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    ¯YCZENIA

¯yczymy, by radoœæ
i pokój Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia 
towarzyszy³y 

wszystkim 
mieszkañcom Gminy 
Knyszyn przez ca³y 

Nowy Rok. Aby by³ to 
rok szczêœliwy 

i spe³ni³ wszystkie 
oczekiwania.

Rada Miejska w Knyszynie 

Niech Œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia up³yn¹ wœród 
bliskich, przy staropolskich 
kolêdach i zapachu 
œwierkowej ga³¹zki.
Niech Nowy Rok przyniesie 
pomyœlnoœæ i szczêœcie!

Czytelnikom “Nowego Goñca 
Knyszyñskiego” — Redakcja 

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia wielu 
g³êbokich i radosnych 
prze¿yæ, wewnêtrznego 
spokoju, wytrwa³oœci 
i szczêœcia, zaœ
w nadchodz¹cym 2010 
roku samych sukcesów.

Mieszkañcom Gminy 
Knyszyn ¿yczy 
burmistrz
Andrzej Matyszewski
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AKTUALNOŒCI

Stowarzyszenie Królewski Goœci-
niec Podlasia otrzyma³o do rozdys-
ponowania œrodki finansowe. Na co 
one bêd¹ przeznaczone i kto mo¿e 
siê o nie staraæ?
Pieni¹dze bêd¹ przyznawane w 
zakresie 4 dzia³añ. Na odnowê wsi — 
mog¹ ubiegaæ siê gminy, instytucje 
kultury, zwi¹zki wyznaniowe b¹dŸ 
organizacje po¿ytku publicznego. 
Na ró¿nicowanie w kierunku dzia³al-
noœci nierolniczej — o dofinansowa-
nie mo¿e staraæ siê rolnik lub jego do-
mownik, który chcia³by mieæ dzia³al-
noœæ agroturystyczn¹ czy wytwarzaæ 
produkty energetyczne z biomasy.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw to konkurs dla osób fizy-
cznych (lub prawnych), które prowa-
dz¹ b¹dŸ chc¹ prowadziæ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹. [Pomocy udziela siê z 
tytu³u podjêcia lub rozwoju dzia³al-
noœci w zakresie: us³ug dla gospo-
darstw rolnych lub leœnictwa; sprze-
da¿y; rzemios³a i rêkodzielnictwa; 
us³ug budowlanych, turystycznych, 
transportowych; przetwórstwa pro-
duktów rolnych lub leœnych; magazy-
nowania lub przechowywania 
towarów; przetwarza-nia biomasy; 
rachunkowoœci, doradztwa lub us³ug 
finansowych. Przyp.: ES]
Z kolei w ramach ma³ych projektów  
o œrodki ubiegaæ siê mog¹ zwi¹zki 
wyznaniowe, osoby fizyczne czy 
fundacje i stowarzyszenia. Z dofinan-

sowañ z tego dzia³ania mo¿na m.in. 
organizowaæ szkolenia i imprezy 
kulturalne, poszerzaæ dostêp do 
Internetu, dzia³aæ na rzecz promocji   
i kultywowania dziedzictwa kulturo-
wego czy rozwijaæ turystykê.
Pieni¹dze trafi¹ do osób (b¹dŸ insty-
tucji) dzia³aj¹cych na terenie 4 gmin 
Stowarzyszenia. Warto zapisaæ siê 
te¿ do samego Stowarzyszenia — 
wówczas przy ocenie projektu, bêd¹ 
przyznawane dodatkowe punkty. De-
cyzje rozstrzygaj¹ce konkurs bêdzie 
podejmowa³o Stowarzyszenie.
Jak du¿e s¹ to fundusze?
Na dzia³anie z odnowy wsi mamy 
600 tys. z³ (tu mo¿na dostaæ dofinan-
sowanie 75% kosztów operacji),       
100 tys. z³ na ró¿nicowanie w kierun-
ku dzia³alnoœci nierolniczej i 100 tys. 

Stowarzyszenie Królewski Goœciniec Podlasia zrzesza 4 gminy: Dobrzyniewo Du¿e, 
Krypno, Jasionówkê i Knyszyn. Wkrótce rusza konkurs, w którym ich mieszañcy bêd¹ 
mogli ubiegaæ siê o œrodki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na co mog¹ byæ 
przeznaczone i jak je zdobyæ odpowiada koordynator realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju — Andrzej Zdanowicz.

Mamy ponad 800 tys. z³ do rozdania

 Andrzej  Zdanowicz
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z³ na tworzenie mikroprzedsiê-
biorstw (tu mo¿na otrzymaæ 50% 
kosztów dzia³ania). 25 tys. z³ jest 
przeznaczonych na ma³e projekty.
Czy ju¿ mo¿na sk³adaæ wnioski 
konkursowe?
Na razie jeszcze nie. Konkurs zosta-
nie oficjalnie og³oszony 29 grudnia w 
„Gazecie Wyborczej” i na stronach 
internetowych Urzêdu Marsza³ko-
wskiego i naszego stowarzyszenia: 
www.krolewskigosciniecpodlasia.pl 
Nabór wniosków bêdzie trwa³ od      
1 lutego do 2 marca 2010 r. 
W jaki sposób nale¿y taki wniosek 
z³o¿yæ?
Trzeba zrobiæ to osobiœcie w siedzi-
bie Stowarzyszenia. Najlepiej wczeœ-
niej umówiæ siê telefonicznie. Gdy 
ruszy konkurs, z wzorami doku-
mentacji mo¿na bêdzie zapoznaæ siê 
na naszej stronie internetowej.
Czy ten konkurs to jednorazowe 
dzia³anie?
Nie. To dopiero pierwszy konkurs na 
podzia³ œrodków. Do 2015 r. bêd¹ ta-
kie konkursy organizowane co roku. •
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AKTUALNOŒCI

Spotkanie informacyjne przed 
og³oszeniem konkursuF
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Siedziba Stowarzyszenia KGP 
mieœci siê w Dobrzyniewie Du¿ym 
przy ul. Bia³ostockiej 23.

Kontaktowaæ siê nale¿y z 
Andrzejem Zdanowiczem 
pod nr. tel.: 660 374 995

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Spotkanie informacyjne

5 grudnia w Urzêdzie Miej-
skim w Knyszynie odby³o siê spotka-
nie informacyjne przed og³oszeniem 
konkursu na sk³adanie wniosków do 
Stowarzyszenia Królewski Goœci-
niec Podlasia. W konkursie bêd¹ roz-
dysponowane œrodki finansowe z 
unijnego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (dzia³anie Leader). 

Spotkanie poprowadzi³ 
koordynator LSR, Andrzej Zdano-
wicz. Wziêli w nim udzia³ mieszkañ-
cy gminy oraz przedstawiciele orga-
nizacji pozarz¹dowych (Knyszyñ-
skiego Towarzystwa Regionalnego)  
i pracownicy samorz¹du. 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

RED
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AKTUALNOŒCI

iejski Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Knyszynie Mzakoñczy³ z dniem 30 li-

stopada realizacjê projektu systemo-
wego pt. „B¹dŸ pewna i niezale¿na”  
z Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki wspó³finansowanego ze 
œrodków Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego 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 ko-
biet niepracuj¹cych w wieku akty-
wnoœci zawodowej korzystaj¹cych ze 

   Zakoñczono projekt

“B¹dŸ pewna i niezale¿na”
ANNA ROSZKOWSKA

Spotkanie podsumowuj¹ce projekt

Fot.: K. Bagiñski
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AKTUALNOŒCI

œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
poprzez zastosowanie aktywnej 
integracji i pracy socjalnej. W zwi¹-
zku z zawartymi kontraktami socja-
lnymi 15 kobiet  ukoñczy³o szkolenie 
z wynikiem 100%.

25 paŸdziernika odby³a siê 
jednodniowa wycieczka do Warsza-
wy beneficjentek projektu z osobami 
towarzysz¹cymi. 25 listopada kiero-
wnik projektu na posiedzeniu Komi-
sji Rady Miejskiej zapozna³a w³adze 
gminy z celami i dzia³aniami 
projektu, jak równie¿ podsumowa³a 
jego efekty i omówi³a rezultaty. 

Realizacjê „B¹dŸ pewna i 
niezale¿na” zakoñczy³o spotkanie 
zorganizowane na sali konferencyj-

nej Urzêdu Miejskiego beneficjen-
tek z kadr¹ projektu i burmistrzem 
Knyszyna. Panie podzieli³y siê z 
kadr¹ swoimi doœwiadczeniami 
zdobytymi na szkoleniach. Udzia³ w 
projekcie wzmocni³ ich wiarê we 
w³asne mo¿liwoœci, podniós³ ich 
samoocenê oraz wyposa¿y³ w wie-
dzê niezbêdn¹ w poszukiwaniu 
pracy. Ponadto chêtnie wziê³yby 
udzia³      w projekcie systemowym, 
który jest planowany do realizacji w 
2010 roku, jak równie¿ poleci³yby go 
œmia³o dla tych kobiet, które jeszcze 
nie bra³y udzia³u w projekcie. 

Udzia³ w projekcie zakoñ-
czono wrêczeniem certyfikatów 
beneficjentkom.                               •Jan Kakareko wœród laureatów kategorii Lider Biznesu 

firmy. Przemawia pose³ Józef Klim

Na spotkaniu podsumowuj¹-
cym projekt “B¹dŸ pewna       
i niezale¿na” burmistrz Kny-
szyna, Andrzej Matyszewski 
wrêczy³ wszystkim jego 
uczestniczkom certyfikaty
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14 listopada grupa uczniów z Zespo³u 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Kny-
szynie oraz z Zespo³u Szkó³ w Kali-
nówce Koœcielnej dzia³aj¹ca w ra-
mach Miêdzyszkolnego Ko³a Przyro-
dniczo-Turystycznego uczestniczy³a 
w wycieczce „Szlakiem Branickich”.

Wyjazd, a tak¿e zajêcia ko³a 
przyrodniczo-turystycznego s¹ dzia-
³aniami realizowanymi w ramach 
projektu nr WND-POKL.09.01.02-
20-143/09 „Otwieramy drzwi… — 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów szkó³ gminy Knyszyn” 
wspó³finansowanego przez Uniê 
Europejsk¹ w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego.

Program wycieczki obejmo-
wa³ zwiedzanie zespo³u pa³acowo-
parkowego w Bia³ymstoku — 
dawnej siedziby rodziny Branickich. 
Nastêpnie wys³uchaliœmy historii 
powstania Bazyliki Mniejszej 
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii 
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AKTUALNOŒCI

Panny oraz Ratusza Miejskiego. 
Zwiedzaliœmy równie¿ cerkiew œw. 
Miko³aja.

W dalszym etapie nasza 
wycieczka prowadzi³a do barokowe-
go pa³acu Jana Klemensa i Izabeli 
Branickich w Choroszczy. Pa³acyk 
zachwyca piêknym po³o¿eniem na 
wyspie otoczonej wod¹ oraz odresta-
urowanymi wnêtrzami.

Po przybyciu do Tykocina 
zwiedzaliœmy Koœció³ p.w. Trójcy 
Przenajœwiêtszej, dawny alumnat 
wojskowy, dzielnicê ¿ydowsk¹ z sy-
nagog¹ i Domem Talmudycznym. 
Wyjazd zakoñczyliœmy ogniskiem     
i pieczeniem kie³basek.

Podczas trwania wycieczki 
dowiedzieliœmy siê du¿o, nie tylko    
o mecenacie rodziny Branickich nad 
stolic¹ naszego województwa, ale 
równie¿ o historii Bia³ostocczyzny. 
S³owem: „cudze chwalicie, swego 
nie znacie…”                                    •

MARTA BARTNIK
ANNA CHOWAÑSKA
KRZYSZTOF CHOWAÑSKI

Ko³o przyrodniczo-turystyczne

Wycieczka szlakiem 
Branickich

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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AKTUALNOŒCI

ak efektywnie powinny wspó³-Jpracowaæ organizacje pozarz¹-
dowe i samorz¹dy? Jak wspólnie,    
i dlaczego wspólnie, aplikowaæ po 
œrodki z UE? W jaki sposób pisaæ    
i rozliczaæ projekty unijne? Wszys-
tkiego mo¿na by³o dowiedzieæ siê na 
cyklu szkoleñ skierowanych do 
osób dzia³aj¹cych w organizacjach 
pozarz¹dowych w powiecie 
monieckim. 

Z Knyszyna wziê³y w nich 
udzia³ Agnieszka Wysocka, Ka-
tarzyna Wysocka-Szuj, Urszula 
Sidorska i Ewelina Sadowska z 
Knyszyñskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta. Bazuj¹c na wiedzy 

zdobytej na szkoleniach ma powstaæ 
projekt dotycz¹cy ochrony i promocji 
knyszyñskiego dziedzictwa kulturo-
wego.

Zachêcamy do wsparcia 
naszego stowarzyszenia 1% poda-
tku (wiêcej na ok³adce).

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

Czêœæ uczestników wycieczki na tle pa³acyku w Choroszczy 
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Szkolenie dla NGOs

Rozdanie certyfikatów po szkoleniach

RED
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AKTUALNOŒCI

istopad to tradycyjny czas 
wró¿enia przysz³oœci. Zapro-Lsiliœmy w tym miesi¹cu klasy 

0-III oraz dzieci przedszkolne na 
zajêcia ph. “Hokus-pokus mandra-
gora na wró¿enie pora”. Podczas 
spotkañ najm³odsi za pomoc¹ lania 
wosku, magicznych losów czy wê-
drówki butów, dowiadywa³y siê        
o swojej przysz³oœci, a wszystko to 
przy weso³ej i skocznej muzyce. 
Mnóstwo uciechy, radoœci da³y 
dzieciom te spotkania. W przerwach 
czytaliœmy wiersze i krótkie opowia-
danka o œw. Andrzeju i wró¿bach.

Spotkania dla klas 0-III to cykl 
proponowany od wielu lat. W oparciu 
o ksi¹¿ki dzieciêce, przekazaliœmy 
przez te lata mnóstwo informacji, a w 

wielu dzieciach zaszczepiliœmy chêæ 
czytania.

W nadchodz¹cym 2010 roku 
wychodzimy z now¹ inicjatyw¹.

Zapraszamy dzieci w wieku   
3-6 lat nieuczêszczaj¹ce do przed-
szkola, wraz z rodzicem, na cykliczne 
spotkania ph. “W czarodziejskim 
œwiecie bajek”. Gwarantujemy œwie-
tn¹ zabawê, mi³¹ atmosferê oraz 
wiele ciekawych i przydatnych infor-
macji, np. jak spêdziæ z dzieckiem 
czas wolny. Spotkania odbywaæ siê 
bêd¹ jeden raz w tygodniu, w dwugo-
dzinnym cyklu. Zaproponujemy gry  
i zabawy, konkursy, zajêcia plasty-
czne, a wszystko to w oparciu o tekst 
literacki. Zapisy ju¿ od dziœ w 
bibliotece.  Zapraszamy.                   •

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Spotkajmy siê w bibliotece

Najm³odsi w czasie zajêæ w bibliotece
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AKTUALNOŒCI

lasa II ze Szko³y Podstawo-
wej w Kalinówce Koœcielnej K4 grudnia przygotowa³a 

swoim rodzicom niespodziankê — 
inscenizacjê „Co s³ychaæ w lesie?”.

Dzieci lubi¹ na zajêciach 
bawiæ siê w teatr, wiêc postanowi³y 
pokazaæ to rodzicom. Wczeœniej 
zrobi³y maski i elementy dekoracji. 

Swoje zainteresowania roz-
wijaj¹ na zajêciach ko³a teatralnego 

w ramach projektu „Otwieramy 
drzwi… — wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkó³ Gminy 
Knyszyn” wspó³finansowanego 
przez Uniê Europejsk¹ w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go. Jakie przedstawienie przygoto-
wuj¹ w tej chwili na zajêciach tego 
ko³a? — jest na razie tajemnic¹. 

                            •

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

„Otwieramy drzwi…” — wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów szkó³ Gminy Knyszyn

Co s³ychaæ w lesie?

JANINA HUJDA

Drugoklasiœci do przedstawienia samodzielnie wykonali maski
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ROLNICTWO

“Samodzielny program na rzecz poprawy 
bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwie rolnym — 
Knyszyn 2009”

Konkurs dla rolników

26 listopada podczas sesji 
Rady Miejskiej w Knyszynie odby³o 
siê podsumowanie konkursu „Na 
najlepsz¹ realizacjê zadañ samo-
dzielnego programu na rzecz 
poprawy bezpieczeñstwa pracy w 
gospodarstwie rolnym”. 

Konkurs przeprowadzony 
zosta³ na terenie gminy Knyszyn. 
Jego organizatorami byli: Placówka 
Terenowa KRUS w Moñkach, Urz¹d 

Miejski w Knyszynie i Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna w Knyszynie.

Konkurs mia³ upowsze-
chniæ wœród rolników zasady bezpie-
czeñstwa pracy i wdra¿anie ich we 
w³asnym gospodarstwie rolnym. 
Chêæ udzia³u w konkursie zadeklaro-
wa³o 14 osób z gminy Knyszyn. 

W czerwcu, podczas wizy-
tacji w gospodarstwach, ustalono 
wystêpuj¹ce zagro¿enia wypadkowe 

oraz omówiono z roln-
ikami sposób ich likwi-
dacji. Komisja konkurso-
wa zwraca³a tak¿e uwagê 
na ³ad i porz¹dek na tere-
nie gospodarstw rolnych. 
Osoby uczestnicz¹ce w 
konkursie otrzyma³y bro-
szury prewencyjne, doty-
cz¹ce bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie rolnym. 

ROMUALD LULKIEWICZ
Placówka Terenowa KRUS w Moñkach

Kazimierz Kakareko ze wsi 
Ogrodniki wygra³ konkurs 
organizowany przez KRUS, 
Urz¹d Miejski w Knyszynie 
i OSP w Knyszynie.F
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ROLNICTWO

W sk³ad komisji konkurso-
wej wchodzili: Romuald Lulkiewicz 
(przewodnicz¹cy) z KRUS PT         
w Moñkach, Urszula Pu³awska,        
z Urzêdu Miejskiego w Knyszynie 
oraz Sebastian Zdanowicz z OSP     
w Knyszynie. 

Podczas ponownej wizyta-
cji gospodarstw w paŸdzierniku br. 
potwierdzono wykonanie 31 zadañ 
prewencyjnych, poprawiaj¹cych stan 
bezpieczeñstwa na terenie gospo-
darstw rolnych. 

Zwyciêzcy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Kasê Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny 
w Bia³ymstoku i Urz¹d Miejski w 
Knyszynie. Wszyscy uczestnicy w 
ramach promocji otrzymali œrodki 
ochrony pracy w postaci rêkawic 
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roboczych, masek przeciwpy³owych, 
okularów ochronnych i ochronników 
s³uchu.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Kazimierz Kakareko,
zam. Ogrodniki,
II miejsce Maciej Wysocki,
zam. Nowiny Kasjerskie,
III miejsce S³awomir Roszkowski, 
zam. Chobotki,
IV miejsce Wojciech Kakareko, 
zam. Guzy, 
V miejsce Alfred Snarski, 
zam. Czechowizna, 
VI miejsce Stanis³aw Kakareko, 
zam. Guzy,
oraz wyró¿niono gospodarstwo rolne 
Wies³awa ̄ ak, zam. Guzy.

•

Wyró¿nieni rolnicy z przewodnicz¹cymi Rady Miejskiej, burmistrzem Knyszyna i 
przedstawicielem KRUS
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AKTUALNOŒCI

espó³ muzyczny w Szkole Pod-Zstawowej, a póŸniej w Zespole 
Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej za-
wsze cieszy³ siê du¿ym zaintere-
sowaniem wœród m³odzie¿y szkolnej. 
Na zajêciach tych uczniowie uzdol-
nieni muzycznie maj¹ szansê reali-
zowania swoich zainteresowañ, to 
znaczy uczenia siê gry na instrumen-
tach muzycznych, takich jak: key-
board, gitara, flet oraz doskonalenia 
swego warsztatu wokalnego.

Wœród absolwentów szko³y, 
a zarazem zespo³u muzycznego s¹ 
tacy, którzy zasilili szereg ró¿nych 
zespo³ów muzycznych (Artur Mnich, 
Waldemar Siuchno), a tak¿e tacy, 
którzy s¹ zawodowymi aktorami, 
wystêpuj¹cymi czêsto w telewizji 
(Grzegorz Gur³acz). 

W bie¿¹cym roku szkolnym 
zajêcia  zespo³u muzycznego 
realizowane s¹ w ramach projektu nr 
WND-POKL.09.01.02-20-143/09 

Kalinówka Koœcielna:

Zespó³ muzyczny
STANIS£AW FIEDOROWICZ
opiekun zespo³u

Zespó³ muzyczny dzia³aj¹cy w Kalinówce Koœcielnej

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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AKTUALNOŒCI

„Otwieramy drzwi…— 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów 
szkó³ Gminy Knyszyn” 
wspó³finansowanego 
przez Uniê Europejsk¹ 
w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³e-
cznego. Z tych¿e œrod-
ków zakupione zosta³y 
dla zespo³u instrumenty 
muzyczne: 2 gitary 
akustyczne oraz key-
board i materia³y dyda-
ktyczne.

Dzisiaj w Ze-
spole Szkó³ w Kalinó-
wce Koœcielnej mamy 
bardzo uzdolnion¹ m³o-
dzie¿. Je¿eli ktoœ chce 
siê o tym przekonaæ, zapraszamy na 
uroczystoœci szkolne czy œrodowi-
skowe. Je¿eli nie ma takiej mo¿liwo-
œci, mo¿na pos³uchaæ naszych piose-
nek na p³ytach, których mamy ju¿ 
trzy w swojej kolekcji. 

Najnowsza nasza p³yta, 
któr¹ dedykujemy wszystkim czytel-
nikom Goñca Knyszyñskiego nosi 
tytu³ „Kolêdy i pastora³ki z lamusa”.

•

Na p³ycie gra zespó³ "Hu-
mor" w sk³adzie: Anna Andraka, Iza-
bela Do³¿yk, Alicja Jurgiel, Magale-
na Kakareko, Katarzyna Wojtach. 
Wystêpuj¹ równie¿: Karolina Karej-
wo, Anna Skutnik, Ewelina Kochañ-
ska, Paulina Kochañska, Sandra 
Kochañska i Zuzanna Jaromiñska.

W tej chwili w zespole s¹: 
Karolina Karejwo, Anna Skutnik, 
Ewelina Kochañska,  Paul ina 
Kochañska, Sandra Kochañska, Mo-
nika Poliñska, Zuzanna Jaromiñska, 
Aleksandra Niemotko, Anna Olszyñ-
ska, Marta £otowska, Weronika 
Lipiszko, Izabela Ko³odziejska, 
Mariusz £azarczyk, Rafa³ Jurgiel, 
Dawid Go³êbiewski, Paulina Jurgiel   
i  Monika Malinowska.

u

u

P³yta “Kolêdy i pastora³ki z lamusa”
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WYDARZENIA

— Za wybitn¹ dzia³alnoœæ na rzecz 
powszechnej ochrony zdrowia        
i ¿ycia ludzkiego, upowszechnianie 
wartoœci spo³ecznych i charytaty-
wnych, w tym za aktywne zaan-
ga¿owanie w Dzia³alnoœæ Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a na terenie 
województwa podlaskiego — 
uzasadnia³a komisja Odznaki Hono-
rowej, która tym roku przyzna³a 
Tomaszowi Krawczukowi to wyró¿-
nienie.

Se jmik  Wojewódz twa  
Podlaskiego Odznakê Honorow¹ 
ustanowi³ w 2006 r. Przyznaje siê j¹ 
osobom fizycznym i prawnym, które 
ca³okszta³tem dzia³alnoœci publi-
cznej, spo³ecznej i zawodowej, 
przyczyni³y siê wybitnie do rozwoju  
i promocji województwa podlaskie-
go. Mo¿na j¹ otrzymaæ tylko raz. 

Odznaka dla osób fizy-
cznych ma kszta³t medalu wykonane-
go z metalu w kolorze oksydowanego 
srebra. Na czerwono emaliowanej 
tarczy widnieje herb województwa 
podlaskiego ujêty wieñcem ze styli-
zowanych ga³¹zek wawrzynu. Na 
odwrotnej stronie umieszczony jest 
kolejny numer odznaki, a ca³oœæ 
okala napis “Za zas³ugi dla Wojewó-
dztwa Podlaskiego”. Odznakê nosi 

siê zawieszon¹ na czterobarwnej 
(bia³o-czerwono-¿ó³to-niebieskiej) 
wst¹¿ce w barwach flagi wojewó-
dzkiej.                                               •

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego

dla Tomasza Krawczuka

Odznaka (nr 078) przyznana Tomaszo-
wi Piotrowi Krawczukowi

ES
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11 grudnia knyszyñski chór 
wzi¹³ udzia³ w koncercie kolêd w 
Akademii Muzycznej w Bia³ymsto-
ku. Wystêpy podsumowa³y projekt 
„Œpiewaj¹ca Polska”, w ramach 
którego dzia³a³ Bel Canto. — Chór 
wyst¹pi³ wspaniale, a atmosfera 
koncertu by³a iœcie œwi¹teczna —      
o koncercie opowiada Jadwiga 
Konopko. — Najwa¿niejsze by³o 
chyba to, ¿e dostaliœmy na nim 
zaproszenie do wziêcia udzia³u w 
kolejnej edycji projektu „Œpiewaj¹ca 
Polska” — uzupe³nia dyrektor KOK.

„Œpiewaj¹ca Polska”, to 
projekt ministerialny, bardzo wyso-
kiej rangi. W jego ramach organi-

zowanych jest wiele koncertów, 
równie¿ zagranicznych. Dziêki 
uczestnictwu w projekcie, uzdolnio-
n¹ wokalnie m³odzie¿¹ z Knyszyna 
opiekuje siê profesjonalna dyrygen-
tka. W styczniu odbêdzie siê konkurs 
na kolejne granty ze „Œpiewaj¹cej 
Polski”, o które bêdzie stara³ siê tak¿e 
Bel Canto. 

Chór, choæ dzia³a od nieda-
wna, ju¿ odnosi du¿e sukcesy. Zdoby³ 
pierwsze miejsce wœród 26 chórów 
szkolnych z naszego województwa. 
Otrzyma³ tak¿e trzeci¹ nagrodê na 
Konkursie Moniuszkowskim.           •

ES

Podsumowanie „Œpiewaj¹cej Polski”:

Chór Bel Canto na koncercie kolêd

Fot.: K. Bagiñski

Chór Bel Canto dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
podczas jednego z tegorocznych wystêpów

WYDARZENIA
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SZTUKA

Artysta prowadzi warsztaty terapii zajêciowej

— Ryszard Bo³towicz to artysta 
ludowy, który rzeŸb¹ pasjonuje siê od 
15 lat. Wspó³pracujemy ju¿ od da-
wna, to nie jest jego pierwsza wysta-
wa w Knyszynie — o twórcy opowia-
da Jadwiga Konopko, dyrektor 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury. — 
Jego rzeŸby s¹ proste, ale jednocze-
œnie piêkne. Ka¿da ma swojego 
ducha — dodaje.

Artysta tworzy w ró¿nych 
gatunkach drewna. Zazwyczaj jest to 
materia³ niemalowany, czasem 
zabezpieczony tylko pokostem.  

Najpopularniejsze rzeŸby Ryszarda 
Bo³towicza to chyba ludowe œwi¹tki, 
jednak¿e tematyka jego prac jest 
niezwykle ró¿norodna. S¹ szopki czy 
anio³ki, ale te¿ piêkne florystyczne 
p³askorzeŸby. 

Prace artysty znajduj¹ siê na 
ca³ym œwiecie (spod jego d³uta 
wysz³y m.in. du¿e rzeŸby witaj¹ce 
nas przed wjazdem do Supraœla), 
jednak sam twórca twierdzi, ¿e ze 
swoimi rzeŸbami trudno mu siê 
rozstawaæ — do ka¿dej podchodzi 
bardzo osobiœcie. Mimo to, po wysta-

wie zostawi³ w Knyszynie 
œlicznego anio³ka — „¿eby 
nam siê darzy³o w Nowym 
Roku!”.

Wystawa prac Ryszarda 
Bo³towicza trwa³a od 13 
do 16 grudnia. W nie-
dz ie l ê  zwiedza l i  j¹  
mieszkañcy Knyszyna,  
w ci¹gu tygodnia przy-
chodzi³y klasy szkolne. 
Podczas prezentowania 
wystawy rzeŸbiarz pro-
wadzi³ tak¿e warsztaty 
terapii zajêciowej. W ich 
trakcie pokazywa³ tajni-
ki swojej pracy.
                                        •

Knyszyñski Oœrodek Kultury:

Wystawa rzeŸb Ryszarda Bo³towicza

ES
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SZTUKA

Zwiedzanie wystawy rzeŸb 
Ryszarda Bo³towicza w 
Knyszynie

Fot.: Jadwiga Konopko
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HISTORIA

Wst¹pi ³  do nas  jakiœ  
cz³owiek i powiedzia³, ¿e dzisiejszej 
nocy, z 20 na 21 czerwca [1941 r.] o 
godzinie 3 rano Hitler wyda wojnê 
Sowietom. Tej nocy nie spaliœmy, by 
sprawdziæ czy to siê sprawdzi. I siê 
sprawdzi³o. Lotnictwo niemieckie 
zbombardowa³o sk³ady paliwa w 
Moñkach i liniê kolejow¹ — odciêto 
wszelkie dostawy. W okolicach 
Knyszyna zbombardowano sk³ad 
amunicji. (...)

Niemcy podpalali domy 
zamieszkiwane przez ¯ydów. Dosz³a 
do nas wiadomoœæ, ¿e p³onie 
Trzcianne, gdzie mieszkali ¯ydzi. 
Nieopodal naszego gospodarstwa sta³ 
m³yn ¿ydowski. Jego w³aœciciele 

Wojska niemieckie i 
radzieckie w Knyszynie 
1941r., 1944 r.

wiedzieli jak Niemcy traktuj¹ ̄ ydów. 
Jako s¹siedzi przenieœli siê do nas na 
dobê do stodo³y. Przysz³a owa 
s¹siadka do mojej matki i poprosi³a 
no¿yce. Za jakiœ czas zachodzi do 
nich mama, a ¯ydówka obcina d³ug¹ 
brodê swemu staremu mê¿owi  a¿eby 
nie rzuca³o siê w oczy, ¿e to jest ̄ yd. 

Oddzia³y sowieckie cofa³y 
siê w nie³adzie, zdezorganizowane. 
Wszyscy, grupkami lub w pojedynkê 
szli w kierunku wschodnim. Pewne-
go poranka przyszed³ jeden ¿o³nierz 
sowiecki, chyba to by³ Kirgiz i prosi³ 
o jedzenie. Mówi³, ¿e trzy doby nic 
nie jad³ i jest bardzo g³odny. Moja 
mama nakarmi³a go i da³a ze sob¹ 
kanapkê  to¿ to ¿o³nierz i nie jest nic 

Gdyby ktoœ szuka³ we wspomnieniach Stanis³awa Wysockiego 
szczegó³owych faktów dotycz¹cych najwiêkszego z XX-wiecznych 
konfliktów, raczej ich nie znajdzie. Nie bêdzie te¿ tu prezentacji strate-
gicznych poczynañ dwóch walcz¹cych mocarstw, ani skrupulatnie 
przedstawionej historii wojennych losów Knyszyna. Stanis³aw Wysocki 
przekazuje natomiast coœ wiêcej — wprowadza czytelnika w  brutalne 
czasy wojny i przechodz¹cego frontu widziane oczyma prostego cywi-
la. Czêœæ to osobiste wspomnienia, inne nie bêd¹ obce wielu starszym 
knyszynianom. Odleg³e i chaotyczne, mo¿e wymagaj¹ce dopowie-
dzeñ, ale ci¹gle ¿ywe. S¹ w nich Niemcy, Rosjanie, s¹ s¹siedzi ̄ ydzi...

W tym “Goñcu” urywki relacji dotycz¹ce czasów, gdy Knyszyn 
przechodzi³ spod jednej okupacji pod drug¹. Najpierw w 1941 r., po 
ataku Hitlera na Zwi¹zek Radziecki, potem w 1944 r., gdy “wyzwala³y” 
nas wojska sowieckie.
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winien... Ale by³o i tak, ¿e wycofuj¹-
ce siê oddzia³y by³y niebezpieczne. 
Jakiœ kilkuosobowy oddzia³ przecho-
dz¹c przez wieœ Chrabo³y zastrzeli³ 
wygl¹daj¹c¹ z okna kobietê. Jeœli 
mnie pamiêæ nie myli po tylu latach, 
by³a to Laskowska. (...)

W kilka dni od wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej Kny-
szyn spodziewa³ siê wejœcia Niem-
ców. Delegacja knyszynian, same 
kobiety, czeka³a na przyjêcie „goœci”. 
Oko³o godziny 10:30 nadjecha³ 
odkryty mercedes, wysiad³o dwóch 
Niemców o wysokich stopniach 
oficerskich. Kobiety wrêczy³y im 
kwiaty, a wybawicielom podziêko-
wa³y. Jakie by³o inne wyjœcie? Taki 
by³ czas i trzeba ich by³o przyj¹æ z 
honorami. 

Nazajutrz zajecha³ do nas 
sztab niemiecki — i okopa³ siê od 
strony zachodniej naszego domu. 
Tam te¿ umieszczono stacjê nada-
wczo-odbiorcz¹ i bez przerwy 
nadawano. Wy³amali otwór na 
strychu i zrobili ko³o komina punkt 
obserwacyjny, gdzie bez przerwy 
ktoœ siedzia³ przy lornetce obserwu-
j¹c przedpole Knyszyna i okolice. 
Niemcy obserwowali Knyszyn z 
wie¿y koœcio³a, z ul. Tykockiej i z 
góry Brenerki. Gdy Sowieci nacierali 
na Knyszyn od strony Gaju, u pana 
¯ebrowskiego w szopie, od wschodu, 
by³o stanowisko karabinu maszyno-
wego. (...)

Jak nie by³o strzelaniny, to 
niektórzy wychodzili z piwnic, z 
ukrycia, bo nie wszyscy ewakuowali 
siê z miasta. 

Przed nadejœciem frontu 
pojechaliœmy z bratem do lasu po 

drzewo na opa³. Wracaliœmy nad 
ranem, byliœmy ju¿ za wsi¹ Gr¹dy, na 
tak zwanej Grobli. Nagle wyskoczyli 
z poboczy okalaj¹cych groblê 
partyznatka sowiecka: 8 mê¿czyzn i 
jedna kobieta z radiostacj¹ na 
plecach. Partyzanci z broni¹ maszy-
now¹ zaczêli dopytywaæ siê o obóz 
karny — mieli zamiar go odbiæ, ale 
nie zd¹¿yli, bo ju¿ zosta³ ewakuowa-
ny w kierunku Tykocina. (...) Po 
drugiej stronie miejsca gdzie by³ 
obóz, pod murami okalaj¹cymi 
cmentarz rozstrzeliwano ludzi. (...)

Wszystkie ³¹ki dooko³a 
Knyszyna Niemcy wyorali i obsiano 
konopiami. Nawet ja by³em zatru-
dniony przy sianiu konopi. So³tys 
wyznaczy³: jeden s¹siad z koniem, 
drugi z koniem, a ja do pilnowania z 
ty³u siewnika. Wówczas przyjecha³  
Niemiec, komisarz z Dobrzyniewa    
i nadzorowa³ siew konopi. Szwabi-
sko podszed³ do naszego zaprzêgu, 
chwyci³ ode mnie kij i uderzy³ mnie, 
bo nie podoba³o mu siê jak obs³ugujê 
redlice. Mia³em szczêœcie, ¿e by³o to 
przy rowie melioracyjnym. Maj¹c 16 
lat przeskoczy³em przez niego i drugi 
raz nie zd¹¿y³ mnie uderzyæ. (...)

Gdy nadszed³ front za 
ulicami Starodworn¹ i Grodzieñsk¹ 
kopano okopy obronne. Do ich kopa-
nia Niemcy brali mê¿czyzn z tzw. 
³apanki. (...) Pod nieuwagê pilnuj¹ce-
go, jeden z pracowników z Knyszyna 
liczy³, ¿e uda mu siê dopaœæ konopii   
i w nich uciec. Jednak siê przeliczy³. 
(...) Niemiec pos³a³ za nim seriê z 
karabinu — zgin¹³ Ku³ak Stanis³aw.

Przyjecha³ oficer niemiecki 
(chyba jakiœ in¿ynier, który pocho-
dzi³ ze Œwiêtej Lipki ) i do mojego 

HISTORIA
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brata powiedzia³: „zabieraj rodzinê, 
dzieci i wyjedŸ do puszczy, nasze 
wojsko tam nie pójdzie”. To by³a 
œroda. W domu zosta³a tylko siostra 
ojca, staruszka. Zostawiliœmy oko³o 
40 œwiñ, kilka sztuk ubiliœmy i 
zakopaliœmy w beczkach w piwnicy. 
Po powrocie, tylko to nam zosta³o. W 
czwartek wyruszyliœmy w nieznane 
—
liœmy do lasu, a ju¿ w niedzielê 
minêliœmy Sowietów na Gajówce. W 
poniedzia³ek zaœ zaczêto ostrzeliwaæ 
Knyszyn. W 1944 r. po 2-tygodnio-
wych walkach o Knyszyn i okolice, 
miasto by³o trzykrotnie odbijane        
i przechodzi³o z r¹k do r¹k. Knyszyn 
p³on¹³ jak pochodnia (...). Jakiœ 
Niemiec chodzi³ po mieœcie i 
podpala³ budynki. Nie wiem jak to siê 
sta³o, ¿e ten podpalacz nie poszed³ 
razem z frontem, bo Sowieci go 
z³apali i powiesili ko³o budynku 
gminy. Z kolei Niemiec obserwuj¹cy 
miasto z wie¿y koœcio³a zgin¹³ pod 
ostrza³em artylerii. Po przejœciu 
frontu zdjêto go z wie¿y i pochowano 
gdzieœ pod murem okalaj¹cym 
cmentarz koœcio³a. (...) Sama wie¿a 
te¿ zosta³a zniszczona przez pociski. 
Ceg³ê na obecn¹ robiono rêcznie z 
cementu, który by³o bardzo trudno 
dostaæ — nie pracowa³y cemento-
wnie. Na cmentarzu w rêcznie 
robionych formach ubijano zaprawê i 
polewano wod¹ i tak odbudowano 
zniszczon¹ koœcieln¹ wie¿ê. 

Naprzeciwko góry Brenerki 
zosta³ uszkodzony czo³g niemiecki, 
który sta³ na polu Józefa Daniszew-
skiego. W tym czo³gu zosta³ zabity 
Niemiec obs³uguj¹cy karabin 
maszynowy. Po jakimœ czasie do 

 zostawiliœmy wszystko i wyjecha-

niego podjecha³ czo³g sowiecki, 
wysiad³a z niego obs³uga, wyci¹gniê-
to zabitego Niemca, podparli go 
kijem i robili mu zdjêcia. Potem 
wystrzelili do wraku niemieckiego 
kilkanaœcie pocisków przeciwpan-
cernych i odjechali. By³o to oko³o 
100 m od naszej posesji.

Oko³o 80 m dalej le¿a³ inny 
czo³gista, dalej dwóch sowieckich 
¿o³nierzy. Niedaleko od naszych 
zabudowañ jeszcze dwóch, 50 m w 
prawo, w prowizorycznym okopie 
(do dziœ s¹ jego pozosta³oœci) te¿ le¿a³ 
martwy Niemiec. Dalej 4 Niemców, 
na dawnym goœciñcu do Kalinówki 
znowu 2 Sowietów. To byli nowo-
brañcy, albo kryminaliœci — nie 
zd¹¿ono ich nawet przemundurowaæ 
— byli ubrani w watowe spodnie, 
fufajki, a nawet czapki zimowe, na 
których mieli czerwone gwiazdy. Na 
polnej drodze le¿a³ zabity ¿o³nierz 
niemiecki, którego pochowano 
dopiero po 2 miesi¹cach. A Sowieccy 
¿o³nierze, gdy tylko spotkali zabitego 
Niemca, to zdejmowali mu buty i 
brali dla siebie, bo sami mieli obuwie 
z brezentu.

W styczniu poszed³em nad 
jezioro w CzechowiŸnie i napotka³em 
w trzcinach ca³e umundurowanie 
Niemca: buty, ubrania, he³m, czapkê, 
plecak, karabin typu mauzer, granaty 
w plecaku, cygaretki, czekolady. 
Najprawdopodobniej pozostawi³ to 
dezerter, za³atwi³ sobie cywilne 
ubranie i skry³ siê gdzieœ a¿ front 
odejdzie na zachód. Karabin by³ 
zardzewia³y, amunicja te¿. Wdepta-
³em to w b³oto — i tak nie zda³oby siê 
na nic.                                            

•

HISTORIA



Regina Œwitoñ

* * *
jest taka chwila
kiedy mi³oœæ otwiera bramy serc
a oczy
jaœniejsze od blasku œwiec
czekaj¹
a¿ na mistycznej dali
grudniowy wieczór
pierwsz¹ gwiazdkê zapali

jest taki moment
kiedy poœród bieli
bo¿onarodzeniowa kolêda
dom rozweseli
uœmiech poda rêce
goœcia powita na progu

œwiat wzniesie Te deum laudamus
Chwa³a na wysokoœci Bogu!
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an Zamoyski herbu Jelita by³ 
niew¹tpliwie najwybitniejsz¹ Josobowoœci¹ wœród ca³ej plejady 

starostów knyszyñskich. 
Urodzi³ siê w 1542 r. jako 

syn Stanis³awa Zamoyskiego robi¹-
cego karierê szlachcica, ale któremu 
daleko by³o do statusu magnata. 
Dziêki Janowi, w ci¹gu jednego po-
kolenia Zamoyscy awansowali do 
„ekstraklasy” rodów magnackich. 
By³a to najwiêksza kariera w dziejach 
Rzeczpospolitej szlacheckiej. Stani-
s³aw wraz z bratem Florianem zmie-
nili wyznanie na kalwiñskie i w takiej 
wierze zosta³ wychowany Jan, który 
jednak powróci³ na ³ono Koœcio³a 
katolickiego, prawdopodobnie w 
czasie studiów we W³oszech. Jan 
Zamoyski od dzieciñstwa wykazy-
wa³ wybitne zdolnoœci. Aby tych 
talentów nie zmarnowaæ, ojciec ju¿ w 
1555 r., gdy Jan mia³ zaledwie 
trzynaœcie lat, wys³a³ go na studia, 
najpierw do Strasburga, a nastêpnie 
do Pary¿a, gdzie w latach 1555-1559 
by³ paziem na dworze królewskim 
oraz pobiera³ nauki na Sorbonie. W 
latach 1561-1564 studiowa³ na uni-
wersytecie w Padwie. Ju¿ tam zosta³ 

doceniony, bo w okresie 1563-1564  
zosta³ wybrany przez studentów re-
ktorem wydzia³u prawa (przedstawi-
cielem ogó³u studentów, obdarzonym 
szerokimi kompetencjami w zakresie 
zawierania kontraktów z profesora-
mi). To za jego kadencji dokonano 
poprawy statutu wydzia³u prawa. Po-
dczas studiów opublikowa³ pracê na-
ukow¹ „De senatu Romano libri duo” 
(o senacie Rzymskim ksi¹g dwoje), 
która przez wielu naukowców oraz 
jego zwolenników by³a uznawana za 
wartoœciowe dzie³o naukowe, a przez 
przeciwników traktowana jako 
plagiat dzie³a s³ynnego humanisty 
Karola Sygoniusza. Studia uwieñczy³ 
w 1564 r. tytu³em doktora obojga 
praw oraz znajomoœci¹ szeœciu 
obcych jêzyków. „Padwa uczyni³a 
mnie mê¿em” — wspomni po latach. 

Studia na Sorbonie i w Pad-
wie sprawi³y, i¿ by³ cz³owiekiem 
wszechstronnie wykszta³conym, do-
skona³ym mówc¹. Po powrocie do 
kraju w 1565 r. zosta³ sekretarzem 
królewskim na dworze Zygmunta 
Augusta. Jako sekretarz pracowa³ 
przy porz¹dkowaniu archiwum ko-
ronnego oraz w komisjach rewiduj¹-
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cych dobra królewskie. Jego wielka 
kariera rozpoczê³a siê w 1572 r., po 
bezpotomnej œmierci króla Zygmun-
ta Augusta. W toku ostrych walk poli-
tycznych tego okresu kreowa³ siê na 
„trybuna” mas szlacheckich, autora 
demagogicznego has³a udzia³u „ca³e-
go narodu szlacheckiego” w wyborze 
króla. Po pierwszej wolnej elekcji 
w³adc¹ Rzeczpospolitej zosta³ Hen-
ryk Walezy. Zamoyski popiera³ go i 
pos³owa³ po niego do Pary¿a. Po 
ucieczce Walezego do Francji, przy-
czyni³ siê do wyboru w 1575 r. Stefa-
na Batorego na króla Polski. Za rz¹-
dów Batorego sta³ siê jego najbli¿-
szym doradc¹ oraz g³ównym wyko-
nawc¹ polityki króla. Za jego nomi-
nacji otrzyma³ urzêdy o kluczowym 
znaczeniu w ¿yciu pañstwa — pod-
kanclerza (1576), kanclerza wielkie-
go koronnego (1578) oraz hetmana 
wielkiego koronnego (1581). Te dwa 
urzêdy by³y najwa¿niejszymi po 
monarsze. Nic dziwnego, i¿ niekiedy 
by³ nazywany wicekrólem. Jako pier-
wszy zosta³ do¿ywotnim hetmanem. 
Do¿ywotnie hetmañstwo utrwali³o 
siê w tradycji politycznej kraju przy-
nosz¹c wiele szkód. O ile Zamoyski 
w pe³ni zas³ugiwa³ na to stanowisko, 
to jego nastêpcy, szczególnie w 
XVIII w. byli ludŸmi nieudolnymi, 
przynosz¹cymi wiele szkód Rzecz-
pospolitej. Zamoyski d¹¿y³ do 
wzmocnienia w³adzy króla Stefana 
Batorego. Jako hetman wielki koron-
ny wyró¿ni³ siê w zwyciêskich woj-
nach moskiewskich, prowadzonych 
w latach 1580-1581 przez Stefana 
Batorego. Na jego dalszej karierze 
zaci¹¿y³a tzw. sprawa Samuela 
Zborowskiego. 

 Samuel Zborowski by³ 
przedstawicielem licznego i wp³ywo-
wego rodu magnackiego s³yn¹cego z 
warcholstwa. W 1574 r. zosta³ skaza-
ny na banicjê za zabójstwo kasztelana 
przemyskiego J. Wapowskiego.       
W dawnej Rzeczpospolitej wyroki 
s¹dowe by³y egzekwowane wobec 
maluczkich tj. ch³opów i mieszczan, 
natomiast szlachta, a szczególnie ma-
gnaci, czêsto „olewali” wyroki. I tak 
by³o w wypadku Samuela Zborow-
skiego. W 1575 r. powróci³ nielegal-
nie do kraju z nowo obranym królem 
Stefanem Batorym, którego wybór 
Zborowscy popierali. Bywa³ na dwo-
rze królewskim, co tolerowano, wy-
prawi³ siê na Sicz Zaporowsk¹ i obj¹³ 
hetmañstwo nad kozakami. Bra³ 
udzia³ w wojnach moskiewskich. Pó-
Ÿniej sta³ siê zaciêtym przeciwnikiem 
króla oraz Zamoyskiego. Z rozkazu 
Zamoyskiego schwytany zosta³ jako 
banita w 1584 r. i œciêty za próbê 
zamachu na króla. Jednak nie wyto-
czono mu procesu s¹dowego, nie 
by³o wyroku skazuj¹cego. Szczegól-
nie wzburzy³y opiniê fakty, i¿ Samuel 
zosta³ ujêty w domu szlacheckim oraz 
odmówiono udzielenia mu ostatniej 
pos³ugi przez duchownego jego 
wyznania. Tolerowanie przez 10 lat 
wystêpków Zborowskiego, a gdy sta³ 
siê przeciwnikiem politycznym, 
schwytanie i œciêcie zosta³o przez 
szerok¹ opiniê publiczn¹ uznane za 
akt zemsty politycznej. Sprawa Zbo-
rowskiego wywo³a³a wielkie poru-
szenie w kraju, zaogniaj¹c stosunki 
opozycji z dworem królewskim, a Za-
moyskiemu przysparzaj¹c licznych   
i wp³ywowych wrogów. Jego awans 
w ci¹gu kilkunastu lat ze œrednioza-
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mo¿nego szlachcica na drug¹ osobê 
w pañstwie, by³ faktem trudnym do 
zaakceptowania przez stare rody ma-
gnackie. Czuj¹c niechêæ tych rodów 
Zamoyski przez ca³y okres dzia³alno-
œci publicznej uwodzi³ szlachtê          
i stara³ siê uchodziæ za jej trybuna.

Po œmierci Stefana Batore-
go, popar³ zg³oszon¹ przez królow¹ 
Annê Jagielloñsk¹ kandydaturê jej 
siostrzeñca, Zygmunta Wazy — syna 
króla szwedzkiego Jana III i Kata-
rzyny Jagiellonki na tron Polski. W 
styczniu 1588 r. pokona³ pod Byczy-
n¹ i uwiêzi³ arcyksiêcia Maksymilia-
na Habsburga, konkurenta Zygmunta 
do tronu. Zwyciêstwem tym przypie-
czêtowa³ wybór Zygmunta na króla. 
Podczas panowania Zygmunta III 
Wazy, Jan Zamoyski czêsto nie apro-
bowa³ planów w³adcy i by³ w opozy-

cji wobec monarchy. Równie¿ król 
odnosi³ siê nieufnie do hetmana. 
Zygmunt III móg³ zostaæ negatywnie 
nastawiony przez wrogów Zamoy-
skiego, towarzysz¹cych królowi ele-
ktowi w drodze ze Szwecji do kraju. 
Nieufnoœæ mog³a równie¿ wynikaæ ze 
s³ów, które rzekomo wypowiedzia³ 
Zamoyski do jednego z pos³ów towa-
rzysz¹cych królowi: „Jakie nam nie-
me monstrum przywioz³eœ ze Szwe-
cji”. Je¿eli takie s³owa zosta³y wypo-
wiedziane, to na pewno zosta³y skwa-
pliwie przekazane królowi i zasia³y 
du¿¹ dozê nieufnoœci w stosunku do 
Zamoyskiego. Zygmunt III Waza nie 
by³ wybitn¹ osobowoœci¹. W mo-
mencie wyboru na króla Polski mia³ 
zaledwie 21 lat. Nie mia³ ¿adnego 
doœwiadczenia, ani w rz¹dzeniu pañ-
stwem, ani w dowodzeniu wojskiem. 

Zamoyski pojmuje arcyksiêcia Maksymiliana (Janet-Lange Gustave Janet, XIX w. )
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Nie zna³ te¿ Polski. Nic dziwnego, i¿ 
móg³ obawiaæ siê potê¿nego hetma-
na, który przewy¿sza³ go doœwia-
dczeniem w ka¿dej dziedzinie ¿ycia 
publicznego, a tak¿e osobowoœci¹ i 
intelektem. Stefan Batory wykorzy-
sta³ wybitne zdolnoœci Zamoyskiego 
i m.in. dziêki niemu osi¹gn¹³ wiele 
sukcesów oraz opiniê wybitnego kró-
la. Zygmunt III Waza z wymieniony-
ch wy¿ej wzglêdów stara³ siê odsu-
waæ Zamoyskiego od wp³ywów, nie 
zwa¿aj¹c, i¿ tym samym szkodzi 
sobie. Mimo nie najlepszych stosun-
ków z w³adc¹ Zamoyski nadal czyn-
nie uczestniczy³ w ¿yciu politycznym 
kraju. W 1590 i 1595 r. zbrojnie inter-
weniowa³ w Mo³dawii i na Wo³o-
szczyŸnie przeciwstawiaj¹c siê pró-
bie zjednoczenia przez Micha³a Wa-
lecznego ksiêstwa wo³oskiego i mo³-
dawskiego. W latach 1601-1602 do-
wodzi³ z sukcesami kampani¹ w 
Inflantach przeciwko Szwecji. By³a 
to jego ostatnia kampania wojskowa. 
Zamoyski by³ przeciwnikiem udzia³u 
Rzeczpospolitej w rosyjskiej awantu-
rze Dymitra Samozwañca. Przeciw-
stawiaj¹c siê d¹¿eniom Zygmunta III 
do wzmocnienia w³adzy królewskiej 
(któr¹ uwa¿a³ za przejaw absoluty-
zmu), zapominaj¹c, i¿ wczeœniej ca³¹ 
sw¹ energi¹ popiera³ plany wzmo-
cnienia w³adzy poprzedniego monar-
chy — stan¹³ na czele opozycji wobec 
króla. Na sejmie w 1605 r., ostatnim 
w którym uczestniczy³, wyst¹pi³ z 
wielk¹ mow¹ przeciwko królowi,      
a w obronie prerogatyw szlacheckich. 
Mowa hetmana, w której wzywa³ 
wy³¹cznie do obrony demokracji 
szlacheckiej, a nie reform i wzmo-
cnienia pañstwa, sta³a siê jego fatal-

nym testamentem, którego efektem w 
przysz³oœci by³a z³ota wolnoœæ szla-
checka. 

Karierê polityczn¹ wyko-
rzysta³ Zamoyski do zdobycia ol-
brzymiego maj¹tku. Wszed³ w samo-
dzielne ¿ycie jako w³aœciciel 4 wsi,    
a umieraj¹c zostawi³ synowi Toma-

2szowi dobra o powierzchni 6.654 km  
(665 tys. ha) sk³adaj¹ce siê z 11 miast 
i ponad 200 wsi. By³ znakomitym go-
spodarzem, nie przepuszcza³ ¿adnej 
okazji do pomno¿enia maj¹tku. Nie-
raz nagina³ prawo i wykorzystywa³ 
stanowisko. Dobrami zarz¹dza³ 
umiejêtnie. Fundowa³ nowe miasta    
i wsie, z ró¿nych stron œci¹ga³ osadni-
ków. Zak³ada³ sady, uprawy warzy-
wne, rozwija³ hodowlê zwierz¹t,      
w folwarkach budowa³ m³yny, 
cegielnie, tartaki, browary, gorzelnie, 
s³odownie i olejarnie. Otwiera³ huty 
szklane i ¿elazne, tkalnie sukna. Jako 
pierwszy w Polce uruchomi³ w 
Zamoœciu manufakturê safianu. 

Ka¿dego roku odbywa³y siê 
lustracje folwarków i zak³adów, 
robiono spis inwentarza. Dla najcen-
niejszej czêœci swych dóbr, skupio-
nych w pobli¿u Zamoœcia za zgod¹ 
sejmu w 1589 r. nada³ statut ordyna-
cji. By³a to druga po Radziwi³³ow-
skiej ordynacja w kraju. Jej statut 
przewidywa³, i¿ bêdzie to maj¹tek 
niepodzielny, dziedziczony tylko     
w linii mêskiej. Aby obj¹æ ordynacjê 
przysz³y ordynat musia³ mieæ ukoñ-
czone 30 lat. Ordynacja Zamoyska   
w momencie utworzenia liczy³a 6 
miast i 149 wsi. Przetrwa³a w okro-
jonym czêœciowo kszta³cie a¿ do 
1944 r. W okresie miêdzywojennym 
by³ to najwiêkszy, licz¹cy w 1918 r. 
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ok. 190 tys. ha maj¹tek ziemski, lecz 
bardzo mocno zad³u¿ony. Maurycy 
Zamoyski, XV ordynat, uzyska³ zgo-
dê prezydenta na sprzeda¿ jego czêœci 
w celu pokrycia d³ugów. W 1939 r. 
powierzchnia ordynacji wynosi³a   
64 tys. ha. Ostatnim, XVI  ordynatem 
by³ Jan Zamoyski, który obj¹³ ordy-
nacjê w maju 1939 r., a wiêc cieszy³ 
siê ni¹ bardzo krótko. Druga czêœæ 
dóbr w³asnych Zamoyskiego znajdo-
wa³a siê na Ukrainie. Ich wartoœæ, ze 
wzglêdu na czêste wojny i spustosze-
nia, które czyni³y, by³a znacznie 
mniejsza od dóbr ordynackich. 
Oprócz maj¹tku w³asnego hetman 
posiada³ do¿ywotnie królewszczy-

2zny, które obejmowa³y 11.054 km  
(ponad milion hektarów)i liczy³y 12 
miast i 612 wsi. Wiêksz¹ czêœæ do-
chodów z królewszczyzn, a nawet z 
w³asnego maj¹tku, Zamoyski prze-
znacza³ na utrzymanie wojsk, 
którymi jako hetman dowodzi³. 
Skarb Rzeczpospolitej najczêœciej 
bywa³ pusty i aby nie dopuœciæ do 
buntów ¿o³nierskich, hetman musia³ 
siêgaæ do w³asnej kiesy. 

W 1580 r. na gruntach wsi 
Skokówka Jan Zamoyski za³o¿y³ Za-
moœæ, jako g³ówny oœrodek gospo-
darczy ordynacji. Miasto zosta³o 
piêknie zaplanowane i zbudowane 
wed³ug najlepszych wzorów rene-
sansowych pod okiem architekta z 
Padwy, Bernarda Miranda. Wkrótce 
Zamoœæ zosta³ jednym z najpiêkniej-
szych miast Rzeczpospolitej. Wokó³ 
Zamoœcia wzniesiono potê¿ne mury, 
dziêki którym sta³ siê twierdz¹ trudn¹ 
do zdobycia. Obroni³ siê przed 
wojskami Chmielnickiego w czasie 
wojen polsko-kozackich oraz przed 
Szwedami w czasie potopu.

 W 1595 r. Zamoyski za³o¿y³ 
Akademiê Zamoysk¹, trzeci¹ po uni-
wersytecie krakowskim i wileñskim 
wy¿sz¹ uczelniê w kraju. Uczelnia 
mia³a prawo nadawania doktoratów z 
filozofii i prawa. Zamoœæ dziêki Aka-
demii oraz m.in. drukarni by³ licz¹-
cym siê oœrodkiem kultury i nauki    
w I po³. XVII w. Niestety Akademia 
Zamoyska w wyniku s³abego uposa-
¿enia podupad³a w drugiej po³owie 
XVII w. 

¯ycie osobiste Zamoyskie-
go nie by³o tak udane jak jego kariera. 
By³ czterokrotnie ¿onaty. Jego kolej-
ne ma³¿eñstwa (wynikaj¹ce ze œmier-
ci ¿on) s³u¿y³y umocnieniu zdobytej 
pozycji. Drugie wesele z Krystyn¹ 
Radziwi³³ówn¹ w 1577 r. uœwietni³o 
pierwsze wystawienie „Odprawy po-
s³ów greckich” Jana Kochanowskie-
go. Trzecie ma³¿eñstwo, zawarte w 
1583 r. wyra¿a³o szczególnie ³aski 
króla Stefana Batorego dla swego 
najbli¿szego doradcy, bo ³¹czy³o go z 
bratanic¹ monarchy — Gryzeld¹ 
Batorówn¹ (zm. w 1590 r.). Dopiero  
z czwart¹ ¿on¹, Barbar¹ Tarnowsk¹ 
doczeka³ siê jedynego mêskiego po-
tomka — syna Tomasza (1594-1638). 
Mia³ wówczas ju¿ 49 lat. Niestety gen 
geniuszu jest rzadko dziedziczony 
przez potomstwo. 

I tak by³o z synem Toma-
szem. S³aby i chorowity, wprawdzie 
uzyska³ licz¹ce stanowiska — woje-
wody podolskiego, nastêpnie kijow-
skiego, kanclerza (1635), ale jego po-
zycja wynika³a raczej z faktu, ¿e by³ 
synem Jana oraz odziedziczonego 
maj¹tku, a nie walorów osobistych. 
Tomasz Zamoyski mia³ tak¿e tylko 
jednego mêskiego potomka — Jana 
zwanego „Sobiepanem”. Jan ma w 
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literaturze historycznej opiniê hulaki 
i rozrzutnika o ograniczonych 
horyzontach myœlowych. By³ ¿onaty 
z piêkn¹ Mari¹ Kazimier¹, dam¹ 
dworu królowej Marii Ludwiki przy-
sz³ej, ukochanej ¿ony króla Jana So-
bieskiego. Ma³¿eñstwo Jana i Marii 
Kazimiery nie by³o udane. Œmieræ w 
niemowlêctwie wszystkich ich 
dzieci, a tak¿e przedwczesny zgon 
Zamoyskiego prawdopodobnie 
spowodowa³a choroba weneryczna.

Jak¿e szybko, na wnuku Ja-
nie, skoñczy³ siê w linii prostej ród 
dumnego hetmana. Maj¹tek ordyna-
cji przeszed³ w rêce dalszych krew-
nych, którymi Jan Zamoyski, oba-
wiaj¹c siê bezpotomnej œmierci opie-
kowa³ siê i pomaga³ im w karierze. 
Dziêki maj¹tkowi ordynacji nabrali 
oni du¿ego znaczenia i odgrywali 
wa¿n¹ rolê w ¿yciu politycznym i go-
spodarczym kraju a¿ do drugiej 
wojny œwiatowej. 

Jan Zamoyski jako starosta 
knyszyñski

Dramatyczne okolicznoœci wejœcia w 
dzier¿awê w 1574 r. starostwa zosta³y 
opisane w poprzednim odcinku 
cyklu. Nale¿y dodaæ, i¿ Henryk Wa-
lezy nadaj¹c starostwa Zamoyskiemu 
mia³ na celu pozyskanie jego jako so-
jusznika. Pogwa³ci³ przy tym prawa 
w³asnoœci Anny Jagiellonki oraz 
dzier¿awcy, Stefana Bielawskiego. 
Zamoyski nie mia³ skrupu³ów przej-
muj¹c starostwo w tak nieprzyjem-
nych okolicznoœciach. By³ to pocz¹-
tek gromadzenia jego maj¹tku. Mi-
mo, i¿ starostwo knyszyñskie ucho-
dzi³o za najbogatsze w Rzeczpospoli-
tej, to w momencie obejmowania go 
przez Zamoyskiego by³o, w wyniku 
wieloletnich nieurodzajów oraz po-
morów, mocno wyniszczone i wylu-
dnione. Zamoyski prowadzi³ akcjê 
osadnicz¹ maj¹c¹ na celu zaludnienie 
pustkowi. Wszystkim nowym osa-
dnikom gwarantowa³ zwolnienia od 
podatku na trzy lata, a od podwód i 
dalekich przewozów na zawsze. 

W 1602 r. buduje przy dwo-
rze królewskim kaplicê, w której 
umieszcza cudowny obraz Matki Bo-
skiej Krypniañskiej. Jest tak¿e funda-
torem obecnego murowanego ko-
œcio³a w Knyszynie, a przy nim szpi-
tala dla ubogich. Dwór królewski w 
Knyszynie, w którym tak chêtnie 
przebywa³ Zygmunt August nadal 
istnia³. Jednak ¿aden z nastêpców 
króla Zygmunta II ani razu w nim nie 
zamieszka³. Henryk Walezy tak 
krótko panowa³, ¿e nie zd¹¿y³. 
Ulubionym mias tem Stefana 
Batorego by³o zaœ Grodno, w którym 
rozbudowa³ stary zamek, chêtnie w 

Jan Zamoyski
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nim przebywa³ i tam te¿ zmar³. Zna-
j¹c stosunki Zygmunta III Wazy z 
Janem Zamoyskim, nie nale¿y dziwiæ 
siê i¿ unika goœciny u niego. W 
efekcie zanik³a w spo³eczeñstwie 
œwiadomoœæ o knyszyñskim dworze, 
a Knyszyn straci³ ca³kowicie pozycjê 
jak¹ mia³ za Zygmunta Augusta. W 
olbrzymim maj¹tku, jaki przez ca³¹ 
karierê polityczn¹ zgromadzi³ Za-
moyski, starostwo knyszyñskie nie 
stanowi³o znacz¹cego udzia³u. Na 
dwa lata przed œmierci¹, w 1603 r., 
przekaza³ je synowi Tomaszowi. Sta-
nowi³o to znak czasu i przyk³ad po-
têgi Zamoyskiego, poniewa¿ Tomasz 
w momencie przekazania mu staro-
stwa mia³ dziewiêæ lat i oczywiœcie 
¿adnych zas³ug (za które najczêœciej 
wynagradzano dzier¿awców dóbr 
królewskich). 

Jan Zamoyski uchodzi³ 
powszechnie za cz³owieka niezwykle 
tolerancyjnego religijnie. Mia³o to 
wynikaæ z kalwiñskiego wychowania 
w dzieciñstwie i ma³¿eñstwa z 
kalwink¹, Gryzeld¹ Batorówn¹. Ten 
pogl¹d niezupe³nie odpowiada³ 
prawdzie. Znane s¹ przypadki jego 
wyst¹pieñ przeciwko innowiercom. 
Ponadto zabrania³ im osiedlania siê w 
Zamoœciu, co by³o osobliwoœci¹ 
szczególn¹.

Rola, jak¹ odegra³ Jan Za-
moyski w ci¹gu trzydziestu lat dzia-
³alnoœci politycznej, by³a wyj¹tkowo 
du¿a, a sw¹ niepospolit¹ indywidu-
alnoœci¹ wywiera³ wp³yw na bieg 
wydarzeñ politycznych do ostatnich 
miesiêcy ¿ycia. Wspó³czeœnie by³ 
wynoszony pod niebiosa przez 
zwolenników, a zajadle zwalczany 
przez wrogów. Po œmierci w 1605 r., 

zaliczony do najwybitniejszych 
Polaków, nie unikn¹³ jednak krytyki, 
która nasila³a siê z czasem. Sprze-
czne oceny tej niezwyk³ej postaci po-
woduj¹ nadal polemiki wœród wspó³-
czesnych historyków. 

Jan Zamoyski przyczyni³ siê 
do wyboru trzech królów Polski. S¹ 
opinie, i¿ mia³ równie¿ szansê sam 
zostaæ w³adc¹ Polski, szczególnie 
du¿¹ po œmierci Stefana Batorego. 
Zabrak³o mu jednak odwagi, aby 
zdecydowaæ siê na kandydowanie. 
Byæ mo¿e obawia³ siê, i¿ doœæ œwie¿a 
jeszcze sprawa Samuela Zboro-
wskiego, wyci¹gniêta przez wrogów i 
tak storpeduje jego kandydaturê. A 
szkoda, bo korona królewska zdobi¹-
ca skroñ Jana Zamoyskiego dodawa-
³aby splendoru tak¿e Knyszynowi. 
Jan Zamoyski ra¿ony epilepsj¹ zmar³ 
3 czerwca 1605 r. na rêkach ¿ony 
Barbary i syna Tomasz w Zamoœciu. 
Tam  te¿ zosta³ pochowany.              •

Literatura:
• Teresa Zieliñska, Poczet polskich rodów 
arystokratycznych, WSiP, Warszawa 
1997;
• Stanis³aw Grzybowski, Henryk Walezy, 
Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich, 
Wroc³aw 1985;
• Henryk Wisner, Zygmunt III Waza, 
Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich, 
Wroc³aw 1991;
• Jan Besala, Saturnin Sobol, Lech 
Chmielewski, Tajemnice dziejów Polski, 
Wydawnictwo Publicat, 2007;
• Henryk Stasiewicz, Knyszyn i ziemia 
knyszyñska, Knyszyn 2008;
• Danuta Wójcik-Góralska, Król niema-
lowany, LSW, Warszawa 1983.
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tóre œwiêta s¹ dla nas wa-
¿niejsze, a raczej... które s¹ Khuczniej obchodzone i 

bardziej lubiane przez „komerchê”? 
Niew¹tpliwie œwiêta bo¿onarodze-
niowe, chocia¿ równie¿ na wielkano-
cnych jajeczkach, wymyœlnych 
koszyczkach i s³odkich gad¿ecikach 
w kszta³cie baranków niejedna dobra 
dusza zrobi³a „z³oty interes”. 

Przez d³ugi czas Bo¿e Naro-
dzenie by³o œwiêtowane 6 stycznia. 
Dopiero po up³ywie oko³o 200 lat 
zosta³o ono przeniesione na 25 
grudnia. Teolog Pawe³ Górzyñski 
twierdzi, ¿e wedle tekstów liturgi-
cznych w tym dniu zbiegaj¹ siê ze 
sob¹ trzy bardzo wa¿ne rzeczy: 
pok³on oddany Jezusowi przez trzech 
Mêdrców, chrzest Jezusa w Jordanie  
i przemiana wody w wino w Kanie 
Galilejskiej. Powodem obchodzenia 
Bo¿ego Narodzenia w tym, a nie 
innym czasie nie by³o jednak to, ¿e 
Jezus siê w tym dniu narodzi³. By³a to 
data symboliczna, tzw. œwiêto 
epifanii, czyli objawienia Boga. 

Czym jest obecnie dla 
wiernych symbolika Narodzenia 
Pañskiego i czym byæ powinna? Czy 
mo¿na siê pokusiæ o stwierdzenie, ¿e 
œwiêta Bo¿ego Narodzenia mog¹ byæ 

czasem wielkiego ekumenizmu, 
który jest zapowiedzi¹ dziejowego 
momentu, a wiêc zjednoczenia 
wiernych pod krzy¿em? Jeœli tak, to 
czym jest obecnie „ekumenizm 
¿³óbka”? Jak wszyscy pamiêtamy, w 
miejscu, w którym narodzi³ siê Syn 
Bo¿y zgromadzili siê przedstawiciele 
ró¿nych klas spo³ecznych. Nie by³ to 
bynajmniej zacz¹tek socjalistycznej 
równoœci. Jak naucza Koœció³, eku-
menizm jest zjednoczeniem, a nie 
zrównaniem. Zjednoczeniem w Pra-
wdzie, co oznacza, ¿e nie ma tu miej-
sca na kompromisy wartoœci i musi 
istnieæ jakiœ wspólny mianownik. 

Pocz¹tki ruchu ekumeni-
cznego w Koœciele katolickim siêgaj¹ 
Soboru Watykañskiego II (1962-
1965). Nale¿y w tym miejscu nad-
mieniæ, ¿e wspólnota katolicka, a 
raczej hierarchia, w³¹czy³a siê w ten 
ruch stosunkowo póŸno i by³a mu na 
pocz¹tku bardzo niechêtna (zdaniem 
Koœcio³a wszystkie rozproszone 
owieczki powinny by³y „wróciæ do 
swojego pasterza”, co oznacza, ¿e do 
pewnego momentu nie by³o w 
Koœciele miejsca na uznanie w³asnej 
winy w rozpadzie jednoœci chrzeœci-
jañskiej). Ruch ekumeniczny zosta³ 
paradoksalnie zainicjowany przez 

DOMINIKA £EMPICKA

Zjednoczeni w stajence?
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protestantów (paradoksalnie, ponie-
wa¿ ten od³am ci¹gle ulega licznym 
rozdrobnieniom), chêtnie w³¹czy³ siê 
do tego ruchu równie¿ Koœció³ pra-
wos³awny. Prze³omowymi w kwestii 
ekumenizmu sta³y siê pontyfikaty 
papie¿a Leona XIII, Jana XXIII i 
Paw³a VI. Ogromny wk³ad w 
dzia³alnoœæ na rzecz zjednoczenia 
chrzeœcijan wniós³ Jan Pawe³ II, który 
ju¿ w momencie wyboru swojego 
imienia pokaza³, w jakim kierunku 
bêd¹ zmierzaæ jego dzia³ania. Swoj¹ 
encyklikê Ut unum sint papie¿ w 
ca³oœci poœwiêca sprawie ekumeni-
zmu, zaznaczaj¹c przy tym wyraŸnie, 
¿e Koœcio³owi katolickiemu jest 
szczególnie blisko do Koœcio³a 
prawos³awnego. Jan Pawe³ II zwraca 
uwagê na przychylne stanowisko 
Soboru Watykañskiego II: „Sobór ze 
swej strony spojrza³ bezstronnie i z 
g³êbok¹ mi³oœci¹ na Koœcio³y 
Wschodu, zwracaj¹c uwagê na ich 
eklezjalny charakter i na obiektywne 
wiêzi jednoœci, jakie ³¹cz¹ je z 
Koœcio³em Katolickim”.

Wróæmy jednak do istoty 
stajenki. W obliczu ró¿nic, które 
zrodzi³y siê miêdzy chrzeœcijanami, 
warto zwróciæ uwagê na pewn¹ 
kwestiê — przyzwyczailiœmy siê do 
myœli, ¿e Bóg staj¹c siê cz³owiekiem  
i rodz¹c siê wœród „cuchn¹cego” 
byd³a, niejako „upokarza” siebie, 
zni¿aj¹c siê do „ludzkiego poziomu”. 
Czy przysz³o nam do g³owy, ¿e Syn 
Bo¿y móg³ siê narodziæ w smrodzie   
i ch³odzie po to, aby upokorzyæ NAS? 
W jakim sensie upokorzyæ? Naród 
wybrany czeka³ na op³ywaj¹cego 
z³otem króla, takiego, który nasy-

ci³by jego dumê, aby mo¿na by³o 
krzykn¹æ œwiatu: „Popatrzcie, jaki 
król DO NAS przyszed³!”. Tymcza-
sem Król pokaza³ nam, gdzie jest 
nasze w³aœciwe miejsce: w stajence. 
Razem z Nim, wespó³ z pastuchami, 
królami i byd³em. Mo¿na by by³o siê 
pokusiæ o stwierdzenie, ¿e narodziny 
Jezusa i pewnego rodzaju degradacja 
cz³owieka (nie Boga), czy te¿ ukaza-
nie sensu ascetycznej radoœci, by³y 
kolejn¹ (po Wie¿y Babel) wska-
zówk¹, ¿e do zbawienia nie dotrzemy 
po schodkach wybrukowanych 
pych¹. Tym bardziej nie dotrzemy 
tam podzieleni — ci, którzy budowali 
wie¿ê Babel, nie zdo³ali dokoñczyæ 
dzie³a, bo Bóg pomiesza³ im jêzyki. 
Nie mogli wiêc dojœæ do porozumie-
nia. Jaki st¹d wniosek? Po pierwsze 
trzeba siê uczyæ jêzyków obcych; po 
drugie, dojrzeæ do uznania w³asnej 
nicoœci. Nicoœæ nie jako brak ludzkiej 
godnoœci, ale jako œwiadomoœæ, ¿e, 
gdy umrzemy, odejdziemy na drug¹ 
stronê bez tego, co uda³o nam siê tutaj 
osi¹gn¹æ ludzkim wysi³kiem. 
Jednoœæ jest Koœcio³em, a Chrystus 
jego g³ow¹. Dziel¹c siê w obrêbie 
w³asnej religii pope³niamy wiêc 
grzech przeciw woli Chrystusa, który 
przed swoim ukrzy¿owaniem modli³ 
siê do Ojca o idealn¹ jednoœæ. O. 
Andrzej Napiórkowski twierdzi, ¿e 
taka jednoœæ (na wzór jednoœci tryni--
tarnej) nie jest osi¹galna na Ziemi. 
Jednak nikt nie powinien pozostaæ 
bierny wobec wymogu mi³oœci posta-
wionego przez Za³o¿yciela Koœcio³a 
na Ziemi. A mi³oœæ, w przeciwieñ-
stwie do tolerancji, jest zadaniem i nie 
ma w niej miejsca na relatywizm.
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Przyjrzyjmy siê teraz, jak 
chrzeœcijanie bronili idea³u „zadane-
go” im przez Boga:

• Wytrzymaliœmy we wzglêdnej 
zgodzie jakieœ 1000 lat (pomijaj¹c 
schizmê akacjañsk¹ czy schizmê 
Focjusza)
• 1054 r. — pok³óciliœmy siê o w³adzê 
(schizma wschodnia)
• XVI w. — pok³óciliœmy siê o ideê 
(reformacja), mimo, i¿ zosta³a nam 
ona podana na tacy: podwalin¹ 
chrzeœcijañstwa jest jednoœæ w 
mi³oœci. Jezus modli³ siê przecie¿ 
przed swoim ukrzy¿owaniem: „...aby 
byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a 
ja w Tobie...”.

Podzia³y w obrêbie chrzeœcijan 
zasz³y jednak doœæ daleko. Co zatem 
mo¿na zrobiæ, aby zjednoczyæ siê 

ponownie? Byæ mo¿e jakimœ wyj-
œciem by³oby zdjêcie pantofelków     
i przeproszenie Boga za swoj¹ „wiel-
koœæ”. Wobec przes³ania modlitwy 
Jezusa mo¿na powiedzieæ, ¿e 
grzechem jest nieuznawanie w³asnej 
grzesznoœci. I chodzi tu nie tylko o 
grzesznoœæ ka¿dego z nas, ale o grze-
sznoœæ dziejow¹, która przywo³a³a 
Belzebuba i przywiod³a do podzia-
³ów. Nastawienie egoistycznego 
dziecka, które wykrzykuje „moja 
wiara jest najmojsza, jest bardziej 
mojsza ni¿ twojsza!” godzi w sedno 
przykazania mi³oœci. 

Tymczasem krzy¿ trwa, prze³a-
many na wiele czêœci a w stajence 
ustawiliœmy siê nie wszyscy razem, 
tylko grupkami, przepychaj¹c siê 
³okciami i pokazuj¹c sobie jêzyk.

•

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

Odnowiony dom przy ul. Koœcielnej 6 w Knyszynie  — przysz³a Izba Regionalna.    
W po³owie grudnia nast¹pi³ odbiór budynku po remoncie

Fot. K. Bagiñski
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nspiracj¹ do takiego zatytu³o-
wania artyku³u, by³a rozmowa z Ijedn¹ m³od¹ osob¹. Myœlê 

jednak, ¿e pod treœci¹ kryj¹c¹ siê w 
tym tytule podpisa³oby siê dziœ 
wiele osób, którym doœwiadczenia 
¿yciowe zabra³y wiarê w mi³oœæ, 
przynios³y rozgoryczenie, nape³ni³y 
pustk¹ i samotnoœci¹… Niepowta-
rzalny klimat Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia, blask rozœwietlonej 
choinki, piêkno kolêd, wywo³uje w 
naszych sercach utajone i niezreali-
zowane têsknoty, tak bardzo 
kontrastuj¹ce z tym, co mo¿e zafun-
dowaæ nam rzeczywistoœæ. St¹d ten 
smutek, sentyment, a nawet niechêæ 
do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, bo 
przecie¿ nikt nie chce siebie 
wewnêtrznie do³owaæ.

Przyjrzyjmy siê g³êbiej 
rzeczywistoœci tych Œwi¹t i taje-
mnicy serca ludzkiego. Ciekaw¹ 
rzecz¹ jest to, ¿e Narodzenie 
Chrystusa, jako pierwsi, zauwa¿yli  
i rozradowali siê nim, nie wielcy 
tego œwiata, ale proœci pastuszko-
wie. Byli to ludzie, którzy w hierar-

chii spo³ecznej klasyfikowali siê 
najni¿ej, byli wrêcz pogardzani. 
Cechowa³o ich jednak coœ, czego 
brakowa³o ludziom œwiatowym, 
mianowicie wolnoœci serca od 
przywi¹zañ doczesnych. Oni 
niejako wytyczaj¹ powód braku 
radoœci i zgorzknienia wspó³czesne-
go cz³owieka. Jest nim zbytnie 
przywi¹zanie do tego, co cz³owiek 
posiada, zbyt wielka pogoñ za 
materi¹, porównywanie siê, 
mordercza zazdroœæ, nienawiœæ… 
W sercu takiego cz³owieka nigdy 
nie zagoœci prawdziwa radoœæ, 
pokój i szczêœcie, a ¿ycie przeminie 
skupione na tym, co w konsekwen-
cji i tak cz³owiek pozostawi na tym 
œwiecie tym, którzy siê nad tym nie 
natrudzili.

Innym, równie istotnym 
problemem i równoczeœnie powo-
dem braku radoœci ze Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia, jest sp³ycenie naszego 
serca. Tragedi¹ wspó³czesnego 
chrzeœcijañstwa, jest sp³ycenie 
czasu przedœwi¹tecznego zwane-
go Adwentem, do prze¿ywania go 

“Nie lubiê Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia!”
“Nie lubiê Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia!”

KS. JERZY CHWIEÆKO
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Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia!”. 
Zapyta³em o powód i us³ysza³em 
tak¹ odpowiedŸ: „W naszej rodzinie 
w Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, w 
Wigiliê, na pozór wszystko jest 
normalne. Jest wieczerza, dzielenie 
siê op³atkiem, ¿yczenia, prezenty. 
Ale potem… Wszystko wraca do 
normy. Brat zamyka siê w pokoju 
przy komputerze, mama czyta jak¹œ 
gazetê, tata bezmyœlnie przerzuca 
kana³y telewizyjne, a ja idê samotna 
do swojego pokoju… Dlatego to 
wszystko wydaje mi siê jedn¹ wielk¹ 
fars¹!”. Zobaczmy, ¿e ka¿dy 
cz³owiek, szczególnie m³ody, 
potrzebuje wspólnoty, zauwa¿enia, 
rozmowy. Tak ³atwo ranimy bliskie 
nam osoby, przez nasz¹ obojêtnoœæ, 
brak mi³oœci. Prze³amanie siê 
op³atkiem dla samej tradycji staje 
siê pustym gestem, jeœli za tym nie 
idzie prawdziwa mi³oœæ i zaintere-
sowanie siê drugim cz³owiekiem. 
Chrystus sta³ siê Cz³owiekiem po to, 
by nas z takiej powierzchownoœci 
wyzwalaæ i prowadziæ do prawdzi-
wej radoœci ¿ycia, do g³êbokiego 
szczêœcia z prze¿ywania chwil z 
ludŸmi, których Bóg stawi na 
drodze naszego ¿ycia. Uwierzmy     
i pomó¿my nasz¹ postaw¹ uwierzyæ 
innym w magiê tych Œwi¹t i chrze-
œcijañsk¹ radoœæ Wcielenia Syna 
Bo¿ego, który przyszed³ jako 
Cz³owiek, by wyrwaæ nas z 
p³ycizny ¿ycia i ukazaæ wielkoœæ 
naszego cz³owieczeñstwa.

•

na p³aszczyŸnie czysto komercyj-
nej. Zachwycaj¹ nas promocje, 
artyku³y RTV, AGD i wszelkie 
sugestie konsumpcyjne. I to jest 
wa¿ne, bo przecie¿ musimy jakoœ 
egzystowaæ. Ale nie mo¿e byæ to 
najwa¿niejsze. Najlepszy proszek 
do prania nie wypierze brudnej i 
uwik³anej w grzech duszy, jeœli nie 
uleczymy jej sakramentalnie. 
Najnowoczeœniejsze urz¹dzenia nie 
zast¹pi¹ cz³owieka, z którym 
wchodz¹c w kontakt w pe³ni mo¿e-
my byæ ludŸmi. Najwygodniejsze 
³ó¿ko nie zapewni spokojnego snu 
cz³owiekowi drêczonemu wyrzuta-
mi sumienia. Zatraciliœmy potrzebê 
duchowego przygotowania siê do 
tych, tak wa¿nych Œwi¹t, a skupili-
œmy siê na substytutach chwilowo 
poprawiaj¹cych nastrój.

Najwa¿niejszym jednak 
problemem jest kryzys, który 
dotyka wspó³czesn¹ rodzinê. 
Chrystus nie bez powodu przyszed³ 
na œwiat w³aœnie w rodzinie. To ona 
ma byæ wspólnot¹ mi³oœci, ostoj¹ 
fundamentalnych wartoœci i umo-
cnieniem dla ka¿dego z nas, 
borykaj¹cego siê z ró¿nymi trudno-
œciami zewnêtrznymi. W rodzinie, 
we wspólnocie, osób, które powin-
ny siebie rozumieæ i kochaæ 
mo¿emy odnaleŸæ wewnêtrzn¹ si³ê. 
Tymczasem tyle jest zranieñ w tej 
wspólnocie, tyle niezrozumienia, 
obojêtnoœci, egoizmu, a nawet 
nienawiœci. Kiedyœ us³ysza³em z ust 
m³odej osoby wyznanie, które 
zawar³em w tytule: „Nie lubiê 
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