie grobli 
m³ynowej i nastêpnie  mostu  przy 
trakcie bia³ostockim  oraz 
drugiego mostu za ulic¹ 
Grodzieñsk¹. Sprawê uznano za 
piln¹, naprawy uznano za 
konieczne ale ich rozpoczêcie 
odwleka³o siê, a wyp³ata 
nale¿nych sum za materia³y i 
robociznê œlimaczy³a siê jeszcze 
bardziej. Miejscowe w³adze 
zaskoczy³o równie¿ ¿¹danie 
dowódcy 47 pu³ku jegierskiego 
(strzeleckiego), który postanowi³ 
ustawiæ szlabany i budki 
wartownicze na wyjazdach z 
miasta ulicami: Bia³ostock¹, 
Tykock¹, Grodzieñsk¹.

Dwa lata póŸniej 
postanowiono  wydaæ 720 rubli 
asygnacyjnych (4 takie ruble 
„wchodzi³y” na jednego 
srebrnego) na wykupienie domu z 
placem i browarem od 
„przedmieszczanina” (mieszkañca 
przedmieœcia Gr¹dy) Kazimierza 
Wysockiego. Chciano 
zainwestowaæ z myœl¹ o 
pomno¿eniu dochodów miejskich, 
które uleg³y pomniejszeniu po 
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spalenia siê karczmy na 
wspomnianym przedmieœciu. Z tej 
karczmy miasto mia³o niegdyœ 
(przed 1812 rokiem?) a¿ oko³o 
200 rubli dochodu, czyli oko³o 
jednej trzeciej wszystkich 
wp³ywów. Taki „pijany” bud¿et 
uznano za najlepszy sposób na 
podreperowania kasy miejskiej.  

Gospodarze

Knyszyn w latach 
dwudziestych XIX stulecia, a wiêc 
jeszcze przed nap³ywem 
sukienników sta³ g³ównie 
gospodarzami. Okaza³o siê, ¿e w 
mieœcie orze, sieje i zbiera plony 
niemal 160 miejskich rolników, a 
na przedmieœciach Gr¹dy i 
Ponieklica mieszka³o ich 64. 
Darujê sobie wyliczanie iloœci 
zebranego ¿yta i owsa, pudów 
siana i korców kaszy. Z danych 
statystycznych wynika³o, ¿e 1815 
roku przyniós³ z³e plony i nale¿a³o 
obawiaæ siê g³odu na przednówku, 
a mog³o nie wystarczaæ ziarna 
równie¿ na nowy zasiew. 
Wypisa³em natomiast nazwiska 
trzymaj¹cych najwiêcej ziemi. 
Przepraszam za ewentualne 
uchybienia w pisowni nazwisk i 
ciekawy jestem, czy ¿yj¹ w 
dzisiejszym Knyszynie 
potomkowie tamtych gospodarzy. 

Najwiêcej ¿yta zasia³ i zebra³ 
Wojciech Szafrankowski, po nim 
zaœ nastêpowali  Pawe³ 
Chmielewski i Adam Urbanowicz 
a na dalszych miejscach 

uplasowali siê: - Jan i Józef 
Rafa³owscy, J. Zaleski, Mateusz i 
Marcin Sitkowscy, Wojciech i 
Kazimierz Dziemianowicz, 
Kacper i Jan  £otowscy. Na 
przedmieœciach zaœ przewodzili:  
Dziemianowicz, Felicjan 
Mierczyñski, Mateusz 
Szymanowski, Andrzej 
O³dziejewski, Miko³aj Kakareko, 
Marcin Skibicki, Stanis³aw 
Jadczyk, wdowa Wysocka, 
Mateusz Oliziewicz, Joachim 
Kochañski, Antoni Sokólski, Piotr 
O³dziejewski, Maciej Kochañski.

Rok 1831

W trakcie wojny 1831 roku 
nie dosz³o do walk w rejonie 
Knyszyna. Przez miasto 
przemieszcza³o siê jednak wojsko 
carskie. Huk armat móg³ tu byæ 
s³yszany w koñcu maja, kiedy 
oddzia³y gen. Jana Skrzyneckiego 
dopad³y gwardie rosyjskie pod 
Tykocine.

W czasie zaœ zbierana siê 
wojsk marsza³ka Iwana Dybicza, 
które mia³y ruszyæ na Warszawê, 
by poskromiæ „buntowników”, 
czyli od 22 listopada/5 grudnia do 
13/25 grudnia 1830 roku 
stacjonowa³ w Knyszynie batalion 
£uckiego Pu³ku Grenadierów. Jak 
zapisano, utrzymywa³ siê on w 
Knyszynie na „gospodarskim 
chlebie i ¿ywnoœci”. Nikomu nic 
¿o³dacy nie zap³acili, wszyscy 
wiêc mieszkañcy ucierpieli srodze 
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i domagali siê potem zap³aty. 
Zima sprawia³a, ¿e ¿¹dania 
oddzia³ów carskich wzglêdem 
¿ywienia i ogrzania by³y 
wyj¹tkowo dokuczliwe, 
zabezpiecza³a natomiast 
szczêœliwie przez zniszczeniem 
zasiewów. Na pisanie protestów i 
próœb o wyp³atê nale¿noœci 
zdobywali siê nieliczni ze wzglêdu 
na koszty (trzeba by³o wynaj¹æ 
skrybê i zap³aciæ za papier), 
trudnoœci z zorganizowaniem siê, 
pewnie tez z powodu ma³ej wiary 
w pomyœlnoœæ tych zabiegów. 
Zdecydowana wiêkszoœæ 
pokrzywdzonych w pokorze 
znosi³a dolegliwoœci, staraj¹c siê 
schodziæ z drogi „ruskim”, kryj¹c 
posiadan¹ ¿ywnoœæ i ubrania, 
oszukuj¹c przy ich oddawaniu. 
Obawiano siê gorszych skutków, 
to jest pobicia, rabunków 
po³¹czonych ze zniszczeniami, 
aresztów, gwa³tów. 

Daty poda³em podwójnie, 
pierwsza z nich wynika³a z 
kalendarza „starego” 
(juliañskiego), narzuconego przez 
zaborcê, a druga z kalendarza 
„nowego” (gregoriañskiego), 
podtrzymywanego przez ludnoœæ 
miejscow¹, obowi¹zuj¹cego w 
koœciele.

Starostwo

Po zwyciêskiej wojnie 
Rosjanie przyst¹pili do represji. 
Sporz¹dzili m.in. wykazy 

mieszkañców obwodu, którzy 
opuœcili swe dobra i wyjechali do 
Królestwa Polskiego. Uznano to 
za dowód zdrady i zamierzano 
skonfiskowaæ im maj¹tki. 
Pierwsz¹ listê sporz¹dzon¹ przez 
bia³ostocki s¹d ziemski otwierali 
gen. hr. Izydor Krasiñski i jego 
syn Zygmunt, jako trzymaj¹cy 
starostwo knyszyñskie.

Krasiñskim uda³o siê jednak 
unikn¹æ kary, a w 1840 roku 
dobieg³y do koñca regulacje 
dotycz¹ce starostwa. W lenno hr. 
Krasiñskiemu („genera³ 
adiutantowi, genera³owi od 
kawalerii”) oddano i leœnictwo 
knyszyñskie. Protokó³ takowy 
spisano ostatecznie w sierpniu 
1842 roku w Izbie Bia³ostockiej 
Dóbr Pañstwowych bez 
mo¿liwoœci wniesienia skargi 
przez hrabiego. Przypomniano w 
nim historiê starostwa 
knyszyñsko-goni¹dzkiego, 
opisano granice i strukturê 
wewnêtrzn¹ z 
wrzeœnia/paŸdziernika 1835 roku, 
kiedy to w³adze carskie 
zdecydowa³y siê na kompleksowe 
uregulowanie prawno-
ekonomiczne stanu dóbr 
Krasiñskich w obwodzie 
bia³ostockim. Dokument zawiera³ 
bardzo szczegó³owy opis 
procedur, op³aty i œwiadczeñ. A 
jednak pe³nomocnik hr. 
Krasiñskiego Julian Konopiñski 
z³o¿y³ wkrótce proœbê o 
dodatkowe regulacje, m.in. 
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dotycz¹ce lasów kalinowskich, z 
zasobów których mogli korzystaæ 
ch³opi. Ministerstwo Finansów 
odnios³o siê jednak negatywnie do 
tej kwestii. 

Co gorsze, w listopadzie 
listopada 1842 roku wspomniana 
Izba Bia³ostocka donios³a o 
wyciêciu w starostwie 
knyszyñskim 383 drzew z 
pogwa³ceniem zasad protokó³u, 
czyli bez zawiadomienia 
odpowiednich instancji leœnych i 
skarbowych. Niejako w 
odpowiedzi Konopiñskiego 11/23 

grudnia tego roku skierowa³ 
proœbê o zapewnienie drzewa na 
opa³ dla 12 folwarków i 5 
gorzelni, jak równie¿ budulca na 
niezbêdne inwestycje. 

Adam Czes³aw Dobroñski

PS. Kwerendê prowadzê 
nadal, wiêc mam nadziejê na 
znalezienie innych jeszcze 
wzmianek o Knyszynie z lat 20-30. 
XIX stulecia.

�ród³a historyczne podaj¹, ¿e w 
1574 r. istnia³a równie¿ cerkiew 
we wsi Chrabo³y. Sama wieœ 
notowana jest w lustracjach XVI 
w., a  jako wójtostwo 
chrabo³owskie nale¿y do folwarku 
w Knyszynie[33]. Po œmierci króla 
starostwo knyszyñskie oddane 
zosta³o Janowi Zamojskiemu. 
PóŸniej Knyszyn przeszed³ do 
rodziny Orsetti, Jana Gliñskiego, 
Czapskich, na pocz¹tku XIX w. do 

Krasiñskich, a w XX w. - 
Raczyñskich. 

W 1664 r. zosta³y spisane w³óki 
koœcielne. Z zapisu wynika, ¿e: Na 
Koœció³ stary plac No 1 na którym 
teraz dzwonnica stoi i Crucyfiks. 
Koœció³ iest w tym miescie No 2 
iest Farski kturem Ius Patronatus 
K. IMci nale¿y y cerkiew 
unicka[34]. W Ÿródle drukowanym 
czytamy, ¿e: 19 kwietnia 1732 r. 
dokonano podzia³u w³asnoœci 

Unici na ziemiach pomiêdzy 
rzekami Biebrz¹, Narwi¹ i Brzozówk¹

Ci¹g dalszy artyku³u zamieszczonego w nr 1 Goñca z 2008 roku

ARKADIUSZ  STUDNIAREK
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cerkiewnej przy ul. Dworskiej: 
Maj¹c ubodzy szpitala 
knyszyñskiego plac, od cerkwi 
ci¹gn¹cy siê wszerz do ul. 
B³otniej, przy Wygonie, przez 
Andrzeja ¯abkê mieszczanina na 
szpital, od Jakuba Gr¹dzika, 
zduna. A ¿e ten plac by³ zapisany 
anno 1570 die 4 julii i zostawa³ in 
posesjone prezbitera 
knyszynskiego nie maj¹cego na to 
¿adnego skryptu[35]. W 1732 r. 
podzielono parcelê cerkiewn¹ 
wzd³u¿, rozpoczynaj¹c od ul. 
Dworskiej (Bia³ostockiej), a nie 
tak jak by³o wczeœniej w poprzek, 
gdy cerkiew sta³a od Goœciñca i ul. 
Dworskiej, a wówczas szpitalna 
w³asnoœæ znajdowa³a siê z ty³u 
cmentarza cerkiewnego, od strony 
Wygonu i Ogrodników 
dwornych[36]. 

Wiêcej o cerkwi knyszyñskiej 
dowiadujemy siê z wizyty z 1773 
r. Cerkiew pod tytu³em 
Przemienienia Pañskiego, 
drewniana s³om¹ kryta, z po³apem, 
pomostem bardzo zrujnowanym 
Cmentarz od ulicy dylami 
oparkaniony. Wyposa¿enie cerkwi 
by³o ubogie. Szaty liturgiczne 
okreœlono jako stare. Ksiêgi 
cerkiewne jak ...Trebnik 
drukowany i inne ksiêgi do 
u¿ywania niezgodne, gdy¿ by³y 
prawos³awne, byæ mo¿e 
pochodzi³y z czasów fundacji 
cerkwi. Parafia posiada³a ... 
gruntu w³ok 3 na trzy zmiany, z 
zaroœlami i siano¿êciami. Plac z 
ogrodem na cerkiew jest 

zbudowano. Item pó³placek na 
Goniêckiej ulicy[37].Wizyty 
dziekañskie z lat 1774, 1776, 
1779, 1780, 1781, 1782 
powtarzaj¹ powy¿sze adnotacje. 
Natomiast w wizycie z 1785 r. jest 
wzmianka: przybywszy do cerkwi 
Knyszyñskiey i Boguszewskiey 
czasu wizyty mojej dziekañskiej 
rzeczy cerkiewne zrewidowa³em, 
które w ca³oœci znalaz³em. Co siê 
zaœ Dekretu Reformationis wizyty 
generalnej tyce, o wyerugowaniu 
cerkwi nowej, ¿adnego pocz¹tku 
nie ma. Co do zabudowania 
pocz¹tki poczyni³ po pogorzelisku. 
Przeto zaleca siê teraz serio, aby 
sam w teologii wyuczy³ siê, o 
cerkiew now¹ u JW kolatora 
dobrodzieja doprasza³ siê. 

W „Wykazie proboszczów 

Arkadiusz Studniarek
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dekanatu podlaskiego z 1788 r.” 
czytamy: ... Cerkiew pod Tytu³em 
Przemienienia Pañskiego 
Fundacyi Nayaœniejszych 
Regnantow, w kollacyi I.W. 
Czapskiego, starosty 
Knyszyñskiego. Przy tey Cerkwi 
jest Aktualnym Parochem W. X. 
Grzegorz Morozowicz zwany, w 
Kazusach pomierny. Gruntu 
Funduszowego w³ók trzy na trzy 
zmiany. Ogród jeden na którym 
Plebania y Cerkiew stoi. Parafij 
¿adnej nie ma[38]. Podczas wizyty 
generalnej dekanatu 
bia³ostockiego z roku 1804 
stwierdzono, ¿e cerkiew 
knyszyñska ma byæ wkrótce 
rozebrana, a na jej miejsce 
przeniesiona cerkiew z 
Topilca[39]. Wizyta z 1773 r. 
informuje, ¿e cerkiew znajdowa³a 
siê na dawnej ulicy Bia³ostockiej i 
dysponowa³a placem na ulicy 
Goni¹dzkiej. Cmentarz znajdowa³ 
siê przy cerkwi na obecnej ulicy 
Bia³ostockiej, ...gdy budowano 
szko³ê, to przy kopaniu 
fundamentów wykopywano 
bardzo du¿o koœci ludzkich[40] 
Druga cerkiew unicka 
zlokalizowana by³a przy ulicy w 
kierunku Bia³egostoku i m³yna. 
Przy œwi¹tyni mieszka³ kap³an tej 
konfesji Jan Morozowicz. W 
Knyszynie by³o 1363 
mieszkañców, w tym 857 
chrzeœcijan. Wœród nich byli 
rzymscy katolicy, unici oraz 
ewangelicy[41]. 

W³adze pruskie zarz¹dzeniem z 

dnia 15 lutego 1797 r. postanowi³y, 
¿e nabo¿eñstwa protestanckie i 
grekokatolickie nale¿y odprawiaæ 
wspólnie w cerkwiach 
Bia³egostoku, Tykocinie i 
Knyszynie. Wed³ug „Litevskich 
Eparchial'nych Vedomosti” z 1868 r. 
po pokoju zawartym w Tyl¿y w 
Knyszynie zosta³a jedynie jedna 
biedna unicka cerkiew z ma³¹ liczb¹ 
wiernych. Po przy³¹czeniu unitów 
do Cerkwi prawos³awnej cerkiew 
unicka zosta³a zamkniêta w 1846 r. 
ze wzglêdu na bardzo z³y stan. Rolê 
parafialnej œwi¹tyni pe³ni³a cerkiew 
boguszewska. 

W 1856 r. w³aœciciel Knyszyna, 
gen. Krasiñski, pobudowa³ za 2500 
rubli cerkiew poœwiêcon¹ 
Przemienieniu Pañskiemu. Stanê³a 
ona w miejscu spalonej w 1812 r. 
podczas nawa³y francuskiej. W 
cerkwi znajdowa³a siê du¿ej 
wartoœci ikona Przemienienia 
Pañskiego. Ówczesny proboszcz, o. 
Tomasz Taranowicz, postanowi³ 
wyremontowaæ œwi¹tyniê, 
ofiarodawcy przekazali 600 rubli, 
tyle¿ wynosi³a te¿ dotacja 
pañstwowa. Ksi¹dz Cyganek w swej 
kronice napisa³: Ciekawostk¹ jest, ¿e 
parafia rzymsko-katolicka po 
kasacie parafii grecko-katolickiej 
przejê³a wraz z unitami i odpust 
Przemienienia Pañskiego, który by³ 
obchodzony do lat trzydziestych 
naszego wieku. Tradycja tego 
odpustu jednak nie ginê³a i jeszcze 
niedawno parafianie knyszyñscy 
œwiêtowali ten dzieñ wstrzymaniem 
siê od pracy.

15 sierpnia 1868 r. cerkiew 
zosta³a ponownie po remoncie 
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wyœwiêcona. �ród³a podaj¹, ¿e 
materia³ do budowy cerkwi w 
Knyszynie pozyskano z rozbiórki 
cerkwi unickiej w Knyszynie i 
zamkniêtego koœcio³a w 
Karpowiczach[43].

Dom parafialny zosta³ 
zbudowany przy ulicy Starodawnej, 
grunta nale¿¹ce do cerkwi le¿a³y 
miêdzy rzek¹ Jaskrank¹ a ulic¹ 
Starodawn¹. H. Stasiewicz 
odnotowa³, ¿e w Knyszynie zostaje 
powo³any do ¿ycia ma³y klasztor 
¿eñski, mieszcz¹cy siê przy ulicy 
Grodzieñskiej … zlikwidowany w 
1900 r.[44] 

W 1870 r. zosta³a zbudowana 
kaplica na nowo otwartym 
cmentarzu prawos³awnym. Grunta 
na cmentarz by³y wydzielone z 
area³u cerkiewnej ziemi. Do 1800 r. 
cmentarz znajdowa³ siê obok cerkwi 
przy ulicy Bia³ostockiej, a nastêpnie 
zlokalizowany zosta³ przy szosie 
prowadz¹cej z Knyszyna do 
Tykocina. 6 paŸdziernika 1875 r. 
poœwiêcona zosta³a nowo 
zbudowana drewniana cerkiew 
cmentarna œw. Paraskiewy. 

Liczba prawos³awnych w 
parafii knyszyñskiej wynosi³a 
wówczas 326 osób, zamieszka³ych 
w miejscowoœciach: Knyszyn, 
Bajki, Boguszewo, Chojnowo, 
Chrabo³y, D³ugo³êka, Dziêkol, 
Goni¹dz, Gr¹dy, Jasionówka, 
Jaœwi³y, Ko³odzie¿, Kramkowo, 
Krasne, Kreczkowo, Krypno, Masie, 
Mikicino, Mroczki, Niewiarowo, 
Nowiny, Penskie, Przewalanka, 
Szczorsy, Wiliamówka, Tatary, 
Zastocze, Znoski. W 
Starodolistowie i CzechowiŸnie 

dzia³a³y szko³y cerkiewno-
parafialne, do których uczêszcza³o 
40 uczniów. 98 dziesiêcin ziemi 
cerkiewnej nadzielono w roku 1865 
w pobli¿u cerkwi, z gruntów 
folwarcznych grafa Krasiñskiego, w 
zamian za poprzedni nadzia³ we wsi 
Boguszewie, odleg³ym o 10 km od 
Knyszyna. Szko³ê rosyjsk¹ 
powszechn¹ pod nazw¹ 
Prichodskoje Knyœynskoje Uæiliœæe 
urz¹dzono na piêtrze ratusza, 
póŸniej na ul. Starodwornej w domu 
Dunikowskiego. W 1900 r. 
wydzielono drug¹ szko³ê - ¿eñsk¹, 
która mieœci³a siê przy ul. 
Goni¹dzkiej w domu Zubrzyckiego, 
a potem przy ul. Tykociñskiej. 
Oko³o 1910 r. powsta³a szko³a pod 
nazw¹ Gorodskoje Uæyliœæe 
(dwuklasowa œrednia) w domu 
Hauslera przy ul. Goni¹dzkiej[45].

I wojna œwiatowa spowodowa³a 
zbiorowy wyjazd ludnoœci 
prawos³awnej do Rosji. W 
odrodzonej niepodleg³ej Polsce 
sytuacja prawos³awia uleg³a 
ca³kowitej zmianie. Koœció³ 
prawos³awny nie móg³ liczyæ na 
pomoc w organizowaniu ¿ycia 
religijnego.

W latach niemieckiej okupacji 
w³adze przeznaczy³y œwi¹tyniê na 
koœció³ ewangelicki. Po ust¹pieniu 
Niemców, cerkiew by³a zamkniêta 
do 1925 r., kiedy j¹ rozebrano i 
przewieziono na cmentarz 
prawos³awny w Wasilkowie. 
Antimins z cerkwi knyszyñskiej do 
1966 r. znajdowa³ siê w cerkwi 
ciechanowieckiej, a stamt¹d 
przekazany zosta³ do Archiwum 
Metropolii Warszawskiej. Nale¿y 
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te¿ podkreœliæ, ¿e w cerkwi 
knyszyñskiej w wielkim o³tarzu 
znajdowa³a siê ikona Matki Bo¿ej, 
obecnie znajduje siê w cerkwi 
wasilkowskiej. Madonna della 
tondo, Matka Boska z Dzieci¹tkiem 
Jezus i Œwiêtym Janem, kopia 
wed³ug Rafaela, oraz obraz z 
unickiej cerkwi Przemienienia 
Pañskiego w Knyszynie, 
wzmiankowany w wizytacji 
dekanatu podlaskiego w roku 1773: 
o³tarz wielki z obrazem 
Najœwiêtszej Panny Pana Jezusa w 
rêku trzymaj¹cej. Obecnie obraz 
przechowywany jest tak¿e w cerkwi 
w Wasilkowie. W latach 19231925 
na placu po by³ej cerkwi przy ulicy 
Bia³ostockiej wybudowano szko³ê. 
W czasie II wojny œwiatowej, gdy 
zosta³a spalona plebania, na jej 
odbudowê zu¿yto materia³ z 
cmentarnej cerkwi. Odbudowana 
plebania dotrwa³a do czasów 
obecnych. Natomiast w 1940 r. 
cerkiew cmentarna w Knyszynie 
zosta³a rozebrana i zu¿yta na opa³. 
Szczególnie czczona ikona œw. 
Paraskiewy znalaz³a siê a¿ za 
oceanem, w Stanach 
Zjednoczonych. Jedynie na 
cmentarzu znikome pomniki z 
krzy¿ami dowodz¹, ¿e kiedyœ ¿yli tu 
wyznawcy prawos³awia. 
Duchowni: O. Ihnat (1551, 1553, 
1554), o. Stefan ¯elazowski (1657), 
o. Eustachy Aponowicz (1693) 
chrzci³ dziecko rzym - kat. 
niejakiego Pi³ata, a kumem by³ 
Marcin Szostakiewicz[46], o. 
Wawrzyniec Stanis³aw 
(Ostasiewicz) Stasiewicz (1713-

1738) by³ ¿onaty z Konstancj¹. Ten 
ksi¹dz bardzo czêsto chrzci³ dzieci 
katolickie[47], o. Jakub Miskiewicz 
(1738-1744), o. Jakub Baranowski 
(1744-1758), o. Micha³ Nowicki 
(17581766), o. Grzegorz 
Morozowicz (1766-1787) by³ 
¿onaty z Eudoxi¹ i mieli syna 
Mateusza Jana, który im siê urodzi³ 
4 lutego 1771 r. i potem zosta³ 
ksiêdzem i obj¹³ od 1802 r. 
stanowisko proboszcza po ojcu[48], 
o. Jan Mateusz Morozowicz, o. 
Leon Pop³awski (1800), o. Mateusz 
Jan Morozowicz (1802), o. Jan 
Kraszkiewicz (1822-1831) 
pochodzi³ z Bia³egostoku jako syn 
Szymona i Marianny po Józefie z 
Gogolewskich. Zmar³ w Knyszynie 
4 marca 1831 r. na suchoty w wieku 
63 lat jako wdowiec, pozostawiaj¹c 
córkê Katarzynê. Pochowa³ go 
ksi¹dz Stanis³aw ¯ebrowski 
administrator cerkwi unickiej w 
Boguszewie, na cmentarzu œw. 
Marka w Knyszynie[49], o. 
Stanis³aw ¯ebrowski (1831-1839), 
o. Tomasz Taranowicz (1868-1879), 
o. Bazyli Smirnow (16.09.1879-
1884), o. Pawe³ Iwacewicz 
(12.12.1895-1900), o. Miko³aj 
Makarewski (18.10.1900-
7.06.1906), o. Aleksander 
Teodorowicz (19.08.1906-1915 
ewakuacja). Psalmiœci: Józef 
Tymiñski (1878), Tomasz Gutowski 
(1879-11.08.1897), Sergiusz 
Strachowicz (9.09.1897-
15.05.1898), Klemens Kreczetowicz 
(6.06.1898-4.11.1899), Zachariusz 
Pietruczuk (19.11.1899-
26.11.1903), Miko³aj Bielacki 
(26.11.1903-), Miko³aj Krejdicz 
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(1905-10.08.1907), Piotr 
Doroszkiewicz (21.09.1907-
31.08.1910), Jan Sawicki 
(31.08.1910-21.01.1914), Filip 
Misiukowicz (Filimon 
Miœnikowicz) (12.03.1914-). 
Opiekunowie: Pawe³ C. 
Bogdanowicz (1868), Wincenty G. 
Jewdokimow, mieszcz. m. Knyszyn 
(6.02.1883; 12.11.1887), Antoni I. 
Bokacz, nacz. poczty (18.03.1893), 
Piotr V. Jasieñko, ob. wsi Penskie 
(23.08.1897), Teodor O. Chomicz, 
felczer (19.03.1898; 12.02.1902; 
6.06.1908). 

Omawiaj¹c nieistniej¹ce ju¿ 
cerkwie i parafie obrz¹dku 
wschodniego w dorzeczu Biebrzy, 
Narwi i Brzozówki przypominamy 
o roli, jak¹ odegra³y w historii 
Koœcio³a prawos³awnego. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e prawos³awie na 
ziemiach w dorzeczu Narwi, 
Biebrzy rozwija³o siê od zarania 
dziejów. Pierwsi osadnicy 
prawos³awni zagospodarowali 
puszczê, wspó³zak³adali miasta i 
wsie, budowali cerkwie. Znane rody 
rusko-litewskie piastowa³y wysokie 
godnoœci w pañstwie polsko - 
litewskim. Na panuj¹cych w 
pañstwie stosunkach zawa¿y³a 
pocz¹tkowo unia pañstwowa, 
póŸniej zaœ decyduj¹ce znaczenie 
mia³a unia koœcielna. Unia brzeska 
ostatecznie zadecydowa³a o 
stosunkach miêdzy wyznawcami 
Koœcio³a wschodniego i 
zachodniego. Unia w ogólnym 
rozrachunku ca³kowicie 
podporz¹dkowa³a wiernych 
obrz¹dku wschodniego w³adzy 
papieskiej. Za uni¹ opowiedzia³a siê 

wiêkszoœæ biskupów, czêœæ 
duchowieñstwa oraz ju¿ 
spolonizowana i zlatynizowana 
szlachta i magnaci. Za 
prawos³awiem opowiedzia³o siê 
kilku biskupów, wiêkszoœæ 
duchowieñstwa i szlachty oraz 
szerokie rzesze wiernych. Unia 
doprowadzi³a do wojen religijnych, 
powstañ kozackich, os³abienia wiêzi 
ludnoœci ruskiej z Rzeczypospolit¹. 
W Rzeczypospolitej Cerkiew 
prawos³awna nie cieszy³a siê 
poparciem w³adz pañstwowych. 
Uniê z kolei widziano jako pomost 
prowadz¹cy wyznawców obrz¹dku 
wschodniego do Koœcio³a 
katolickiego. 

Koœció³ unicki w praktyce nie 
zosta³ uznany za równorzêdny z 
³aciñskim. Obrazuj¹ to dzieje 
przedstawionych w publikacji 
parafii, które posiada³y bardzo 
skromne, czasem pozostaj¹ce w 
ruinie, cerkwie. Beneficja ziemskie 
równie¿ by³y stale uszczuplane na 
rzecz duchownego katolickiego. W 
1839 r. dosz³o do zjednoczenia 
unitów z prawos³awiem. 
Zdecydowa³o o tym kilka 
czynników. Najwa¿niejszym by³ 
stan Cerkwi grekokatolickiej. 
Duchowieñstwo unickie by³o 
kszta³cone w katolickich 
seminariach i ca³kowicie oddane 
Koœcio³owi rzymskokatolickiemu, 
nie zwa¿a³o na tradycje Cerkwi, 
która znalaz³a siê w trudnej sytuacji. 
Dalsze samodzielne funkcjonowanie 
Cerkwi grekokatolickiej wydawa³o 
siê niemo¿liwe. Mog³a byæ albo 
wch³oniêta przez Koœció³ 
rzymskokatolicki, albo przy³¹czona 
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do Cerkwi prawos³awnej. 12 lutego 
1839 r. zebra³ siê w Po³ocku sobór, 
w którym wziêli udzia³ uniccy 
biskupi, wy¿sze duchowieñstwo 
oraz przedstawiciele œwieccy. 
Podpisali oni akt przy³¹czenia 
unitów do prawos³awia. Na terenie 
Królestwa Polskiego po³¹czenie 
nast¹pi³o w 1875 r. Prze³omem w 
dziejach parafii prawos³awnych by³ 
wybuch I wojny œwiatowej. Po jej 
zakoñczeniu sytuacja prawos³awia 
diametralnie siê zmieni³a. Wiele 
cerkwi rewindykowano i 
przerabiano na koœcio³y katolickie, 
inne zburzono. By³o to wynikiem 
silnej tendencji do usuwania œladów 
rosyjskiego panowania, czy te¿ 
pozbywania siê carskich pami¹tek. 
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ieszkañcy Knyszyna i MMoniek oraz s¹siednich 
gmin na zawsze po¿egnali œp. dr 
Stanis³awa Godlewskiego. Najpierw 
modlono siê przy trumnie Zmar³ego 
w Kaplicy Domu Pogrzebowego, a 
nastêpnie w Koœciele pw. Œw. Jana 
Aposto³a w Knyszynie. Podczas 
Mszy ¿a³obnej ksi¹dz Jerzy 
Chwieæko przedstawi³ wiernym 
drogê ¿yciow¹ œp. Stanis³awa, 
lekarza z powo³ania i spo³ecznika. 
Po mszy œw. Rodzina, s¹siedzi, 
pacjenci, koledzy z miejsc pracy i 
przyjaciele odprowadzili œp. 
Stanis³awa Godlewskiego na 
parafialny cmentarz.
W uroczystoœciach pogrzebowych 
uczestniczy³o ponad 600 osób. Byli 
wœród nich: Józef Mozolewski - 
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu 
NSZZ ,,Solidarnoœæ”, 
przewodnicz¹ca Rady Powiatu 
monieckiego - dr El¿bieta 
Kraszewska, Zbigniew Mêczkowski 
- starosta Moniecki, burmistrzowie 
Knyszyna i Moniek - Andrzej 
Matyszewski i Zbigniew 
Karwowski, prezes Zarz¹du 
Rejonowego PCK - Tomasz 
Krawczuk.

Wspomnienie o œp. Dr Stanis³awie 
Godlewskim

Z wielkim ¿alem i smutkiem 
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci 
œp. Stanis³awa Godlewskiego. Zmar³ 
w wieku 72 lat.

Œp. Stanis³aw Godlewski by³ 
powszechnie znanym i lubianym, 
lekarzem wzorowym mê¿em i 
ojcem, naszym niezawodnym, 
niezast¹pionym Koleg¹ i 
Przyjacielem.

Przed ponad 40 lat leczy³ 
chorych. Bardzo czêsto ratowa³ im 
¿ycie, oraz pracuj¹c w oœrodkach 
zdrowia: na Mazurach, w 
Trzciannem, Knyszynie. Setki razy 
by³ na ostrym dy¿urze w Pogotowiu 
Ratunkowym.

Przed gabinetem dr 
Stanis³awa zawsze by³o wyj¹tkowo 
du¿o pacjentów. Przychodzili do 
swego umi³owanego lekarza po 
zdrowie, a tak¿e po to by przed Nim 
siê wy¿aliæ, opowiedzieæ o swych 
czêsto bardziej bolesnych ni¿ 
choroba rodzinnych dramatach i 
niepowodzeniach. Cierpliwie 
s³ucha³, stawia³ diagnozê, radzi³ jak 

Ostatnie po¿egnanie 
Œp. Dr Stanis³awa 

Godlewskego

WENANTY  KRUK
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dbaæ o zdrowie i wyjœæ z choroby. 
Przyjazny uœmiech i stosunek do 
ka¿dego wp³ywa³ koj¹co na 
psychikê ludzi. Dlatego œp. Dr 
Godlewski cieszy³ siê du¿ym 
autorytetem i by³ lubiany w miejscu 
pracy, wœród s¹siadów i tysiêcy 
mieszkañców powiatu monieckiego.

Bêdziemy zawsze pamiêtaæ o 
naszym lekarzu, Koledze i 
Przyjacielu. By³ On cz³owiekiem 
wra¿liwym, skromnym, g³êboko 
wierz¹cym, szlachetnym i prawym. 
Z uporem i wytrwa³oœci¹ osi¹gn¹³ 
swe ¿yciowe cele. Najpierw sam, a 
potem z ¿on¹ Zofi¹ - nauczycielk¹ w 
liceum Ogólnokszta³c¹cym w 
Moñkach. Ich g³ównym celem by³a 
rodzina i praca. Zapewnienie 
dobrych warunków bytowych i 
wykszta³cenie córce Agnieszce i 
synowi Tomaszowi, który te¿ jest 
lekarzem.

Jedn¹ z wielu cech œp. dr 
Stanis³awa by³a pracowitoœæ. Od 
m³odych lat i póŸniej pomaga³ 
rodzicom, pracuj¹c w gospodarstwie 
rolnym ko³o Ostrowi Mazowieckiej. 
Akademiê Medyczn¹ w 
Bia³ymstoku ukoñczy³ i uzyska³ 
dyplom lekarza pó³ roku wczeœniej. 
Specjalizacjê lekarza chorób 
wewnêtrznych zdobywa³ w 
Knyszynie pod opiek¹ dr n. m. 
Edwarda Jelskiego, dyrektora 
Szpitala Miejskiego.

Tam gdzie dr Stanis³aw 
pracowa³ i mieszka³, uczestniczy³ w 
¿yciu lokalnej spo³ecznoœci. 
Kieruj¹c Oœrodkiem Zdrowia w 
Trzciannem, wraz z Rad¹ i Urzêdem 
gminy zajmowa³ siê budow¹ owego 

oœrodka zdrowia. Pracowa³ te¿ 
spo³ecznie, piastuj¹c ró¿ne funkcje 
w PSL, w NSZZ ,,Solidarnoœæ”, w 
zarz¹dzie rejonowym PCK, 
zarz¹dzie knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunata Augusta. Ucieczk¹ od 
codziennych obowi¹zków i 
odpoczynkiem w otoczeniu 
przyrody by³a dla Stanis³awa 
Godlewskiego w³asna, du¿a pasieka. 

Z tej Bo¿ej apteki korzystali 
zdrowi i chorzy.

Ze wzruszeniem i 
wdziêcznoœci¹ wspominamy œp. 
Staszka. Znaliœmy siê od 30 lat. 
Pracowaliœmy spo³ecznie na niwie 
ludowej i w Zarz¹dzie Rejonowym 
PCK. Nie zapomnê ofiarnego, 
bezinteresownego doktora 
Stanis³awa, kiedy w dzieñ i w noc 
odwiedza³ moich ukochanych 
Rodziców, którzy pod Jego sta³¹ 
opiek¹ lekarsk¹ prze¿yli 90 lat.

Zawsze byliœmy wierni 
wartoœciom chrzeœcijañskim i 
patriotycznym.

Mieliœmy tê sam¹ - 
niespe³nion¹ do dziœ - wizjê nowej, 
solidarnej, lepszej i sprawiedliwej 
Polski...

Wraz ze wszystkim, którzy 
znali œp. doktora Stanis³awa 
Godlewskeigo, modlê siê s³owami: 
PANIE JEZU, OBDARZ GO 
WIECZNYM SZCZÊŒCIEM...

Wenanty Zbigniew Kruk 
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Pierwsza cerkiew prawos³awna 
zosta³a zbudowana w Knyszynie w 
1551 roku przez króla Zygmunta 
Augusta. Szybko sta³a siê ona 
cerkwi¹ unick¹. Obs³ugiwa³ j¹ jeden 
ksi¹dz, który by³ wyposa¿ony w 2 
w³óki ziemi (42,6 ha). Cerkiew 
przez ca³y czas swego istnienia 

funkcjonowa³a pod wezwaniem 
„Przemienienia Pañskiego”. 
Koniecznoœæ zbudowania cerkwi 
podyktowana by³a wzrastaj¹c¹ 
ci¹gle liczb¹ mieszkañców 
Knyszyna pochodzenia 
wschodniego.

Projekt Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego pt. „Spotkanie po 
latach” dofinansowany z Programu „Równaæ Szanse 2007” Polsko 
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci administrowanego przez Polsk¹ 

Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y. 

Realizacja projektu rozpoczê³a siê w styczniu bie¿¹cego roku. 
Uczniowie z knyszyñskiej szko³y poznaj¹ wielokulturow¹ przesz³oœæ 

swojego miasta oraz pisz¹ artyku³y na ten temat w polskiej i 
angielskiej wersji jêzykowej. Pierwsze efekty ich pracy to artyku³y pt. 

"Knyszyñska cerkiew" i "Kozubolec", które publikujemy poni¿ej. 
Teksty te, w dwóch wersjach jêzykowych, uczestnicy projektu 
opublikuj¹ w miejskim portalu internetowym www.knyszyn.pl.

Projekt “Spotkanie po latach”

O knyszyñskiej cerkwi
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W 1839 roku z rozkazu cara 
Miko³aja I nast¹pi³a likwidacja 
wszystkich cerkwi unickich. Przez 
36 lat do roku 1875 cerkiew sta³a 
nieczynna na ulicy Bia³ostockiej, na 
miejscu dzisiejszej szko³y. Pod 
koniec XIX wieku w³adze carskie 
przenios³y cerkiew na rynek.

W dniu 6 paŸdziernika 1875 
roku cerkiew zosta³a wyœwiêcona 
pod wezwaniem „Przemienienia 
Pañskiego”, ale ju¿ jako 
prawos³awna. Plebania ksiêdza 
prawos³awnego zosta³a zbudowana 
przy ulicy Starodwornej i 
przypisany jej zosta³ du¿y obszar 
ziemi pomiêdzy rzek¹ Jaskrank¹ a 
ulic¹ Starodworn¹, który do dziœ 
mieszkañcy Knyszyna nazywaj¹ 
„popowizn¹”. 

Jednoczeœnie z uruchomieniem 
cerkwi zostaje powo³any ma³y 
klasztor ¿eñski, mieszcz¹cy siê przy 

ulicy Grodzieñskiej. Opiekunami 
cerkwi byli: w latach 1893-1898 - 
Antoni Bakocz, naczelnik poczty; 
1898-1902 - Teodor Chomicz, 
felczer z miejscowego szpitala. 
Podczas I wojny œwiatowej s³u¿y³a 
ona jako garnizon rosyjski. W 1915 
roku urzêdnicy carscy, w tym te¿ i 
ksi¹dz prawos³awny, ewakuowali siê 
do Rosji. Cerkiew przejê³y wojska 
niemieckie i urz¹dzi³y w niej koœció³ 
ewangelicki. Po ust¹pieniu 
Niemców cerkiew zosta³a zamkniêta 
i w roku 1925 rozebrana i 
przewieziona do Wasilkowa.

Opracowane na podstawie 
ksi¹¿ki Henryka Stasiewicza pt. 
"Knyszyn i ziemia knyszyñska"

Micha³ Daniszewski - kl. I gim

Cerkiew 
w 
Knyszynie
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Do XVIII wieku ¯ydzi nie 
mogli osiedlaæ siê w Knyszynie. 
Kiedy chcieli przejœæ albo 
przejechaæ przez miasto musieli 
zap³aciæ tzw. Kozubolec.

Kozubolec to op³ata, któr¹ ¯ydzi 
p³acili koœcio³owi katolickiemu 
kiedy przechodzili obok koœcielnego 
budynku.

Z dekretu zapisanego w 1731 
roku wynika, ¿e ka¿dy ¯yd 
pod¹¿aj¹cy drog¹ z Knyszyna do 
Tykocina musi zap³aciæ Kozubolec 
kiedy przechodzi obok koœcio³a. W 
owych czasach w Knyszynie by³y 2 
koœcio³y. Pieni¹dze uzyskane z tej 
op³aty by³y przeznaczone na 
op³acenie organisty i chóru 
koœcielnego.

W roku 1719 pomiêdzy 
knyszyñskimi ¯ydami a Piotrem 
Czapskim - Starost¹ Knyszyñskim 
zosta³a podpisana umowa. Na jej 
mocy Kozubolec zosta³ zniesiony, a 
¯ydzi zostali zobowi¹zani do 
p³acenia raz w roku 20 tynfów* i 
oddawania czêœci miêsa i ³oju. Z 
treœci umowy mo¿na 
wywnioskowaæ, ¿e w roku 1719 
¯ydzi byli ju¿ mieszkañcami 
Knyszyna. 

Oryginalny ³aciñski tekst 
umowy:

„Proventus accesorii pecuniarii 
1-mo Kozubolec pensio a Judaeis 

per duos Grossos Ludimagistro et 
Cantoribus Ecclesiae servientibus 
Item a Judaeis incolis oppioli 
Knyszynae Decreto Illustrissini 
Domini Petri Cuapski Palatini 
Pommerani Capit. Knyszynae... in 
vim praedictae pensionis per 
decretum assignatum viginti tympho 
quolibet A-o solvendi Ecclesiae.”

Na podstawie „Kroniki 
parafialnej koœcio³a knyszñskiego” 
ksiêdza Kazimierz Cyganka

*tynf - moneta polska o wartoœci 
1 z³ 3 gr

Magdalena Szymborska
£ukasz Wojtecki
klasa III gim.

Kozubolec
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ielki Czwartek, który Wco roku prze¿ywamy w 
Wielkim Tygodniu, sk³ania serce do 
refleksji nad tajemnic¹ kap³añstwa, 
tak bardzo zwi¹zanego z prawd¹ o 
zmartwychwstaniu Chrystusa i 
naszym zmartwychwstaniu. Bez 
kap³añstwa, bowiem, nie ma 
Sakramentu Pokuty i Eucharystii, a 
wiêc cz³owiek nie mo¿e odejœæ z 
tego œwiata pojednany z Bogiem. 
Chcê w tym artykule pochyliæ siê 
nieco nad tajemnic¹ kap³añstwa oraz 
spojrzeæ na nie tak, jak czêsto 
patrz¹, myœl¹ i oceniaj¹ kap³ana 
ludzie œwieccy.
Kim zatem jest kap³an? To zwyk³y 
cz³owiek, który wzrasta³ w 
œrodowisku swojej rodziny, 
przyjació³, znajomych. Przyszed³ 
jednak moment w ¿yciu, w którym 
pojawi³a siê myœl, pragnienie, aby 
mi³oœæ do jednej osoby - kobiety, 
ofiarowaæ Bogu, wyrzekaj¹c siê jej, 
a przez to nie przywi¹zanym sercem 
kochaæ Boga i wszystkich ludzi, 
poœród których ¿ycie go postawi. 
Kap³an, wiêc, podejmuje drogê 
przysz³ego zmartwychwstania, 
kiedy to, ani siê ¿eniæ nie bêdziemy, 
ani za m¹¿ wychodziæ (por. £k 20, 
35), lecz cieszyæ siê obecnoœci¹ 
Boga, na któr¹ mamy zas³u¿yæ w 

czasie ziemskiej wêdrówki. Zatem 
droga kap³añskiego powo³ania, czy 
jakakolwiek inna, ma nas 
doprowadziæ do zmartwychwstania. 
Aby zostaæ ksiêdzem nale¿y odbyæ 
szeœcioletnie studia w Seminarium 
Duchownym, zdaæ wszystkie 
egzaminy, przyj¹æ kolejne pos³ugi, 
œwiecenia diakonatu i zdecydowaæ 
siê przyj¹æ œwiecenia kap³añskie, 
wczeœniej obroniwszy napisan¹ 
pracê magistersk¹. M³ody cz³owiek 
na 6 lat, w pewnym sensie, izoluje 
siê od œwiata zewnêtrznego, aby 
potem do niego powróciæ jako 
kap³an i uœwiêcaæ go swoj¹ postaw¹ 
i modlitw¹. Kap³an, wiêc, jest 
bratem dla tych, których Bóg stawia 
na drodze jego ¿ycia, przez to, ¿e 
towarzyszy tym ludziom, udziela 
sakramentów œw., s³u¿y rad¹ i 
pomoc¹, a przez to wspólnie z nimi 
zd¹¿a do zmartwychwstania.
Ksi¹dz zawsze by³ i bêdzie tematem 
pok¹tnych plotek, domys³ów, 
czasami oszczerstw. Wielu jest 
ciekawych ¿ycia ksiêdza. Wielu, 
chc¹c usprawiedliwiæ swoje 
niemoralne ¿ycie, bêdzie ksiêdza 
odziera³o z autorytetu. Pamiêtajmy, 
¿e je¿eli jakiœ ksi¹dz gubi siê w 
swoim ¿yciu, to postaw¹ cz³owieka 
wierz¹cego jest upomnienie 

Ks. JERZY CHWIEÆKO

O KAP£AÑSTWIE INACZEJ
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braterskie i modlitwa za takiego 
ksiêdza, a nie powielanie i mno¿enie 
plotek, a przez to niszczenie 
koœcio³a i kap³añstwa. Za swoje 
b³êdy kap³an bêdzie surowo s¹dzony 
przed Bogiem. Ksi¹dz jest tylko 
cz³owiekiem i potrzebuje ³aski 
Bo¿ej, osobistej pracy nad sob¹, 
modlitwy i ¿yczliwoœci ludzkiej, aby 
móg³ dorastaæ do roli, któr¹ 
powierza mu Chrystus. Równie¿ 
osoba konsekrowana mo¿e gubiæ siê 
w ¿yciu, cierpieæ samotnoœæ i 
niezrozumienie, dlatego bardzo 
potrzebuje modlitwy ¿yczliwych 
osób. Pamiêtajmy, ¿e od momentu 
Chrztu œw., ka¿dy z nas nale¿y do 
Kap³añstwa Powszechnego i to z 
niego wywodzi siê Kap³añstwo 
hierarchiczne. St¹d wyp³ywa 
wspólna troska o Koœció³.
Przyjrzyjmy siê teraz pewnym 
schematom myœlowym dotycz¹cym 
ksiêdza, które czasami nam 
towarzysz¹. Piêknie to uj¹³ Ojciec 
Eugeniusz - tak siê przedstawi³, 
pisz¹c swoje spostrze¿enia. 
Sparafrazujê jego s³owa oraz 
do³¹czê w³asne przemyœlenia. 
Jeœli ksi¹dz jest przystojny, ludzie 
bêd¹ siê zastanawiaæ i plotkowaæ: 
„Dlaczego siê nie o¿eni³?”. Gdy 
bêdzie mniej urodziwy, powiedz¹: 
„Na pewno ¿adna go nie chcia³a!”. 
Jeœli jest gruby to podsumuj¹: „O, 
takiemu to nic nie brakuje!”. Jeœli 
jest chudy i mo¿e trochê zaniedbany 
w ubiorze, to nazw¹ go skner¹. Jeœli 
ksi¹dz jest dobroduszny i czêsto 
uœmiecha siê - nazw¹ go prostakiem; 
jeœli bywa powa¿ny i zamyœlony, 
uznaj¹ go za wiecznie 
naburmuszonego i 

niezadowolonego. Jeœli posiada 
dobry samochód, to bez w¹tpienia 
jest cz³owiekiem bogatym; jeœli ma 
skromniejszy samochód, powiedz¹ 
z³oœliwie: „A co on z tymi 
pieniêdzmi robi?”. Jeœli czêsto 
odwiedza parafian, wobec nikogo 
nie przejdzie obojêtny, powiedz¹, ¿e 
wtyka nos w nie swoje sprawy; jeœli 
w wiêkszoœci przebywa na plebanii, 
to jest cz³owiekiem zamkniêtym i 
nie interesuj¹ go problemy parafian. 
Jeœli d³ugo spowiada to jest gadu³¹, 
skrupulantem i nie zna zasad 
wspó³czesnego ¿ycia; jeœli jest 
„szybki”, to nie umie s³uchaæ, jest 
niecierpliwy i nie ma powo³ania. 
Jeœli wyjedzie gdzieœ z grup¹ 
dziewczyn, nazw¹ go kobieciarzem; 
jeœli z grup¹ ch³opaków, 
ministrantów, pos¹dz¹ o podejrzan¹ 
orientacjê. Jeœli punktualnie 
rozpoczyna Mszê œw., to jego 
zegarek zawsze siê œpieszy; jeœli 
opóŸnia, wówczas nie ceni 
drogocennego czasu innych. Jeœli 
chodzi w sutannie, to jest 
konserwatyst¹; jeœli zobacz¹ go w 
stroju œwieckim, to oczywiœcie 
sutanna mu ci¹¿y, jest œwiatowy i 
nie chce siê okreœliæ w powo³aniu. 
To jest tylko czêœæ myœli na temat 
kap³añstwa. Nikt z nas do koñca 
jednak nie zrozumie kap³ana, nie 
zobaczy jego pracy - w 
konfesjonale, na katechezie, w 
kancelarii, poza ni¹. Niech w 
Wielkim Poœcie towarzyszy nam 
równie¿ modlitwa za kap³anów, z 
którymi wspólnie zd¹¿amy do 
zbawienia, a wówczas zas³u¿ymy na 
miano prawdziwych uczniów 
Chrystusa.
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,,Gada³ dziad do obrazu, a 
obraz do niego ni razu”. Gdybyœmy 
chcieli bez specjalnej dba³oœci o 
sens, a tylko dla przekory zmieniæ 
s³owa znanego porzekad³a, jego 
treœæ brzmia³a by nastêpuj¹co: ,,Nie 
gada³ dziad do obrazu, a obraz do 
niego wiele razy”.

A teraz wyobraŸmy sobie 
niemo¿liwe. Uparta dusza pana 
Tommaso d' Arcipazzi nie chce 
opuœciæ umieraj¹cego cia³a. W 
ostatnim przeb³ysku œwiadomoœci 
wczepia siê w portret malowany 
rêk¹ mistrza Solteriniego, 
przedstawiaj¹cy potomka starego 
sieneñskiego rodu. Wtapia siê w 
jego wizerunek barwiony ,, 
¿ó³cieniem neapolitañskim, 
o³owian¹ biel¹, umbr¹ palon¹”. 

Taki w³aœnie zaskakuj¹cy 
pomys³ wykorzysta³ Andrzej Bart w 
powieœci ,,Rien ne va plus”. 
Bohaterem - narratorem jest postaæ 
z obrazu. Co prawda niegadaj¹cy, 
raczej milcz¹cy, nawet trochê 
g³uchy. Przechodz¹c z r¹k do r¹k, 
zmieniaj¹c w³aœcicieli, stanie siê 
niemym œwiadkiem historii Polski. 
Bêdzie obserwatorem polskich 
spraw od czasów Insurekcji 
Koœciuszkowskiej do wydarzeñ z 
marca '68 roku.

Czytelnik, który chcia³by 
przed lektur¹ powieœci Barta 
zapoznaæ siê z opiniami 
recenzentów, popad³by w niema³¹ 
konsternacjê. Dla jednych jest to 
,,ksi¹¿ka dla koneserów”, autor jest 
nazywany ,,przeœmiewc¹ lirycznym” 
i zestawia siê go z Gombrowiczem. 
Inni okreœlaj¹ utwór ,,ohydnym 
brykiem dla leniwych uczniów” i 
,,g³upstwem”.

Dla mnie obcowanie z proz¹ 
Andrzeja Barta jest przyjemnoœci¹ i 
wyzwaniem, gdy¿ pomys³owoœæ 
pisarza osza³amia, a erudycja-
onieœmiela.

Omawiana powieœæ jest 
swego rodzaju repetytorium z 
historii, okraszonym anegdotami. 
Bohater ocenia zmieniaj¹c¹ siê 
rzeczywistoœæ najpierw jako 
cudzoziemiec. Przekroczywszy 
granice obcego kraju, szczelnie 
owiniêty w jedwabn¹ materiê, 
pocz¹tkowo s³yszy tylko g³osy 
pasa¿erów karocy, jad¹cej coraz 
bardziej wyboistymi drogami. Czuje 
przejmuj¹ce zimno, ws³uchuje siê w 
dziwne brzmienie nieznanego 
jêzyka. Ku jego zdziwieniu 
Warszawa okazuje siê europejskim 
miastem. Na ulicy nie widaæ bia³ych 
niedŸwiedzi ani podkutych 

Dzieje pewnego portretu
TERESA DUBICKA
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reniferów.
Pobyt na dworze, 

odsuniêtego od w³adzy króla 
Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego, znawcy i 
mi³oœnika sztuki, to dla naszego 
bohatera, najwspanialszy okres. 
Wdziêk, obycie, majestatyczna 
powierzchownoœæ w³adcy-
oczarowuje. Zawistnikami nazywa 
siê tych, którzy twierdz¹, i¿ król 
nigdy nie powinien zostaæ królem, 
najwy¿ej dyrektorem opery. 
(Chocia¿ prawdopodobnie nie 
poradzi³by sobie ani z finansami, 
ani z dyscyplin¹). W taki w³aœnie 
sposób przemycane s¹ w powieœci 
komentarze, refleksje historyczne.

W³aœciciele portretu bêd¹ 
siê zmieniaæ. Obraz zdobiæ bêdzie 
œciany szlacheckich dworków, 
hrabiowskich pa³acyków, 
podejrzanych spelunek, 
mieszczañskich saloników, 
gabinetów fabrykantów, skromnych 
mieszkañ inteligentów, 
nowobogackich willi 
przedstawicieli w³adzy. Przetrwa 
powstania narodowe, dwie wojny 
œwiatowe. Czyjeœ rêce dŸwign¹ go z 
min odgruzowywanej Warszawy.

Czytelne aluzje pozwol¹ nam 
rozszyfrowaæ wielkie postacie z 
naszej historii i te, którym nale¿na 
by³a kara, a po karze niepamiêæ.

Bohater ukazuje ,,swoich” 
Polaków w szerokiej perspektywie: 
od wznios³oœci do œmiesznoœci, od 
cudów odwagi do nieprawoœci.

Wraz z fizycznym 
starzeniem siê obrazu zmienia siê, 
kurczy i blaknie tak¿e œwiadomoœæ 

bohatera. Z muzealnej sali trafi do 
piwnic, na cmentarzysko sztuki. 
Wska¿e go swym upierœcienionym 
palcem Pani Sekretarzowa 
(Mieliœmy wszak w naszej historii 
pani¹ sekretarzow¹ i - podobno - 
znawczyniê sztuki). Ta decyzja go 
nie martwi. Przyjmuje j¹ z 
wdziêcznoœci¹. ¯yczy nam, jak 
najlepiej, ale nie chce ju¿ 
uczestniczyæ w polskich sporach, w 
tej ryzykownej grze, której wynik 
jest nieprzewidywalny, jak w 
ruletce.

Nie liczcie ju¿ na mnie. 
Wiêcej nie wolno ju¿ stawiaæ. Rien 
ne va plus!

Teresa Dubicka
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