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Informacje samorz¹dowe
Na XXV sesji Rady 

Miejskiej w Knyszynie w dniu 9 
czerwca 2009 roku podjêto uchwa³y 
w nastêpuj¹cych sprawach:

a) wyra¿enia zgody na 
zawarcie przed Komisj¹ 
Regulacyjn¹ w Warszawie ugody w 
przedmiocie nieodp³atnego 
przekazania nieruchomoœci 
niezabudowanej po³o¿onej w 
Knyszynie na rzecz Zwi¹zku Gmin 
Wyznaniowych ¯ydowskich w 
zamian za zrzeczenie siê przez 
Zwi¹zek Gmin Wyznaniowych 
¯ydowskich z siedzib¹ w 
Warszawie wszystkich obecnych i 
przysz³ych roszczeñ w stosunku do 
Gminy Knyszyn,

b) wyodrêbnienia funduszu 
so³eckiego w 2010 roku,

c) zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury za 
2008 rok,

d) udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Monieckiemu na dofinansowanie 
inwestycji drogowych na terenie 
Gminy Knyszyn,

e) dokonania zmian w 
bud¿ecie gminy na 2009 rok,

f) okreœlenia œrodków z 
bud¿etu gminy planowanych na 
realizacjê programów operacyjnych 

g) stwierdzenia wygaœniêcia 
mandatu radnego 

INFORMACJE SAMORZ¥DOWE 
ZA OKRES MAJ 2009 - CZERWIEC 2009

1. W dniu 10 czerwca 2009 r. 
rozpoczêto pracê zwi¹zane z 
modernizacj¹ Osiedla Zygmunta 
Augusta w Knyszynie. Termin 
realizacji: 30 wrzesieñ 2009 r.
2. W dniu 29 czerwca nast¹pi³ 
odbiór koñcowy modernizowanej 
drogi gminnej Guzy - Kalinówka 
Koœcielna.

3. Podpisano umowy na 
wykonanie wtórnika i dokumentacji 
na asfaltowanie drogi Czechowizna 
- droga Knyszyn - Moñki.

4. Ugodniono warunki 
wykonania dokumentacji 
technicznej wraz z podk³adami 
geodezyjnymi na Osiedle 
Niepodleg³oœci w Knyszynie. 
Termin realizacji: 30 wrzesieñ 2009 
r. Podpisano porozumienie ze 
Starost¹ Monieckim na wykonanie 
dokumentacji ul. Polnej w 
Knyszynie.

5. Wykonano podsypywanie i 
równanie drogi do wsi Gr¹dy.
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6. Wykonano i odebrano I etap 
chodnika na ul. Goni¹dzkiej w 
Knyszynie.

7. W dniu 29 czerwca 
rozpoczêto II etap modernizacji 
chodnika na ul. Goni¹dzkiej w 
Knyszynie

8. Wykonano chodnik na Placu 
Jana Paw³a II.

9. Rozpoczynaj¹ siê prace przy 
przebudowie chodników w Rynku 
od ul. Grodzieñskiej do ul. 
Starodwornej oraz od ul. Tykockiej 
do Koœcio³a (wykonanie Zarz¹d 
Dróg Powiatowych w Moñkach).

10. Trwa ocena wniosku o 
dofinansowanie modernizacji sali 
widowiskiwej KOK w Knyszynie 
oraz na remontu domu zabytkowego 
na ul. Koœcielnej 6.

11. Trwaj¹ intensywne 
konsultacje dotycz¹ce 
zagospodarowania odpadów sta³ych 
w woj. podlaskim. Wed³ug 
wstêpnych ustaleñ gmina Knyszyn 

nawi¹¿e wspó³pracê w w/w kwestii 
z gmin¹ Sokó³ka.

12. Trwaj¹ konsultacje z 
mieszkañcami dotycz¹ce przebiegu 
sieci kanalizacyjnej na ul. 
Tykockiej, Obozowej i ul. bez 
nazwy.
13. W dniach 29-30 maja odby³ siê 
festyn pn. „Teraz rodzina”. Dla 
dzieci przygotowano szereg gier i 
zabaw. Zwieñczeniem festynu by³a 
wspólna zabawa taneczna.

14. Jesteœmy w trakcie 
realizacji projektu „Œpiewaj¹ca 
Polska”. W dniu 8 czerwca 2009 r. 
na VI Wojewódzkim Przegl¹dzie 
chórow szkolnych nasza m³odzie¿ 
zdoby³a g³ówn¹ nagrod¹.
15. W dniach od 29 czerwca do 10 
lipca 2009 r. Knyszyñski Oœrodek 
Kultury jest organizatorem „Akcji 
Lato 2009”. W wypoczynku 
uczestnicz¹ 33 dzieci. Organizatorzy 
przewidzieli wiele atrakcji, w tym 
m.in. zwiedzanie Twierdzy 
Osowiec, wyjazdy na basen.
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W Urzêdzie Miejskim w 
Knyszynie kilkanaœcie par 
obchodzi³o swoje Z³ote Gody. 
Wspomnieniom i radoœciom 
nie by³o koñca. Oto nazwiska 
par obchodz¹cych z³ote gody. 

Jan i Katarzyna Janelowie, 
Antoni i Jadwiga Sidorscy, 
Waldemar i Irena 
Klimowiczowie, Stanis³aw i 
Leonarda Sadowscy, 
Kazimierz i Wanda Zofia 
Snarscy, Rajmund i 

Stanis³awa Zajkowscy, Antoni 
i Irena Gromowie, Antoni i 
Romualda Poliñscy, Henryk i 
Urszula Teresa Gorlewscy, 
Antoni Emilian i Teresa 
Suchoccy, Jan i Apolonia 
Dworzañczykowie, Wac³aw 
Antoni i Janina Wanda 
Poliñscy, Krzysztof Józef i 
Alfreda Poliñscy. 

Red. 

Z³ote Gody



6

KULTURA

W dniu 8 czerwca 2009 r. w 
Operze i Filharmonii Podlaskiej w 
Bia³ymstoku odby³ siê VI 
Wojewódzki Przegl¹d Chórów 
Szkolnych w ramach realizowanego 
Ogólnopolskiego programu rozwoju 
chórów szkolnych "Œpiewaj¹ca 
Polska"

Chór Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych z Knyszynie 
pod dyrekcj¹ Izabeli K³ubowicz 
otrzyma³ Z³oty Dyplom, 
Wyró¿nienie za najlepsz¹ 
interpretacjê utworu 
obowi¹zkowego oraz NAGRODÊ 
G£ÓWN¥ VI Wojewódzkiego 

Przegl¹du Chórów Szkolnych 
"Œpiewaj¹ca Polska". (Chór Zespo³u 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych powsta³ 
w po³owie marca bie¿¹cego roku).

Nale¿a³oby dodaæ, ¿e w 
przegl¹dzie wziê³o udzia³ 24 chórów 
(oko³o 700 uczestników) w trzech 
kategoriach Chóry Szkó³ 
Podstawowych, Gimnazjum i 
Szko³y Œrednie. Serdecznie 
dziêkujemy Chórowi z Knyszyna za 
tak godn¹ reprezentacjê szko³y a 
Izabeli K³ubowicz za nieocenion¹ 
pracê i zaanga¿owanie.

Sukces knyszyñskiego chóru
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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 klasach 
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:
a) 150 z³ - dla ucznia klasy I szko³y podstawowej,
b) 150 z³ - dla ucznia klasy II szko³y podstawowej,
c) 170 z³ - dla ucznia klasy III szko³y podstawowej,
d) 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 2009r.
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.
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9 maja mia³am okazjê 
uczestniczyæ w uroczystym 
spotkaniu z okazji 90-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, 
które mia³o miejsce w Monieckim 
Oœrodku Kultury. Spotkanie 
zorganizowane przez Zarz¹d 
Rejonowy PCK w Moñkach oraz 
burmistrza Moniek, mia³o na celu 
nie tylko podkreœlenie ogromnej roli 
tej organizacji w niesieniu pomocy 
innym, lecz równie¿ nagrodzenie 
tych, którzy wyró¿nili siê w pracy 
na rzecz m³odzie¿y, osób 
potrzebuj¹cych oraz ca³ego 
œrodowiska. 

Z r¹k dyrektora 
wojewódzkiego PCK w 
Bia³ymstoku Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce w Knyszynie 
otrzyma³o Akt nadania za 
szczególne zaanga¿owanie w 
realizacjê programu aktywizuj¹cego 
lokalne œrodowiska spo³eczne na 
rzecz honorowego krwiodawstwa.

Serdecznie dziêkujê 
m³odzie¿y liceum, cz³onkom SK 
PCK oraz SK HDK „Gor¹ce Serca” 
za dzia³alnoœæ w tych organizacjach.

Joanna Ostrowska

Wyró¿nienie dla L.O. w Knyszynie
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Takie has³o dopingowa³o 
uczniów klas I-III Szko³y 
Podstawowej w Knyszynie przez 
ca³y ostatni trymestr. Od marca br. 
pod opiekuñczymi skrzyd³ami dwu 
pañ: Wioletty Dzier¿anowskiej i 
Justyny Buzun równa setka dzieci, 
przy czynnym wsparciu swoich 
wychowawczyñ, szlifowa³a swoj¹ 
formê, zachêcaj¹c zapewne do tego 
korzystnego dzia³ania na rzecz 
zdrowia swoich starszych przyjació³. 

Przyœwieca³y im szczytne cele 
promuj¹ce oœwiatê zdrowotn¹, 
za³o¿on¹ w szkolnym planie pracy:

* poznanie zasad prawid³owego 
¿ywienia,

* wyrabianie w³aœciwych 
nawyków ¿ywieniowych,

* rozwijanie samodzielnoœci,
* zrozumienie potrzeby 

aktywnoœci fizycznej i jej wp³ywu 
na zdrowie, 

* poznanie skutków 
niew³aœciwej postawy podczas pracy 
lekcyjnej,

* zasada odpowiedzialnoœci 
indywidualnej za w³asne zdrowie.

Realizacjê tych celów 
afirmowa³a mo¿liwoœæ 
prezentowania w³asnych 
umiejêtnoœci oraz integracja 
szkolnej grupy rówieœniczej i 
rodziców. 

TRZYMAJ  FORMÊ
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¿ywnoœci - 
wystawionego na 
korytarzu szkolnym. W 
poszukiwaniu nowalijek 
powsta³y parapetowe 
ogródki w klasach. 
Oprócz spraw 
zwi¹zanych z 
¿ywieniem uczestnicy 
programu zajmowali siê 
swoj¹ form¹ fizyczn¹. 
Testy sprawnoœci, 
bezpieczeñstwo w 
czasie zabaw, aerobik, 
rozgrywki sportowe i 

propagowanie jazdy rowerem to 
tylko wybrane przyk³ady z gamy 
form aktywnoœci, 
przeprowadzonych przy 
wspó³udziale nauczycieli 
wychowania fizycznego. 

Realizacjê programu 
podsumowaliœmy w dniu 29 maja w 
czasie imprezy z okazji Dnia 
Dziecka, wrêczaj¹c wszystkim 
uczestnicz¹cym klasom oraz 
wyró¿nionym uczniom dyplomy. 

W. Dzier¿anowska 
J. Buzun

Za ten owocny wysi³ek 
pomys³odawców, dzieci, 
wychowawców i nauczycieli 
wspieraj¹cych oraz rodziców 
wszystkim nale¿¹ siê s³owa uznania, 
które niniejszym wyra¿amy. Niech 
ten wysi³ek trwale procentuje 
zdrowiem m³odego pokolenia oraz 
in extenso bêdzie pochwa³¹ pracy 
nauczycielskiej.

Dzieciarnia ze zrozumieniem 
problemu rozmawia³a o zdrowym 
¿ywieniu na spotkaniu z 
pielêgniark¹ szkoln¹ pani¹ Krystyn¹ 
Purta, a wyniki tych dyskusji i 
przemyœleñ zaprezentowa³a w 
gazetkach klasowych, konkursach i 
plakatach. Ko³o artystyczne pod 
opiek¹ pani Bernadety 
Przybyszewskiej przygotowa³o 
inscenizacjê na podstawie ksi¹¿ki pt. 
"Dziwna choroba" F. Brescani. 
Utworzono s³ownik wyrazowo 
obrazkowy (dla skuteczniejszej 
percepcji) dotycz¹cy zdrowego 
¿ywienia. Dla wiêkszej ekspresji 
skutecznoœci osi¹gniêæ w klasach 
powsta³y k¹ciki ze zdrow¹ 
¿ywnoœci¹. 

Dzieci opracowa³y przyk³adowy 
jad³ospis i ulotkê "Drugie œniadanie 
- zdrowy nawyk". "Œwiêto 
witaminek" i "Dzieñ promocji 
zdrowia" - zaowocowa³y 
ró¿norodnoœci¹ przygotowanych 
przez ma³ych bohaterów 
zdrowotnych zmagañ sa³atek, 
surówek i straganu zdrowej 
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XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Klêska - powódŸ czy huragan - stra¿ po¿arna ci pomaga”

Ju¿ po raz drugi uczniowie naszych szkó³ wziêli udzia³ w 
ogólnopolskim konkursie plastycznym, którego tematyka zwi¹zana by³a z 
bezpiecznym zachowaniem siê w niebezpiecznych sytuacjach.

Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku finalist¹ eliminacji 
wojewódzkich w grupie œredniej (9-12 lat) zosta³ uczeñ kl. IV szko³y 
podstawowej w ZSO w Knyszynie - Tomasz Chowañski.

W bie¿¹cym roku gminne eliminacje konkursu odby³y siê 24 lutego 
2009 r. W toku obrad komisja wyró¿ni³a prace nastêpuj¹cych uczniów:

Grupa m³odsza (6-8 lat)

I miejsce: Artur Romanowski - Zespó³ Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej
Iza Sokolewicz - Przedszkole w Knyszynie
II miejsce: Marta Lipiszko - Zespó³ Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej
Urszula Krynicka - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie
III miejsce: Tomasz Safonow - Przedszkole w Knyszynie

Grupa œrednia (9-12 lat)

I miejsce: Julia Skutnik - Zespó³ Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej
Marta Romanowska - Zespó³ Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej
II miejsce: Karolina Pochodin - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 

Knyszynie
III miejsce: Marta Wojtach - Zespó³ Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej
Damian Powichrowski - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie

Grupa starsza (13-16 lat)

I miejsce: Paulina P³aszczyk - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie

Aleksandra Bielawiec - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie
II miejsce: Monika Jab³oñska - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 

Knyszynie
Dominika O³dziejewska - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 

Knyszynie
III miejsce: Pawe³ Buñkowski - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 

Knyszynie
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe, a ich prace przesz³y 
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do eliminacji powiatowych. W eliminacjach tych komisja powo³ana przez 
Starostê Monieckiego wyró¿ni³a prace i przes³a³a je do eliminacji 
wojewódzkich: Artura Romanowskiego, Izy Sokolewicz, Marty Lipiszko, 
Urszuli Krynickiej, Julii Skutnik, Marty Romanowskiej, Karoliny Pochodin, 
Marty Wojtach, Damiana Powichrowskiego, Pauliny P³aszczyk, Aleksandry 
Bielawiec, Moniki Jab³oñskiej i Dominiki O³dziejewskiej.

26 maja otrzymaliœmy informacjê, ¿e wœród laureatów szczebla 
wojewódzkiego znajduj¹ siê nasi uczniowie:

Julia Skutnik z Zespo³u Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej zajê³a III 
miejsce w grupie œredniej

Aleksandra Bielawiec zajê³a I, a Monika Jab³oñska III w grupie 
starszej - obie s¹ uczennicami gimnazjum w Knyszynie. W czerwcu 
odbêdzie siê w Podlaskim Urzêdzie Wojewódzkim uroczyste wrêczenie 
nagród finalistom etapu wojewódzkiego, ale to nie koniec! Prace naszych 
uczniów przesz³y do eliminacji centralnych!

¯yczymy im powodzenia.

Urszula Pu³awska

Przebudowa ulic w Knyszynie

Rozpoczêto przebudowê ulic po³o¿onych na osiedlu Zygmunta Augusta w 
Knyszynie. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2007-2013. Ca³kowity koszt inwestycji 2 594 594, 46 z³.
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W okresie 
od 1 marca do 30 
listopada b.r. trwa 
IV edycja 
krwiodawczego 
turnieju dla 
cz³onków strazy 
po¿arnych: PSP, 
OSP i JRG pod 
nazw¹: OGNISTY 
RATOWNIK - 
GOR¥CA 
KREW.

Ocenie 
turnieju podlegaæ 
bêd¹:

- efektywnoœæ dzia³añ 
promocyjno-organizacyjnych 
poszczególnych PSP, OSP i JRG;

- iloœæ krwi pozyskanej w 
ramach programu w przeliczeniu na 
jednego stra¿aka w jednostce;

- zaanga¿owanie stra¿aków w 
promocjê i organizacjê honorowego 
krwiodawstwa w œrodowisku 
lokalnym;

- podejmowane dzia³ania 
promocyjne w³asne i we wspó³pracy 
z mediami;

- organizacja otwartych akcji 
pobierania krwi.

Do turnieju przyst¹pi³a tak¿e 
knyszyñska Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna. Krwiodawcy tej jednostki 
ostro w³¹czyli siê do turnieju i ju¿ 
dwukrotnie uczestniczyli w akcjach 
oddawania krwi: 1 marca oraz 4 

maja.
W oddawaniu krwi 

uczestniczyli: Waldemar Bochenek, 
Jaros³aw Bruszewski, Micha³ 
Karpacki, Janusz Milewski, Cezary 
P³oñski, Przemys³aw Pop³awski, 
Wojciech Wysoki, Zbigniew 
Zajkowski. 

Knyszyñscy stra¿acy chc¹ 
zaistnieæ w tym turnieju z 
wyró¿nieniem i dlatego zamierzaj¹ 
jeszcze trzykrotnie uczestniczyæ w 
zbiorowym oddawaniu krwi. 

Stra¿accy krwiodawcy tworz¹ 
dru¿ynê stra¿ack¹ przy klubie HDK, 
PCK „Szlachetne Serce”, której 
kierownikiem jest Waldemar 
Bochenek.

Tomasz Krawczuk

Ognisty ratownik - gor¹ca krew
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Biblioteczka ,,Nowego Goñca 
Knyszyñskiego” wzbogaci³a siê o 
kolejne dzie³o Andrzeja 
Ruszkowskiego. Autor, urodzony w 
Knyszynie w 1928 roku, od wielu 
lat mieszka w Pu³awach. Magister 
pedagogiki, doktor nauk 
przyrodniczych, by³y pracownik 
naukowy instytutów rolniczych w 
Pu³awach, opublikowa³ szereg prac 
z entomologii, 13 tomików wierszy 
oraz powieœci: „Reporta¿e z 
przysz³oœci” i „W cieniu idei”. 
Ostatnio wydana ksi¹¿ka jest lektur¹ 
niecodzienn¹. Autor ca³y swój trud 
wk³ada w odnajdywanie i 
nadawanie sensu œwiatu. Uwa¿nie 
wpisuje siê w zjawisko, jakim jest 
cz³owiek. Ukazuje katolika 
buduj¹cego swoj¹ osobowoœæ 
nastawion¹ na ³ad moralny i 
estetyczny. Zbiór opowiadañ 
„Powo³ania” to Ÿród³o myœli i 
rozwa¿añ na temat wyborów 
¿yciowych.

Autor daje przyk³ady, a 
jednoczeœnie ustami bohaterów 
formu³uje wnioski:

(...) dla œwiêtoœci nie ma 
¿adnego znaczenia, w jakim stanie i 
w jakich warunkach cz³owiek ¿yje. 

Wa¿na jest tylko œwiadomoœæ, ¿e to 
Bóg go w tych warunkach postawi³, 
ufna wiara w opiekuñcz¹ mi³oœæ 
Boga i wytrwa³e pragnienie 
pe³nienia Jego woli (s.96)

 Stefan, z opowiadania 
„Wyspa” -m³ody siostrzeniec 
despotycznego Samuela, po jego 
œmierci wraca do starego zamku na 
wyspê. Podczas morskiej podró¿y, 
niedoœwiadczony ¿eglarz, uderza o 
ska³ê. Zaczyna ton¹æ. Ratuje go od 
œmierci biedna dziewczyna z 
pobliskiej wioski-Alicja. M³odzi 
zakochuj¹ siê w sobie. Ona, 
ewangeliczka, pod wp³ywem 
ch³opca katolika, decyduje siê na 
zawarcie œlubu w koœciele. 
Organizuj¹ ¿ycie na wyspie oparte 
na sprawiedliwoœci spo³ecznej. W 
tym obrazie przemian autor ukazuje 
g³êboko psychologiczne œcieranie 
siê ró¿nych charakterów. W 
powieœci „Samotnoœæ” 
wykorzystuje swoj¹ wyobraŸniê 
poprzez ukazanie bytowania 
cz³owieka na innej planecie. W 
sposób niezwykle interesuj¹cy 
przedstawia dzieje badañ nad 
mo¿liwoœci¹ emigracji na Marsie. 
Kierownik wyprawy-Norweg Swen, 

Powieœci i opowiadania
Andrzeja Ruszkowskiego

REGINA ŒWITOÑ
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udaj¹c siê na poszukiwanie 
kamiennego miasta, traci 
rachubê czasu. 
Pozostawiony przez swoich 
przyjació³, prze¿ywa w 
samotnoœci chwile 
zw¹tpienia. Zastanawia siê: 
kto ma racjê? Czy ci, którzy 
mówi¹, ¿e istnieje jakaœ 
Istota rozumna, rz¹dz¹ca 
wszechœwiatem, czy te¿ ci, 
którzy twierdz¹, ¿e wszystkim 
rz¹dzi przypadek? (s. 192)

Szuka zasady 
postêpowania, która 
pozwoli³aby przetrwaæ ten 
trudny okres.

Pascal powiedzia³, ¿e 
jeœliby ktoœ nie wiedzia³, czy 
Bóg istnieje, to powinien 
postêpowaæ tak, jak gdyby 
Bóg by³, bo ¿yj¹c tak, 
ryzykuje najwy¿ej 
zmarnowanie krótkiego ¿ycia 
ziemskiego, a ¿yj¹c tak, jakby Boga 
nie by³o, ryzykuje zmarnowanie 
¿ycia wiecznego. (s. 192)

Bohater wierzy w cudowne 
ocalenie. Co dzieñ czyta Pismo 
Œwiête, modli siê o opiekê dla siebie 
i dla tych, których pozostawi³ na 
Ziemi. W przysz³oœci, z ¿on¹ 
Tatian¹, stan¹ siê za³o¿ycielami 
marsjañskiej spo³ecznoœci. Ich 
wnuczka Unita, urodzona i 
wychowana na Marsie wróci na 
ziemiê, aby stwierdziæ:

Jaki¿ piêkny i ró¿norodny jest 
œwiat ziemski, o ile ³atwiej tu ¿yæ 
ludziom.

(...) mo¿e po to mnie Pan Bóg 
pos³a³ na Ziemiê, ¿ebym 

uœwiadomi³a Ziemianom, jak wielkie 
dobra posiadaj¹? ¯eby siê nimi 
wspólnie cieszyli, a nie niszczyli ich 
i nie obrzydzali sobie wzajemnie 
¿ycia? Tylko, czy mi uwierz¹? 
Trzeba by ka¿dego z nich pos³aæ na 
jakiœ czas na Mars, aby zobaczyli, 
jak tam ludzie ¿yj¹. Trzeba prze¿yæ 
samotnoœæ, ¿eby zrozumieæ, jak 
potrzebn¹ jest cz³owiekowi 
wspólnota z innymi, wspó³praca, 
przyjaŸñ i mi³oœæ, ale te¿, ¿eby 
zrozumieæ, ¿e nawet w samotnoœci 
cz³owiek nie jest nigdy zupe³nie sam, 
bo jest nad tym wszystkim Pan Bóg, 
który ka¿dego cz³owieka otacza 
swoj¹ opiek¹ (s. 241).

Ksi¹¿ka zawiera te¿ powieœci 
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i opowiadania dotycz¹ce 
przysz³oœci. Autor pisze, ¿e by³y one 
(...) eksperymentami myœlowymi, 
prób¹ wyobra¿enia sobie, co mo¿e 
siê wydarzyæ i jak bêd¹ na to 
reagowali ludzie. ,,Decyzja 
Mangolda” - napisana 9II 1960 
roku, „Strajk uczonych” (któremu 
nada³em pocz¹tkowo tytu³ „Bunt 
uczonych”, (...) a wreszcie 
(rozpoczêty we wrzeœniu 1960 r.) 
,,Bunt m³odzie¿y ” - by³y tak¹ 
w³aœnie prób¹ odpowiedzi na to, co 
mo¿e zdzia³aæ pojedynczy cz³owiek, 
czy ma³a grupka zdeterminowanych 
ludzi, aby uratowaæ œwiat, 
staczaj¹cy siê stopniowo w przepaœæ 
atomowej zag³ady. Materia³u do 
tych eksperymentów dostarczy³y mi 
wypadki czerwcowe i 
paŸdziernikowe roku 1956 w Polsce 
i póŸniejsze na Wêgrzech oraz 
tocz¹ce siê na œwiecie lokalne 
wojny, powstania i przewroty( na 
Kubie, w Indonezji, Indiach, Afryce). 
¯e przewidywania te nie by³y 
ca³kiem bezpodstawne, pokaza³y 
póŸniejsze wydarzenia polskie z lat 
1968 (gdzie mieliœmy nieudany bunt 
m³odzie¿y i intelektualistów), 
interwencja Paktu Warszawskiego w 
Czechos³owacji w tym¿e 1968 roku, 
masakry robotników na Wybrze¿u w 
1970 roku, a póŸniej w Radomiu i na 
Œl¹sku, masakra studentów w 
Pekinie i wreszcie przebieg 
rewolucji w Rumunii i Jugos³awii. 
Na szczêœcie obalenie totalitaryzmu 
w Polsce) w latach 1981-1990) 
przebiega³o wed³ug innego, 
bezkrwawego prawie scenariusza, 
ale obecna anarchia polityczna 
sk³óconych partii, ambicji i 

interesów, przypomina ostatnie 
strony „Buntu m³odzie¿y”, którego 
pisanie dlatego w³aœnie przerwa³em, 
¿e zagubi³em siê w powstaj¹cym ( w 
wyobraŸni) chaosie wydarzeñ tak, 
jak siê dzisiaj wszyscy w nim 
gubimy.(s. 171)

Bolesna historia, spl¹tane 
polskie losy, to œwiadectwo 
egzystencjalnego doœwiadczenia.

Ksi¹¿ka urzeka bogactwem 
treœci i piêknem jêzyka. W naszym 
obecnym œwiecie istnieje g³êboka 
potrzeba odnajdywania 
prawdziwych wartoœci, a takie 
w³aœnie przekazuje nam autor w 
swoim dziele.

Andrzej Ruszkowski 
Urodzi³ siê w 1928 r. w 
Knyszynie.
Od 1937 r. mieszka w Pu³awach
Maturê zda³ w Pu³awach w 
1947 r.
Magister pedagogiki 
(psychologia ogólna)  
Uniwersytet Wroc³awski 1952 r.
Dr nauk przyrodniczych  
Uniwersytet UMCS Lublin 1965
Pracownik naukowy instytutów 
rolniczych w Pu³awach 1954  
2001. 
Opublikowa³ m.in. szereg prac 
naukowych z entomologii,
13 tomików wierszy oraz 2 
powieœci: „Reporta¿e z 
przysz³oœci” i „W cieniu idei”
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Regina Œwitoñ

* * *
jak ciê wyœpiewaæ, moja Ziemio,
maleñka cz¹stko z Edenu
sezamie widoków?

tam
sinym welonem las g³owê otula
tu s³oñce
w rozbitym zwierciadle Jaskranki
igra na lœni¹cej trampolinie ob³oków

rzeczka 
pod ³ukiem mostu rozgwarzona
wciska siê w chusty ³¹k
haftowane per³ami rosy

w dali
ciemne figurki gniadych koników 
(nie królewskich)
ale ona 
od wieków kocha ich znajome g³osy

powiedz mi moja knyszyñska Ziemio
sk¹d ¿eœ tyle urody
na siebie wziê³a?

spogl¹dam
w piêkno twojego oblicza
skupiona 
majestatem arcydzie³a
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Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. w gminie Knyszyn

Knyszyn UM KOK Kal. Koœc. Zofiówka Razem gmina % w gminie
       
Wyborcy upraw. 1703 1062 782 439 3986
Kart wydanych 318 146 128 48 640
Frekwencja 18,67% 13,75% 16,37% 10,93% 16,06%
G³osy wa¿ne 311 145 126 45 627
       
UPR 1 0 3 1 5 0,80%
Poteraj 1  2 1 4 0,64%
Wojciechowski   1  1 0,16%
       
PSL 42 19 35 12 108 17,22%
¯elichowski 5 2   7 1,12%
Kamiñski 8 9 28 2 47 7,50%
Fabisiak 1  1 1 3 0,48%
Borawski  1 4  5 0,80%
Dobroñski 9 4 1 2 16 2,55%
Bagiñski 1    1 0,16%
Bobek 2   2 4 0,64%
Baszko 16 3 1 5 25 3,99%
       
Samoobrona 5 6 5 4 20 3,19%
Rochnowska 1 2 1 1 5 0,80%
Chmielewski  4 3 3 10 1,59%
Gan   1  1 0,16%
Perkowski 1    1 0,16%
Wróblewski 2    2 0,32%
Kucyk 1    1 0,16%
       
Partia Pracy 1 1 1 0 3 0,48%
Mazur 1    1 0,16%
Chociej  1   1 0,16%
Æwikiek   1  1 0,16%
       
Libertas 3 1 1 0 5 0,80%
Bender 2    2 0,32%
Jab³oñska 1    1 0,16%
Przymêcki  1   1 0,16%

WYBORY 2009 W KNYSZYNIE
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Nowacki   1  1 0,16%
       
SLD-UP 12 5 2 1 20 3,19%
Iwiñski 11 5 2 1 19 3,03%
Pietrzak 1    1 0,16%
       
CentroLewica 22 18 0 1 41 6,54%
Szamatowicz 21 17   38 6,06%
Lenkiewicz  1  1 2 0,32%
Rumiñski     0 0,00%
Panusiak 1    1 0,16%
      
Prawica RP 6 5 0 0 11 1,75%
Rokosz-Kuczyñski  3    3 0,48%
Rutkowski 3 2   5 0,80%
Rudziñska  2   2 0,32%
Galibarczyk  1   1 0,16%
       
PO 77 41 3 2 123 19,62%
Lisek 12 13  1 26 4,15%
Ar³ukowicz 49 26 2  77 12,28%
Bublewicz 4 1   5 0,80%
Mironowicz 6    6 0,96%
Gromadzki   1  1 0,16%
Naszkiewicz 2   1 3 0,48%
Bojarska 2 1   3 0,48%
Perkowski 2    2 0,32%
       
P i S 141 49 75 24 289 46,09%
Kurski 45 11 11 7 74 11,80%
Jurgiel 95 37 63 17 212 33,81%
Arent 1 1   2 0,32%
Grzyma³a   1  1 0,16%
       
PPS 1 0 1 0 2 0,32%
Radziewicz   1  1 0,16%
Garbart 1    1 0,16%



20

HISTORIA

Na pocz¹tku 2009 r. 
nawi¹za³em kontakt z El¿biet¹ 
Krasiñsk¹ córk¹ Zofii Czartoryskiej, 
która przed II wojn¹ œwiatow¹ by³a 
jednym z u¿ytkowników dóbr 
knyszyñskich - maj¹tku Knyszyn. 
Informacje oraz zdjêcia uzyskane od 
Krasiñskiej pog³êbiaj¹ wiedzê o 
przedwojennych u¿ytkownikach 
dóbr knyszyñskich.

W niniejszym artykule t¹ 
wiedz¹ chcia³bym siê podzieliæ z 
czytelnikami Nowego Goñca 
Knyszyñskiego.

Przedwojenne „Dobra lenne 
Knyszyn - Goni¹dz” jak brzmia³a 
ich oficjalna nazwa mia³y trzech 
u¿ytkowników - potomków rodziny 
Krasiñskich. 

Byli to: 
- Karol Roger Raczyñski,
- rodzeñstwo Jan Tyszkiewicz 

i Zofia Tyszkiewicz - Czartoryska
G³ównym u¿ytkownikiem 

dóbr by³ Karol Roger Raczyñski 
(1878-1946)

By³ on synem Marii Beatrix 
Krasiñskiej oraz Edwarda 
Aleksandra Raczyñskiego. 
Informacji o nim jest niewiele, 
poniewa¿, mimo i¿ by³ g³ównym 
u¿ytkownikiem, to traktowa³ je doœæ 
marginalnie, rzadko przebywa³ w 

Knyszynie. Kierowa³ dobrami 
poprzez pe³nomocników oraz 
administratora. Mo¿na siê domyœlaæ, 
i¿ dobra knyszyñskie by³y tylko 
niewielk¹ czêœci¹ jego maj¹tku, 
który w sumie wynosi³ 12.600 ha i z 
których dochodami dzieli³ siê z 
Janem Tyszkiewiczem i Zofi¹ 
Czartorysk¹. Najbardziej cennymi 
sk³adnikami jego maj¹tku by³y 
dobra Z³oty Potok wraz z pa³acem w 
powiecie czêstochowskim, które 
odziedziczy³ po matce oraz 
Ciemierniki w powiecie 
lubartowskim z renesansowym 
pa³acem po Firlejach. W swoich 
dobrach Karol Raczyñski dba³ o 
gospodarkê, wprowadza³ te¿ 
innowacje np. hodowlê pstr¹ga 
/Z³oty Potok/.

Nale¿a³ do ziemian, którzy 
piersi podpisali w 1922 r. umowê 
zbiorow¹ z robotnikami rolnymi, 
reguluj¹c¹ warunki ich pracy i p³acy. 
G³ównym jego hobby by³ 
automobilizm, do pionierów, 
którego w Polsce nale¿a³. Ju¿ w 
1903 r. uczestniczy³ w rajdzie 
samochodowym dooko³a Belgii. W 
1909r. bra³ udzia³ w zak³adaniu 
Towarzystwa Automobilistów 
Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu 
przez Polskê niepodleg³oœci by³ 

Przedwojenni u¿ytkownicy 
dóbr knyszyñskich

MIECZYS£AW  LEWKOWICZ
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dwukrotnie prezesem Automobil 
Klubu Polska. Z ma³¿eñstwa z 
ksiê¿niczk¹ Stefani¹ Czerwertyñsk¹ 
mia³ dwóch synów: m³odo zmar³ego 
Konstantego /1906-1926/ i Rogera 
/1906-1961/. Roger by³ nie¿onaty. 
Po wojnie przebywa³ na emigracji. 
Na Rogerze wygas³a linia rodowa 
Karola Rogera Raczyñskiego. 
Przyrodnim bratem Karola 
Raczyñskiego by³ Edward 
Raczyñski /1891-1993/ dzia³acz 
polityczny, w latach 1979-1986 
Prezydent Rzeczpospolitej na 
uchodŸstwie. 

Rodzicami Jana Tyszkiewicza 
i Zofii Tyszkiewicz byli Jan 
Tyszkiewicz i El¿bieta Krasiñska, 
którzy zmarli m³odo na gruŸlicê 
osierocaj¹c czworo dzieci, z których 
najstarsza Zofia liczy³a 9 lat.

Zofia Tyszkiewicz /1895-
1973/ - w 1923r. wysz³a za m¹¿ za 

W³odzimierza Alfonsa 
Czartoryskiego z Pe³kiñ. Po œlubie 
rodzina zamieszka³a w Pe³kiniach w 
powiecie jaros³awskim. W 
ma³¿eñstwie urodzi³o siê troje 
dzieci:

- Pawe³ /1924-1999/ by³ 
cenionym naukowcem, profesorem 
PAN, jednym z autorów „Dziejów 
nauki polskiej”. Dzia³a³ w Klubie 
Inteligencji  Katolickiej, 
Solidarnoœci, Komitecie 
Obywatelskim przy Lechu Wa³êsie. 
Wspiera³ wysy³anie m³odzie¿y 
polskiej na stypendia zagraniczne. 
Bra³ udzia³ w obradach Okr¹g³ego 
Sto³u.

- El¿bieta /1926/ zamê¿na za 
Janem Sykstusem Krainskim, 
historyk, pedagog mieszka w 
Mr¹gowie.

- Ró¿a Czartoryska Zamojska 
/1928-2003/ Zofia i W³odzimierz 

Pogrzeb Jana M. Tyszkiewicza w Wace 1939 r.
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Czartoryscy wspierali edukacjê 
zdolnej m³odzie¿y pochodz¹cej ze 
s³u¿by. Niektóre dzieci dziêki tej 
pomocy koñczy³y nawet gimnazja, 
co by³o rzadkoœci¹ przed II wojn¹ 
œwiatow¹. Po drugiej wojnie 
œwiatowej Zofia Czartoryska, po 
konfiskacie maj¹tku zamieszka³a w 
Krakowie, gdzie te¿ zmar³a.

Jan Tyszkiewicz /1896-1939/ 
wraz z siostr¹ Zofi¹ by³ dzier¿awc¹ 
najwa¿niejszej czêœci dóbr 
knyszyñskich, które mo¿na okreœliæ 
jako maj¹tek Knyszyn tj:

1/ Folwark Knyszyn,
2/ Gospodarstwo Rybne,
3/ Czêœæ lasów tworz¹cych 

tzw. gospodarstwo leœne,
4/ Nieruchomoœæ w 

Bia³ymstoku.
Ogólna powierzchnia maj¹tku 

wynosi³a 1.972 ha.
Za dzier¿awê p³acono 

symboliczny czynsz w wysokoœci 
600 z³ .Nie wiadomo z jakich 
wzglêdów Zofia i Jan byli 
u¿ytkownikami maj¹tku w postaci 
dzier¿awy. Z dokumentów oraz 
wspomnieñ wynika, i¿ Jan 
Tyszkiewicz by³ g³ównym 
zarz¹dzaj¹cym dóbr knyszyñskich i 
to on podejmowa³ najwa¿niejsze 
decyzje gospodarcze. Maj¹tek 
trzyma³ swoje pieni¹dze na 
rachunku, który nale¿a³ do „Zarz¹du 
G³ównego Dóbr i  Interesów 
Hrabiego Jana Tyszkiewicza” 
G³ównymi dobrami rodowymi Jana 
Tyszkiewicza by³a Waka ko³o Wilna. 
Jan Tyszkiewicz bra³ udzia³ w 
wojnach niepodleg³oœciowych 
Polski, o czym œwiadczy zdjêcie w 
mundurze z 1919r. oraz wojskowy 

ceremonia³ pogrzebowy.
Jan Tyszkiewicz o¿eni³ siê z 

Ann¹ Mari¹ Radziwi³³ówn¹ i 
zamieszka³ z ni¹ w Wace, w 
piêknym pa³acyku zbudowanym tam 
przez jego dziadka w 1880 r., bogato 
wyposa¿onym w dzie³a sztuki i 
zabytkowe meble. Dotychczas by³o 
znane zdjêcie Jana Tyszkiewicza 
zrobione 02.05.1939 r. podczas 
pogrzebu Jana Waœniewskiego - 
administratora dóbr knyszñskich. 
Nieca³y miesi¹c póŸniej Jan 
Tyszkiewicz zgin¹³ w katastrofie 
lotniczej. W „Poczcie polskich 
rodów arystokratycznych” Teresa 
Zieliñska pisze, i¿ Jan Tyszkiewicz 
by³ pasjonatem lotnictwa, lata³ na 
w³asnej awionetce, w której te¿ 
zgin¹³. Tak¹ wersjê œmierci 
podawa³em dotychczas w swoich 
publikacjach. 

Jak wynika z informacji 
przekazanych przez El¿bietê 
Krasiñsk¹ okolicznoœci jego œmierci 
by³y ca³kiem inne.„Jan Tyszkiewicz 
zgin¹³ w wypadku 30 maja 1939 r. 
Mój wuj Jan Tyszkiewicz nie by³ 
amatorem lotnictwa, mia³ inne 
zainteresowania. W dniu œmierci 
koñczy³y siê rekolekcje w 
Miêdzyrzeczu Podlaskim, w których 
uczestniczy³. Jak œwiadkowie 
opisali, po zakoñczeniu rekolekcji 
we wtorek rano œpieszy³ siê do 
domu. By³o to mo¿liwe wylatujàc 
samolotem z Warszawy o 11³º do 
Wilna. Aby móc na ten samolot 
trafiæ zaprosi³ siê do awionetki 
Stasia Zamojskiego, z którym mia³ 
lecieæ Wiktor Plater i swoje miejsce 
Jasiowi ust¹pi³. £¹ka, na której 
startowali koñczy³a siê ¿ywop³otem, 
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wœród którego stercza³y drewniane 
s³upki. Awionetka d³ugo nie mog³a 
oderwaæ siê od ziemi, przed samym 
¿ywop³otem poderwa³a siê zbyt 
prostopadle i obecni us³yszeli 
uderzenie /jak siê potem okaza³o 
sterem o s³upek/. Po drugiej stronie 
¿ywop³otu by³ sad i zapewne 
dlatego zamiast zaraz próbowaæ 
l¹dowaæ, unios³a siê na jakie 150 m 
i zatoczy³a ko³o, nawróci³a i zaczê³a 
obni¿aæ lot najwidoczniej z 
zamiarem l¹dowania na miejsce 
startu. 

W tym momencie nagle 
straci³a równowagê i dziobem w dó³ 
runê³a jak kamieñ z wysokoœci ok. 
100 m na bagnist¹ ³¹kê za 
rzeczk¹…… Powodem wypadku 
by³o uderzenie o s³upek sterem. 
Drobne czêœci oderwa³y siê zaraz, 
ca³a reszta urwa³a siê, gdy 
awionetka by³a ju¿ w powietrzu”

 W pierwszych dniach 
wrzeœnia 1939 r.jego ¿ona 
przedosta³a siê z trójk¹ dzieci na 
Litwê a nastêpnie do Anglii i tam 
pozosta³a.

Syn Zygmunt Jan 
Tyszkiewicz /1934/ o¿eni³ siê z 
Kerstin Ekumen i ma z ni¹ czworo 
dzieci. Mieszka w Anglii i na 
wyspie Korfu. Utrzymuje luŸne 
kontakty z krajem.

Brat Jana Tyszkiewicza - 
Micha³ Zygmunt Tyszkiewicz  by³ 
¿onaty ze znan¹ piosenkark¹ Hank¹ 
Ordonówn¹.

Rodowa siedziba Jana 
Tyszkiewicza - pa³ac w Wace 
znajduje siê obecnie w granicach 
Wilna i jest zachowany w bardzo 
dobrym stanie. Mieœci siê w nim 
szko³a rolnicza.

Mieczys³aw Lewkowicz

Zofia z Tyszkiewiczów Czartoryska, 
fot. 1942 r.

Jan Micha³ Tyszkiewicz 1896-1939, 
fot. 1919 r.
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W przedostatnim numerze 

„Nowego Goñca Knyszyñskiego” 

wyjaœni³em przyczyny mojego 

zainteresowania tematem 

królewskiej stadniny Zygmunta 

Augusta oraz zwi¹zanej z tym 

bytnoœci w Knyszynie. Posiad³em 

niejak¹ wiedzê, tê zawart¹ w 

udostêpnionych drukiem 

opracowaniach i tê pomieszczon¹ w 

ustnych przekazach. Wœród licznych 

moich refleksji znalaz³a siê równie¿ 

taka, któr¹ chcia³bym zainteresowaæ 

czytelników. 

 Obywatelom Knyszyna, a 

tak¿e autorom historycznych 

opracowañ znana jest Kobylanka. To 

nazwa dawno ju¿ nieistniej¹cej wsi 

oraz rzeczki, która praktycznie 

zosta³a tylko œladem na mapach. W 

aktach S¹du Miasta Knyszyñskiego 

pod dat¹ 19 czerwca 1561 r. 

napisano „sio³o Kobylanki”, mo¿na 

wiêc przypuszczaæ, ¿e by³a to osada 

KOBYLANKI. W lokalnej tradycji 

ugruntowanej pismami historyków, 

mieszkañcy usadowionej nad strug¹ 

Kobylank¹ wsi Kobylanka 

(Kobylanki) byli zatrudnieni w 

królewskiej stadninie, a o ich 

œcis³ych z ni¹ powi¹zaniach ma 

œwiadczyæ nazwa kojarz¹ca siê z 

hodowl¹ koni w³aœnie. Takie 

nacechowane absolutn¹ pewnoœci¹ 

przekonanie jest wszechobecne w 

komentarzach badaczy przesz³oœci i 

w legendzie. Moim zdaniem jest 

ono b³êdne, a wynika z zaistnia³ego 

w czasie przewartoœciowania pojêæ. 

Wspó³czeœnie klacz albo 

koby³a oznacza p³eæ konia. Jest wiêc 

zrozumia³e, ¿e dla wielu nazwa 

Kobylanka kojarzy siê z tymi 

zwierzêtami i ich hodowl¹. To, co 

teraz oczywiste, przestaje takim byæ, 

gdyby cofn¹æ siê do po³owy XVI 

wieku. W ówczesnym jêzyku konie 

rodzaju ¿eñskiego nazywano 

klaczami, o hodowlanych mówiono 

œwierzopy, œwierzepice, zaœ po 

zaŸrebieniu nosi³y one miano 

maciorek. 

JERZY MIROS£AW P£ACHECKI

GAWÊDA O KOBYLANCE
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S³owo koby³a, kobylica 

oznacza³o wówczas zgo³a coœ 

innego - coœ, co nie kojarzy³o siê z 

koniem, lecz z drewnem. By³y to 

albo zapory z nieociosanych pni, na 

których w czêœci pozostawiano ostro 

zakoñczone ga³êzie (do tego 

szczególnie nadawa³y siê sêkate 

jod³y i œwierki), albo rodzaj 

wysokich sto³ków, na których 

przecierano drewno (koby³ki 

pomaga³y w wyrobie gontów), a 

wreszcie by³y to te¿ podstawy 

konstrukcji pomostów do 

przeprowadzania dzia³ i taborów 

przez rzeki i bagna. 

W dawnych herbarzach 

mo¿na znaleŸæ nazwisko 

Kobylniccy (Kobylewscy) z 

Kobylnicy. Wobec tego, co zosta³o 

tu objaœnione, miejscowoœæ 

Kobylnica nazwano tak, gdy¿ w 

przesz³oœci sta³ tam gródek 

warowny, obficie zabezpieczony w 

konstrukcje obronne - kobylnice. 

 Ciekawe jest, kiedy 

okreœlenie koby³a wesz³o do 

s³ownika hipologicznego. Zapewne 

mia³o to miejsce w drugiej po³owie 

XVII wieku. Mo¿na tak 

wnioskowaæ na podstawie 

zachowanych tekstów. W 

powsta³ych niewiele wczeœniej 

wierszach o lisowczykach, koñ nosi 

miano koby³ („chudy koby³”, 

„dziwny to koby³”) i jest 

przeciwstawieñstwem t³ustego 

freza*, a wiêc koby³ to synonim 

konia niedo¿ywionego, 

wycieñczonego, niepiêknego. £atwo 

doszukaæ siê tu analogii do form 

niekszta³tnych, sêkatych drzewnych 

zapór lub kanciastych konstrukcji 

podpór i stojaków. Chyba trafne jest 

przypuszczenie, ¿e okreœlenie koby³ 

w znaczeniu koñ mierny narodzi³o 

siê w obozowej ¿o³nierskiej gwarze i 

z czasem upowszechni³o. 

W gospodarstwach rolnych, 

gdzie obok wo³ów coraz czêœciej 

pojawia³y siê konie, klacze z 

przyczyn ekonomicznych wyraŸnie 

preferowano - stanowi³y absolutn¹ 

wiêkszoœæ. Zapewne dlatego doœæ 

szybko „militarny koby³” przerodzi³ 

siê w cywiln¹ koby³ê, zastêpuj¹c 

u¿ywane wczeœniej okreœlenie 

szkapa (koñ ³agodny, poci¹gowy). 

Tym sposobem ów koby³ sta³ siê 

gospodarsk¹ koby³¹, zaœ ca³kiem 

(niegdyœ) pozytywne okreœlenie 

szkapa - symbolem jawnej miernoty. 

Jeszcze do niedawna widoczne by³y 

pewne reminiscencje kojarzenia 

zwierzêcia z „drewnian¹ 

konstrukcj¹”. Otó¿ dla zawodowców 

- pracowników Pañstwowych 

Stadnin Koni hodowlan¹ elit¹ by³y 
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klacze. Okreœlenie koby³a zawsze 

brzmia³o cokolwiek pogardliwie. 

Wracaj¹c do 

podknyszyñskiej Kobylanki 

(Kobylanek). Jej mieszkañcy 

niew¹tpliwie œwiadczyli na rzecz 

królewskiej stadniny. Ich trud nie 

by³ jednak bezpoœrednio zwi¹zany z 

koñmi. Ludzie z leœnej osady 

ulokowanej w miejscu, sk¹d bra³a 

pocz¹tek struga (Kobylanka), œcinali 

drzewa i przecierali k³ody, byæ mo¿e 

wytwarzali gont. Pracê u³atwia³y 

rozstawione na szybko 

powiêkszaj¹cej siê polanie 

kobylnice - koby³y. Obrobiony 

materia³ pos³u¿y³ do budowy 

królewskich stajni Zygmunta 

Augusta w Knyszynie.

* Frezy (wspó³czeœnie 

fryzy) - wywodz¹ca siê z Fryzji 

rasa koni u¿ywanych przez jazdê 

ciê¿kozbrojn¹ i do zaprzêgów. 

Ze „Spisku koni, które siê zostali 

po œmierci KJM Siegmunda 

Augusta w Knyszynie” wiemy, 

¿e w stajniach królewskich obok 

innych, znajdowa³o siê „frezów 

m³odych 21”

Jerzy M. P³achecki

Szuka³em œladów po 
królewskiej stadninie Zygmunta 
Augusta, wiêc kilkakrotnie 
przemierzy³em ulicê Bia³ostock¹ 
(dawniej Dworsk¹). 

Ostatni spacer wywo³a³ 
refleksjê podobn¹ do tych, które ju¿ 
wczeœniej zamieszczono, w pewnej 
wartoœciowej ksi¹¿ce: „Wraz z 
ostatnimi rozwalaj¹cymi siê chatami 
znika na zawsze niepowtarzalny 
klimat wsi, osad i miasteczek 
kresowych” - czyli, ¿e zapatrzeni w 

przysz³oœæ zbyt ³atwo tracimy to, co 
pozwala zadumaæ siê nad 
przesz³oœci¹. 

Œladów królewskiej hodowli nie 
znalaz³em. Pocieszy³em siê wiêc 
tym, ¿e pogoda by³a wyœmienita. 
Spacerowa³em po schludnym, 
zadbanym miasteczku w 
poszukiwaniu dawnych klimatów i 
miejsc, które wywo³a³yby ow¹ 
zadumê. 

Moje zainteresowanie wzbudzi³ 
pozornie nieciekawy budynek przy 

REFLEKSJA
JERZY MIROS£AW P£ACHECKI
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ul. Bia³ostockiej - zainteresowa³ 
g³ównie dlatego, ¿e natrêtnie 
kojarzy³ siê z niemal identycznymi 
w Supraœlu. Podstawow¹ ró¿nicê 
stanowi³o to, ¿e tam ca³a ulica 
wyznaczona jest podobnymi 
budowlami - tu tylko jeden. 
Dowiedzia³em siê, i¿ kiedyœ (XIX 
w.) mieœci³a siê w nim manufaktura 
tkacka Juliusza Arndta, co w 
naturalny sposób czyni ów dom 
zabytkiem kultury materialnej, 
namacalnie œwiadcz¹cym o ¿yciu i 
zajêciach dawnych mieszkañców 
Knyszyna. 

W przesz³oœci o mieœcie bywa³o 
g³oœno nie tylko w Koronie i na 
Litwie, ale w ca³ej Europie. Do teraz 
pozosta³ jedynie XVI - wieczny 
uk³ad urbanistyczny centrum. Rzecz 
mo¿na przyrównaæ do wielkanocnej 
baby - ¿eby by³a smakowita, musz¹ 
tkwiæ w niej rodzynki, a tych jest 
niestety ma³o. 

Dobrze by siê sta³o, gdyby 
prócz koœcio³a z 1520 r., 

drewnianego lamusa, jednego domu 
z koñca XVIII w. i parowej 
lokomotywy (sic!), wymieniony spis 
mo¿na by³o wzbogaciæ o jeszcze 
jeden „rodzynek”: dom Arndtów 
przy ul. Bia³ostockiej.

Du¿o podró¿ujê po kraju, 
szczególnie po Podlasiu. Zbyt czêsto 
napotyka³em sytuacje, gdy brak 
przewidywania i troski by³y 
powodem wzbudzonych po 
niewczasie lamentów: szkoda, bo 
stary wiatrak, budynek gospodarczy 
albo dworek w³aœnie siê zawali³., ¿e 
s¹ unijne œrodki, ¿e by³aby 
turystyczna atrakcja, ¿e ¿al, bo 
mo¿na by…, Ale ju¿ nie mo¿na!

Wierzê w m¹droœæ w³adz 
Knyszyna, które nie dadz¹ siê 
zaliczyæ w³aœnie do tych Polaków, 
co to „m¹drzy po szkodzie”.

Jerzy M. P³achecki

Dom Arndtów w Knyszynie
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Dzia³acze Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „PODLASIAK” 
w dniu 26 czerwca dokonali 
podsumowania sezonu pi³karskiego 
2008/2009. 

Przypomnijmy, i¿ dru¿yna 
seniorów zajê³a V miejsce w klasie 
„A” z dorobkiem 52 pkt. ustêpuj¹c 
Krypniance Krypno, Fortom 
Pi¹tnica, Jagiellonii Bia³ystok oraz 
Orlêtom Czy¿ew; zaœ trampkarze 
m³odsi - IV miejsce ulegaj¹c 
Jagiellonii Bia³ystok, D¹b D¹browa 
Bia³ostocka i Orkanowi Poœwiêtne. 

Jest to niew¹tpliwy sukces 
dru¿yn prowadzonych przez trenera 
Tadeusza Siejewicza, który po 
dwuletnim okresie pracy, 
zrezygnowa³ z dalszej wspó³pracy z 

naszym klubem. 
Du¿e znaczenie oraz wk³ad w 

propagowanie sportu maj¹ nasi 
sponsorzy:

Urz¹d Miejski, Starostwo 
Powiatowe, Knyszyñski Oœrodek 
Kultury, Zak³ad Produkcji 
Spo¿ywczej „BETEX”, Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Knyszyñskie 
Towarzystwo Regionalne oraz 
przede wszystkim grupa dzia³aczy - 
cz³onków klubu i sympatyków 
sportu dzia³aj¹cych spo³ecznie. 

D¹¿¹c do podniesienia 
poziomu sportowego dru¿yn oraz 
zwiêkszenia rywalizacji wœród 
zawodników, Zarz¹d 
„PODLASIAKA” informuje 

wszystkich 
chc¹cych graæ 
w pi³kê no¿n¹ 
- powy¿ej 16 
roku ¿ycia - o 
prowadzonym 
naborze. 
Zg³oszenia 
bêd¹ 
przyjmowane 
do dnia 15 
lipca br. - tel. 
502 151 103

PODLASIAK ZAPRASZA
MIECZYS£AW  PIASECKI
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mo¿nych obali³. Trzeci jêzyk oddali³ 
¿ony od mê¿ów i pozbawi³ je owocu 
ich trudów. Uderzenie rózgi 
wywo³uje siñce, uderzenie jêzyka 
³amie koœci. Wielu pad³o od ostrza 
miecza, ale nie tylu co od jêzyka". 
Syr 28, 14-15.17-18. Chciejmy 
przez chwilê przyjrzeæ siê s³owom, 
które wychodz¹ z naszych ust i 
zastanowiæ siê, w jakim celu 
u¿ywam daru mowy? Czy do tego, 
by wprowadzaæ mi³oœæ i zgodê, czy 
te¿ podzia³y i nienawiœæ?

Do najczêœciej powtarzanych 
grzechów jêzyka zaliczamy: plotki, 
wydawanie pochopnych s¹dów, 
pochlebstwa (utwierdzanie kogoœ w 
jego z³ym postêpowaniu), obmowy i 
oszczerstwa. Skupmy siê jednak na 
tych dwóch ostatnich wadach naszej 
natury, gdy¿ te s³aboœci najbardziej 
godz¹ w mi³oœæ bliŸniego.

OBMOWA ma miejsce 
wówczas, gdy bez przyczyny 
ujawniam znane mi czyjeœ wady i 
s³aboœci, tym, którzy o nich nie 
wiedz¹. W podtekœcie s³ów obmowy 
zawsze jest ukryta pewna 
z³oœliwoœæ, która motywuje do tego, 
by komuœ zabraæ dobre imiê, 
oœmieszyæ go w oczach innych, 
poni¿yæ, równoczeœnie siebie 

Dar mowy jest jednym z 
najcenniejszych podarunków, jakie 
otrzymaliœmy od natury. To 
niesamowite, móc s³owem uwielbiæ 
Boga, wyraziæ swoje wnêtrze, 
wyznaæ mi³oœæ... Taki by³ zamys³ 
Stwórcy, pozwalaj¹cego 
cz³owiekowi przejœæ od 
prymitywnych form "hukania" na 
siebie, do mo¿liwoœci subtelnego 
wyra¿ania serca s³owem.

Niestety, ta subtelnoœæ s³owa 
coraz czêœciej jest wypierana przez 
wulgaryzmy wychodz¹ce z ust ludzi 
poranionych wewnêtrznie i 
cofaj¹cych siê do prymitywnych 
form dialogu. S³owo, przez które 
otrzymaliœmy mo¿liwoœæ 
wzajemnego podnoszenia na duchu, 
budowania pokoju, wielu dziœ 
wykorzystuje do tego, by z³oœliwie 
odbieraæ komuœ dobre imiê, zabijaæ 
w nim ¿ycie, oczerniaæ, 
wprowadzaæ podzia³y, niszczyæ... W 
ten sposób pozwalamy przez nas 
dzia³aæ szatanowi, który jest ojcem 
nienawiœci i wszelkich podzia³ów. O 
zabójczej mocy jêzyka pisa³ ju¿ 
mêdrzec Syrach w II wieku przed 
Chrystusem: "Trzeci jêzyk wielu 
uczyni³ nieszczêœliwymi i skaza³ ich 
na tu³aczkê od narodu do narodu, 
zburzy³ miasta potê¿ne i domy 

Ks. JERZY CHWIEÆKO

Byæ odpowiedzialnym za s³owo…



RELIGIA

30

wybielaj¹c. Ka¿dy cz³owiek, mimo 
swoich s³aboœci, ma prawo do 
dobrego imienia i nikt nas nie 
upowa¿ni³ do tego, by kogoœ 
odzieraæ ze s³awy. Cz³owiek nie ma 
prawa w os¹dzie zajmowaæ miejsca 
Boga. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e 
mogê przyjmowaæ Chrystusa w 
Komunii œw., a po wyjœciu z 
koœcio³a zaraz kogoœ z³oœliwie 
obmówiæ. Czy cz³owiek, który 
spotka³ siê z Bogiem, nie mo¿e 
znaleŸæ g³êbszych tematów 
rozmowy, jak tylko s³aboœci 
bliŸniego? Gdzie tu mi³oœæ?

O wiele ciê¿szym grzechem jest 
OSZCZERSTWO, czyli 
przypisanie komuœ rzeczy 
nieprawdziwych. Ten czyn jest tak 
perfidnie szatañski, ¿e potrafi nawet 
zabiæ. Ilu¿ ludzi za³ama³o siê 
s³ysz¹c oszczerstwa kr¹¿¹ce na ich 
temat i nie mog¹c nawet obroniæ 
siê? Ile ma³¿eñstw i rodzin rozpad³o 
siê przez ludzkie oszczercze jêzyki? 
Któ¿ bowiem odwróci s³owa 
puszczone w eter? Nawet plotki 
staj¹ siê swego rodzaju 
wspó³udzia³em w oszczerstwie, gdy 
powtarzamy komuœ informacje 
niesprawdzone. Piêkn¹ postawê 
przyjmiemy wówczas, gdy s³ysz¹c 
od pewnej "kumy" czy "kuma" jak¹œ 
ciekawostkê na czyjœ temat, nie 
ulegniemy jej, ale postawimy 
pytanie: "Czy jesteœ pewna, ¿e to 
mia³o miejsce? Znasz fakty, czy 
tylko ktoœ ci powiedzia³? Bo ludzie 
wiele rzeczy plot¹!". To bêdzie 
wyraz prawdziwie chrzeœcijañskiej 
mi³oœci i sk³oni takiego "znawcê 
faktów" do refleksji. Grzech 

oszczerstwa nie wystarczy tylko 
wyznaæ na spowiedzi. Trzeba go 
jeszcze naprawiæ! Je¿eli takie 
oszczerstwo wypowiedzia³em 
publicznie, publicznie muszê je 
odwo³aæ. Je¿eli w gronie jakiejœ 
grupy, to w tej grupie muszê to 
sprostowaæ. Nieraz byliœmy 
œwiadkami drapie¿noœci œrodków 
masowego przekazu, które 
szkalowa³y cz³owieka, ale gdy czyn 
zarzucany okaza³ siê nieprawdziwy, 
na sprostowanie "szukaj¹cy prawdy" 
ju¿ miejsca nie znaleŸli. Ka¿dy bez 
wyj¹tku zda sprawê przed Bogiem z 
krzywdy, któr¹ wyrz¹dzi³ jêzykiem.

 Podczas nabo¿eñstwa 
pogrzebowego, staj¹c przy trumnie 
kogoœ bliskiego, s³yszymy takie 
s³owa: "Prochem jesteœ i w proch siê 
obrócisz...". Wszystko siê koñczy i 
przemija tu na ziemi, po to, byœmy 
mogli ¿yæ pe³ni¹ szczêœcia w 
wiecznoœci. Przed Bogiem 
bêdziemy s¹dzeni z mi³oœci, bo 
tylko uczynki motywowane mi³oœci¹ 
id¹ za nami w wiecznoœæ. Dlatego 
s³uszn¹ obawê ¿ywi autor psalmu 
pisz¹c: "Có¿ tobie Bóg uczyni i co ci 
dorzuci podstêpny jêzyku!". Ps120, 3 
Bêdziemy równie¿ s¹dzeni za brak 
mi³oœci i wszelk¹ z³oœliwoœæ jêzyka. 
Proœmy Pana, byœmy potrafili 
kochaæ i w nikim nie zabijali ¿ycia, 
odbieraj¹c dobre imiê przez 
obmowy czy oszczerstwa. Niech z 
naszych ust wychodz¹ s³owa pe³ne 
mi³oœci i wzajemnego szacunku, a z 
pewnoœci¹ otrzymamy od Boga 
nale¿n¹ zap³atê, w oczach zaœ ludzi 
odnajdziemy swoj¹ wielkoœæ.
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OD REDAKTORA

Dok³adnie 9 lat temu Krzysztof 
Bagiñski, ówczesny dyrektor 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury, 
zwróci³ siê do mnie z propozycj¹ 
redagowania „Goñca Knyszyñskiego”. 
Wówczas dla studenta i mi³oœnika 
historii Knyszyna by³a to wymarzona 
oferta. Zgodzi³em siê bez wahania. By³ 
to wspania³y okres, w którym pozna³em 
wielu wspania³ych ludzi, dla których 
Knyszyn nie jest obojêtny.

Po 9 latach nadszed³ czas, aby 
redagowanie Goñca przej¹³ ktoœ, kto 
nada temu pismu zupe³nie nowy 
wymiar.

By³em osob¹ odpowiedzialn¹ za 
comiesiêczne wydawanie „Goñca” 
najd³u¿ej spoœród wszystkich jego 
redaktorów. Jest, czym siê pochwaliæ. W 
tym okresie o pracy redakcji pisano w 
mediach regionalnych i krajowych 
(m.in.„Polityka”). Nasze artyku³y by³y 
motywem powstania wielu audycji 
radiowych, telewizyjnych oraz reporta¿y 
prasowych. Ka¿dy kolejny numer 
„Goñca” by³ odnotowywany w prasie 
regionalnej. W kwestii promocji 
Knyszyna „Goniec” odegra³ znacz¹c¹ 
rolê.

Osobiœcie ten dziewiêcioletni 
okres pracy w Knyszynie ceniê sobie 
bardzo wysoko. By³ szczególny ze 
wzglêdu na ludzi, z którymi mia³em 
przyjemnoœæ wspó³pracowaæ.

Chcia³bym serdecznie 
podziêkowaæ Krzysztofowi 

Bagiñskiemu za wieloletni¹ wspó³pracê. 
Jest ona o wiele d³u¿sza ni¿ istnienie 
„Goñca”, bo zaczê³a siê na d³ugo przed 
powstaniem pisma. Ca³ej redakcji za 
cierpliwoœæ i dyskusje podczas 
redakcyjnych spotkañ (Teresa Dubicka, 
Krystyna Urbanowicz). Szczególnie 
panu Edmundowi Chodorowskiemu, 
który natchn¹³ mnie do poznawania 
historii Knyszyna. To on by³ motorem 
powstania moich ksi¹¿ek dotycz¹cych 
historii naszego miasta. Burmistrzom 
Knyszyna za mo¿liwoœæ wyra¿ania 
swobodnej i niczym nie skrêpowanej 
myœli. To dziêki ich wsparciom i 
akceptacji naszych dzia³añ Knyszyn 
zyska³ bardzo wiele. Szczerze dziêkujê 
ks. Jerzemu Chwieæko za m¹dre 
artyku³y, który tak jak jego poprzednik 
w redakcji (œp. ks. Alfred Ignatowicz) 
zawsze jest niezawodny w dostarczaniu 
artyku³ów. Na marginesie: Knyszyn ma 
szczêœcie do wspania³ych kap³anów.

Dziêkujê wszystkim, z którymi 
mia³em przyjemnoœæ zetkn¹æ siê 
podczas mojej pracy w redakcji 
„Goñca”. 

Choæ dzisiaj stajê przed kolejnymi 
nowymi wyznaniami, to jednak mam 
nadziejê, ¿e uda mi siê utrzymaæ sta³y 
kontakt z redakcj¹. Mogê zapewniæ, ¿e 
moja dzia³alnoœæ na rzecz Knyszyna siê 
nie koñczy. Bêdzie mia³a tylko inny 
wymiar.

Serdecznie dziêkujê.
Z sympati¹ 

S³awomir Radecki

S£AWOMIR RADECKI

DRODZY 
CZYTELNICY
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