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    TEMAT Z OK£ADKI

Regina Œwitoñ

 *        *        *

na wzgórzu
gdzie pod ramionami 
krzy¿y
rozsypa³a siê prochem 
ziemska mi³oœæ
a na po¿ó³k³ej dali 
wspomnieñ
czas zatar³ ból rozstania

tam
drugie miasto ogromne

alejami ciszy
przechadza siê pamiêæ
skromna, a czasem hojna
zapachnie chryzantem¹
pop³ynie modlitw¹
przed Chrystusem w 
cierniowej koronie
g³owê pochyli

Tylko nieobecni s¹ 
najbli¿ej

w blasku znicza
zaduma siê
nad ulotnoœci¹ chwili
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TEMAT Z OK£ADKI

Turniej Wsi Partnerstwa 
o Koronê Królewskiego Goœciñca Podlasia

Królewski Goœciniec 
Podlasia 

£¹czy Dobrzyniewo Du¿e, Krypno, 
Jasionówkê i Knyszyn. Jakaœ nowa 
droga? Nie. To stowarzyszenie, które 
ma partnersko dzia³aæ w trzech 
sektorach: samorz¹dowym, bizneso-
wym i spo³ecznym. Ta Lokalna 
Grupa Dzia³ania bêdzie zarz¹dzaæ 
œrodkami pozyskanymi z funduszy 
unijnych, kierowanymi do lokalnych 
pomys³odawców. Œrodki finansowe 
bêd¹ rozdysponowywane ju¿ w gru-
dniu.
— S¹ du¿e pieni¹dze, które mog¹ byæ 
wykorzystane, chocia¿by na rozwój 
ma³ej przedsiêbiorczoœci czy 
wspieranie stowarzyszenia — 
opowiada burmistrz,  Andrzej 
M a t y s z e w s k i .  —  S a m o  
stowarzyszenie bêdzie pobudzaæ 
a k t y w n o œ æ ,  p o m a - g a æ  w  
wytwarzaniu lokal-nych inicjatyw. 
Ma pokazaæ, ¿e choæ ma³ymi 
kroczkami, to mo¿na coœ zrobiæ, a nie 
tylko narzekaæ — uzupe³nia.

J e d n y m  z  z a d a ñ  
obowi¹zkowych stowarzy-szenia jest 
organizacja festynów. Maj¹ one 
pokazaæ gminy na zewn¹trz, 
integrowaæ ma³e œrodowiska, 

prezentowaæ lokalne firmy i 
promowaæ ich marki. W³aœnie takim 
festynem by³ organizowany 4 
paŸdziernika w Dobrzyniewie Du-
¿ym “Turniej Wsi Partnerstwa o 
Koronê Królewskiego Goœciñca 
Podlasia”.

Turniej Wsi
Trochê wiedzy, kultury i mnóstwo 
zabawy — festyn próbowa³ rozruszaæ 
spo³ecznoœci stowarzyszenia. Na 
imprezie ka¿da z gmin stara³a siê 
wypaœæ jak najlepiej, i chyba ka¿dej 
siê to udawa³o. 

Najpierw prezentacja: nic 
nie zast¹pi po prostu powiedzenia o 
sobie kilku zdañ. O ka¿dej z gmin 

EWELINA SADOWSKA

Stoisko prezentuj¹ce Gminê Knyszyn
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mo¿na by³o dowiedzieæ siê sporo 
tak¿e dziêki specjalnie przygotowa-
nym stoiskom. A wœród nich kny-
szyñskie bezapelacyjnie prezento-
wa³o siê najlepiej. Jak inne, wyko-
nane w rustykalnym stylu, dodatko-
wo pokazywa³o publikacje (ksi¹¿ki i 
pisma) dotycz¹ce gminy Knyszyn. 
Jako jedyni reklamowaliœmy nasze 
firmy: Betex Jana Kakareko, piekar-
niê Bielawiec i Synowie oraz Zak³ad 
Rybacki pod szefostwem Leopolda 
Szostka. Stoisko przygotowa³ 
Knyszyñski Oœrodek Kultury.

W czasie festynu odby³ siê 

turniej wiedzy o gminach, w którym 
Knyszyn œwietnie reprezentowa³a 
Iwona Dworzañczyk. W konkursie 
“Coœ z niczego” mogliœmy pochwaliæ 
siê piêknym bukietem wykonanym z 
kwiatów, traw i jesiennych liœci. 

Do partnerskiej rywalizacji 
nie mo¿na by³o nie wci¹gn¹æ samych 
szefów gmin. W biciu piany z bia³ek 

wzi¹³ udzia³ burmistrz Knyszyna — 
Andzrzej  Matyszewski ,  wójt  
Jasionówki — Wies³awa Kitlas, wójt 
Dobrzyniewa Du¿ego — Zenon 
Szypcio oraz zastêpca wójta z Krypna 
— Joanna Kitlas.

Bez w¹tpienia w najlepszy 
humor wprowadzi³y publicznoœæ 
zawody rodzinne i sprawnoœciowe. Z 
naszej gminy wyst¹pili w nich Dorota 
i Edward Purzeccy z córkami Eweli-
n¹ i Paulin¹. Wziêli udzia³ w tak 
nietypowych konkurencjach jak 
wyœcigi w workach, wo¿enie taczk¹, 
toczenie dyni czy bieg z rur¹. 

Sportowa rywalizacja w dru¿ynach 
odby³a siê podczas zaciêtego, 
miêdzygminnego turnieju pi³ki 
siatkowej. 

Ucztê dla ucha zapewni³y 
wystêpy m³odzie¿y z knyszyñskiego 
chóru Bel Canto i Leokadii Rawga³o.
                                                         •

Wystêp chóru Bel Canto
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AKTUALNOŒCI

o œmierci ostatniej w³aœcicielki PXVIII-wiecznego domu, Cecylii 
Piaseckiej, gmina Knyszyn sta³a siê 
w 2006 r. jego w³aœcicielem. Podczas 
oglêdzin, przeprowadzonych w listo-
padzie 2008 r. stwierdzono ubytki w 
fundamencie, zniszczenia biologi-
czne w balach œcian, zu¿ycie pod³óg, 
ubytki w pokryciu dachowym i 
uszkodzenia wiêŸby dachowej. 

W celu ochrony zabytku 
nale¿a³o podj¹æ natychmiastowe 
dzia³ania remontowokonserwator-
skie. Aktualne remonty doprowadz¹ 
obiekt do bardzo dobrego stanu.

Po zakoñczeniu prac, w 
domu na Koœcielnej powstanie Izba 

Regionalna. Jako ekspozycja sta³a 
zostanie oryginalne wyposa¿enie, 
pochodz¹ce g³ównie z XIX i 
pocz¹tku XX w. Planowane jest tak¿e 
urz¹dzenie ekspozycji w postaci 
pracowni malarskiej Romualda 
Piaseckiego, zmar³ego przedwcze-
œnie w czasie II wojny œwiatowej (w 
domu zachowa³o siê wiele jego 
obrazów i przyborów malarskich). 

Prezentowana bêdzie histor-
ia by³ych mieszkañców domu. Pier-
wszymi jego w³aœcicielami by³a 
niemiecka rodzina Klatów, w 
póŸniejszym okresie skoligacona z 
zas³u¿on¹ dla Knyszyna rodzin¹ 
Piaseckich. Bêdzie to dobra okazja do 
pokazania wieloetnicznych aspektów 
przesz³oœci Knyszyna. W czêœci 
pomieszczeñ organizowane bêd¹ 
tematyczne wystawy czasowe. 

Izba Regionalna bêdzie udo-
stêpniana mieszkañcom i turystom. 

Restauracja 

zabytkowego domu na 
ulicy Koœcielnej

RED
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AKTUALNOŒCI

Remont sali 
widowiskowej KOK

R e m o n t y  d o m u  p r z y  
Koœcielnej 6 i sali widowiskowej 
KOK wpisuj¹ siê w opracowany 
przez Krzysztofa Bagiñskiego “Plan 
Odnowy Miejscowoœci Knyszyn”. 
Koszt prac wynosi

raz z odnow¹ przysz³ej siedzi-Wby Izby Regionalnej prowa-
dzony jest remont sali widowiskowej 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury. 
Budynek zosta³ wybudowany w 1988 
r. i od tego czasu nie by³ gruntownie 
remontowany. 

W trakcie aktualnych prac 
zostan¹ zmienione parkiet i stolarka 
okienna oraz instalacja elektryczna. 
Bêd¹ wyremontowane œciany i sufity. 
Dodatkowo, zakupione zostanie 
profesjonalne wyposa¿enie audio-
wizualne (nag³oœnienie, projektor 
multimedialny). Pozwoli ono na 
podniesienie standardu organizo-
wanych w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury przedsiêwziêæ, da na 
przyk³ad mo¿liwoœæ prowadzenia 
wideokonferencji

 niespe³na 472 tys. 
z³, w tym pozyskano dofinansowanie 
z unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w kwocie 328, 6 
tys. z³.

Wykonawc¹ robót przy ul. 
Koœcielnej 6 jest firma Hydrobud 
Kielczyk S.J. z Bia³egostoku, zaœ na 
sali KOK — Delta S.J. Krentowski, 
Hus z Bia³egostoku.                          •

RED

Budowa ulic 
zakoñczona

 pi¹tek, 23 paŸdziernika mia³ Wmiejsce odbiór koñcowy 
nowych nawierzchni i chodników na 
ulicach osiedla Zygmunta Augusta.

W najbli¿szym czasie gmina 
z³o¿y wniosek o p³atnoœæ — wyp³atê 
pozyskanych œrodków z funduszy 
Unii Europejskiej. 

Inwestycja kosztowa³a 
prawie 2,6 mln z³, z czego 1,27 mln 
pokry³o dofinansowanie.                  •

RED

Do ostatniego “Goñca” wkrad³a siê 
techniczna usterka — w artyku-
³ach Urszuli Sidorskiej i ksiêdza 
Jerzego Chwieæko zosta³y urwane 
ostatnie zdania tekstu. Autorów i 
Czytelników gor¹co przepraszam. 

Zapraszam równie¿ do lektury 
artyku³ów na stronie internetowej 
Knyszyna: .          •

ES
www.knyszyn.pl

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fot.: K. Bagiñski



a m u e l  
Suraski by³ Sjednym z 1,5 

tys. ¯ydów, którzy 
do czasu wojny 
z a m i e s z k i w a l i  
Knyszyn. Nale¿y 
do nielicznych, któ-
r y m  u d a ³ o  s i ê  
umkn¹æ z urz¹dzo-
nej w naszym mieœcie przez 
hitlerowców, œmiertelnej ob³awy. 

Kiedy ludnoœæ ¿ydowsk¹ 
zaczêto zwo³ywaæ na Rynek Samuel 
Suraski  uciek³  wzd³u¿ ulicy 
Starodwornej w kierunku, nieco 
oddalonego wówczas od pozosta³ych 
zabudowañ wiejskich, domu pañstwa 
Dworzañczyków. 

Czes³aw Dworzañczyk 
ukry³ Suraskiego w dobudówce, 
miêdzy domem a budynkiem 
gospodarczym. ¯yd ukrywa³ siê tam 
przez oko³o 1,5 roku. W 1944 r. 
uciek³ wraz z wieloma innymi 
mieszkañcami Knyszyna przed 
Rosjanami, a po wojnie wyjecha³ do 
Izraela. 

Czes³aw Dworzañczyk 
otrzyma³ poœmiertnie, na rêce syna 
Henryka, medal “Sprawiedliwy 
Wœród Narodów Œwiata”. 

8

AKTUALNOŒCI

Samuel Suraski i Czes³aw 
Dworzañczyk byli szanowanymi w 
okolicy szewcami. Jeden szy³ 
cholewki, drugi sporz¹dza³ zelówki 
— st¹d zrodzi³a siê ich znajomoœæ.

Wizyta w miasteczku dziadka

21 paŸdziernika przyjecha³a do Knyszyna m³odzie¿ ze szko³y w 
Kibbutz Tirat Zvi w Izraelu. Wœród ¯ydów odwiedzaj¹cych nasze 
miasto znalaz³ siê m.in. Gaj Suraski — wnuk przedwojennego 
knyszyniaka, Samuela Suraskiego.

Samuel Suraski

Gaj z jedn¹ z niewielu pami¹tek, które 
zosta³y w Knyszynie po jego dziadku — 
s³ynnymi polsko-¿ydowskimi oficer-
kami.

Fot.: K. Bagiñski
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AKTUALNOŒCI

2 listopada minie 67 lat od 
dnia, w którym z naszego miasta 
znikn¹³ co trzeci jego mieszkaniec — 
knyszyñskich ¯ydów przewieziono 
furmankami do Bia³egostoku, a po 
trzech tygodniach do obozu zag³ady 
w Treblince.

Wiêcej na temat wizyty 
izraelskiej m³odzie¿y w nastêpnym 
“Goñcu”. Zapraszamy do lektury 
listopadowego numeru. 

RED

Du¿¹ czêœæ 
wizyty w na-
szym mieœcie 
m³odzi Izrael-
c z y c y  p o -
œwiêcili  na 
odwiedzenie 
c m e n t a r z a  
¿ydowskego.

Fot.: K. Bagiñski

Fot.: K. Bagiñski

Powy¿ej: Gaj 
Suraski odma-
wia kadysz — 
modl i twê  za  
zmar³ych.

Obok: przy je-
dnej z wywró-
conych macew.
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AKTUALNOŒCI

d 5 paŸdziernika w obu naszych Oszko³ach rozpoczê³y siê zajêcia 
pozalekcyjne z projektu „Otwieramy 
drzwi…— wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkó³ gminy 
Knyszyn” wspó³finansowane przez 
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego w ramach 
dzia³ania 9.1 POKL. 

Zajêcia adresowane s¹ do 
wszystkich uczniów naszych szkó³. 
Dziêki ich rozmaitoœci, ka¿dy mo¿e 
znaleŸæ sobie coœ ciekawego. W 
projekcie przewidziano znaczne 
kwoty na zakup pomocy dydakty-
cznych, w tym elementów wyposa¿e-
nia, m.in. zespo³u muzycznego, kó³ 
informatycznych, szachowych i 
dziennikarskich. D¹¿¹c do jak najko-
rzystniejszego bilansu finansowego, 
zakupu wyposa¿enia dokonano po 
rozpoznaniu ofert kilku dostawców. 
20 paŸdziernika Urz¹d Miejski (reali-
zator projektu) przekaza³ do szkó³ 
sprzêt za kwotê 9 179,50 z³:
• do szko³y w Kalinówce Koœcielnej: 
drukarkê kolorow¹ ze skanerem i 2 
zestawami tuszy, aparat cyfrowy, 
dyktafon cyfrowy, 34 pamiêci USB, 
2 gitary klasyczne, keyboard.

• do szko³y w Knyszynie: drukarkê 
kolorow¹ ze skanerem i 3 zestawami 
tuszy, aparat cyfrowy, dyktafon 
cyfrowy, 34 pamiêci USB, program 
CorelDRAW, szachy demonstracyjne 
wraz z programem komputerowym i 
6 zestawami szachów dla uczniów.

Rozpakowywanie nowych instrumen-
tów. Z keybordu, na zajêciach muzy-
cznych, bêdzie korzystaæ m³odzie¿ z 
Kalinówki

Otwarto drzwi... — Zajêcia rozpoczête!
URSZULA PU£AWSKA
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AKTUALNOŒCI

Uczniowie ZSO w Knyszy-
nie bêd¹ rozwijaæ mnóstwo ró¿noro-
dnych zainteresowañ na ko³ach: arty-
stycznym „Klaps”, dziennikarskim, 
chemicznym, informatycznym, “Ma-
³y przyrodnik”, turystyczno-przyro-
dniczym i szachowym „Gambit”. W 
trakcie zajêæ mo¿na nadrobiæ zale-
g³oœci w nauce: z jêzyka polskiego i 
angielskiego oraz matematyki. Pro-
wadzone s¹ tak¿e spotkania socjote-
rapeutyczne i logopedyczne. Do wy-
boru by³o mnóstwo zajêæ sportowo 
ruchowych: korekcyjno-kompensa-
cyjne, gimnastyka korekcyjna, rytmi-
ka, ruchowe przy muzyce, aerobik-
dance, siatkówka dziewcz¹t i 
ch³opców oraz pi³ka no¿na.

W Kalinówce Koœcielnej 
odbywaj¹ siê ju¿ pierwsze spotkania 
ko³a teatralnego, dziennikarskiego, 
matematycznego, informatycznego, 
turystyczno-przyrodniczego, „Ma³e-
go Europejczyka” i zespó³u wokalno-
instrumentalnego. Prowadzone s¹ za-
jêcia wyrównawcze dla najm³o-
dszych i z jêzyka angielskiego oraz 

socjoterapeutyczne i logopedyczne. 
Uczêszczaæ mo¿na na treningi siat-
kówki dziewcz¹t i ch³opców, tenis 
sto³owy, zajêcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, gimnasty-kê korekcyjn¹ 
i ogólne zajêcia sportowe. 

Z a j ê c i a  p r o w a d z ¹  
pedagodzy i trenerzy, zaœ ca³y projekt 
koor-dynuje Urszula Pu³awska.                
•

Jak widaæ, sprzêt jest ju¿ u¿ytkowany i sprawia, ¿e zajê-
cia s¹ ciekawsze

Jedne z zajêæ dla najm³odszych

 Przesadzanie roœlin domowych
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Medal od Benedykta XVI

AKTUALNOŒCI

iejski Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Knyszynie  M30 listopada 2009 r. 

koñczy rozpoczêt¹ na pocz¹tku 
sierpnia realizacjê projektu 
systemowego pt. „B¹dŸ pewna i 
niezale¿na” z Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki wspó³fi-
n a n s o w a n e g o  z e  œ r o d k ó w  
Europejskiego Funduszu Spo³e-
cznego w ramach Poddzia³ania 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez oœrodki pomocy 
spo³ecznej, w partnerstwie z 
Powiatowym Urzêdem Pracy w 
Moñkach.

Cel ogólny projektu zosta³ 
osi¹gniêty — zaktywizowano 15 
kobiet niepracuj¹cych, w wieku 
aktywnoœci zawodowej korzysta-
j¹cych ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej, poprzez zastosowanie 
aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W zwi¹zku z zawartymi 
k o n t r a k t a m i  
socjalnymi 15 
kobiet uczestni-
czy³o we wszy-
stkich zapropo-
nowanych  im 
s z k o l e n i a c h ,  
chocia¿ by³y one 
do wyboru. Pro-
wadzi³o je Cen-
trum Edukacji 
„MENTOR” w 
Moñkach. Panie 
bra³y udzia³ w 
nas têpuj¹cych  
zajêciach:

Trwa projekt ,,B¹dŸ pewna i niezale¿na”
ANNA ROSZKOWSKA

Uczestniczki projektu “B¹dŸ pewna i niezale¿na” 
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AKTUALNOŒCI

• obs³uga komputera z elementami 
internetu, 
• kasy fiskalne i inne urz¹dzenia 
sklepowe, 
• opiekunka osób starszych,
• bukieciarz/florysta.

Oprócz tego odby³y siê spo-
tkania indywidualne z psychologiem 
i doradc¹ zawodowym. W najbli-
¿szym czasie bêd¹ mia³y miejsce 
zajêcia grupowe z psychologiem i 
doradc¹ zawodowym 

Panie na szkoleniach by³y 
aktywne i zdyscypli-
nowane, a po ich za-
koñczeniu bardzo za-
dowolone. Zajêcia wy-
posa¿y³y je w nowe 
umiejêtnoœci oraz roz-
budzi³y nowe zaintere-
sowania. Po zakoñcze-
niu ka¿dego ze szkoleñ 
uczestniczki otrzyma-
³y zaœwiadczenia o 
ukoñczen iu  semi -
narium.

25 paŸdzier-
nika uczestniczki pro-

jektu wraz z osobami 
towarzysz¹cymi wyja-
d¹ na jednodniow¹ 
wycieczkê krajozna-
wcz¹ do Warszawy w 
celu integracji grupy.

R e z u l t a t e m  
twardym naszego pro-
jektu by³o zawarcie 15 
kontraktów socjalnych 
i ukoñczenie szkoleñ w 
80 %. Obecnie mo¿na 
ju¿ stwierdziæ, i¿ 
szkolenia ukoñczy  
100 % beneficjentek.

Rezultat miêkki projektu 
zosta³ równie¿ osi¹gniêty — 
uczestniczki podnios³y samoocenê w 
wyniku lepszego przygotowania do 
poruszania siê na rynku pracy oraz 
naby³y umiejêtnoœci interpersonalne i 
kompetencje spo³eczne, nabra³y 
wiary we w³asne mo¿liwoœci.

Realizacja projektu syste-
mowego przez Miejski Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej okaza³a siê 
trafnym dzia³aniem skierowanym do 
klientów spo³ecznoœci lokalnej.        •

Nie bêdzie problemu ze zrobieniem piêknego bukietu...
— Szkolenie z florystyki

Ani szukaniem potrzebnych informacji w internecie
— Szkolenie z informatyki
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Teraz trener Podlasiaka, ale wcze-
œniej zawodowy pi³karz — mo¿e na 
rozgrzewkê, kilka s³ów o sobie...
Do 30. roku ¿ycia zawodowo gra³em 
w pi³kê, m.in. w Jagielloni. By³ to 
bardzo fajny okres, gdy dru¿yna gra³a 
jeszcze w I lidze. Potem zosta³em 
urzêdnikiem pañstwowym i w urzê-
dzie pracujê dziœ.
Jak Pan zosta³ trenerem?
Gdy siê kilkanaœcie lat gra w pi³kê, to 
chc¹c nie chc¹c do niej ci¹gnie. 
Treningi to dla mnie przyjemne z 
po¿ytecznym. Mam dodatkowe zajê-
cie i sam przy okazji trochê siê poru-
szam, æwiczê razem z pi³karzami. A 
zanim przyszed³em do Podlasiaka 
trenowa³em ju¿ dru¿ynê z Moniek i 
Choroszczy. 
A dlaczego w³aœnie Knyszyn?
W lokalnym œrodowisku zwi¹zanym 
z pi³k¹ wszyscy siê znaj¹, ktoœ komuœ 
powiedzia³, ¿e w Knyszynie rozgl¹-
daj¹ siê za trenerem, ktoœ inny ¿e 
jestem ja... Tak naprawdê nie wiem, 
kto mnie poleci³, w Knyszynie nie 
mia³em znajomych, ale bez wahania 
przyj¹³em propozycjê z Podlasiaka.
To jak siê u nas pracuje?
Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, 
bardzo mi³o! Widzê, ¿e jest du¿e za-

anga¿owanie burmistrza, dyrektora 
szko³y, a to jest potrzebne. Ogromnie 
pomaga nam pan Jankowski, który 
chyba odda³by duszê za pi³kê.
Runda jesienna zbli¿a siê do koñca 
a Podlasiak wygrywa niemal wszy-
stkie mecze. Jaki udzia³ ma w tym 
trener?
To pi³karze graj¹, nie ja! Jeœli tylko 
wszyscy bêd¹ chcieli: dru¿yna, 
trenerzy, lokalne œrodowisko, mo¿na 
odnieœæ sukces. Na treningi przycho-
dzi 12-15 naprawdê bardzo fajnych 
ch³opaków, a na tê klasê rozgrywko-
w¹ to ju¿ coœ. Ka¿dy z nich pracuje 
lub uczy siê, maj¹ rodziny, niektórzy 
doje¿d¿aj¹ do Knyszyna nawet z 
Bia³egostoku, a jednak poœwiêcaj¹ 
swój czas na grê. Im trzeba jednak 

Wraz z rozpoczêtym w sierpniu sezonem pi³karskim 2009/2010 
pracê trenersk¹ w knyszyñskim Podlasiaku rozpocz¹³ Wies³aw 
Romaniuk. Choæ od tego czasu nasza dru¿yna pokonuje przeci-
wników jednego po drugim, to jak twierdzi trener:

To pi³karze graj¹, nie ja

EWELINA SADOWSKA

Trener Podlasiaka, Wies³aw Romaniuk
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pomóc — nie mo¿e byæ tak, ¿e po 
treningu nie ma ciep³ej wody, czy 
zawodnicy musz¹ kupowaæ dresy lub 
buty za w³asne pieni¹dze, zw³aszcza 
¿e z meczów nie maj¹ nic poza 
satysfakcj¹. 
W Polsce wszyscy chc¹, ale jednak 
coœ nie tak dzieje siê z nasz¹ pi³k¹ 
no¿n¹...
Na ten temat chyba nie powiem nic 
odkrywczego: ¿eby w Polsce pi³ka 
mia³a siê dobrze, trzeba du¿o zmie-
niæ, zacz¹æ wszystko od pocz¹tku. 
Potrzebna jest praca u podstaw, z 
m³odzie¿¹. Tak naprawdê z tysi¹ca 
dzieciaków wybiera siê stu, tych stu 
trenuje, a ze stu mo¿e dwóch zacznie 
graæ zawodowo. Tymczasem u nas 
nie ma sprzêtu, trenerów, boisk, a to 
wina ludzi zarz¹dzaj¹cych pi³k¹. 
A co z nasz¹ reprezentacj¹?
Jeœli nie zmieni siê to o czym wspo-
mnia³em, to reprezentacja bêdzie 
wygl¹daæ tak jak wygl¹da. Trener nie 
wyjdzie na boisko i 
nie zagra — potrzebni 
s¹ m³odzi pi³karze. 
Zaœ to, w jaki sposób 
potraktowano Been-
hakkera œwiadczy tyl-
ko o poziomie ludzi, 
którzy kieruj¹ polsk¹ 
pi³k¹. 
Wróæmy jeszcze na 
nasze boisko — jak 
tam knyszyñscy ki-
bice?
Szczerze mówi¹c 
myœla³em, ¿e bêdzie 
ich wiêcej. Mo¿e wy-
nika to z faktu, ¿e w 
tej rundzie gramy 

mecze w soboty. Mamy jednak 
swoich wiernych i oddanych kibiców, 
którzy s¹ z nami nie tylko w sobotê, 
ale i na niedzielnych, wyjazdowych 
meczach.
Czego mo¿e ¿yczyæ sobie trener Po-
dlasiaka?
Czego...? Mo¿e jak najwiêcej takich 
“panów Jankowskich”, ludzi zaanga-
¿owanych i pomocnych. Na razie 
chcia³bym utrzymaæ stan rzeczy — 
mi siê dobrze pracuje i dru¿ynie te¿ 
idzie nieŸle. Wyniki s¹ wa¿ne — 
przecie¿ po to siê gra. Przed nami je-
dnak jeszcze koñcówka rundy jesien-
nej i ca³a wiosna... 
Na meczach nie zaszkodzi³aby 
wiêksza liczba kibiców. ̄ a³ujê, te¿ ¿e 
przychodzi ma³o miejscowych ch³o-
paków. Kiedyœ mo¿e by³o trochê ina-
czej, dziœ dzieci chyba wol¹ pograæ 
na komputerze czy obejrzeæ film w 
ciep³ym mieszkaniu...                       •

Trener z pi³karzami na jednym z paŸdziernikowych 
meczów.
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akiego dylematu nie mieli Tuczestnicy Podlaskiego Rajdu 
D³ugodystansowego „ZA¯YNEK” 
— cyklicznej imprezy turystyki kwa-
lifikowanej,  rowerowej i pieszej.

Tegoroczny — odby³ siê w 
dniach 19-20 wrzeœnia na terenie Pu-
szczy Knyszyñskiej, z baz¹ w Zespo-
le Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie. W ci¹gu 24 godzin 
rowerzyœci pokonali 300 km, zaœ 
piechurzy 100 km. Rekompensat¹ za 
wysi³ek i wolê sprawdzenia swych si³ 
na trudnej, ale jak¿e urokliwej trasie, 
by³a satysfakcja z pokonania ca³ego 
dystansu oraz certyfikat potwierdza-
j¹cy udzia³ w „ZA¯YNKACH”.

Z przyjemnoœci¹ informujemy, 
i¿ nasz¹ gminê reprezentowali: Da-
riusz Wielakin w konkurencji rowe-
rowej oraz piechur Mariusz Citko-
wski, koñcz¹c swój udzia³ w zasadni-
czej grupie, przed up³ywem regula-
minowego czasu. Gratulujemy!

Organizatorem rajdu by³ 
Regionalny Oddzia³ PTTK w Bia-
³ymstoku przy pomocy M³odzie¿o-
wego Klubu Turystycznego. Patronat 
nad imprez¹ objêli: Marsza³ek 
Województwa Podlaskiego, Woje-
woda Podlaski oraz Dyrekcja Parku 
Krajobrazowego Puszczy Knyszyñ-
skiej.                                                 •

MIECZYS£AW PIASECKI

,,Za¿ynek” — Pieszo czy na rowerze?

Fot.: M. Piasecki

Fot.: M. Piasecki

Fot.: M. Piasecki

Przygotowanie do dalszej trasy

Wyjazd spod szko³y

 I marsz goœciñcem
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 sobotnie popo³udnie 17. pa-WŸdziernika podczas 12. ko-
lejki rundy jesiennej A klasy przy 
niewielkiej  l iczbie kibiców, 
Podlasiak Knyszyn pokona³ 2:0 
COKiS Ciechanowiec. Po wyrów-
nanej pierwszej po³owie meczu, w 
20. minucie gry, po sk³adnej akcji 
praw¹ stron¹ boiska, bramkê zdoby³ 
Aleksander Pop³awski, on te¿ w 35. 
minucie gry ustali³ wynik meczu na 
2:0 dla Podlasiaka.

Druga po³owa spotkania 
by³a nieco s³absza ze wzglêdu na zbyt 
brutaln¹ grê przeciwnika. Skoñczy³o 
siê to kontuzj¹ — jeden z zawodni-
ków Podlasiaka skrêci³ staw skoko-
wy i musia³ zejœæ z boiska. Wynik 
móg³by byæ znacznie wy¿szy, gdyby 
gospodarze wykorzystali wszystkie 
sytuacje podbramkowe, ale jak 

wiadomo, tak siê gra jak przeciwnik 
pozwala.

Cieszymy siê z wygranej i 
prowadzenia Podlasiaka w grupie na 
trzy kolejki przed zakoñczeniem 
rundy jesiennej. Szkoda tylko, ¿e 
przy tak dobrej grze dru¿yny, 
wielkich staraniach zawodników, 
trenera i dzia³aczy oraz wzorowej 
organizacji meczu, jest tak ma³e 
zainteresowanie kibiców.

Mamy nadziejê, ¿e w 
przedostatniej kolejce rozgrywek, 31. 
paŸdziernika na w³asnym boisku o 
godzinie 14. w czasie meczu z dru¿y-
n¹ Pogranicze KuŸnica Bia³ostocka 
zjawi¹ siê wszyscy sympatycy 
Podlasiaka, aby wesprzeæ swój 
zespó³ oklaskami i podziêkowaæ im 
za dobr¹ grê w sezonie jesiennym.    •

W£ADYS£AW SZWEJKOWSKI

Podlasiak trzyma siê dobrze

Dru¿yny Knyszyna i Ciechanowca oraz sk³ad sêdziowski podczas meczu 17.10
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23 paŸdziernika (pi¹tek) na hali 
sportowej przy ZSO w Knyszynie 
rozpocz¹³ siê Turniej Pi³ki Siatko-
wej M³odziczek o Puchar Starosty 
Monieckiego. Patronat nad imprez¹ 
objêli: Starosta Moniecki, Burmistrz 
Knyszyna oraz Dyrekcja ZSO. W 
turnieju bra³y udzia³ dru¿yny: AZS 
Bia³ystok, PG 15 Bia³ystok, PG 18 
Bia³ystok, PG 2 Moñki i PG Kny-
szyn. Turniej by³ rozgrywany syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym”.

Impreza by³a udanym 
przedsiêwziêciem zw³aszcza dlatego, 

¿e odby³a siê w Knyszynie, mieœcie 
przyjaznym organizacji wszystkich 
imprez sportowych, na których 
zawsze jest mi³a atmosfera i gor¹cy 
doping. Mamy tutaj doœwiadczonych 
organizatorów i hojnych sponsorów, 
na których zawsze mo¿emy liczyæ. 

Siatkarki z Knyszyna, które 
pierwszy raz bra³y udzia³ w tak silnie 
obsadzonym turnieju siatkarskich 
szóstek gra³y dobrze i walczy³y 
ambitnie, choæ zajê³y tylko pi¹te 
miejsce. Trener siatkarek, Józef Szat-
kowski, nie jest w pe³ni zadowolony z 
gry swoich podopiecznych. Nie-
mniej, podczas turnieju zdoby³y one 
doœwiadczenie i ogranie boiskowe, 
co w nastêpnych imprezach powinno 
procentowaæ podwójnie.

Klasyfikacja koñcowa turnieju

Miejsce I AZS Bia³ystok

Miejsce II PG Moñki

Miejsce III PG 18 Bia³ystok

Miejsce IV PG 15 Bia³ystok

Miejsce V PG Knyszyn

¯yczymy naszym siatkarkom 
sukcesów w kolejnych turniejach.    •

Dziewczyny i trener tu¿ przed meczem

W£ADYS£AW SZWEJKOWSKI

Pierwszy turniej 
knyszyñskich 

siatkarek
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a cykliczne zajêcia w NBibl iotece  zapro-
siliœmy ostatnio klasy 0 z 
Samorz¹dowego Prze-
dszkola w Knyszynie oraz 
klasy I-III Szko³y Podsta-
wowej. 

Podczas zajêæ pod 
nazw¹ “Pokochaj Pluszo-
wego Misia” dzieci z 
zerówki zapozna³y siê z 
b o h a t e r e m  b a j e c z e k  
dzieciêcych. Pozna³y te¿ 
zwyczaje misiów polar-
nych i brunatnych. W 
trakcie licznych zabaw i konkursów 
wykazywa³y siê ogromn¹ zrê-
cznoœci¹ i pomys³owoœci¹. Podczas 
chwili przerwy z apetytem zajada³y 
chleb z miodem z w³asnej pasieki. 
Wychodzi³y zadowolone i roze-
œmiane, z obietnic¹ rych³ego powrotu 

do biblioteki. — Bo tu tak fajnie, 
proszê pani. 

Kolejna grupa zerówki oraz 
kl. III “a”, podczas wêdrówki 
“Szlakiem Bajek Europejskich” 
poznawa³a kulturê i obyczaje 
naszych s¹siadów oraz ich bajki. Na 
zajêciach dzieci wys³ucha³y kilku 
bajek, pi³y herbatkê z samowara, 
³owi³y ryby oraz œciga³y siê samo-
chodzikami. Bawi³y siê ucz¹c i 
uczy³y siê bawi¹c. 

W paŸdzierniku odby³o siê 7 
lekcji tematycznych, a na kolejne 
zajêcia te¿ nie brakuje ju¿ chêtnych.

Szczegó³owy opis zajêæ na 
www.biblioteka.knyszyn.pl

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA 

Kochanie misia i bajeczna 
wyprawa w bibliotece

Fot. K. Piszczatowska

Fot. K. Piszczatowska
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— Uczniowie chodz¹ do jednej pla-
cówki przez 6 lat szko³y podsta-
wowej, potem 3 lata gimnazjum. Dla 
nich zmiana, to pokazanie, ¿e nie 
uczê siê w tej samej szkole, w której 
uczy³em siê bêd¹c dzieckiem — 
próbuje wyjaœniæ dlaczego ucznio-
wie nie wybieraj¹ knyszyñskiego 
liceum, dyrektor Krzysztof Chowañ-
ski. — Wybór szkó³ z innych miast 
powodowany jest chêci¹ wyrwania 
siê ze œrodowiska, nazwijmy to, 
dzieciêcego i poznania uroków 
doros³oœci — uzupe³nia.
— M³odzie¿ wybiera naukê w 
Bia³ymstoku, bo tam jest kino, jest 
teatr, s¹ kawiarnie i galerie handlowe. 
W Knyszynie nie ma nawet miejsca, 
w którym uczniowie mog¹ siê 
spotkaæ i kulturalnie porozmawiaæ — 
swoje zdanie przedstawia nauczy-
cielka, Joanna Ostrowska. 
— Mieszkañcy gminy Knyszyn po 
prostu zbojkotowali nasze liceum — 
twierdzi z kolei burmistrz, Andrzej 
Matyszewski. — Nie jesteœmy me-
tropoli¹, by przyci¹gaæ m³odzie¿ z 
innych miast. To nasi mieszkañcy 
powinni wysy³aæ swoje dzieci do 
rodzimej placówki. 

Jednak nie tylko o m³odzie¿ 
z Knyszyna uczy³a siê w naszym 
liceum... — Dziesiêæ lat temu w 
Moñkach prowadzono nabór do 4 
oddzia³ów, a w Knyszynie do 2. 
Wówczas, jedn¹ z klas w naszym 

liceum tworzyli uczniowie z gminy 
Moñki, a drug¹ m.in. Knyszyn i 
Krypno. Teraz w Moñkach jest 
zdecydowanie wiêcej oddzia³ów, 
m³odzie¿ wybiera wiêc wiêksze 
miasto — mówi dyrektor.

Wszyscy s¹ zgodni, ¿e na 
liceum powinno zale¿eæ ka¿demu 
knyszyniakowi. — Tymczasem 
rodzice jad¹ do pracy w Bia³ymstoku, 
bior¹ wiêc ze sob¹ dzieci — wypo-
wiada siê Ostrowska. — M³odzie¿ 
idzie do bia³ostockich liceów nieraz 
tylko za namow¹ znajomych. Potem 
przychodzi do gminy matka i zwraca 
siê o pomoc finansow¹, “bo dwoje 
dzieci jeŸdzi do Bia³egostoku”... I to 
do marnego liceum, dzia³aj¹cego 
kilka dopiero od kilu lat — opowiada 
burmistrz.
— W Knyszynie istnieje negatywny 
wizerunek szko³y — próbuje poru-
szyæ w¹tek pedagogów. — Wszyscy 
s³ysz¹ o walkach (tak¿e s¹dowych) 
nauczycieli miêdzy sob¹, z dyrekcj¹, 
z uczniami. Po jednej z takich 
“wojen” prawie ¿aden z gimnazjali-
stów nie wybra³ naszego liceum, 
wtedy po raz pierwszy nie urucho-
miono oddzia³u.
— Skoro ci sami nauczyciele ucz¹ w 
gimnazjum i w liceum, a absolwenci 
gimnazjum dostaj¹ siê do wybranych 
szkó³, to nale¿y uznaæ, ¿e nasza 
szko³a dobrze ich przygotowuje do 
dalszej nauki — mówi Chowañski. 

Co bêdzie z naszym liceum?
Próbuj¹ odpowiedzieæ dyrektor ZSO Krzysztof Chowañski, 
burmistrz Andrzej Matyszewski i nauczycielka Joanna Ostrowska.

EWELINA SADOWSKA
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A mo¿e nauczycieli zmobilizowaæ do 
skuteczniejszego dzia³ania na rzecz 
liceum? — Z niewolnika nie ma 
robotnika. Jeœli nauczyciel chce, 
dzia³a dla dobra szko³y, nie trzeba go 
mobilizowaæ. Jeœli zaœ korzysta tylko 
z dobrodziejstwa “Karty Nauczycie-
la”, to najlepsza mobilizacja nie po-
mo¿e. Ka¿dy z pedagogów powinien 
odpowiedzieæ sobie na pytanie: “co ja 
zrobi³em dla liceum”— twierdzi 
dyrektor. — Byt liceum winien inte-
resowaæ nauczycieli nie tylko ze 
wzglêdów kulturotwórczych, presti-
¿owych. To tak¿e miejsce pracy, w 
interesie pedagogów powinno le¿eæ 
jego utrzymanie. Jako pracodawca 
nie chcia³bym zwalniaæ czy ograni-
czaæ zatrudnienie — kontynuuje. — 
Nie ma co ukrywaæ: jeœli nie bêdzie 
liceum, bêd¹ zwolnienia — t¹ sam¹ 
kwestiê podejmuje burmistrz. 

Gdy w latach 90. licea prze-
chodzi³y pod zarz¹d powiatów, w³a-
dze gminy zrobi³y wiele, by tak siê nie 
sta³o. Obawiano siê wówczas, ¿e na-
sza placówka zostanie zamkniêta. 
Dzisiaj kuleje. Tymczasem w Goni¹-
dzu (tam LO nadzoruje powiat, a w 
ubieg³ym roku te¿ nie by³o naboru) 
otworzono 2 klasy. Wiêc co teraz 
powinny zrobiæ w³adze gminy? 
— Robi³y to co do tej pory i do tej 
pory by³o to skuteczne. Trudno mi 
znaleŸæ jak¹œ receptê na coœ, co 
mog³yby zrobiæ w³adze, by rodziców 
i uczniów zachêciæ do chodzenia do 
naszej szko³y — uwa¿a dyrektor 
Chowañski. — Ja ze swojej strony de-
klarujê wszelk¹ pomoc — zapewnia 
burmistrz. — Na razie jednak nie 
jestem zapraszany nawet na rady 
pedagogiczne... 

Drugi filar knyszyñskiej 
w³adzy, rada miejska problemu nawet 
nie zauwa¿a: — Nie by³o ¿adnej 
dyskusji w czasie sesji, ¿adnych in-
terpelacji — informuje Matyszewski.

— Jeœli w szkole jest dobrze, s¹ same 
sukcesy, to do tych sukcesów przy-
znaje siê wielu. Jeœli zaœ dzieje siê coœ 
Ÿle, to zawsze winna jest dyrekcja — 
¿ali siê Chowañski. 
— To wielka szkoda, ¿e ginie nasza 
placówka. S¹ dobre warunki, nowe 
sale gimnastyczne, w Moñkach 
chocia¿by, jest pod tym wzglêdem 
du¿o gorzej. Jednak na tak¹ sytuacjê 
szko³a zapracowa³a sobie od dawna 
— uwa¿a burmistrz.
— Liceum POWINNO byæ — 
podkreœla Joanna Ostrowska. — Z 
sentymentem podchodzê do naszej 
szko³y. Zdawa³am w niej maturê i 
pracujê tu ponad 20 lat, cieszê siê, ¿e 
tu siê znalaz³am. Chcia³abym, by 
liceum przetrwa³o — koñczy.

W ubieg³ym roku przepro-
wadzono akcjê informacyjn¹ dla 
uczniów pobliskich gimnazjów. Nie 
poskutkowa³a. W tym, te¿ ruszy pro-
mocja. Na razie dyrektor ZSO nie wie 
jak bêdzie wygl¹daæ. Spotkania i roz-
mowy mog¹ jednak nie wystarczyæ.

Wyt³umaczeñ istniej¹cej 
sytuacji jest wiele. A co z pomys³em 
na przyci¹gniêcie gimnazjalistów do 
naszego ogólniaka? Mo¿e warto udaæ 
siê po receptê do Goni¹dza...             •

Dyskusja na ³amach “Goñca” bê-
dzie trwa³a nadal. Wci¹¿ czekamy 
na g³osy wszystkich zaintere-
sowanych losem naszego liceum.    •
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nym po œmierci króla wymieniono 
ponad 120 kobierców ró¿nych 
kolorów i wielkoœci. 

... Zamoyskich
Król Stefan Batory w 1585 r. wyda³ 
Muratowi Jakubowiczowi przywilej 
na tkanie kobierców na wzór turecki. 
Jak wiadomo, Murat Jakubowicz 
mieszka³ w Zamoœciu, a w³aœciciel 
tego¿ miasta, kanclerz Jan Zamoyski 
usilnie stara³ siê, aby sta³o siê ono 
centralnym oœrodkiem produkcji 
dóbr luksusowych. Jak podaje Tade-
usz Mañkowski „Jakubowiczowi 
wolno by³o powo³ywaæ innych pra-
cowników do wytwarzania kobier-
ców, a handel wytwarzanymi w spo-
sób turecki kobiercami zastrze¿ony 
by³ na dwadzieœcia lat tylko jemu.

Jan Zamoyski, oprócz 
wspierania produkcji kobierniczej w 
Zamoœciu, wzbogaci³ kolekcjê o 
trofea z wyprawy inflanckiej. W 
otoczeniu hetmana znajdowali siê 
Jan Dzier¿ak — znawca jêzyków 
orientalnych i Piotr Ciekliñski — 
sekretarz królewski, który bra³ udzia³ 
w poselstwach do Turcji, Szwecji i 

godnie z jej zasadami wyzna-
wcy islamu powinni modliæ Zsiê piêæ razy dziennie. Rytua³ 

nakazuje zwracanie siê twarz¹ w kie-
runku Mekki, najœwiêtszego miasta 
islamu. W meczetach jej kierunek 
wyznacza ozdobna nisza, zwana 
mihrabem, a przeniesiona na tkaninê 
— odgrywa tê sam¹ rolê, stanowi¹c 
podstawow¹ cechê kobierców 
modlitewnych.

Zachwyt towarami wschodnimi...
W Polsce kobierce by³y ulubionym 
elementem dekoracj i  s iedzib 
królewskich, szlacheckich i mie-
szczañskich. Od koñca XVI wieku 
pojawiaj¹ siê w spisach inwentarzy. 
Tkaniny te sprowadzano z Persji i 
Turcji drog¹ handlu; przechodzi³y w 
polskie rêce jako ³upy wojenne, 
bywa³y darami dyplomatycznymi. 

... Zygmunta Augusta
W 1553 r. król Zygmunt II August 
zleci³ kasztelanowi s¹deckiemu, 
Wawrzyñcowi Spytkowi Jordanowi, 
podró¿ do Turcji i nabycie wscho-
dnich tkanin. W inwentarzu spisa-

W Muzeum RzeŸby Alfonsa Karnego w Bia³ymstoku mo¿na by³o 
zwiedzaæ wystawê kobierców modlitewnych. Poœwiêcona specy-
ficznym modlitewnikom, wytworzonym przez wiernych jednej z 
trzech najwiêkszych religii monoteistycznych — islamu.

Wschodnia wystawa, moda na kobierce 
i Tatarzy przy knyszyñskim dworze

MARTA PISZCZATOWSKA 
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niemieckim, tureckim jêzykiem i 
gramatyki”. Co ciekawe i wa¿ne, 
Tomasz Zamoyski  prowadzi³  
konwersacje w tych jêzykach. 
Odwiedza³ on w wiêzieniu w Rawie 
Mazowieckiej póŸniejszego chana 

Islam Gireja.

... Branickiego
W swoim bia³ostockim 
pa³acu kobierce posiada³ 
Jan Klemens Branicki. 
Inwentarz z 1772 r. wy-
mienia: „Dywaników na 
dnie ¿ó³tym axamitem 
ró¿nego koloru, kwiaty 
mai¹cych, at³asem kar-
mazynowym podszytych 
dwa, Dywaników Ture-
ckich na bia³ym dnie z 
z³otem ró¿nego koloru, 
kwiaty mai¹cych, ieden z 
tych duzo popalony dwa, 
Dywanik Turecki stary 
karmazynowy ze z³otem 
m o c n o  s p l a m i o n y  
ieden”.

Tatarzy
W historii Rzeczypo-
spolitej znacz¹c¹ rolê 
odegrali Tatarzy. Byli 
naturalnym ³¹cznikiem 
Rzeczypospo l i t e j  z  

Orientem.
Przybyli na teren Wielkiego 

Ksiêstwa Litewskiego za spraw¹ 
ksiêcia Witolda. Po stronie polskiej 
walczyli pod Grunwaldem. Osadzani 
byli na podzamczach, przy przepra-
wach rzecznych. Zabezpieczali przed 
napaœci¹ g³ówne oœrodki w³adzy — 
Wilno, Grodno, Miñsk, a na Podlasiu 

W³och. Jan Szczêsny Herbert z kolei, 
w imieniu Jana Zamoyskiego, bra³ 
udzia³ w poselstwie do Stambu³u.

Do obowi¹zków hetmañ-
skich nale¿a³a znajomoœæ krajów 
Wschodu. Syn Jana Zamoyskiego, 

Tomasz, uczy³ siê jêzyka tureckiego, 
tatarskiego i arabskiego. Wiemy to z 
listów pisanych przez Tomasza do 
ojca w 1602 r. (list z 4 sierpnia) z 
Knyszyna: „Uczê siê wokabu³ 
³aciñskich, greckich, tureckich, 
polskich i umiem ich nie ma³o”, a 
tak¿e „Uczê siê nomenclatora 
³aciñskim, polskim, greckim, 

F
o
t.: M

. P
iszcza

to
w

ska

Fragment wystawy “Kobierce modlitewne”
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Drohiczyn, Sura¿ i Tykocin. Mie-
szkali na ziemiach polskich, 
zachowuj¹c swoj¹ religiê.

Utrzymywali oddzia³y tatar-
skie oraz popierali tatarskie osadni-
ctwo król Zygmunt I i jego syn, 
Zygmunt II August. W 1518 r. w 
czasie zaœlubin Zygmunta I i Bony 
Sforzy, po wyjœciu z katedry pary 
królewskiej ludzie tak napierali, aby 
zobaczyæ króla i królow¹ W³oszkê, 
¿e do akcji porz¹dkowej musia³ 
wkroczyæ oddzia³ Tatarów. 

Tatarzy i dwór knyszyñski
Na Podlasiu, w czasach króla Zy-
gmunta II Augusta Tatarzy mieszkali 
pod twierdz¹ w Tykocinie (dziœ 
pozosta³a tylko nazwa wsi — Tatary) 
oraz w Kruszynie. W 1568 r. Zy-
gmunt August obdarowa³ Tatarów 
tykociñskich prawami w³asnoœcio-
wymi. Inwentarz z 1561 r. odnotowa³ 

10 w³ók gruntów: „Tatarowie z tego 
gruntu s³u¿¹ do dworu knyszyñ-
skiego, ku potrzebie KJM” a w 1568 
r. w Kruszynie by³o „Tatarskie Sio³o, 
którego jest w³ók 8, którego Tatarowi 
z tego gruntu koñmi s³u¿¹ do dworu 
knyszyñskiego w potrzebie JKM”. 
Ksiêga spraw miejskich na zamku 
tykociñskim rozstrzyganych w latach 
od 1766 do 1824 roku przedstawia 
sprawy, jakie Tatarzy wnosili do 
Zamku, a Inwentarz Dóbr Branickich 
wszystkich spisany w 1772 roku 
opisuje Tatarów za tam¹.

Król Jan III Sobieski 12 
marca 1679 r. w Grodnie nada³ 
Tatarom dobra ziemskie oraz tytu³y 
szlacheckie Otrzymali je s³u¿¹cy w 
wojsku polskim w ekonomiach 
królewskich: grodzieñskiej, brze-
skiej i kobrzyñskiej (Kruszyniany, 
£u¿any, Bohoniki, Malawicze, 
Drahle, Nietupa).                              •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wygl¹d krypty przed podjêciem prac badawczych. Na pierwszym planie zniszczo-
ne trumny i porozrzucane koœci ludzkie. Widaæ ceglan¹ fakturê muru, sklepienie 
kolebkowe, filar (podtrzymuj¹cy jedn¹ z nieistniej¹cych obecnie kolumn wewn¹trz 
œwi¹tyni) oraz czêœciowo zamurowane wejœcie do s¹siedniego pomieszczenia.
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Jagiellona. 
no w stylu gotycko-renesansowym, 
na planie prostok¹ta o wymiarach 
32,1 x 11,4 m. Mia³ murowany strop i 
podpiwniczenia w postaci krypt.

Historia remontów
W 1710 r. œwi¹tyniê zniszczy³ po¿ar, 
zawali³o siê jej murowane sklepienie. 
Po po¿arze popêkane œciany œci¹-
gniêto ¿elaznymi prêtami i wzmo-
cniono wapienn¹ zapraw¹. Sklepie-
nie wymieniono na drewniane, 
wsparte na dwóch rzêdach drewnia-
nych kolumn. W latach 1825-1826 
zmieniono dach i strop, wymieniono 
ceg³y w œcianach, mury wzmocniono 
wapienn¹ podmurówk¹, po³o¿ono 
drewnian¹ pod³ogê z bali. 

Prace remontowe rozpoczê-
te w 1901 r. znacznie zmieni³y wy-
gl¹d koœcio³a. Przed³u¿ono wówczas 
prezbiterium, sklepiaj¹c je gwiaŸdzi-

Obecny koœció³ zbudowa-

 dniach 12-14 listopada 
2008 r. przeprowadzono Wprace badawcze maj¹ce na 

celu uporz¹dkowanie krypty, przeba-
danie materia³u kostnego oraz anali-
zê architektoniczn¹ pomieszczenia.

Knyszyñskie koœcio³y
Pierwszym koœcio³em parafialnym 
by³a drewniana œwi¹tynia stoj¹ca na 
rynku miasta ufundowana przez 
Miko³aja Radziwi³³a. W niej mia³ 
znajdowaæ siê sarkofag z sercem 
króla Zygmunta Augusta. Istnia³ 
tak¿e drewniany koœció³ œw. Marka. 
Jednak drewniane œwi¹tynie, po 
wybudowaniu murowanej, przesta³y 
byæ u¿ywane. 

Koœció³ pw. œw. Jana Ewan-
gelisty zosta³ zbudowany w latach 
1579-1601 najprawdopodobniej z 
inspiracji Jana Zamojskiego, ówcze-
snego starosty knyszyñskiego i ple-
bana Miko³aja Kislisza ze Lwowa. 
Konsekracji dokona³ Biskup Wileñ-
ski Benedykt Wojna w marcu 1601 r. 
Pierwotnie koœció³ nosi³ wezwanie 
Wszystkich Œwiêtych. Nazwa zosta³a 
zmieniona w momencie przeniesie-
nia na murowan¹ œwi¹tyniê funkcji 
koœcio³a parafialnego. Wtedy te¿ byæ 
mo¿e z³o¿ono tam serce ostatniego 

Tajemnicza krypta
Ka¿dy z mieszkañców Knyszyna s³ysza³ o istnieniu podziemi 
koœcielnych i zwi¹zanych z nimi legend. Podczas ostatniego 
remontu w fundamentach œwi¹tyni zosta³ przypadkowo 
ods³oniêty otwór prowadz¹cy do podziemnej krypty...

URSZULA SIDORSKA
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œcie, dobudowano wie¿ê mieszcz¹c¹ 
dzwony. Strop wraz z podtrzymuj¹-
cymi go kolumnami wymieniono na 
p³askorzeŸbiony i malowany, zamo-
cowany 2 m wy¿ej. Po³o¿ono 
kamienn¹ pod³ogê. Likwiduj¹c wej-
œcie do krypty, zasypano czeœæ podpi-
wniczenia. Po przebudowie œwi¹ty-
nia ma wymiary 38,7 x 11,4 x 13 m.

Powa¿niejsze prace odby³y 
siê w latach 20. i 80. XX w. W 1997 r. 
naprawiono m.in. Pod³ogê, która 
zapada³a siê w œrodkowej czêœci 
koœcio³a, wskazuj¹c na s³aboœæ 
sklepienia krypty. Wszystkie prace 
odbywaj¹ce siê przy fundamentach i 
posadzce by³y okazj¹ do penetracji 
krypty, w zwi¹zku z tym z³o¿one tam 
pochówki zosta³y zdewastowane. 

Jak wygl¹da krypta?
Jej pierwsz¹ fachow¹ analizê prze-
prowadzono dopiero w zesz³ym roku. 
Znajduje siê w podziemiach koœcio³a 
pod o³tarzem œw. Józefa. Przykryta 
jest ceglanym sklepieniem kolebko-
wym, które jest prawdopodobnie 
sklepieniem równie¿ dla nastêpnego 
pomieszczenia, w kierunku osi 
g³ównej koœcio³a. Przestrzeñ pomie-
szczenia ma wymiary 595 x 310 cm, a 
maksymalna wysokoœæ wynosi 177 
cm. Przypadkowo ods³oniêty otwór 
stanowi³ prawdopodobnie naturaln¹ 
wentylacjê podziemi, jego niewielkie 
rozmiary wykluczaj¹ istnienie w tym 
miejscu wejœcia. By³o ono prawdo-
podobnie w osi g³ównej koœcio³a. 

W odkrytej krypcie mo¿na 
wyró¿niæ 8 nawarstwieñ. Pierwsz¹ 
stanowi gruz przemieszany ze 
zbutwia³ymi fragmentami trumien i 
koœæmi. Znajdowa³y siê tam du¿e 
fragmenty dwóch otwartych trumien, 

których po³o¿enie wskazywa³o na 
czêste ich przemieszczania. W jednej 
by³a niewielka iloœæ przemieszanych 
koœci, a na jej wieku widnia³o nazwi-
sko ks. Wojciecha Godlewskiego, 
zmar³ego w 1809 r. proboszcza 
parafii. Druga mog³a równie¿ nale¿eæ 
do kap³ana lub dobroczyñcy koœcio³a, 
brak jednak o nim informacji.

Badania koœci pozwoli³y 
ustaliæ, i¿ badana krypta by³a wtór-
nym miejscem pochówku. Ceg³y i 
fragmenty zaprawy w tej warstwie 
pozosta³y po prowadzonych tam 
kilkakrotnie pracach remontowych. 

Nastêpne warstwy stanowi³ 
gruz z koœæmi ludzkimi wsypuj¹cy 
siê przez zamurowany do wysokoœci 
110 cm otwór wejœciowy do s¹sie-
dniego pomieszczenia. Poni¿ej znaj-
dowa³a siê cienka warstwa wylewki 
wapiennej pokrywaj¹ca starsze 
nawarstwienia. Kolejne warstwy to: 
powsta³e wskutek d³ugotrwa³ego 
rozk³adu trumien zbutwia³e drewno; 
rudawa, zbita glina z drobn¹ zapraw¹ 
wapienn¹ bêd¹ca pierwotnym 
poziomem u¿ytkowym krypty i 
rudawo-szarawa glina. 

W odkrytym pomieszczeniu 
znajduje siê murowany filar i œcianki 
wykonane z ceg³y ceramicznej. Filar 
powsta³ prawdopodobnie przy prze-
budowie koœcio³a w 1710 r. dla 
wzmocnienia konstrukcji krypty, 
obci¹¿onej jedn¹ z drewnianych kol-
umn. Poni¿ej poziomu u¿ytkowego 
krypty, w naro¿niku, znajdowa³o siê 
ossuarium (miejsce przechowywania 
koœci lub prochów zmar³ych), gdzie 
odkryto koœci osób doros³ych. 

Ca³¹ czêœæ podziemn¹ ko-
œcio³a stanowi¹ krypty biegn¹ce 
miêdzy o³tarzami bocznymi œw. Józe-



27

HISTORIA

fa i Matki Boskiej Ró¿añcowej po-
dzielone za pomoc¹ œcianek i przeciê-
te przez drugi pas krypt w osi g³ównej 
koœcio³a, gdzie prawdopodobnie 
znajdowa³o siê wejœcie do podziemi.

Kto w niej spocz¹³?
Analiza szcz¹tków ludzkich wykaza-
³a, ¿e zbiór sk³ada³ siê z ponad 30 
osobników. Najwiêksz¹ grupê wie-
kow¹ stanowi³y w nim dzieci do 7 ro-
ku ¿ycia, nastêpnie doroœli ok. 40 lat. 
Obserwacje prowadzone na koœciach 
i zêbach pozwoli³y równie¿ na wgl¹d 
w poziom ¿ycia pochowanych w kry-
pcie ludzi. Najliczniej wystêpuj¹cy-
mi by³y choroby zwi¹zane z aparatem 
¿ucia: próchnica, stany zapalne, ka-
mieñ nazêbny. Zaobserwowano z³a-
mania koœci, zmiany patologiczne 
krêgów, zroœniêcie czêœci mostka, 
oraz cribra orbitalia, czyli wywo³any 
brakami ¿ywieniowymi œlad stresu na 
czaszkach, g³ównie dzieciêcych.

 Co w niej znaleziono?
Wiêkszoœæ znalezionych w krypcie 
przedmiotów pochodzi z prze³omu 
XVIII i XIX w., wystêpuj¹ równie¿ 
obiekty wspó³czesne. W du¿ej iloœci 
przypadków trudno stwierdziæ, które 
z zabytków trafi³y do krypty wraz z 
pochówkami, a które podczas 
licznych penetracji pomieszczenia. 
Na pewno wraz z pochówkiem trafi³a 
tam para skórzanego obuwia 
dzieciêcego i czeœæ dzieciêcej kami-
zelki. Wœród elementów stroju znala-
z³o siê 7 metalowych guzików i jeden 
z tworzywa organicznego z XVIII-
XIX w. i dwa guziki z tworzywa 
sztucznego z XX w. Oprócz tego 
odkryto 3 metalowe spinki i szklany 
paciorek; metalow¹ plakietkê z 
wy¿³obionym wizerunkiem Matki 

Boskiej z Dzieci¹tkiem i odznakê w 
kszta³cie or³a w koronie. Znalezione 
naczynia  ceramiczne pe³ni ³y  
prawdopodobnie funkcjê zniczy.

 

Co nam z badañ?
Mo¿na pomyœleæ, ¿e odkrycie krypty 
oprócz chwilowej sensacji i zapa³u do 
dalszych badañ podziemi koœcio³a 
knyszyñskiego nie przynios³o wiele. 
Chêtni do poszukiwañ urny z sercem 
ostatniego Jagiellona mog¹ czuæ siê 
zawiedzeni, ¿e nadal mimo, jak siê 
wydaje sprzyjaj¹cych okolicznoœci, 
nie podjêto takiej próby. Jednak czy 
warto za wszelka cenê poszukiwaæ 
dowodów? Mo¿e lepiej by legenda 
pozosta³a legend¹, a g³osi ona, ¿e w 
podziemiach koœcio³a znajduje siê 
taki skarb, który pozwoli na odbudo-
wê miasta po ogromnym po¿arze... 

Mimo i¿ badania w krypcie 
nie przynios³y rewelacji, przyczyni³y 
siê do wzbogacenia wiedzy na temat 
dawnych knyszynian — d³ugoœci ich 
¿ycia, jego poziomu, nêkaj¹cych 
chorób, powodów œmierci. Wiemy 
wiêcej o sposobie i miejscach 
pochówku oraz strojach grobowych. 
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POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH

Piotr Chwalczewski

o najznakomitszy administrator i Tgospodarz w dziejach naszego 
starostwa. W Polskim S³owniku 
Biograficznym zosta³a zamieszczona 
jego doskona³a biografia pióra 
W³adys³awa Pociechy, któr¹ cytujê w 
ca³oœci:

„Chwalczewski Piotr, h. Tr¹by († 
1566), kasztelan biechowski, brat 
biskupa ³uckiego Jerzego. Wœród 
znakomitych dzia³aczy agrarnych 
z³otego wieku Chwalczewski. nale¿y 
do najwybitniejszych. O m³odoœci 
jego brak dok³adniejszych wiadomo-
œci. Po rodzicach dziedziczy³ na 
maj¹tkach Orpiszewo i Œwinkowie w 
woj. kaliskim. W 1545 r. otrzyma³ 
razem z bratem Stanis³awem, 
starost¹ kobryñskim, zwolnienie od 
s³u¿by  wojskowej, zapewne wiêc ju¿ 
wówczas by³ zatrudniony w kancela-
rii królowej Bony, gdzie zapozna³ siê 
teoretycznie i praktycznie z zasadami 
administracji i gospodarki rolnej. 
Wyró¿ni³ siê nieprzeciêtnymi zdolno-
œciami i wyj¹tkowym znawstwem 
spraw agrarnych, z powodu czego 

Zygmunt August ok. 1552 r. powierzy³ 
mu zarz¹d wszystkich dóbr pañstwo-
wych na Litwie z tytu³em “sprawcy 
zamków i dworów hospodarskich wo 
wsio wielikom knia¿estwie lito-
wskom” i wyj¹³ go spod jurysdykcji 
w³adz miejscowych. W 1553 r. zosta³ 
starost¹ knyszyñskim, w 1554 tak¿e 
zabielskim, a w 1556 otrzyma³ go-
dnoœæ podkomorzego kaliskiego. 
Swoje ma³e starostwo knyszyñskie w 
krótkim czasie doprowadzi³ do takie-
go rozkwitu, ¿e uchodzi³o za najlepiej 
zagospodarowane na Litwie. Do 
1561 r. za³o¿y³ w nim szesnaœcie 
nowych sió³, liczne stawy i wzorowo 
urz¹dzi³ gospodarstwo rybne. 
Najwiêksze zas³ugi po³o¿y³ jako 
organizator i naczelny kierownik 
reformy agrarnej Zygmunta Augusta, 
tzw. “pomiary w³ócznej”. Zanim je-
szcze zosta³a wydana ogólna dla ca-
³ego Wielkiego Ksiêstwa ustawa go-
spodarcza, Chwalczewski wed³ug 
w³asnego planu realizowa³ jej 
g³ówne zasady, rozmierzaj¹c przy 
pomocy ca³ego sztabu polskich 
wspó³pracowników w³oœci pañstwo-

Starostami knyszyñskimi po Aleksandrze Chodkiewiczu byli Jan 
Radziwi³ (1547-1551) i Andrzej Glebowicz Proñski (1551). W 1553 r. 
Starost¹ zosta³ Piotr Chwalczewski.

Cz. II

MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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we na Litwie centralnej i ¯mudzi 
(gdzie “pomiara” odbywa³a siê pod 
jego osobistym nadzorem). W 1556 r. 
król wyznaczy³ osobn¹ misjê, z³o¿on¹ 
z kanclerza i wojewody Wileñskiego 
Miko³aja Radziwi³³a i sekretarza 
królewskiego Ostafiego Wo³³owicza 
dla zbadania wyników dotychczaso-
wej dzia³alnoœci Chwalczewskiego i 
przygotowanie w porozumieniu z nim 
ustawy generalnej. Chwalczewski 
zas³aniaj¹c siê przywilejem królew-
skim, nie chcia³ pocz¹tkowo dopuœciæ 
komisarzy do wykonania poruczo-
nych im czynnoœci i ust¹pi³ dopiero 
na wyraŸny rozkaz króla. Po ukoñ-
czeniu rewizji, w grudniu 1556 r., 
zosta³y opracowane g³ówne punkty 
przysz³ej “ustawy na wo³oki”, któr¹ 
ju¿ w ca³ej rozci¹g³oœci przed³o¿y³ 
Chwalczewski do zatwierdzenia 
królowi w 1557 r., po czym na wnio-
sek samego autora wprowadzono w 
niej pewne zmiany i uzupe³nienia i 
og³oszono 20.X tego¿ roku. Dnia 
20.V.1558 król wyda³ jeszcze doda-
tkowe zarz¹dzenia. Ustawa ta jest nie 
tylko zbiorem norm prawno-admini-
starcyjnych, lecz tak¿e bardzo wnikli-
wym i wszechstronnie opracowanym 
w duchu epoki traktatem ekonomi-
cznym. Dawa³a ona Chwalczewskie-
mu bardzo szerokie i wyj¹tkowe pe³-
nomocnictwa jako naczelnemu 
kierownikowi reformy, któr¹ mia³ 
nadal prowadziæ w porozumieniu z 
kanclerzem M. Radziwi³³em i pod-
skarbskim ziemskim (najpierw I. Hor-
nostajem, nastêpnie O. Wo³owiczem). 
W myœl tej¿e ustawy podlegli 
Chwalczewskiemu wszyscy “mierni-
cy” (geometrzy, rozmierzaj¹cy ziemiê 
na w³óki w poszczególnych sio³ach), 

“pomierczy”, zwani te¿ superinten-
dentami pomiary (zwierzchnicy mier-
ników, oznaczali kataster gruntu, 
przeprowadzali komasacjê itp.), 
wreszcie najwy¿ej hierarchicznie 
postawieni “rewizorowie” albo refe-
rendarze pomiary, którzy kierowali 
ca³¹ akcj¹ na wiêkszych obszarach, 
zazwyczaj w ca³ych starostwach i 
wyniki prac spisywali w “rejestrach 
pomiary”. Chwalczewski otrzymywa³ 
instrukcje od samego króla; ze swej 
strony wydawa³ podw³adnym orga-
nom “w³asne rozkazania”, wyzna-
cza³ wynagrodzenia za wykonywane 
czynnoœci, przedstawia³ królowi 
wnioski w sprawach personalnych i w 
ogóle rozstrzyga³ wa¿niejsze sprawy 
zwi¹zane z reform¹. W jego rêkach 
znajdowa³y siê tak¿e wszystkie 
rejestry pomierzenia w³ók, które 
przedk³ada³ w razie potrzeby królowi, 
gdy przysz³o mu os¹dzaæ sprawy 
sporne, wynik³e z przeprowadzenia 
pomiary. Ustawa nak³ada³a na rewi-
zorów obowi¹zek przedk³adania w 
pewnych oznaczonych terminach w 
Wilnie podskarbiemu ziemskiemu 
sprawozdañ z wykonanych prac w 
obecnoœci Chwalczewskiego (po 
œmierci Chwalczewskiego, którego 
urz¹d mia³ charakter wyj¹tkowy, 
wszystkie jego funkcje przej¹³ bezpo-
œrednio podskarbi ziemski). Pod kie-
rownictwem Chwalczewskiego refor-
ma agrarna przeprowadzona zosta³a 
w wiêkszoœci dóbr hospodarskich, po 
czym przyst¹piono — celem spra-
wdzenia i udoskonalenia jej wyników  
do wykonania drugiej czêœci progra-
mu, tj. rewizji zamków i dworów ho-
spodarskich, datuj¹cej siê na wiêksz¹ 
skalê od 1561 r. W ten sposób 
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przeprowadzona pod kierunkiem 
Chwalczewskiego reforma ekonomi-
czna, która by³a dzie³em niemal 
wy³¹cznie Polaków, sta³a siê na 
d³ugie wieki podwalin¹ opartego na 
wzorach polskich ustroju gospodar-
czego Litwy i podstaw¹ litewskiej 
skarbowoœci. Tadeusz Czacki tak 
ocenia dzie³o Chwalczewskiego: 
“Nigdy dok³adniejszego dzie³a ¿aden 
kraj nie mia³. Nigdy twórczy geniusz 
piêkniejszych w tym wzglêdzie nie da³ 
i nie wykona³ prawide³… Oddajê 
czeœæ jego pamiêci, a zapewne, kto 
czyta³ jego dzie³a, nie móg³ odmówiæ 
zas³u¿onej pochwa³y”. Chwalczew-
ski, pod koniec ¿ycia, odda³ starostwo 
knyszyñskie 11.IX.1564  Hieronimo-
wi Koryckiemu i ok. 1566 r. zosta³ 
mianowany kasztelanem biechow-
skim. Zmar³ w grudniu tego¿ roku. Z 
¿ony Anny Hanuszkopówny zostawi³ 
czterech synów: Jana, Jerzego, 
Piotra i Jakuba.

Powy¿sz¹ biografiê nale¿y uzupe³niæ 
o nastêpuj¹ce fakty:

Piotr Chwalczewski (data nieznana) 
urodzi³ siê w woj. kaliskim jako syn 
Andrzeja Chwalczewskiego, dziedzi-
ca Skrzebowa, Orpiszewa, Œwinko-
wa i Ociê¿ka. Przodkowie Andrzeja 
przyjêli nazwisko od wsi Chwalcze-
wa (obecnie Chwaliszewa). Mia³ 
czterech braci: Jerzego, Stanis³awa, 
Franciszka i Andrzeja, z których 
Jerzy i Stanis³aw wyró¿niali siê tak¿e 
w dzia³alnoœci publicznej.

Jerzy Chwalczewski zdoby³ najzna-
komitsz¹ pozycjê z braci. Obra³ ka-
rierê duchown¹ i w 1525 (data niepe-
wna) zosta³ biskupem sufraganem 

biskupa wileñskiego Jana — syna 
naturalnego Zygmunta I Starego a w 
1536 r. biskupem ³uckim. Gdy obej-
mowa³ biskupstwo ³uckie, by³o ono w 
stanie upadku. W okresie sprawo-
wania swojej funkcji (1536-1549) 
doprowadzi³ do jego rozkwitu. Wy-
budowa³ katedrê. pa³ac biskupi, 
domy dla ksiê¿y kanoników w 
£ucku. We wsi Torczynie pod £uc-
kiem wybudowa³ okaza³y zamek bis-
kupi. Naby³ na w³asnoœæ biskupstwa 
liczne maj¹tki. W nabytych dobrach 
zaprowadzi³ wzorow¹ gospodarkê, 
zak³adaj¹c sady, stawy rybne i m³yny. 
Znakomity gospodarz, niema³¹ rolê 
odegra³ tak¿e w ¿yciu ekonomi-
cznym Litwy. Od 1543 r. by³ zarz¹dc¹ 
dworu litewskiego Zygmunta Augu-
sta i jego finansowym doradc¹. Prote-
gowany królowej Bony, osobisty 
przyjaciel Zygmunta Augusta. By³ w 
Radzie Litewskiej g³ow¹ partii 
dworskiej. W listopadzie 1536 
przewodniczy³ komisji, która w myœl 
wyroku królewskiego odebra³a 
zagrabione przez Radziwi³³ów i 
Gaszto³da posiad³oœci wielkoksi¹-
¿êce, przeprowadzaj¹c rozgranicze-
nie dóbr grodzieñskich i bielskich 
Zygmunta Augusta od rajgrodzkich i 
goni¹dzkich Jana Radziwi³³a. Zmar³ 
na zamku w Tarczynie w lutym 1549 r 
Pochowany zosta³ w katedrze ³uckiej. 
Jego aktywna dzia³alnoœæ przyczy-
ni³a siê do utrwalenia katolicyzmu na 
Wo³yniu. 

Stanis ³aw Chwalczewski  w 
m³odoœci s³u¿y³ w wojsku cesarza 
Karola V. Po powrocie do kraju dosta³ 
siê na dwór królowej Bony i w 1536 r 
zosta³ starost¹ krzemienieckim. Na 
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tym stanowisku, które zajmowa³ do 
1545 r. okaza³ siê zarówno dobrym 
znawc¹ wojskowoœci jak i zdolnym 
administratorem. Zamek krzemienie-
cki doprowadzi³ do takiej œwietnoœci, 
¿e jeszcze w XVII w. by³ trudn¹ do 
zdobycia twierdz¹. 

W 1545 r. królowa Bona 
przenios³a go na starostwo kobryñ-
skie, a w 1552 r. otrzyma³ od królowej 
starostwo piñskie, horodeckie i 
kleckie. Na polecenie królowej w 
podleg³ych mu starostwach prze-
prowadzi³ reformê roln¹ (pomiarê 
w³óczn¹). 

Stanis³aw Chwalczewski 
ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w Wielko-
polsce, w Raszkowie, który dziêki 
niemu otrzyma³ w 1546 r. prawa 
miejskie. Zapobiegliwy i skrzêtny 
gospodarz, dba³ o powiêkszenie 
w³asnego maj¹tku. Zmar³ w 1567 r.

Trzej bracia Chwalczewscy 
mieli kilka wspólnych cech. Byli 
znakomitymi organizatorami i 
administratorami dóbr. S³u¿yli gorli-
wie królowej Bonie i Zygmuntowi 
Augustowi na terenie Wielkiego 
Ksiêstwa Litewskiego. Byli wykona-
wcami pomiary w³ócznej .Œwietnoœæ 
rodu niestety skoñczy³a siê na nich. 
W dalszych dziejach nie s³ychaæ o 
innych wybitnych postaciach rodziny 
Chwalczewskich. 

Zas³ugi Piotra Chwalczewskiego  
dla Knyszyna i starostwa knyszyñ-
skiego.
1.  Opracowanie „Ustawy dla 
Starostwa Knyszyñskiego”

Ustawa ta dok³adnie okre-
œla³a uprawnienia poddanych staro-
sty. Przyznawa³a kluczow¹ rolê 
wójtom, którzy nie tylko posiadali 

Choæ budowê Jeziora Zygmunta Augusta wielu przypisuje... Mistrzowi Twardo-
wskiemu, faktycznie powsta³o w latach 1553-1557 pod okiem Piotra 
Chwalczewskiego
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uprawnienia s¹dowe, ale przede 
wszystkim byli dozorcami mieszkañ-
ców podleg³ych wsi w zakresie 
obowi¹zków wobec króla, folwarku, 
pañszczyzny, podwód, mo¿liwoœci 
odejœcia ze wsi. Szczególnie 
przestrzegaæ nale¿a³o prawo wobec 
puszcz  kró lewskich ,  by  n ie  
przekraczaæ ich granic, sposobu 
pozyskiwania drewna na opa³ i do 
budowy domów ch³opskich. Dzier¿a-
wcy i wójtowie obowi¹zani byli pro-
wadziæ rejestr gospodarstw ch³o-
pskich, z zaznaczeniem ci¹¿¹cych na 
ch³opach obowi¹zków. Ustawa dla 
starostwa knyszyñskiego sta³a siê 
podstaw¹ zarz¹du dobrami królew-
skimi w Wielkim Ksiêstwie Lite-
wskim.
2. Uregulowanie sytuacji s¹downic-
twa Knyszyna poprzez organizacjê 
16.II.1554 r. na nowo s¹du knyszyñ-
skiego.
3. Utworzenie folwarku knyszyñ-
skiego jako zaplecza gospodarczego 
dworu królewskiego, który w 
póŸniejszym okresie sta³ siê centrum 
administracyjno-gospodarczym 
starostwa knyszyñskiego — obecnie 
Knyszyn Zamek.
4. Budowa w latach 1553-57 jeziora 
Zygmunta Augusta oraz licznych 
sadzawek przy dworze królewskim 
5. Rozbudowa Knyszyna, która nada-
³a miastu rezydencjonalny wygl¹d. 
Stworzy³ w Knyszynie nowy Rynek, 
który ³¹czy³ siê ze starym Rynkiem. 

Jak ka¿dy cz³owiek, Piotr 
Chwalczewski nie by³ wolny od wad. 
Mia³ córkê Annê (nie wspomina o 
niej w swej biografii W³adys³aw 
Pociecha), któr¹ wyda³ w 1562 r. za 

w³aœciciela dóbr jasionowskich 
Jerzego Iwanowicza Kurzenieckie-
go. W lustracji starostwa knyszyñ-
skiego z 1602 r. stwierdzono i¿ „wsie 
Kalinówka, Starowola, Jeszinówka, 
S³omianka, Choboty — wsi na grun-
cie starostwa knyszyñskiego zasa-
dzone, lecz je teraz trzymaj¹ panowie 
Kurzenieccy (Jan, Marcin, Jerzy), 
maj¹c je sobie za dziedziczne i 
podzielili siê jemi po ojcu swem 
Jerzym”. Z powy¿szego zapisu wyni-
ka i¿ Piotr Chwlaczewski sprezento-
wa³ córce wiano w postaci czterech 
wsi starostwa. Najprawdopodobniej 
to nadu¿ycie by³o przyczyn¹ jego 
odwo³ania z funkcji starosty kny-
szyñskiego. Jak jednak wynika z 
zapisu z 1602 r., posagu córce nie 
odebrano. 

Mimo tego incydentu, na-
le¿y stwierdziæ i¿ Piotr Chwalcze-
wski to postaæ znakomita. Jego 
zas³ugi dla starostwa knyszyñ-
skiego oraz dla samego Knyszyn s¹ 
ma³o znane mieszkañcom naszego 
miasta. Warto by³oby je upamiê-
tniæ, np. nadaj¹c jego imiê jednej z 
ulic Knyszyna.                                 •

Literatura:
“Polski S³ownik Biograficzny”, t. 4, 
1938.
J. Maroszek, “Pogranicze Litwy i 
Korony w planach Króla Zygmunta 
Augusta”, Bia³ystok 2000.
A. Malesiñska, “Knyszyn w XVIII w. 
— ¿ycie ma³ego miasta”, Biblioteka 
Goñca Knyszyñskiego, 2007.
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arek Olesiewicz swoim 
artyku³em na temat przy-Msz³oœci, a mo¿e  przesz³o-

œci knyszyñskiego liceum rozpêta³ 
¿yw¹ dyskusjê wœród absolwentów 
tej szko³y.

Co takiego siê sta³o, jakie 
zosta³y pope³nione b³êdy w zarz¹dza-
niu szko³¹, kto w³aœciwie „da³ plamê” 
i kto powinien siê wstydziæ? ¯eby na 
to odpowiedzieæ, musimy zadaæ so-
bie kolejne pytanie: czym charaktery-
zuje siê dobra szko³a?

Otó¿ wspó³czesna dobra 
szko³a to taka, która jest nie tylko do-
brze wyposa¿onym budynkiem, w 
którym przekazuje siê i nabywa wia-
domoœci, ale przede wszystkim miej-
scem, gdzie spotykaj¹ siê ludzie 
dlatego, ¿e sami tego pragn¹, wzbo-
gacaj¹c przy tym w³asn¹ osobowoœæ.

Szko³a powinna tworzyæ 
klimat zaufania, akceptacji i wolno-
œci, w którym otwartoœæ i dialog 
umo¿liwiaj¹ porozumienie i swobo-
dny przep³yw informacji Powinna 
stwarzaæ okazje do korzystania ze 
wszystkich dostêpnych Ÿróde³ wie-
dzy, takich jak ksi¹¿ka, prasa, 
internet, radio i telewizja, teatr, film, 
turystyka, wychowanie artystyczne 
(muzyka, plastyka, taniec) a tak¿e 
muzea i wystawy, oraz uczyæ jak do-

konywaæ w³aœciwej i pozytywnej 
selekcji materia³u dostarczanego 
przez wspomniane œrodki. Odnoszê 
czasami wra¿enie, ¿e w Knyszynie 
zbyt mocno weszliœmy w œwiat 
historii zapominaj¹c o teraŸniejszoœci 
i przysz³oœci. 

Oczywiœcie osi¹gniêcia 
uczniów zale¿¹ od jakoœci kszta³ce-
nia, od poziomu pracy nauczycieli i 
ich osobowoœci. Ju¿ Kochanowski 
pisa³: „Ten mi najmilszy nauczyciel 
bywa, który jako naucza, tak sam 
wykonywa”. Na poziom pracy szko-
³y wp³ywa równie¿ kilka innych 
czynników. Jednym z nich s¹ uzdol-
nienia m³odzie¿y, innym — wysoka 
motywacja, jeszcze innym — dobre 
przygotowanie, wysoki poziom wie-
dzy i umiejêtnoœci prezentowany na 
pocz¹tku kszta³cenia (i tu ma racjê 
Marek Olesiewicz mówi¹c o dobrej 
jakoœci kszta³cenia w gimnazjum). 
Jeszcze innym — jakoœæ œrodowiska 
rodzinnego. No i oczywiœcie nie za-
pominajmy o atmosferze panuj¹cej w 
szkole. Je¿eli dyrekcja jest niewydol-
na, niezale¿nie w jakiej szkole, to mo-
¿na tylko powiedzieæ „daremne ¿ale, 
pró¿ny trud bezsilne z³orzeczenia ...”. 

Osobnym problemem jest 
syndrom „ma³ego miasteczka”. 
Czasem odnoszê wra¿enie, ¿e czêœæ 

Czy to ju¿ koniec 
knyszyñskiego Liceum?

Czy to ju¿ koniec 
knyszyñskiego Liceum?

Dyskusji ci¹g dalszy

STANIS£AW FIEDOROWICZ
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m³odych ludzi, którzy zostaj¹ w 
ma³ych miejscowoœciach i wsiach to 
ludzie bez ambicji, przegrani, którzy 
edukacjê zakoñczyli na szkole zawo-
dowej lub œredniej. Teraz najczêœciej 
pracuj¹ za 1200 z³, przepijaj¹c swoj¹ 
wyp³atê. Zdarzaj¹ siê oczywiœcie wy-
j¹tki. Ludzie jako istoty stadne, lubi¹ 
bawiæ siê w grupie, a — niestety — w 
ma³ych miasteczkach trudno o to.

Jest taki wiersz Piotra Ma-
cierzyñskiego (z tomu "Odrzuty") o 
ma³ych miasteczkach:

czasem to nawet lubiê te ma³e 
miasteczka
czasem bo tak na co dzieñ to zgadzam 
siê z Burs¹

lecz gdzie indziej jest taki snobizm 
gdy przyje¿d¿a poeta
i pe³na sala œwiec na sto³ach do 
wierszy cynika
a poezjê rozumie tylko tych trzech 
pijanych pod œcian¹

I lubiê tego malarza który w ogóle nie 
czuje perspektywy
i jeszcze tego perkusistê co gra 
szybciej ni¿ reszta zespo³u
i powiedzieæ im o tym bo nikt siê tak 
nie obra¿a jak oni

a potem ten strach w oczach gdy idê 
ulic¹ wieczorem
a po³owa ch³opaków z miasteczka 
szuka mnie ze sztachetami
ale ja im to wybaczam bo nikt na 
œwiecie siê tak nie anga¿uje

i nikt tak dobrze jak mieszkañcy 
ma³ych miasteczek
nie bije w mordê.

A teraz kilka wspomnieñ z 
okresu kiedy szko³a rozkwita³a. W 
roku 1974 przysz³o mi wybieraæ 
szkolê. Bez wahania swoje kroki 
skierowa³em do LO w Knyszynie. 
Czym siê kierowa³em? Ka¿dy z nas 
ma w swoim ¿yciu jakieœ marzenia, 
uzdolnienia i chcia³by je rozwijaæ i do 
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Zabawa szkolna, rok 1976. K. i R. Siemieñczuk, S. Fiedorowicz
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nich d¹¿yæ. Moj¹ najwiêksz¹ pasj¹ 
by³a zawsze muzyka i kiedy bêd¹c w 
VIII klasie S.P. uczestniczy³em w 
Konkursie Piosenki Radzieckiej (taki 
wówczas by³), to w eliminacjach 
gminnych bra³ udzia³ zespó³ muzy-
czny z LO w Knyszynie. Wiedzia³em, 
¿e muszê w nim zagraæ w i wnieœæ do 
niego parê nowych pomys³ów — no i 
tak siê sta³o (cz³onkowie zespo³u to: 
Edward Malko, Wies³aw Malko, 
Ryszard Siemieñczuk, Krzysztow 
Siemieñczuk, Stanis³aw Fiedoro-
wicz, Tadeusz Czajkowski, Krysty-
na Wêgrzynowicz, Krzysztof Ka-
miñski, Andrzej Chodorowski).

Dlaczego o tym wspomi-
nam? Bo jak ju¿ napisa³em, szko³a 
musi czymœ ka¿dego przyci¹gaæ. Mo-
¿e to byæ sport na wysokim poziomie, 
zespó³ muzyczny, orkiestra dêta (czy 
ktoœ jeszcze pamiêta pana Przytom-
skiego?), œwietni nauczyciele itp.

Przypomnijmy sobie te cu-
downe „odrabianki” z panem Franci-
szkiem Krucza³¹, te dyskoteki, na 
które przyje¿d¿ali uczniowie m.in. z 
monieckiego liceum.

Czy ktoœ jeszcze pamiêta tê 
wspania³¹ dru¿ynê pi³karsk¹ (Kobe-
szko, Michelis, Adamski i wielu 
innych wspania³ych ch³opaków).

Dlaczego za moich czasów 
tylu chêtnych do nauki w LO Kny-
szyn by³o z Moniek, Tykocina, Kory-
cina, Jasionówki, o pomniejszych 
miejscowoœciach nie wspomnê.

My uczniowie tamtego „sta-
rego” Liceum wspominamy go z ³e-
zk¹ w oku. Dosta³em wiele sygna³ów 
od swoich by³ych kolegów szkol-
nych, którzy z niedowierzaniem 
przyjêli wiadomoœæ o nadchodz¹cej 
katastrofie. Tak, dla nas absolwen-
tów to bêdzie katastrofa!                •
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Studniówka, rok 1977.



Turniej Wsi Partnerstwa o 
Koronê Królewskiego 

Goœciñca Podlasia

Dorota i Edward Purzeccy oraz 
niecodzienny œrodek transportu w 

Bia³ko, ¿ó³tko czy ca³e jajko...? 
Knyszyñski burmistrz bije pianê.

Wybór najsmaczniejszej 
babki ziemniaczanej

Fot. Krzysztof Bagiñski

Bukiet gminy Knyszyn w konkursie 
“Coœ z niczego”
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