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Informacje samorz¹dowe
Na XXIV sesji Rady Miejskiej w 

Knyszynie w dniu 30 kwietnia 2009 
r o k u  p o d j ê ³ o  u c h w a ³ y  w  
nastêpuj¹cych sprawach:

* absolutorium Burmistrzowi 
Knyszyna za 2008 rok,

* wyra¿enia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzier¿awy, 

* zmiany uchwa³y Nr 
XXI/157/05 Rady Miejskiej w 
Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2005 
r. w sprawie inkasa ³¹cznego 
zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku 
od nieruchomoœci, podatku rolnego i 
leœnego, podatku od posiadania 
psów oraz okreœlenia inkasentów i 
wynagrodzenia za inkaso.

INFORMACJE 
SAMORZ¥DOWE ZA OKRES 
MARZEC 2009 - KWIECIEÑ 

2009

1. W dniu 30 kwietnia 2009 r. 
zawarto umowê z Zak³adem 
Budowlano-Drogowym „SJ” 
Szymañski-Jarz¹bek sp.j. z 
Zambrowa na realizacje zamówienia 
publicznego pn.: Przebudowa ulic w 
Knyszynie. Wartoœc zadania: 2 520 
310,12 z³. Termin realizacji: 30 
wrzesieñ 2009 r.

2. Podpisano umowê z firm¹ 
Budomost sp. z.o.o z Bia³egostoku 
na wykonanie nawierzchni drogi 
gminnej we wsi Guzy. Wartoœæ 
inwestycji: 279 993 z³. Termin 
wykonania inwestycji: 30 czerwiec 

2009 r.

3. Wszczêto postêpowanie o 
wydanie decyzji lokalizacyjnej na 
budowê kanalizacji grawitacyjnej z 
przy³¹czami na ul. Tykockiej, 
Obozowej, Koœcielnej i ul. bez 
nazwy.

4. W kwietniu br. 
zatrudnionych zosta³o 
(skierowanych przez Powiatowy 
Urz¹d Pracy w Moñkach) 8 
pracowników na okres 6 miesiêcy w 
ramach robót publicznych.

5. W dniu 16 kwietnia 2009 r. 
zawarto umowê z Uczniowskim 
Klubem Sportowym „Podlasiak 
Knyszyn” na realizacjê zadania 
publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w 2009 r. Wysokoœæ œrodków 
publicznych przeznaczonych na 
realizacjê zadania wynosi 43 000 z³.

6. Wyrównano i podsypano 
drogi gminne i ulice na terenie 
gminy Knyszyn.

7. Zakoñczono prace przy 
wytyczaniu dróg we wsi Guzy oraz 
Czechowizna.

8. Wykupiono odcinek drogi 
pomiêdzy ul. Koœcieln¹ a ul. bez 
nazwy od Pana Bujnarowskiego.

9. W dniu 06 kwietnia 2009r. 
zawarto notarialne umowy 
sprzeda¿y:

* Lokalu mieszkalnego o pow. 
235,30 m/2  w budynku 
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wielomieszkaniowym w 
Knyszynie przy ul. Szkolnej 7.

* Lokalu mieszkalnego o 
2pow. 47,20 m/2  w budynku 

wielomieszkaniowym w 
Knyszynie przy ul. Szkolnej 7.

10. W dniu 11.03.2009 r. 
og³oszono przetarg na najem 
lokalu w budynku przystanku 
autobusowego przy ul. Rynek w 
Knyszynie. W ustawowo 
wyznaczonym terminie nie wp³ynê³a 
¿adna oferta.

11. Podpisana zosta³a umowa 
pomiêdzy Gmin¹ Knyszyn a 
Monieck¹ Spó³dzielni¹ Mleczarsk¹ 
w Moñkach na u¿yczenia lokalu w 
Punkcie Skupu Mleka w Guzach. 
Lokal przeznaczony bêdzie do celów 
kulturalno - spo³ecznych.

12. W dniu 19 kwietnia 2009 r. 
odby³y siê VIII Miêdzynarodowe 
Spotkania Wiosennego Kolêdowania 
z „Konopielk¹” z udzia³em grup z 
Litwy i Bia³orusi.

13. W dniach 2-5 kwietnia 2009 
r. odbywa³y siê Warsztaty Pieœni 
Konopielkowej z udzia³em 
uczestników ze Stowarzyszenia 
„Tratwa” z Olsztyna, jest to 
kontynuacja projektu Serce Dzwonu 
realizowanego wspólnie z 
Knyszyñskim Oœrodkiem Kultury.

14. W dniu 12 kwietnia 2009 r. 
odbywa³o siê kolêdowanie pod 
oknami gospodarstw w 
miejscowoœci Guzy i Kruszyn. W 
dniu 13 kwietnia 2009 r. w 
miejscowoœci Guzy odby³ siê Festyn 
z Konopielk¹.

Warsztaty Pieœni Konopielkowej w Guzach

Rodzinie pogr¹¿onej w smutku

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

TADEUSZA 
PRZYTULSKIEGO

Radnego Rady Miejskiej w 
Knyszynie

Sk³adaj¹
Burmistrz Knyszyna

Radni Rady Miejskiej 
w Knyszynie

Pracownicy Urzêdu Miejskiego 
w Knyszynie

NEKROLOG
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„Dofinansowanie zakupu podrêczników dla dzieci 
rozpoczynaj¹cych naukê w klasach I-III szko³y 

podstawowej i klasach I gimnazjum”

OG£OSZENIE

1.Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników jest udzielana 
w roku szkolnym 2009/2010 uczniom klas I-III szko³y podstawowej i klas I 
gimnazjum.

2. Pomocy udziela siê uczniom pochodz¹cym z rodzin, w których 
dochód na osobê nie przekracza 351 z³.

3. Wartoœæ pomocy nie mo¿e przekroczyæ kwoty:
1. 150 z³ - dla ucznia klasy I szko³y podstawowej,
2. 150 z³ - dla ucznia klasy II szko³y podstawowej,
3. 170 z³ - dla ucznia klasy III szko³y podstawowej,
4. 280 z³ - dla ucznia klasy I gimnazjum.

4. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych 
ucznia, z³o¿ony w szkole w terminie od 11 maja do 30 czerwca 2009 r.

5. Wniosek wraz z zaœwiadczeniem o wysokoœci dochodów i faktur¹ 
(rachunkiem) za dokonany zakup nale¿y z³o¿yæ w szkole, do której uczeñ 
bêdzie uczêszcza³ w roku szkolonym 2009/2010. W przypadku, gdy rodzina 
ucznia ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie korzysta ze œwiadczeñ 
pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci 
dochodów przedk³ada siê zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ 
pieniê¿nych pomocy spo³ecznej.

6. Dyrektor szko³y sporz¹dza listê uczniów uprawnionych do 
otrzymania pomocy i przekazuje j¹ Burmistrzowi Knyszyna. 

7. Wyp³aty dofinansowania za zakupione podrêczniki dokonuje 
rodzicom lub opiekunom prawnym Obs³uga Finansowo-Ksiêgowa Szkó³ 
Gminy Knyszyn (Urz¹d Miejski w Knyszynie, pok. nr 19) - termin zostanie 
podany po otrzymaniu list uprawnionych uczniów.

8. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podrêczników 
zwracane s¹ rodzicom uczniów do wysokoœci kwoty, o której mowa w pkt. 
3, po przed³o¿eniu przez podmiot zamawiaj¹cy zbiorczego zakupu 
podrêczników.

9. W przypadkach okreœlonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy spo³ecznej, pomoc mo¿e byæ udzielona uczniom pochodz¹cym z 
rodzin, w których dochód na osobê w rodzinie przekracza 351 z³. Liczba 
uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie mo¿e 
przekroczyæ 10% ogólnej liczby uczniów w gminie. W takim przypadku do 
wniosku nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie.



W dniu 12 lutego 2009 roku w Urzêdzie Marsza³kowskim 
Województwa Podlaskiego podpisano umowê na realizacjê zadañ w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - “Przebudowa ulic w Knyszynie.
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królem Zygmuntem Augustem, 
który zmar³ w tym mieœcie. Wiele 
czyta³em na temat jego pobytów 
tutaj, o tym jak wa¿ne akty prawne 
podpisywa³ w Knyszynie. Wasze 
miasto kojarzy mi siê z bogat¹ 
histori¹. Szkoda tylko, ¿e tak 
niewiele macie tutaj pozosta³oœci po 
œwietnych dla miasta czasach 
królewskich. Ale wiem, ¿e staracie 
siê upamiêtniaæ historiê. 

Chlub¹ w gminie jest z 
pewnoœci¹ ciekawy 
architektonicznie koœció³ w 
Kalinówce Koœcielej, który 
nale¿a³oby odnowiæ. Z tego co 
wiem, to wasz projekt na jego 
renowacjê ju¿ rozpatruj¹ specjaliœcie 
z Urzêdu Marsza³kowskiego.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ S. Radecki

Wszystkich, którzy zechc¹ 
udzieliæ nam wywiadu pytamy o 
znajomoœæ naszego miasta. Zna 
Pan Knyszyn?

Knyszyn znam bardzo 
dobrze, bo mam tutaj wielu 
znajomych. Znam równie¿ pobliskie 
miasto Moñki. Staram siê wspieraæ 
te miasta. Nie tak dawno 
otrzymaliœcie przecie¿ 
dofinansowanie na budowê dróg, 
staracie siê o kolejne 
dofinansowanie. A wiêc problemy 
Knyszyna i ca³ej gminy nie s¹ mi 
obce. Moim obowi¹zkiem, jako 
cz³onka Zarz¹du Województwa 
Podlaskiego jest dbanie o rozwój 
w³asnie takich miast jak Knyszyn. 
Jeœli piszecie tutaj dobre wnioski o 
dofinanoswanie (a jestem 
przekonany, ¿e takie piszecie) z 
pewnoœci¹ bêdziecie wygrywaæ 
rywalizacjê o otrzymanie 
dofinansowania na pewne dzia³ania. 

A z czego Pana zdaniem 
Knyszyn jest najbardziej znany w 
województwie? 

I tutaj uderzy³ pan w mój 
czu³y punkt. Otó¿ moj¹ ogromn¹ 
pasj¹ jest historia - tak¿e Knyszyn 
kojarzy mi siê przede wszystkim z 

Mieczys³aw Baszko i Andrzej Matyszewski

Rozmowa z Mieczys³awem Baszko - cz³onkiem Zarz¹du 
Województwa Podlaskiego
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KRUS Placówka Terenowa w 
Moñkach od 1994 roku podejmuje 
przedsiêwziêcia  prewencyjne,  
których celem  s¹  bezpoœrednie 
spotkania z rolnikami, aby wspólnie 
porozmawiaæ na temat zagro¿eñ 
wypadkowych wystêpuj¹cych w ich 
indywidualnych gospodarstwach 
rolnych. W ramach tych czynnoœci 
od 4 lat prowadzona jest akcja 
„Samodzielny program na rzecz 
poprawy bezpieczeñstwa pracy w 
gospodarstwie rolnym”. W 
bie¿¹cym roku program realizowany 
jest na terenie Gminy Knyszyn. W 
ramach og³oszonego konkursu „Na 
najlepsz¹ realizacjê zadañ 
samodzielnego programu na rzecz 
poprawy bezpieczeñstwa pracy w 
gospodarstwie rolnym” rolnicy sami 
podejmuj¹ decyzje maj¹ce na celu 
usuniêcie usterek wystêpuj¹cych na 
terenie swojego gospodarstwa. We 
w³asnym zakresie ustalaj¹ 
zagro¿enia wystêpuj¹ce w ich 
gospodarstwach rolnych i wykonuj¹ 
zadania prewencyjne poprawiaj¹ce 
stan bezpieczeñstwa. KRUS 
Placówka Terenowa w Moñkach 
zachêca do wprowadzania w 
gospodarstwie rolnym zmian 
poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo 
pracy oraz do przestrzegania na co 
dzieñ podstawowych zasad 
bezpiecznej pracy. KRUS Placówka 
Terenowa w Moñkach apeluje do 

rolników z Gminy Knyszyn do 
wziêcia udzia³u w konkursie. 
Zainteresowane osoby powinny 
zg³osiæ swój akces w konkursie w 
KRUS Placówce Terenowej w 
Moñkach ul. Tysi¹clecia 19 A (tel. 
085 7166116) lub Urzêdzie 
Miejskim w Knyszynie ul. Rynek 39 
(tel. 085 7279971).

KRUS PT Moñki 
Starszy Inspektor 

Romuald Lulkiewicz

Celem konkursu jest 
upowszechnianie wœród rolników 
znajomoœci zasad bezpieczeñstwa pracy 
i wdra¿anie tych zasad we w³asnym 
gospodarstwie rolnym.

Organizatorami konkursu s¹: - Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego 
Placówka Terenowa w Moñkach; Urz¹d 
Miejski w Knyszynie; Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna w Knyszynie.

Fundatorami nagród w konkursie 
jest KRUS Oddzia³ Regionalny w 
Bia³ymstoku i Urz¹d Miejski w 
Knyszynie.
Termin rozstrzygniêcia konkursu - 
paŸdziernik 2009 roku.

Bezpieczeñstwo w rolnictwie
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Dnia 16.04.2009 roku 
siedmiu uczniów z Gimnazjum i LO 
w Knyszynie uczestniczy³o w 
rozstrzygniêciu Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego i 
Multimedialnego na temat: 
"Œwiêtoœæ w codziennoœci - b³. Ks. 
Micha³ Sopoæko”.

Celem konkursu by³o 
przybli¿enie i rozpowszechnienie 
wiedzy na temat dzia³alnoœci i ¿ycia 
zgodnego z zasadami moralnymi i 
wartoœciami chrzeœcijañskimi b³. ks. 
Micha³a Sopoæki, inspirowanie 
uczniów do pracy twórczej oraz 
doskonalenie umiejêtnoœci pracy na 
komputerze z wykorzystaniem  
multimediów.

Nale¿y bardzo mocno 
pogratulowaæ Tomaszowi 
Mas³owskiemu z klasy II b 
Gimnazjum i Marcinowi 
Zalewskiemu z klasy III LO za 
zajêcie pierwszych miejsc w swoich 
kategoriach wiekowych! Ich 
prezentacje multimedialne okaza³y 
siê najlepsze ze wszystkich. 
Nagrody otrzymali z r¹k ks. abp S. 
Szymeckiego. Ponadto prezentacje 
naszych uczniów by³y pokazane 
wszystkim zgromadzonym, którzy 
obejrzeli je z wielk¹ uwag¹, 
skupieniem i zadum¹. Raz jeszcze 
gratulujê sukcesu!

Anna Jelska

Œwiêtoœæ w codziennoœci

Na zdjêciu: Pawe³ Wojtecki, Dominika 
O³dziejewska, Aleksandra Bielawiec, 
Alicja Gutorow, Paulina P³aszczyk, 
Marcin Zalewski i Tomasz Mas³owski

Nagrodê zwyciêzcom z Knyszyna 
wrêczy³ arcybiskup Stanis³aw Szymecki
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espó³ Szkó³ ZOgólnokszta³c¹cychw 
Knyszynie przyst¹pi³ do 
Ogólnopolskiego Programu 
Rozwoju Chórów Szkolnych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego - „Œpiewaj¹ca Polska”. 

Program artystyczny 
skierowany jest do najm³odszych, 
by przez œpiew mogli radowaæ siê 
¿yciem, doœwiadczaæ bogactwa 
muzyki, czerpaæ satysfakcjê ze 
wspólnego œpiewania i otwieraæ siê 
na œwiat kultury.

Program wspiera rozwój 
chórów szkolnych przez 
dofinansowanie godzin lekcyjnych 
oraz opiekê metodyczn¹ nad 
pedagogami kieruj¹cymi chórami. 
Sta³ymi formami dzia³alnoœci w 
ramach programu s¹ m.in.: 
dodatkowe lekcji œpiewu, 
comiesiêczne spotkania dyrygentów, 
warsztaty dla osób prowadz¹cych 
chóry oraz doroczne przegl¹dy 
chórów szkolnych.

Realizacja programu to 
szansa na: 

- edukacjê œwiadomych 
odbiorców sztuki, 

- poznanie przez m³odzie¿ 
wartoœciowej polskiej i œwiatowej 
literatury muzycznej,

- wychowanie dzieci i 
m³odzie¿y poprzez sztukê w 
szacunku dla wartoœci, jakie sztuka 
niesie, 

- rozwój osobowoœci, 
wra¿liwoœci i wyobraŸni poprzez 
edukacjê chóraln¹, 

- kontakt chórzystów z 
wybitnymi artystami - mistrzami, 

- doskonalenie zawodowe 
nauczycieli - dyrygentów w 
kierunku pracy z dzieæmi.

Opiekê merytoryczn¹ i 
metodyczn¹ zapewnia Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przy finansowym wsparciu Gminy 
Knyszyn. Program jest 
dofinansowany przez Narodowe 
Centrum Kultury w Warszawie.

Program bêdzie realizowany w 
okresie od 6 marca 2009 r. do 18 
grudnia 2009r. Uczestniczy 25 
uczniów. Koordynatorem programu 
i prowadz¹cym zajêcia jest Izabela 
K³ubowicz.

Krzysztof Chowañski
Dyrektor ZSO w Knyszynie

Œpiewaj¹ca Polska - projektem 
powszechnej edukacji chóralnej
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NIEDZIELA PALMOWA

Fot. Krzysztof Bagiñski
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W dniu 24 kwietnia 2009 r. 
zakoñczy³y siê zajêcia dydaktyczno-
wychowawcze w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym im. prof. 
Czes³awa Kudzinowskiego w 
Knyszynie. Absolwenci otrzymali 
œwiadectwa ukoñczenia szko³y. 
Przed nimi okres matur. Egzaminy 
pisemne i ustne. Uczeñ zda egzamin 
maturalny, je¿eli w czêœci ustnej i 
czêœci pisemnej z ka¿dego 

przedmiotu obowi¹zkowego na 
maturze otrzyma co najmniej 30 %  
punktów mo¿liwych do uzyskania z 
egzaminu z danego przedmiotu, 
niezale¿nie od tego, czy zdawa³ go 
na poziomie podstawowym, czy na 
rozszerzonym.

Matura zakoñczy siê 21 maja 
2009r. Bêdzie to ustny egzamin z 
jêzyka angielskiego. Wyniki matur 
uczniowie poznaj¹ w koñcu 
czerwca. ¯yczymy powodzenia.

Absolwenci LO w Knyszynie

29 kwietnia 2009 r. w ZSO w Knyszynie odby³ siê 
uroczysty apel z okazji 2 maja - Dnia Flagi oraz rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny 
nawi¹zuj¹cy do wydarzeñ z historii Polski.

Dzien Flagi w Knyszynie
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SPORT

 ubieg³ym roku Winformowaliœmy o 
powrocie pi³ki siatkowej do 
Knyszyna. Okres wytê¿onej pracy 
m³odych adeptek zosta³ 
podsumowany w I Turnieju Pi³ki 
Siatkowej Dziewcz¹t o Puchar 
Burmistrza Knyszyna. 
Organizatorzy - Burmistrz 
Knyszyna, dyrekcja Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych oraz Zarz¹d 
UKS „PODLASIAK” zaprosili 

czo³owe dru¿yny w tej kategorii 
wiekowej naszego województwa. 80 
zawodniczek z 18 zespo³ów 
reprezentowa³o 7 szkó³ 
podstawowych oraz AZS Bia³ystok.
Klasyfikacja turnieju:

1. SP 21 Bia³ystok
2. SP 1 Moñki I
3. SP 2 Moñki II
4. SP Choroszcz
5. SP Bielsk Podlaski
6. SP 2 Moñki I

M³ode talenty siatkarskie 
w Knyszynie
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Dru¿yny, które wesz³y 
do fina³ów A i B 
otrzyma³y medale i 
puchary, zaœ najlepsze 
zawodniczki 
poszczególnych dru¿yn - 
statuetki.
Na zaproszenie 
organizatorów turniej 
zaszczycili swoj¹ 
obecnoœci¹ trenerzy 
Pronaru Zeto Astwa AZS 
Bia³ystok Dariusz Luks i Rafa³ Prus 
oraz dzia³acze Antoni Prokop 
(prezes AZS) i Piotrowski. Goœcie 
podkreœlili dobr¹ organizacjê 
turnieju oraz jego wysoki poziom. 
Trener Luks ¿yczy³ wszystkim 
zawodniczkom sukcesów oraz tego 
by w przysz³oœci móc przynajmniej 
jedn¹ z nich trenowaæ.
Trenerzy dru¿yn uczestnicz¹cych w 
turnieju zadeklarowali, i¿ w 
kolejnych edycjach równie¿ wezm¹ 

udzia³. Podkreœlali, i¿ sukces 
sportowy i organizacyjny by³ 
mo¿liwy dziêki zaanga¿owaniu 
trenera sekcji siatkowej UKS 
„PODLASIAK” Józefa 
Szatkowskiego.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom 
Burmistrzowi Knyszyna Andrzejowi 
Matyszewskiemu, Markowi 
Lisiewiczowi, Janowi Kakareko i 
Tadeuszowi Jankowskiemu za 
wsparcie w sferze organizacyjnej.



14

AKTUALNOŒCI

Turniej, konkurs 
czy zawody - 
dro¿sza przyjaŸñ 
ni¿ nagrody - 
konkurs „Nasze 
Bezpieczeñstwo” w 
ZSO w Knyszynie

W dniu 7 maja 2009 
r. na hali sportowej 
Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie odby³y siê XIII eliminacje 
powiatowe konkursu „Nasze 
bezpieczeñstwo” im. Brajana 
Chlebowskiego. Do turnieju przyst¹pi³y 
dru¿yny 14 szkó³ podstawowych z 
terenu powiatu monieckiego - SP w 
Boguszewie, SP w D³ugo³êce, SP w 
Downarach, SP w Goni¹dzu, SP w 
Górze, SP w Jasionówce, SP w 
Jaœwi³ach, SP w Kalinówce Koœcielnej, 
SP w Klewiance, SP w Knyszynie, SP 
Nr 1 w Moñkach, SP Nr 2 w Moñkach, 
SP w Rudzie, SP w Trzciannem. 
Kibicowa³o im kilkuset kolegów i 
kole¿anek.

Uczestnicy walczyli o punkty w 
konkurencjach sprawnoœciowych, pisali 
test z wiedzy o bezpieczeñstwie. Zakres 
tematyczny obejmowa³: prewencjê 
kryminaln¹, bezpieczeñstwo w ruchu 
drogowym, bezpieczeñstwo na 
obszarach wodnych, pierwsz¹ pomoc, 
ochronê przeciwpo¿arow¹ oraz ochronê 
œrodowiska naturalnego. Ocenie 
podleg³y tak¿e transparenty z has³em 
promuj¹cym zasady zdrowej rywalizacji 
sportowej, które ka¿da dru¿yna 
wykona³a w szkole. „Turniej, konkurs 
czy zawody - dro¿sza przyjaŸñ ni¿ 
nagrody„ - tak brzmia³a treœæ 
zwyciêskiego transparentu knyszyñskiej 
dru¿yny. 

Pomiêdzy konkurencjami mia³y 

miejsce wystêpy chóru szkolnego - 
„Bell Canto” z ZSO w Knyszynie, 
zespo³u tanecznego „Frisk” z Knyszyna, 
zespo³u muzycznego „Promyk” z 
Goni¹dza oraz  pokazy sztuk walki 
sekcji karate „Shotokan” z Moniek. W 
ramach imprezy odby³ siê pokaz sprzêtu 
s³u¿bowego Policji, Stra¿y Po¿arnej, 
Pogotowia Ratunkowego oraz pokaz 
tresury policyjnych psów s³u¿bowych. 

Walka o pierwsze miejsce 
wymaga³a przeprowadzenia dogrywki, 
któr¹ wygrali pi¹toklasiœci z Knyszyna.

Wyniki klasyfikacji koñcowej 
konkursu:

I miejsce - Szko³a Podstawowa w 
Knyszynie.

II miejsce - Szko³a Podstawowa nr 2 
w Moñkach

III miejsce - Szko³a Podstawowa w 
Jasionówce

Zwyciêska dru¿yna w sk³adzie: 
Aldona Siemionkowicz, Tomasz 
Chowañski i Adam Murziñski bêd¹ 
reprezentowaæ powiat moniecki na 
eliminacjach wojewódzkich, które 
odbêd¹ siê 16 czerwca w Bia³ymstoku. 

Anna Chowañska
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W znieœliœmy pomnik ze s³ów 
Wielkiego Papie¿a, który swoim 
¿yciem da³ œwiadectwo prawdzie 
Chrystusowej. Jego nauki odbi³y siê 
echem na niemal ca³ej Ziemi, a 
Polacy s¹ tym narodem, który w 
najwiêkszym stopniu przyj¹³ jego 
duchowe dziedzictwo. Dlatego to 
w³aœnie my mamy obowi¹zek 
broniæ wartoœci s³owa, a wiêc 
otworzyæ serca na esencjê 
papieskiego przes³ania.

Stworzenie pomnika z br¹zu czy 
ze spi¿u nie jest rzecz¹ trudn¹. 
Wzniesiono ju¿ mnóstwo pomników 
Papie¿owi-Polakowi. To utwierdza 
nas w przekonaniu, ¿e umiemy 
patrzeæ i podziwiaæ tego, którego 
pontyfikat wpisa³ siê tak jaskrawo w 
karty historii. Rodzi siê jednak 
kluczowe pytanie - czy potrafimy 
s³uchaæ? Z pewnoœci¹ potrafimy 
S£YSZEÆ, ale czy nauczyliœmy siê 
"wyciskaæ esencjê" z natchnionego 
Duchem Œwiêtym s³owa 

papieskiego, które wznios³o 
koœcio³y ludzkich serc na opoce?

Razem z uczniami Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
oraz we wspó³pracy z ksiê¿mi 
przygotowaliœmy monta¿, którego 
celem by³o przywo³anie echa 
papieskiego s³owa. Jak wiemy, echo 
jest ulotne i czêsto zanim trafi do 
odbiorcy - rozp³ywa siê i ginie. 
Postanowiliœmy je wiêc utrwaliæ i 
wspólnie stworzyæ cegie³kê, która 
umocni fundament naszego 
knyszyñskiego koœcio³a. 
Podjê1iœmy próbê ponownego 
wzniesienia tego, co ju¿ raz zosta³o 
wzniesione ustami i gestem 
Wielkiego Polaka. "Otrzymaliœmy 
dar wolnoœci - danej i zadanej" - to 
zbyt wiele i nie zawsze udaje siê 
odnaleŸæ prost¹ drogê w tym boskim 
darze. Ojciec Œwiêty da³ nam jednak 
jasne i proste wskazówki. 
Wskazówki, pisane s³owem. 
Wskazówki, pisane czynem. 

¯ywy pomnik Janowi Paw³owi II

M³odzie¿ z Knyszyna
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Dlatego nasz¹ drog¹ do 
wolnoœci jest umacnianie 
koœcio³a serc, na który 
sk³ada siê nie tylko 
namacalny fundament, ale 
równie¿ fundament duszy. 
Cz³owiek jest istot¹ s³ab¹ i 
czêsto gubi siê w jasnych 
wskazaniach. Dlatego tak 
istotny jest dzisiaj 
szacunek do s³owa. Jak 
wiemy Pismo Œwiête 
zaczyna siê s³owem i 
s³owem siê koñczy 
(Apokalipsa). Obecnie 
¿yjemy w czasach kultu 
wizerunku. Nie s³uchamy, 
lecz patrzymy. Nie 
wyciskamy esencji, ale chwytamy 
to, co pobie¿ne i tanie.

Dlatego te¿ wspólnie z 
m³odzie¿¹ postanowiliœmy 
przywo³aæ te wielkie s³owa i 
ubarwiæ je muzyk¹, przygotowan¹ 
przez pani¹ Annê Jelsk¹, ks. Jerzego 
Chwieæko oraz ks. Karola 
Piniewskiego. Kwestia czy 
zamienimy s³owo w czyn jest 

równoczeœnie kwesti¹ wyboru na 
naszej drodze do chrzeœcijañskiej 
wolnoœci.

Dziêkujemy wszystkim 
sponsorom, którzy wnieœli swój 
wk³ad w nasz¹ wspóln¹ cegie³kê.

Maria £empicka

Ok³adka p³yty z nagraniem spektaklu

Ks. Karol Piniewski

Ks. Jerzy Chwieæko
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12 maja 2009 r. w Zespole 
Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej 
og³oszono wyniki wojewódzkiego 
etapu programów: „Moja Ma³a 
Ojczyzna”, „Patriotyzm z Pokolenia 
na Pokolenie” oraz Ogólnopolskiego 
Konkursu na Plakat z okazji 70. 
rocznicy Zbrodni Katyñskiej 
organizowanych przez 
Stowarzyszenie PARAFIADA. W 
zwi¹zku z tym na uroczystoœæ 
przyby³ Prezes Stowarzyszenia ks. 
Józef Joniec, przedstawiciele 
Podlaskiego Kuratorium Oœwiaty, 
w³adz koœcielnych, powiatowych i 
gminnych, dyrektorzy szkó³ 
bior¹cych udzia³ w konkursach oraz 
uczestnicy tych konkursów i 
programów wraz z opiekunami.

Uczniowie klasy III 
gimnazjum zaprezentowali program 
s³owno-muzyczny dotycz¹cy 
zbrodni katyñskiej. Zespó³ 
muzyczny prowadzony przez p. 

Stanis³awa Fiedorowicza uœwietni³ 
uroczystoœæ swoimi wystêpami. 
Goœcie mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia 
naszej miejscowoœci i obejrzenia 
zabytków Kalinówki Koœcielnej. 

Cieszymy siê, bo nasza 
reprezentacja w sk³adzie Mateusz 
Nowicki, Sylwia Piskor, Barbara 
Po³onowska, Ewelina Sak i 
Marcin Wojtach w kategorii szkó³ 
gimnazjalnych zjê³a III miejsce. 

Goœciom bardzo smakowa³y 
dania kuchni regionalnej 
przygotowane i sponsorowane przez 
Pañstwo Renatê i Dariusza 
Dworakowskich, w³aœcicieli 
Zajazdu Zalesie, którym sk³adamy 
serdeczne podziêkowania. 
Natomiast Rada Rodziców 
przygotowa³a wiejski stó³.

Barbara Szwejkowska

MOJA Ma£A OJCZYZNA
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nia 24 kwietnia w Dbibliotece szko³y 
podstawowej w Knyszynie  odby³a 
siê impreza promuj¹ca czytelnictwo 
wœród uczniów pt. ”Knyszyn czyta 
dzieciom”. Zaproszono uczniów kl.I 
z wychowawcami, przedstawicieli 
gminy Knyszyn, dyrekcjê szko³y, 
rodziców.   W tym dniu 
obchodziliœmy równie¿  urodziny 
Kubusia Puchatka. Spotkanie 
rozpoczê³a krótka inscenizacja w 
wykonaniu ucz. kl. III a pt. 
”Mieszkañcy stumilowego lasu 
szukaj¹ Kubusia Puchatka”. 
Nastêpnie, przybyli na t¹ imprezê 
goœcie czytali dzieciom fragmenty 
ksi¹¿ki A. A. Milne- „Kubuœ 
Puchatek”. Jako pierwszy czyta³ 
dyrektor ZSO w Knyszynie 
Krzysztof Chowañski, nastêpnie  
czyta³a przewodnicz¹ca Rady 

Miejskiej w Knyszynie - Irena 
Wysoka. W dalszej kolejnoœci 
czytali:  kierownik referatu 
infrastruktury i promocji gminy, 
cz³onek Zarz¹du Powiatu Krzysztof 
Bagiñski. Nastêpnie, zastêpca 
przewodnicz¹cego Rady Rodziców  
ZSO w Knyszynie - Gra¿yna 
Mas³owska, wicedyrektor  ZSO - 
Ma³gorzata Fiedoruk, pe³nomocnik 
do spraw oœwiaty w Knyszynie 
Urszula Pu³awska, oraz pielêgniarka 
szkolna Krystyna Purta. W przerwie 
nie zabrak³o równie¿ ma³ego co 
nieco-jak przysta³o na urodziny 
Kubusia. 

S¹dzê,  ¿e akcja „Knyszyn 
czyta dzieciom” spe³ni³a swoj¹ rolê i 
zachêci³a dzieci do czytania nie 
tylko Kubusia Puchatka. Pragniemy 
kontynuowaæ podobne spotkania w 
przysz³oœci.

Bernadeta Przybyszewska

 czyta dzieciom

Knyszyn
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Frekwencja w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego mo¿e byæ niewielka. Jak 
przekonaæ ludzi do poœwiêcenia swego 
wolnego czasu w niedzielê i wybrania siê 7 
czerwca do urn wyborczych?

Parlament uchwala bud¿et i wiêkszoœæ 
przepisów prawnych, które obowi¹zuj¹ na 
terenie wspólnoty, a wiêc tak¿e i w Polsce. 
Dotycz¹ ka¿dego mieszkañca województ-
wa. To w Parlamenciwe tak naprawdê 
kszta³tuj¹ siê teraz rozwi¹zania dotycz¹ce 
sytuacji z naszego codziennego ¿ycia. 
Przedstawiciele regionu, których wybierze-
my, znaj¹c od podszewki problemy tutejszej 
ludnoœci, bêd¹ ambasadorami naszych 
interesów na forum europejskim.

Piêæ lat po przyst¹pieniu Polski do Unii 
Europejskiej wci¹¿ jest spora grupa osób, 
która uwa¿a, ¿e nie by³o to nam potrzeb-
ne. Czy mieszkañcy miejscowoœci takich 
jak Knyszyn, skorzystali na integracji?

Mieszkañcy ma³ych miejscowoœci - 
g³ównie rolnicy - ju¿ odczuwaj¹ efekty 
p³yn¹ce z przynale¿noœci Polski do Unii 
Europejskiej. Dotacje unijne do gospo-
darstw wielu rolnikom pomog³y w rozwiniê-
ciu swojej dzia³alnoœci, w przestawieniu siê 
na produkcjê okreœlonych dóbr. Na poprawê 

jakoœci ¿ycia mieszkañców wp³ynê³a te¿ 
realizacja projektów finansowanych z 
Programu Polska Wschodnia. Otwarcie gra-
nic dla pracowników z Polski równie¿ nie 
by³o bez znaczenia. Wielu m³odych ludzi 
wyjecha³o m.in. do Wielkiej Brytanii, gdzie 
mogli zarobiæ pieni¹dze daj¹ce im niez³y start 
w doros³e ¿ycie. Teraz wracaj¹ do kraju 
bogatsi nie tylko o pieni¹dze, ale te¿ doœ-
wiadczenia, które pomog¹ im w znalezieniu 
pracy lub za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci.

Czy m³odzi ludzie z ma³ych miejsco-
woœci wci¹¿ musz¹ szukaæ szansy na nor-
malne ¿ycie wyje¿d¿aj¹c do pracy na Za-
chód?

W ostatnim czasie zmniejsza siê liczba 
emigracji zarobkowej. I to nie tylko wp³yw 
ogólnoœwiatowego kryzysu gospodarczego, 
który powoli zamyka rynki pracy dla Pola-
ków. Myœlê, ¿e m³odzi ludzie dostrzegaj¹ po-
tencja³, jaki posiada nasz kraj i chc¹ to wyko-
rzystaæ. W Polsce istniej¹ ju¿ warunki do 
godziwego ¿ycia.

Ludzie w ma³ych miejscowoœciach oba-
wiaj¹ siê likwidacji ma³ych lokalnych 
szkó³. Czy bêdzie Pan stara³ siê, by Unia 
wspiera³a takie placówki?

Tak, na pewno bêdê o to walczy³. Z doœ-
wiadczenia wiemy, ¿e bardzo czêsto te ma³e 
lokalne szko³y to placówki o wysokim 
poziomie nauczania. Mniejsza iloœæ osób w 
klasach sprzyja bardziej indywidualnemu 
podejœciu nauczyciela do ucznia. W takiej 
sytuacji ³atwiej dostrzec talenty i zaintereso-
wania ucznia i ukierunkowaæ jego rozwój. 
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Doœ-
wiadczenie uczy, ¿e dzieci pochodz¹ce z 
ma³ych miejscowoœci generalnie wiêcej pra-
cuj¹ w porównaniu do swoich rówieœników z 
wiêkszych miast czy miejscowoœci i w 
zwi¹zku z tym osi¹gaj¹ lepsze wyniki.

Dziêkuje za rozmowê.

M³odzi ludzie s¹ potrzebni na Podlasiu
Rozmowa z Tadeuszem Ar³ukowiczem, kandydatem Platformy 

Obywatelskiej do pos³a do Parlamentu Europejskiego z województwa podlaskiego

Reklama wyborcza
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Jesteœmy w kryzysie 
gospodarczym. Jak w tym 
kontekœcie widzi Pan perspektywy 
rozwoju Polski, a zw³aszcza 
kszta³t Wspólnej Polityki Rolnej? 

Jeœli chodzi o kryzys 
gospodarczy, to moim zdaniem, nie 
ma on cech strukturalnych. 
Wywo³any zosta³ g³ównie 
machinacjami finansowymi 
niektórych banków i doœæ 
niefrasobliw¹ polityk¹ kredytow¹ 
prowadzon¹ przez banki. To 
oczywiœcie siê zemœci³o, bo w 
ekonomii "bilans musi byæ na zero". 
Lekkomyœlnie zainwestowany 
pieni¹dz prêdzej czy póŸniej, ale 
zawsze odbije siê czkawk¹. Zosta³y 
ju¿ podjête dzia³ania zaradcze i 
mam nadziejê, ¿e niebawem 
doczekamy siê poprawy sytuacji 
gospodarczej. Natomiast w kwestii 
Wspólnej Polityki Rolnej - mam 
jasno sprecyzowane oczekiwania. 
Istotne jest tu powi¹zanie rozwoju 
polskiej wsi z zagospodarowaniem 
unijnych œrodków. Przypomnê, ¿e 
chodzi o kwotê ponad 17 mld euro 
w latach 2007 - 2013, w tym ponad 
15 mld z UE. Szacuje siê, ¿e ³¹czna 
liczba korzystaj¹cych z pomocy w 
ramach PROW w tych latach 
wyniesie powy¿ej miliona. 

Kryzysogenny charakter 
dotychczasowego rozwoju wsi w 

Polsce rodzi koniecznoœæ 
poszukiwania nowych rozwi¹zañ 
rozwoju œrodowisk wiejskich. Zarys 
takiego nowego myœlenia o 
obszarach wiejskich pojawi³ siê w 
programie Europejskiego Ruchu 
Odnowy Wsi i Ma³ych Miast w 
1991 roku. Opiera³ siê on m.in. na 
takich zasadach, jak: równowaga 
miêdzy ludŸmi a œrodowiskiem, 
utrzymanie produkcji rolnej na 
wszystkich obszarach rolniczych, 
wspieranie rozwoju przetwórstwa i 
us³ug, rozwijanie turystyki, 
stosowanie aktywnej polityki wobec 
obszarów leœnych, czy tworzenie 
planów gospodarowania 
dziedzictwem europejskiej przyrody, 
krajobrazu, kultury itp. 

W 2003 roku wprowadzono 
regulacje znacznie wzmacniaj¹ce 
politykê rozwoju obszarów 
wiejskich. Aktualnie koncentruje siê 
ona na poprawie: konkurencyjnoœci, 
rolnictwa i leœnictwa, œrodowiska 
naturalnego, jakoœci ¿ycia na 
obszarach wiejskich. 

Europejski Fundusz Rolniczy 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich to program, który w pe³ni 
odpowiada temu, o co walczy³ PSL 
od lat, czyli wszechstronny, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich, a nie tylko postrzeganie 
polskiej wsi przez pryzmat 

O rolnictwie
Z Janem Kamiñskim, pos³em na Sejm RP, 

pochodz¹cym z Kalinówki Koœcielnej rozmawia 
Krzysztof Bagiñski
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rolnictwa. 
Dziœ i w daj¹cej siê 

przewidzieæ perspektywie 
szczególnie wa¿ne staje siê m.in.: 
³agodzenie skutków zmian 
klimatycznych, rozwój 
odnawialnych Ÿróde³ energii, 
efektywne gospodarowanie 
zasobami wodnymi, jak te¿ 
zachowanie bioró¿norodnoœci. 

Piêknie to brzmi, ale jak z 
tych górnych piêter zejœæ na 
ziemiê, na nasz¹ ziemiê podlask¹? 

To wcale nie s¹ górne piêtra. 
To ju¿ staje siê rzeczywistoœci¹ 
województwa podlaskiego. Proszê 
zauwa¿yæ, ile na Podlasiu, w tym w 
Knyszynie, powsta³o wodoci¹gów, 
oczyszczalni œcieków, jak radykalnie 
poprawi³a siê czystoœæ jezior i rzek.

Na SuwalszczyŸnie powstaj¹ 
elektrownie wiatrowe, gdzie indziej 
zbiorniki ma³ej retencji, przy nich 

buduje siê elektrownie wodne, np. w 
Ciechanowcu, Kuczynie, Kostrach 
itd. Powstaje coraz wiêcej 
gospodarstw agroturystycznych, 
(wiem, ¿e w Knyszynie i 
okolicznych wsiach jest ich kilka) 
upowszechnia siê rolnictwo 
ekologiczne. Powoli dociera do 
ludzi œwiadomoœæ, ¿e umiejêtne 
przechodzenie od tradycyjnej formy 
gospodarowania do ekologicznej 
sprawia, ¿e ta nowa forma 
gospodarowania staje siê nie tylko 
najzdrowsza, ale i najtañsza (rzecz 
jasna, po okresie paroletniej 
adaptacji i przy uwzglêdnieniu tzw. 
rachunku ci¹gnionego)! 
Doœwiadczenia Niemiec i Austrii w 
pe³ni to potwierdzaj¹. Jako pose³ 
chcê te tendencje utrwalaæ, wspieraæ 
i rozwijaæ.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Krzysztof Bagiñski

Jan Kamiñski i Krzysztof Bagiñski podczas rozmowy
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wiecznego spoczynku osoby czynne 
w drugiej po³owie lat czterdziestych 
i pierwszej po³owie lat 
piêædziesi¹tych, kiedy toczy³a siê w 
Knyszynie i okolicy dramatyczna 
walka o ratowanie polskiej i 
katolickiej to¿samoœci. Czas biegnie 
szybko, wiêkszoœæ mieszkañców 
tylko z opowieœci zna Knyszyn 
okresu gomu³kowskiego i 
gierkowskiego. Dajmy szansê 
historykom (tak¿e przysz³ym), by 
mieli bogaty zbiór relacji. I nie 
³udŸmy siê, ¿e wszystko za³atwi 
Instytut Pamiêci Narodowej. 
Priorytetem pozostaje bowiem nie 
rejestrowanie przyk³adów hañby 
narodowej, lecz odtwarzanie 
warunków ¿ycia kolejnych pokoleñ, 
ich dokonañ, postaw, pogl¹dów. 
Knyszyn zadba³ o upamiêtnienie 
osób wyró¿niaj¹cych siê, znanych 
nie tylko w mieœcie, gminie i 
regionie. Pilnie potrzebne s¹ 
natomiast teksty odpowiadaj¹ce na 
pytanie: jak siê tu ¿y³o bardzo 
dawno, ale tak¿e: za sanacji, za 
Sowietów, Niemców, w PRL, n 
pierwszych latach III RP?

Z zapisków kurierowych
Chyba ustanowi³em rekord 

krajowy prowadz¹c przez 
trzydzieœci kilka lat cotygodniow¹ 
kolumnê historyczn¹ - „Kramik 

ogate dzieje sprawi³y, ¿e Bwci¹¿ odnajdujemy 
materia³y dotycz¹ce Knyszyna i 
okolic. Potrzebny by³by raport o 
stanie dotychczasowych badañ i 
plan dalszych poszukiwañ. Za 
sprawê najpilniejsz¹ uwa¿am 
zarejestrowanie wspomnieñ 
najstarszych mieszkañców gminy i 
parafii, co mo¿na po³¹czyæ z 
przejrzeniem rodzinnych zasobów 
zdjêæ i pami¹tek. Takie dzia³ania 
mo¿na prowadziæ „si³ami 
miejscowymi”, a rozpocz¹æ je 
nale¿a³oby od utworzenie zespo³u z 
udzia³em autorytetów, od burmistrza 
i ksiêdza proboszcza poczynaj¹c. 
Sukces w najwiêkszej mierze 
zale¿eæ bêdzie od ofiarnej pracy 
spo³eczników z Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta i nauczycieli 
oraz m³odzie¿y licealnej. A „Nowy 
Goniec Knyszyñski” niechby by³ 
witryn¹ pospolitego ruszenia 
mi³oœników historii lokalnej. 

Ekscytuj¹c siê - bo jak¿e 
mo¿na inaczej - odnajdywaniem 
skarbów z czasów zamierzch³ych, 
pozwalamy lekkomyœlnie na 
zubo¿enie naszej wiedzy o dziejach 
najnowszych. Odchodz¹ na wieczn¹ 
wartê ostatni ¿o³nierze II wojny 
œwiatowej, coraz czêœciej 
odprowadzamy na miejsce 

KNYSZYÑSKIE  REMANENTY
ADAM DOBROÑSKI
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synowie i wnukowie przynosz¹ 
pami¹tki po zmar³ych ju¿ rodzicach 
i dziadkach. 

Tak powstawa³y zbiory 
kramikowe. Niestety, wci¹¿ mi 
brakuje czasu na ich 
uporz¹dkowanie. A le¿¹ w teczkach 
i materia³y dotycz¹ce Knyszyna, 
wiêc o dwóch z nich chcê dziœ 
wspomnieæ. 

Opowieœæ dziadka
Pod koniec sierpnia 1944 

toku ze strony Knyszyna naciera³y 
wojska radzieckie a od strony wsi: 
Dudki i Guzy bronili siê Niemcy. 
Rano m³odzi z rodziny mego 
dziadka Antoniego Kakareko uciekli 
w szuwary nad jezioro Zygmunta 
Augusta, zaœ dzieci i osoby starsze 
umieszczono w piwnicy. Dzia³a 
niemieckie by³y ustawione gêsto, u 
ka¿dego gospodarza sta³y 
przynajmniej dwa. „Na jeziorze nie 
tylko by³o widaæ dym, ale ono ca³e 
jakby p³onê³o.”. Brat dziadka 
Krzysztof Kakareko, te¿ ukrywaj¹cy 
siê na brzegu jeziora, zosta³ ranny, 
podobnie jak i wielki innych 
mieszkañców pobliskich wiosek. 
Przyniesiono go na drabinie do 
domu i zaczêto opatrywaæ ranê. 
Wtedy w dom uderzy³ pocisk, 
narobi³ wiele szkód, okaleczy³ 
konia. 

Po ca³odziennej walce 
wojska niemieckie odchodzi³y w 
kierunku Moniek zabieraj¹c ze sob¹ 
byd³o, trzodê i tak¿e napotkanych 
po drodze ludzi. Wkrótce weszli 
Rosjanie. Dziadek Antoni Kakareko 
i jego matka Paulina postanowili 
zawieœæ rannego Krzysztofa do 

regionalny”. Najpierw ukazywa³ siê 
on na ³amach „Kuriera Podlaskie” 
budz¹c sensacjê z racji 
przywo³ywania pamiêci ¿o³nierzy 
frontowych okresu II wojny 
œwiatowej, akowców i partyzantów 
obozu narodowego, 
represjonowanych przez NKWD i 
UB. Potem by³ „Kurier Poranny” z 
lepsz¹ szat¹ graficzn¹, obecnie jest 
to forma albumu. Pocz¹tkowo 
przewa¿a³y materia³y od 
czytelników, w czasie 
czwartkowych dy¿urów przed 
redakcj¹ na Weso³owskiego 
(Supraskiej) ustawia³y siê kolejki 
osób przynosz¹cych zdjêcia i 
chc¹cych przekazaæ opowieœci, 
których w poprzednich okresach nie 
tolerowa³a cenzura. Obecnie wiêcej 
materia³ów muszê ju¿ sam 
poszukiwaæ, ale wci¹¿ zg³aszaj¹ siê 
i posiadacze starych fotografii, 

Profesor Adam Dobroñski
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zwolnienie. Wszystko na nic.
W pi¹tek 27 czerwca dzieci 

pas¹ce krowy w lesie znalaz³y 
zw³oki znajduj¹ce siê w du¿ym 
rozk³adzie ze wzglêdu na du¿e 
czerwcowe upa³y. Ksi¹dz Edward 
Jung le¿a³ z rozprutymi 
wnêtrznoœciami, w¹troba i jelita 
ods³ania³y siê spod straszliwego 
ciêcia. Wy³upane oczy, porwane 
ubranie. Na nogach lakierki z 
klamrami. By³ w cywilnym ubraniu.

W sobotê by³ pogrzeb. 
Zw³oki zasypane kwiatami. 
Mnogoœæ piwonii. Mieszkañcy 
¿egnaj¹c ks. Edwarda nie ¿a³owali 
kwiatów. Œwie¿e kwiaty s¹ i dzisiaj 
na grobie ks. Edwarda Junga na 
cmentarzu przy koœciele w 
Knyszynie. W 50 lat po mêczeñskiej 
œmierci. Przy ¿wirowni w 
Knyszyñskim gaju stoi samotny 
krzy¿, dooko³a las, jedyny œwiadek 
mêki zamordowanego ksiêdza. 
Pamiêtamy.

Wies³aw Andrzej Zajkowski 
PS. Chodzi³o o wycofuj¹ce 

siê panicznie wojska sowieckie. 
Trudno okreœliæ, czy aresztowania 
dokona³o NKWD i na ile silne by³y 
protesty ¿ydowskie.

Wies³aw Andrzej Zajkowski 
przes³a³ tak¿e list do „Kramiku” z 
podaniem m.in. wykazu 
przedwojennych siedmiu restauracji 
i herbaciarni (Zapasnera, Chaja 
Liba, Zusia Nowiñskiego, Icka 
Brzeziñskiego, Go³ki (jedyna 
polska), Saraszewa („moi pokoi”) o 
Rosenthala Autor stanowczo 
zaprzeczy³, jakoby w Knyszynie 
znajdowa³y siê domy publiczne.

szpitala polowego, który znajdowa³ 
siê w Knyszynie na terenach 
póŸniejszego PGR. Przyjêto ich, 
lekarz przeprowadzi³ operacjê. Po 
powrocie dziadek wyszed³ na pole, 
a¿eby dowiedzieæ siê jakie szkody 
zosta³y wyrz¹dzone. Nagle us³ysza³ 
g³oœny huk od strony Moniek. 
Okaza³o siê potem, ¿e Niemcy 
wysadzili tam koœció³. 

Ma³gorzata Kakareko, kl. 
VIII 

P.S. Czy pani Ma³gorzata 
nadal interesuje siê histori¹?

Wspomnienie 
Wojna wybuch³a w nocy z 

soboty na niedzielê, z 21 na 22 
czerwca 1941 roku. Wraz z 
pierwszymi oddzia³ami sowieckiego 
wojska do Knyszyna wkroczy³o 
NKWD. Rozpoczê³y siê 
aresztowania i terror. 24 czerwca 
1941 roku aresztowano i w 
bestialski sposób zamordowano ks. 
Edwarda Junga. Naby³ siê ks. 
Edward w Knyszynie zaledwie kilka 
miesiêcy. Mieszka³ nie na plebanii, 
lecz w mieœcie przy ul. Goni¹dzkiej. 
Zd¹¿y³ doprowadziæ dzieci do I 
Komunii Œwiêtej. Knyszyn by³ 
pierwsz¹ parafi¹ m³odego ksiêdza po 
wyœwiêceniu, rozpoczynaj¹cego 
s³u¿bê Bogu. Starsi mieszkañcy 
pamiêtaj¹ przystojnego m³odego 
ksiêdza „co mówi³ ³adne kazania i 
³adnie œpiewa³”. Pani Cecylia 
Piasecka wspomina, ¿e ks. Edward 
w maju obchodzi³ w koœciele Drogê 
Krzy¿ow¹, jakby wyczu³ mêczeñska 
œmieræ. Knyszyñscy ¯ydzi starali siê 
ratowaæ ksiêdza, zabiegali o niego w 
sztabie NKWD, pisali podania o 
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Koncert galowy VIII 
miêdzynarodowych 
wiosennego kolêdowania z 
„KONOPIELK¥” po³¹czony z 
kiermaszem sztuki ludowej 
odby³ siê w Knyszynie 19 
kwietnia. Udzia³ w koncercie 
wziê³y grupy kolêdniczê z 
Wileñszczyzny (Su¿any) i 
Grodzieñszczyzny 
(Taniewicze) oraz 13 bardzo 
ciekawych zespo³ów ludowych 
(efekt wieloletnich spotkañ) z 
rejonu wystêpowania tego 
zwyczaju na Podlasiu (oko³o 
210 artystów), oraz 33 
twórców ludowych.

Po Mszy Œwiêtej w 
knyszyñskim Koœciele barwny 
korowód „wo³okaczy” 
przeszed³ ulicami miasta. 

Mieszkañcom Knyszyna 
serdecznie dziêkujemy za 
¿yczliwe i godne przyjêcie 
Kolêdników.

Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Urzêdu 
Marsza³kowskiego 
Województwa Podlaskiego, 
Starostwa Powiatowego w 
Moñkach i Wojewódzkiego 
Oœrodka Animacji Kultury w 
Bia³ymstoku. 

Jadwiga Konopko

VIII Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania 

Z „Konopielk¹”

Kolêdnicy u Ireny Wysockiej

Z kolêd¹ u El¿biety i Edmunda Chodorowskich

Œpiewów nie zabrak³o na knyszyñskiej parafii
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 styczniu 2009 r. w WMuzeum 
Historycznym w Bia³ymstoku, które 
jest fili¹ Muzeum Podlaskiego, 
zosta³a otwarta wystawa zawieraj¹ca 
ok. 150 zdjêæ wykonanych przez 
nieznanego oficera niemieckiego w 
Bia³ymstoku i jego okolicach. 
Tereny te w VII.1915 - II.1919 r. 
znajdowa³y siê pod okupacj¹ 
niemieck¹. Na wystawie zosta³y 
zamieszczone dwa zdjêcia 
nieistniej¹cej ju¿ fabryki w 
Dobrzyniewie, bêd¹cej czêœci¹ 
sk³adow¹ dóbr starostwa 

knyszyñskiego. W Nowym Goñcu 
Knyszyñskim (nr 1 z 2006 r.) w 
artykule „Dzia³alnoœæ przemys³owa 
w dobrach starostwa 
knyszyñskiego” opisa³em historiê 
fabryki w Dobrzyniewie. Zdjêcia 
prezentowane na wystawie s¹ 
prawdopodobnie pierwszym 
znanym wizerunkiem fabryki w 
Dobrzyniewie. W niniejszym 
artykule chcia³bym szerzej omówiæ 
historiê folwarku w Dobrzyniewie, 
którego fabryka by³a bardzo 
wa¿nym elementem. 

FERMA FABRYCZNA 
W DOBRZYNIEWIE

MIECZYS£AW  LEWKOWICZ
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Na pocz¹tku XVI wieku w 
Dobrzyniewie zosta³ zlokalizowany 
folwark, który stanowi³ gospodarczo 
administracyjne centrum nowo 
skolonizowanego przez Miko³aja 
Radziwi³³a klucza 
dobrzyniewskiego. Klucz 
dobrzyniewski stanowi³ czêœæ dóbr 
knyszyñskich, które w 1528 r. 
biskup ¿mudzki Miko³aj Radziwi³³ 
ofiarowa³ m³odemu Zygmuntowi 
Augustowi, przysz³emu królowi 
Polski. W 1560 r. do folwarku 
nale¿a³y wsie: Pogorza³ki, 
Kozopatry (dziœ Koziniec), 
Borsukówka, Gni³a, Letniki, 
Krynica, Kulikówka, Supraœla, 
Lence, Hryniewicze, Obrubniki. 

Starostwo knyszyñskie dziêki 
dzia³alnoœci Piotra 
Chwalczewskiego, który by³ jego 
starost¹ w latach 1556 - 1564, 
prze¿y³o okres burzliwego rozwoju. 
Równie¿ folwark dobrzyniewski 

zosta³ znacznie rozbudowany przez 
Piotra Chwalczewskiego. 
Korzystaj¹c, i¿ folwark 
dobrzyniewski by³ po³o¿ony w 
pobli¿u rzeki Supraœli, dokona³ on 
przekopu, puszczaj¹c czêœæ wód 
rzeki Supraœl nowym korytem. 
Zosta³a usypana grobla, dziêki 
której spiêtrzono wodê, tworz¹c 
staw. Spiêtrzona woda od 
niepamiêtnych czasów, a¿ do 
wynalezienia maszyny parowej, by³a 
g³ównym dostarczycielem energii 
napêdzaj¹cej m³yny. By³y to ko³a, 
które s³u¿y³y nie tylko do 
napêdzania urz¹dzeñ m³ynarskich, 
ale równie¿ tartaków, foluszy, kuŸni. 
W Dobrzyniewie zosta³o 
zainstalowane szeœæ kó³, które 
napêdza³y m³yn, tartak oraz folusz. 
Po tych inwestycjach folwark 
dobrzyniewski sta³ siê g³ównym, po 
Knyszynie, oœrodkiem 
gospodarczym starostwa 
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knyszyñskiego. 
Centrum gospodarcze 

folwarku sk³ada³o siê z 
nastêpuj¹cych czêœci:

- czêœæ folwarczno-
ogrodowa, w sk³ad której wchodzi³y 
obory, chlewnie, stajnie, spichlerze 
oraz sad, 

- czêœci rezydencjonalno 
ogrodowa, w której wzniesiono 
budynek dworu, obok którego 
za³o¿ono w XVII w. park lipowy,

- czêœæ przemys³owa (osada 
m³ynarska), w której znajdowa³ siê 
m³yn do przemia³u zbo¿a, tartak, 
folusz,

- czêœæ handlowa (osada 
karczemna), któr¹ tworzy³o szeœæ 
budynków, w tym karczma, 
wozownia. 

Inwentarz z 1645 r. 
wspomina, i¿ w folwarku 
dobrzyniewskim znajdowa³ siê 
równie¿ browar oraz winnica. 

Folwark dobrzyniewski w 
nastêpnych stuleciach przechodzi³ 
ró¿ne koleje losu. O jego œwietnoœci 
œwiadczy fakt, i¿ zosta³ 
wybudowany w nim okaza³y pa³ac, 
który zosta³ zniszczony w okresie, 
gdy ówczesny starosta knyszyñski 
Tomasz Czepski zosta³ wygnany z 
kraju, a jego dobra  naje¿d¿ane 
przez kuzynów oraz Jana Klemensa 
Branickiego, w³aœciciela 
Bia³egostoku, uleg³y ruinie. Opis 
pa³acu oraz Dobrzyniewa znajduje 
siê w dzienniku z podró¿y do 
Bia³egostoku Ernesta Ahasverusa 
von Lehndorff, który odwiedzi³ 
Dobrzyniewo 10 lipca 1676r

„Po obiedzie przybyliœmy do 
Dobrzyniewa, poprzedniej jego 
rezydencji (tzn. Tomasza 
Czapskiego). Zamek i miasto s¹ w 
kompletnej ruinie. Wszystkie domy 
zwalone a pa³ac- piêkny budynek 
we w³oskim stylu, równie móg³by 
staæ w Herculenum. Widaæ jeszcze 
œlady po bardzo ³adnym parku. 
Mimo ¿e jest to niebezpieczne, 
wchodzimy do pa³acu, gdzie 
znajduj¹ siê jeszcze piêkne rzeŸby i 
z³ote ornamenty, które opar³y siê 
niszcz¹cemu dzia³aniu czasu. 
Biblioteka zachowa³a siê jeszcze w 
ca³oœci, s¹ tu ³adne rzeŸby, piêkne 
szafy i wiele z³oconych opraw, ale 
poniewa¿ klucze gdzieœ siê 
zawieruszy³y, nie mogê sobie 
wyrobiæ zdania o zawartoœci 
biblioteki. ¯egnamy te resztki 
dawnej wspania³oœci”.

W 1832 r. rz¹d carski w 
odwecie za powstanie listopadowe 
wprowadzi³ granicê celn¹ miêdzy 
Królestwem Polskim a Rosj¹. 
Koniecznoœæ p³acenia c³a 
spowodowa³a zahamowanie 
eksportu wyrobów przemys³owych z 
Królestwa Polskiego. Aby omin¹æ 
barierê celn¹, wielu fabrykantów 
zaczê³o lokowaæ swoje fabryki w 
obwodzie bia³ostockim. W 
Bia³ymstoku i jego okolicach 
(Choroszcz, Supraœl, Micha³owo) 
nast¹pi³ gwa³towny rozwój 
przemys³u zw³aszcza 
w³ókienniczego, przed którego 
wyrobami zosta³ otwarty ogromny, 
ch³onny rynek rosyjski. W 
Bia³ymstoku i okolicach zosta³o 
wybudowanych ok. 200 fabryk. 
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Szansê jak¹ da³a granica celna 
postanowi³ wykorzystaæ równie¿ 
Wincenty Krasiñski, który 
najprawdopodobniej w latach 
trzydziestych i czterdziestych XIX 
w. wybudowa³ na terenie folwarku 
dobrzyniewskiego fabrykê 
w³ókiennicz¹, która by³a zwana 
ferm¹ lub osad¹ fabryczn¹, a ta 
czêœæ Dobrzyniewa z czasem 
przyjê³a nazwê Dobrzyniewo 
Fabryczne. Na decyzjê o budowie 
fabryki w Dobrzyniewie na pewno 
wp³ynê³o dostêpnoœæ taniej energii, 
jakiej dostarcza³y budowle 
wykonane w XVI w przez Piotra 
Chwalczewskiego. Fabryka by³a a¿ 
do pierwszej wojny œwiatowej 
rozbudowywana. Oprócz napêdu 
wodnego na pocz¹tku XX w 
wprowadzono napêd parowy. Przed 
pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ w sk³ad 
fabryki wchodzi³y trzy g³ówne 
piêtrowe budynki:

- dwupiêtrowy murowany 
budynek kryty blach¹,

- piêtrowy drewniany 
budynek tkalni,

- piêtrowy budynek 
mieszcz¹cy pomieszczenia 
aparatury oraz budynki 
pomocnicze: kuŸnia, wozownia, 
stolarnia. Zosta³ równie¿ 
wybudowany pa³ac fabrykanta. 

Krasiñscy nie u¿ytkowali 
fabryki sami, lecz wydzier¿awiali j¹ 
fabrykantom sukiennym. Jednym z 
nich by³ Gierc, który zbankrutowa³ 
pod koniec XIX w. Po jego 
bankructwie dzier¿awc¹ fabryki 
zosta³ Niemiec Rudolf Jacobi, który 
z czasem przela³ prawa do 
dzier¿awy fabryki na córkê 

Gertrudê. Firma „Ribbert et Jakobi” 
zatrudnia³a w 1898 r. 208 
robotników. Roczna produkcja 
mia³a wartoœæ 1,81 mln rubli. 
Fabryka posiada³a wówczas 40 
krosien poruszanych par¹, 40 
krosien rêcznych oraz 10 tzw. 
szpulmaszyn. Znany jest akt 
notarialny zawarty 7.09.1909 r. 
miêdzy Karolem Raczyñskim, 
ówczesnym u¿ytkownikiem dóbr 
knyszyñskich, a Rudolfem Jakobim, 
który przed³u¿a³ umowê dzier¿awn¹ 
fermy Dobrzyniewo przez Rudolfa 
Jakobiego na nastêpne 12 lat tj. na 
okres od 1.07.1910 do 1.07.1922 r. 
Z aktu wynika, i¿ roczny czynsz 
dzier¿awny zosta³ ustalony na 
kwotê 5.100 rubli, p³atne w czterech 
równych ratach. 

Wysokoœæ czynszu wskazuje, 
i¿ ferma fabryczna w Dobrzyniewie 
by³a najbardziej dochodowym 
sk³adnikiem dóbr knyszyñskich. Z 
odnalezionych kart ksiêgi 
buchalterskiej z 1902 r. 
dowiadujemy siê,  i¿ dzier¿awca 
stawów rybnych p³aci³ rocznie 
3.000 rubli, a dzier¿awca folwarku 
Boguszewo 1.100 rubli. 

W akcie notarialnym 
dzier¿awca zobowi¹za³ siê do 
wykonania na swój koszt 
nastêpuj¹cych inwestycji o ogólnej 
wartoœci 28.500 rubli:

- budynek z ceg³y o wym. 50 
x 25 piêdzi - wartoœæ 18.000 rubli

- turbiny o sile 50 koni 
mechanicznych - wartoœæ 5.500 
rubli

- remonty budynków oraz 
nowe mieszkania - wartoœæ 5.000 
rubli
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W akcie wspomniano, i¿ w 
Dobrzyniewie starostwo posiada³o 
cegielniê o powierzchni 4,45 ha, 
która nie podlega³a dzier¿awie. 
Ponadto w pobli¿u fabryki 
w³ókienniczej funkcjonowa³ m³yn.

Pierwsza wojna œwiatowa 
przerwa³a œwietny do tej pory 
rozwój fabryki. W 1915 r. tereny 
woj. bia³ostockiego zajê³y wojska 
pruskie. Cofaj¹ce siê wojska 
rosyjskie stosowa³y taktykê 
spalonej ziemi. Demontowano i 
wywo¿ono w g³¹b Rosji maszyny 
fabryki, natomiast zabudowania 
by³y niszczone. Taki los spotka³ 
browar w Knyszynie oraz fabrykê w 
Dobrzyniewie. Odnalezione zdjêcia, 
o których pisa³em na wstêpie, 
przedstawiaj¹ fabrykê po 
zniszczeniach, jakich dokonali 
Rosjanie. Na jednym ze zdjêæ 
widzimy budynki ca³kowicie 
zrujnowane. Drugie zdjêcie 
przedstawia g³ówny dwupiêtrowy 
budynek fabryki. Budynek ten jest 
pozbawiony dachu oraz okien, 
natomiast mury s¹ w dobrym stanie. 
W czasie I wojny œwiatowej zosta³ 
zniszczony równie¿ pa³ac 
fabrykanta. 

Po pierwszej wojnie 
œwiatowej u¿ytkownicy dóbr 
knyszyñskich zdecydowali siê na 
odbudowê fabryki w Dobrzyniewie, 
natomiast browar w Knyszynie nie 
zosta³ odbudowany. W fabryce 
uruchomiono produkcjê, nie 
w³ókiennicz¹ lecz metalow¹. 
Przebran¿owienie fabryki wynik³o z 
utraty g³ównych rynków zbytu na 

towary w³ókiennicze, jakim by³a 
carska Rosja. 

W okresie 1920 - 1927 
fabrykê dzier¿awi³a firma 
„Kobylañski i Spó³ka”, która 
produkowa³a sztuæce dla firmy 
Gerlach. Najprawdopodobniej firma 
ta odbudowa³a fabrykê w zamian za 
zwolnienie z p³acenia czynszu. 

Od czerwca 1927 r. do lipca 
1933 r. fabrykê dzier¿awili wspólnie 
Eugeniusz B³êdowski, Stefan 
Bia³owiejski i Mieczys³aw 
K³osowski, którzy prowadzili firmê 
„Zak³ady przemys³owe wyrobów 
stalowych Eugeniusz B³êdowski i 
Spó³ka”.

Firma nie przetrzyma³a 
wielkiego kryzysu, którego 
apogeum przypad³o na lata 1929-
1933 i w 1933 r. zbankrutowa³a. Od 
tego okresu budynki fabryczne 
pozostawa³y nieu¿ytkowane. W 
1944 r. Niemcy podczas odwrotu 
wysadzili wiêkszoœæ budynków 
fabrycznych w powietrze. By³ to 
kres dzia³alnoœci fermy fabrycznej w 
Dobrzyniewie. 

Z g³ównych budynków 
fabrycznych do chwili obecnej 
zachowa³a siê tzw. „kamienica”. 
Kamienicê wzniesiono w latach 40 
XIX w z przeznaczeniem na 
magazyn sukna. W okresie 
miêdzywojennym adoptowano j¹ na 
„pa³ac Gerlacha” mieszcz¹cy m.in. 
zarz¹d fabryki. W 1944 r. zosta³a 
zaadoptowana dla celów 
mieszkalnych wielorodzinnych. 

Po roku 1864 nast¹pi³ upadek 
folwarku jako jednostki rolniczej. 
Przyczyni³o siê do tego g³ównie 
uw³aszczenie przez cara ch³opów w 
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okresie powstania styczniowego w 
1864 r. Wiêkszoœæ gruntów folwarku 
zosta³a rozparcelowana. Na tych 
gruntach powsta³a wieœ Nowe 
Aleksandrowo. Z planu ogólnego 
sporz¹dzonego w 1868r wynika, i¿ 
powierzchnia gruntów folwarku 
wynosi³a w tym okresie 35 
dziesiêcin (ok. 38 ha) w tym:

- ogrody i sady - 6 dziesiêcin 
398 s¹¿ni

- dziedziñce oraz pod 
zabudowê - 5 dziesiêcin 830 s¹¿ni

- ziemia orna - 11 dziesiêcin 
237 s¹¿ni

- zaroœla 2332 s¹¿ni 
- drogi i wody - 4 dziesiêcin 

1091 s¹¿ni 
Na takiej powierzchni 

gruntów gospodarka rolna nie mog³a 
mieæ jakiegokolwiek znaczenia. 
Folwark przekszta³ci³ siê w zak³ad 
przemys³owy. Usytuowanie na 
gruntach starostwa Nowego 
Aleksandrowa, budowa mieszkañ 
dla pracowników fabryki 
przekszta³ci³y mocno pierwotne 
za³o¿enie architektoniczne. W 1904 
r. zosta³a rozebrana karczma, a na 
miejscu osady karczemnej zosta³y 
wzniesione czworaki. W czasie 
pierwszej wojny œwiatowej 
opuszczone zabudowania 
folwarczne, w których wczeœniej 
zaniechano produkcji rolniczej, 
zosta³y zdewastowane, a po 1921 r. 
ca³kowicie rozebrane. 

W 1930 r. Karol Raczyñski 
zmuszony najpewniej trudn¹ 
sytuacj¹ ekonomiczn¹ wywo³an¹ 
kryzysem sprzeda³ kupcom 
¿ydowskim ok. 300 sztuk 

starodrzewia lipowego z parków 
„Lipina” i sad. Wyciêcie 
starodrzewia lipowego zniszczy³o 
do koñca pierwotne za³o¿enie 
architektoniczne. 

O tym, i¿ fabryka w 
Dobrzyniewie by³a od 1933r 
nieczynna, mówi¹ wszelkie 
dostêpne Ÿród³a. Dlatego te¿ 
zagadkowy jest fakt, i¿ w rachunku 
dochodów i kosztów Hr Karola 
Raczyñskiego z lat 1936-1938 
widnieje pozycja: dochody z 
zak³adów przemys³owych, które 
by³y niema³e, bo wynosi³y: - 
1935/36 - 6605 z³

- 1936/37 - 5982 z³ 
- 1937/38 - 5858 z³ 
Najprawdopodobniej maj¹tek 

w tym okresie posiada³ w 
Bia³ymstoku inn¹ czynn¹ fabrykê. 

Literatura:
Katalog parków 

województwa bia³ostockiego i park 
w Dobrzyniewie Autorzy Józef 
Maroszek i Jan Szyd³owski

Mieczys³aw Lewkowicz
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Ks. JERZY CHWIEÆKO

Miesi¹c maj w swoim 
piêknie i optymizmie, kieruje nasze 
serca ku Tej, która jako 
najpiêkniejsza i najdoskonalsza ze 
stworzeñ, sta³a siê Matk¹ Syna 
Bo¿ego. Maryi poœwiêcony jest ten 
czas, a nasze modlitwy zanoszone 
przez Jej wstawiennictwo, tchn¹ 
nadziej¹ wys³uchania. Poœród wielu 
tytu³ów, jakimi okreœla siê Matkê 
Bo¿¹, jest równie¿ i ten: „Pokorna 
S³u¿ebnica Pañska”. Jej pokora 
wyrazi³a siê w ca³kowitym poddaniu 
siê woli Boga, chocia¿ by³a ona 
nieraz trudna do przyjêcia i 
wielokrotnie niezrozumia³a. Jej 
postawa mo¿e byæ definicj¹ pokory, 
której istot¹ jest uznanie 
ca³kowitego zwierzchnictwa Boga 
nad ¿yciem cz³owieka oraz 
przyjêcie woli Bo¿ej jako 
gwarantu pe³ni szczêœcia.

Tej postawy jednak brakuje 
wspó³czesnemu cz³owiekowi, 
którego coraz czêœciej cechuje 
postawa pychy i zarozumia³oœci. 
Wielu nie widzi sensu powierzania 
siê Bogu. Dla wielu fundamentem 
ich si³y s¹ posiadane finanse, 
uk³ady, mo¿liwoœci… A w tak 
pojmowanej osobistej wielkoœci, nie 
ma miejsca dla Boga. Skoro zaœ nie 
ma w nim obecnoœci Boga, nie 
widzi siê potrzeby liczenia siê z 

Jego prawem, z drugim 
cz³owiekiem, z normami, które 
dyktuje wiara. I tak dochodzimy do 
Ÿród³a pychy wspó³czesnego 
cz³owieka, czyli postawy wyparcia 
ze œwiadomoœci faktu, ¿e nasze 
¿ycie i wiecznoœæ zale¿¹ jednak od 
Boga. W tym zaœlepieniu i pogoni¹ 
za œwiatem, cz³owiek zapomina, ¿e 
to nie on robi ³askê Bogu, 
poœwiêcaj¹c chwile na kontakt z 
Nim, ale to Bóg w swojej dobroci 
pozwala tak grzesznej istocie, jak¹ 
jest cz³owiek, mówiæ do Siebie. A 
im bardziej cz³owiek zasklepia siê 
na Boga, tym mocniej odczuwa 
pustkê serca, bezsens tego, co 
przynosi mu ¿ycie, smutek, a nawet 
rozpacz. Takie odczucia s¹ 
konsekwencj¹ pychy, gdy¿ ca³e 
myœlenie i odczuwanie cz³owieka 
obraca siê wówczas tylko wokó³ 
doczesnoœci. Doczesnoœæ jednak 
nigdy nie nasyci serca cz³owieka, 
który zosta³ stworzony do 
nieskoñczonoœci.

Innym przejawem pokory 
wobec Boga, jest zgodzenie siê na 
plan ¿ycia zgodnego z Jego wol¹. 
Tak czêsto sami planujemy nasz¹ 
przysz³oœæ, nasze ¿ycie. I mamy do 
tego pe³ne prawo, bowiem Bóg 
uczyni³ nas istotami wolnymi. 
Niemniej jednak potrzebna jest z 
naszej strony zgoda na Bo¿¹ wolê w 
naszym ¿yciu, tak jak uczyni³a to 

Pokorna S³u¿ebnica Pañska…
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Maryja. Nie rozumia³a jak pocznie 
Syna Bo¿ego bez wspó³udzia³u œw. 
Józefa, nie rozumia³a do koñca, 
dlaczego Bóg nie zaoszczêdzi³ Jej 
koniecznoœci ucieczki do Egiptu. 
Trudno by³o Jej przyj¹æ widok 
mêczeñstwa Jej Syna i w koñcu 
œmieræ na krzy¿u. Ale w tych 
wszystkich wydarzeniach ani razu 
nie wypowiedzia³a s³ów narzekañ. 
Uwa¿a³a, ¿e skoro Bóg tak chce, to 
ma w tym zawarty swój odwieczny 
plan zbawienia. W tej postawie 
pokory jest nam szczególnie bliska. 
Sami bowiem doœwiadczamy chwil 
niemocy, chorób i cierpienia 
naszych lub bliskich nam osób. W 
tym wszystkim czujemy siê 
bezradni. Ale myœlê, ¿e wielokrotnie 
przekonaliœmy siê, i¿ pokorne 
powierzenie siê Bogu w takich 
momentach, pozwala z g³êbokim 
pokojem wewnêtrznym ufaæ Bogu, z 

t¹ wiadomoœci¹, ¿e z ka¿dej, nawet 
najtrudniejszej sytuacji Bóg jest w 
stanie wyprowadziæ dobro. 
Zechciejmy zatem w tym majowych 
okresie, gdy czcimy Maryjê, 
upodabniaæ siê równie¿ do Niej w 
naszych relacjach do Boga, w 
naszych odniesieniach do ¿ycia i 
sytuacji, które mo¿e nieraz bêd¹ 
trudne. Pokój, który wówczas 
odczujemy, przewy¿szy wszelki 
chaos, który œwiat pragnie nam 
narzuciæ. Jedynie cz³owiek pokornie 
oddany Bogu w tym, o robi i co 
prze¿ywa, mo¿e odczuæ g³êboki 
pokój. Nie zazna go cz³owiek 
pyszny i skupiony na sobie oraz 
swoich ambicjach. Niech Maryja, 
pokorna S³u¿ebnica Pañska, czyni z 
nas narzêdzia w rêku Boga.

Ks. Jerzy Chwieæko

W ubieg³ym roku (2008) Polski Zwi¹zek JeŸdziecki obchodzi³ 80-lecie 
swego powstania. Jubileusze sk³aniaj¹ zazwyczaj do spogl¹dania wstecz, 
uwa¿niejszego ogl¹du historii. Koledzy z zarz¹du zwi¹zku zobowi¹zali mnie 
do opracowania tematu królewskiej stadniny w Knyszynie.

Pomny tego, ¿e podobnie jak woda równie¿ wiedza najczystsza jest u 
Ÿród³a, dnia 07 maja przyby³em do Knyszyna. 

Przekonanie, ¿e jestem dobrze przygotowany do wizyty szybko uleg³o 
przewartoœciowaniu. Zosta³em bardzo ciep³o przyjêty i kilka godzin spêdzi³em 
w towarzystwie panów Krzysztofa Bagiñskiego oraz Henryka Stasiewicza. 

KRÓLEWSKA STADNINA

JERZY MIROS£AW P£ACHECKI
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Odwiedziliœmy wszystkie miejsca historycznie zwi¹zane z w³adc¹ Zygmuntem 
Augustem i s³ynn¹ w Europie królewsk¹ stadnin¹. Gdyby nie fakt, ¿e by³ to 
akurat jedyny bardzo zimny i pochmurny dzieñ w pierwszej po³owie maja oraz 
to, ¿e nieustannie przypomina³em, i¿ przede wszystkim interesuje mnie temat 
królewskiej stadniny, zapewne do teraz nie opuœci³bym jeszcze Knyszyna.

Panowie. Dziêkujê bardzo nie tylko za przekazane informacje, ale 
wytworzenie klimatu, który dla mnie jest bezcenny. To wspólne maszerowanie 
po miejscach, których kiedyœ dotyka³y stopy „knyszyñskiego w³adcy” 
Zygmunta II, a te¿ kopyta setek królewskich koni, sta³o siê inspiracj¹ do - na 
pocz¹tek - powstania ballady (na razie tekst bez nut), któr¹ jako ¿e obieca³em, 
wytworzy³em i dosy³am. 

Niech ten utwór bêdzie skromnym podziêkowaniem za owo 
dobrodziejstwo, jakim by³ dla mnie czas spêdzony w Knyszynie i jego 
okolicach. 

KRÓLEWSKA STADNINA

Czas, ¿e p³ynny jest, p³ynie,
W nim siê topi i ginie
O czym ludzie gadali,
O czym szumia³y drzewa
¯e z podlaskiej krainy
A szczególnie z Knyszyna
Wielka s³awa na œwiat siê rozlewa.  

To nie króla skarb z³oty, najcenniejsze klejnoty,
Zbiór arrasów, co chciwcom w nocy zaznaæ snu broni,
Pe³ne bogactw piwnice, ani pere³ donice,
Ale czar cwa³uj¹cych tam koni.

Gnaj¹ wko³o Knyszyna, to jest w³adcy stadnina,
¯e a¿ ziemia faluje, w stawie burzy siê woda.
Prawie tysi¹c rumaków z ró¿nych ras, maœci, znaków,
A król patrzy i przestaæ mu szkoda.

Ref.:   Nie ma w œwiecie klejnotu, piêkna w srebrze lub z³ocie
Malowid³a, a nawet takiej panny choæ ³ania.
Nie ma ksiêgi ni broni, bo nic bardziej od koni
Nie jest warte szczerego kochania.
Przeto ludzie kochajcie konie,
£aski boskie w nich goszcz¹.
Kochajcie konie, kochajcie konie,
One was darz¹ mi³oœci¹.

Pyta rz¹dca stadniny: Królu, z jakiej przyczyny
Mam siê nimi zachwycaæ, gdy podagra mnie ³upie?
Siwe w³osy i broda; co tu gadaæ, s³ów szkoda,
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Wszyscy wiedz¹ - stworzenia s¹ g³upie.

Panie koniuch, panowie - król mu na to odpowie -
Da³ Bóg jednym myœl lotn¹, innym piêkno, co wzrusza.
Nie w zamkniêciu gdzieœ w szopie, lecz gdy têtni¹ w galopie
Na tych ³¹kach, bo pêd, to ich dusza.

Ref.: Nie ma w œwiecie klejnotu…

Ró¿nej rasy i maœci, Imæ Koniuszy, patrz Waœci,
Z mojej woli to wszystko, z twego trudu Mospanie.
Przeminiemy, czas minie, ale o tej w Knyszynie
Wieczna s³awa i pamiêæ zostanie.

Wierzê, ¿e tak Bóg zdarzy, a i to mi siê marzy,
Zaœ królewskie marzenie, jak wiadomo, rzecz œwiêta,
Jeœli nawet bez koni, ³¹ki wko³o i b³onia
Maj¹ szumieæ. Niech naród pamiêta.

Ref.: Nie ma w œwiecie klejnotu, piêkna w srebrze lub z³ocie
Malowid³a, a nawet takiej panny choæ ³ania.
Nie ma ksiêgi ni broni, bo nic bardziej od koni
Nie jest warte szczerego kochania.
Przeto ludzie kochajcie konie,
£aski boskie w nich goszcz¹.
Kochajcie konie, kochajcie konie,
One was darz¹ mi³oœci¹. Bia³ystok 8.05 2009
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