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    REDAKCJA

oprzedni „Goniec” cie-
p³ymi s³owami koñczy³ PS³awek Radecki, dziœ 

natomiast przypada mi przyje-
mnoœæ witania siê z Pañstwem. 
Poczynaj¹c od tego numeru  
zajmê siê redakcj¹ i sk³adem 
naszego miesiêcznika.. 

Mimo, ¿e nie lubiê banal-
nych stwierdzeñ, to jednak muszê 
napisaæ: redagowanie ,,Goñca” 
bêdzie dla mnie du¿¹ odpowie-
dzialnoœci¹ i wyzwaniem. Odpo-
wiedzialnoœæ — za dotychczaso-
we efekty pracy redakcji, dziêki 
której od 15 lat mamy w Knyszy-
nie swoje malutkie medium, a 
nasze pismo, skierowane do 
mieszkañców jednej, nie za du¿ej 
gminy, przy stosunkowo ambitnej 
zawartoœci i tak d³ugim, nie-
przerwanym okresie wydawania 
jest wyj¹tkowe w skali woje-
wództwa. 

Choæ ,,Goñcem” kny-
szyniacy mog¹ siê chwaliæ, bo 
rzeczywiœcie jest czym, to jednak 
jak wszystko, musi siê on roz-
wijaæ i nieco zmieniaæ — i to 
w³aœnie bêdzie dla mnie wyzwan-

iem. 
Piszê o zmianach, choæ 

mo¿e to zbyt wielkie s³owo. W 
“Goñcu” na pewno nie zabraknie 
historii, ale mam nadziejê, 
zwiêkszy siê liczba aktualnoœci. 
Znajd¹ siê informacje samorz¹-
dowe, choæ mo¿e skomentowane 
przez przeciêtnych knyszynia-
ków. Chcia³abym, by ,,Goniec”, 
przy sta³ych rubrykach dotycz¹-
cych szko³y, kultury czy religii, 
nieco o¿y³, ale tu, uwaga, apel do 
Czytelników. Sympatycznie pisze 
siê o redakcji i redaktorach, ale to 
dziêki Pañstwu i dla Pañstwa 
jesteœmy. Jest coœ w ¿yciu naszej 
gminy czym warto siê zainte-
resowaæ, ponarzekaæ czy po-
chwaliæ? Mo¿e wydarzy³o, lub 
wydarzy siê coœ wartego uwagi? 
Jeœli tak, proszê o kontakt..!

Z tego miejsca dziêkujê 
b u r m i s t r z o w i  A n d r z e j o w i  
Matyszewskiemu i redaktorowi 
nacze lnemu Krzysz to fowi  
Bagiñskiemu za propozycjê 
wspó³pracy z naszym miesiêczni-
kiem. Mam nadziejê, ¿e ani oni, 
ani Czytelnicy nie bêd¹ ¿a³owaæ 
tych malutkich zmian. 

Ma³e zmiany...
EWELINA SADOWSKA

<
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OG£OSZENIE

                                                    <
Wyprawka szkolna drugi termin sk³adania wniosków

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

klasach  I gimnazjum”  II termin

OG£OSZENIE BURMISTRZA KNYSZYNA

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników jest udzielana w 
roku szkolnym 2009/2010 uczniom klas I-III szko³y podstawowej i klasach I 
gimnazjum.
2. Pomocy udziela siê uczniom pochodz¹cym z rodzin, w których dochód 
na osobê nie przekracza 351 z³.
3. Wartoœæ pomocy nie mo¿e przekroczyæ kwoty:

1) 150 z³  dla ucznia klasy I szko³y podstawowej,
2)150 z³  dla ucznia klasy II szko³y podstawowej,
3)170 z³  dla ucznia klasy III szko³y podstawowej,
4)280 z³  dla ucznia klasy I gimnazjum.

4. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych 
ucznia, z³o¿ony w szkole w terminie od 1 wrzeœnia do 30 wrzeœnia 2009r.
5. Wniosek wraz z zaœwiadczeniem o wysokoœci dochodów i faktur¹ 
(rachunkiem) za dokonany zakup nale¿y z³o¿yæ w szkole, do której uczeñ 
bêdzie uczêszcza³ w roku szkolonym 2009/2010. W przypadku, gdy rodzina 
ucznia ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie korzysta ze œwiadczeñ 
pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci 
dochodów przedk³ada siê zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ 
pieniê¿nych pomocy spo³ecznej.
6. Dyrektor szko³y sporz¹dza listê uczniów uprawnionych do otrzymania 
pomocy i przekazuje j¹ Burmistrzowi Knyszyna. 
7. Wyp³aty dofinansowania za zakupione podrêczniki dokonuje rodzicom lub 
opiekunom prawnych Obs³uga Finansowo-Ksiêgowa Szkó³ Gminy Knyszyn 
(Urz¹d Miejski w Knyszynie, pok. nr 19) termin zostanie podany po 
otrzymaniu list uprawnionych uczniów.
8. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podrêczników zwracane 
s¹ rodzicom uczniów do wysokoœci kwoty, o której mowa w pkt. 3, po 
przed³o¿eniu przez podmiot zamawiaj¹cy zbiorczego zakupu podrêczników.
9. W przypadkach okreœlonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy spo³ecznej, pomoc mo¿e byæ udzielona uczniom pochodz¹cym z 
rodzin, w których dochód na osobê w rodzinie przekracza 351 z³. Liczba 
uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie mo¿e 
przekroczyæ 10% ogólnej liczby uczniów w gminie. W takim przypadku do 
wniosku nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie.

Knyszyn, 24 sierpnia 2009 r.
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Na XXVI sesji Rady Miejskiej w Knyszynie w dniu 28 sierpnia 2009 roku 
podjêto uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:

a) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego,
b) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci Gminy Knyszyn,
c) ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz 
nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla 
stanowisk o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin,
d) zasad rozliczania tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin 
zajêæ nauczycieli, dla których ustalony plan zajêæ jest ró¿ny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego,
e) zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek tygodniowego obowi¹zkowego 
wymiaru zajêæ w zale¿noœci od wielkoœci, typu szko³y i warunków pracy oraz 
przyznawania zwolnienia od obowi¹zku realizacji tygodniowego 
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dyrektorom, wicedyrektorom oraz 
nauczycielom pe³ni¹cym inne stanowiska kierownicze w szko³ach, 
nauczycielom, którzy obowi¹zki kierownicze pe³ni¹ w zastêpstwie 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
f) stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego,
g) dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2009 r.,
h) zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego d³ugoterminowego,
i)  zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego d³ugoterminowego,
j) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna.

INFORMACJE SAMORZ¥DOWE 
ZA OKRES LIPIEC 2009 - SIERPIEÑ 2009

1. Wykonano modernizacjê drogi gminnej Guzy - Kalinówka 
Koœcielna.

2. Trwaj¹ prace przy przebudowie Osiedla Zygmunta Augusta i 
przyleg³ych ulic. Inwestycja jest finansowana ze œrodków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (1 270 467,88 z³) oraz ze 
œrodków powiatu monieckiego (314 892,00 z³) i gminy Knyszyn (1 009 
234,58 z³).

Informacje samorz¹dowe
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3. W dniu 19 sierpnia 2009 r. zawarto umowê z Przedsiêbiorstwem 
Wielobran¿owym „Edma” z Bia³egostoku na wykonanie remontu sali 
gimnastycznej (ma³ej) przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie. Koszt inwestycji wyniesie 199 870,17 z³. Termin wykonania 
inwestycji: 31 paŸdziernik 2009 r.

4. Rozstrzygniêto przetarg na wykonanie modernizacji drogi rolniczej 
dojazdowej do ³¹k i pó³ w miejscowoœci Knyszyn Zamek. Wykonawc¹ 
zosta³a Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych z Choroszczy. Koszt inwestycji 
wyniesie 66 713,26 z³. Termin wykonania inwestycji: 30 dni od dnia 
podpisania umowy (przewidywalny termin podpisania umowy to 7 
wrzeœnia 2009 r.). Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

5. W dniu 26 sierpnia 2009 r. rozstrzygniêto przetarg na wykonanie 
adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Koœcielnej 6 w Knyszynie na 
potrzeby Izby Regionalnej. Wykonawc¹ zosta³a firma „Hydrobud” z 
Bia³egostoku. Koszt inwestycji wyniesie 221 670,43 z³. Termin 
wykonania: 8 grudzieñ 2009 r.

W dniu 26 sierpnia 2009 r. roztrzygniêto przetarg na wykonanie 
remontu i wyposa¿enia sali widowiskowej w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury w Knyszynie. Wykonawc¹ zosta³a filma „Delta” z Bia³egostoku. 
Koszt inwestycji wyniesie 243 997,65z³. Termin wykonania: 8 grudzieñ 
2009 r. Zadania te uzyska³y dofinansowanie, na poziomie 75% wartoœci 
inwestycji, ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzia³anie: Odnowa wsi. 

6. Rozstrzygniêto przetarg na dostawê wêgla kamiennego w sezonie 
grzewczym 2009/2010. Wykonawc¹ zosta³a firma „Energo” z Bielska 
Podlaskiego. Koszt zakupu wyniesie 542,90 z³/tonê.

7. Zakoñczono postêpowanie regulacyjne w przedmiocie przekazania 
dzia³ki oznaczonej nr geodezyjnym 2202 przy ul. Grodzieñskiej w 
Knyszynie (plac po by³ej synagodze) na rzecz Zwi¹zku Gmin 
Wyznaniowych ¯ydowskich, poprzez zawarcie ugody przed komisj¹ 
regulacyjn¹ w Warszawie. Zwi¹zek zrzek³ siê pozosta³ych roszczeñ 
wobec gminy Knyszyn.

8. Wykonano rozgraniczenie drogi dojazdowej do ³¹k i pól we wsi 
Jaskra.

9. Wykonano rozgraniczenie wyrobiska we wsi Czechowizna.
10. Wykonywane jest ustawianie znaków z nazwami ulic na terenia 

miasta Knyszyna.
11. Wykonano schody oraz balustradê ochronn¹ przy Zespole Szkó³ 

Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie.
12. Wykonano porz¹dkowanie wysypisk œmieci we wsiach Guzy, 

Nowiny Kasjerskie, Zofiówka, Jaskra, Ogrodniki oraz Wojtówce.
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13. Wykonano remont chodnika na ul. Goni¹dzkiej w Knyszynie (od 
poseji nr 32 do posesji 44 w³¹cznie).

14. Trwaj¹ prace nad u³o¿eniem chodnika we wsi Gr¹dy.
15. Dokonano pogwarancyjnego odbioru robót pn. Termomodernizacja 

budynku Urzêdu Miejskiego w Knyszynie oraz robót remontowych w 
zespole Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej.

16. Sporz¹dzono dokumentacjê projektow¹ oraz wydano decyzjê o 
lokalizacji celu publicznego i decyzjê œrodowiskow¹ dla inwestycji pole-
gaj¹cej na przebudowie drogi do wsi Czechowizna. Przygotowywane jest 
z³o¿enie wniosku o dofinasowanie tej inwestycji ze œrodków 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

17. W pierwszej dekadzie lipca 2009 r. KOK w Knyszynie zorganizowa³ 
wypoczynek ph. „Akcja lato”. W wypoczynku uczestniczy³o 45 dzieci.

18. W dniach 14-20 sierpnia 2009 r. uczestnicy chóru Bell Canto 
wyjechali na warsztaty artystyczne w dziedzinie muzyki do Rydzewa 
k/Gi¿ycka. W zorganizowanych warsztatach wziê³a udzia³ 30 osobowa 
grupa chórzystów.

od koniec lipca odby³o Psiê w Knyszynie spo-
tkanie partnerskich samo-
rz¹dów gmin Knyszyn i 
K o w a l c z u k i  z  R e j o n u  
Wileñskiego.

Celem spotkania by³o 
opracowanie  wspólnego 
projektu dotycz¹cego rozwoju 
turystyki transgranicznej, 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego i historycznego oraz 
rozwoju wspó³pracy w dziedzinie 
kultury. Przygotowano równie¿ 
podstawowe za³o¿enia wniosku o 
dofinansowanie projektu ze œro-
dków Programu Wspó³pracy 
Transgranicznej Litwa-Polska 2007-
2013 w ramach Funduszu Ma³ych 
Projektów. 

Niestety z powodu trudno-
œci finansowych Gmina Kowlczuki 
zrezygnowa³a z realizacji projektu – 
wymaga³ wk³adu w³asnego w 
wysokoœci 15% jego wartoœci. Jak siê 
okazuje gminy litewskie maj¹ jeszcze 
mniejsze mo¿liwoœci finansowe i 
decyzyjne ni¿ gminy polskie. 

Obecnie Knyszyn poszu-
kuje nowego partnera.                      <

Partnerskie samorz¹dy Knyszyn-Kowalczuki

F
o
t. K

. B
a
g
iñ

ski
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iektórzy mieszkaj¹ tu od 25 
lat, ju¿ czas najwy¿szy by Nprzed posesj¹ mieæ porz¹dny 

chodnik i asfaltow¹ ulicê — mówi 
pan Dziemianowicz. — Ale mog³o to 
byæ zrobione trochê wczeœniej —  
nieœmia³o narzeka inna mieszkanka 
ul. Królowej Bony. 

Chocia¿ póŸno, wa¿ne, ¿e 
jest — mowa oczywiœcie o trwaj¹cej, 
jednej z najwiêkszych w ostatnich 
latach, knyszyñskiej inwestycji 
wartej prawie 2,6 mln  z³. 

Wycisn¹æ Brukselkê
Budowa tylu dróg i chodników 
wymaga³a du¿ych nak³adów finanso-
wych, a stosunkowo niezbyt zamo-
¿na gmina Knyszyn nie mog³a pora-
dziæ sobie z nimi samodzielnie. 
Niezbêdne musia³o byæ dofinanso-
wanie zewnêtrzne. 

— Starania o wsparcie ze 
œrodków Unii Europejskiej zaczê-
liœmy ju¿ w okresie 2004-2006 — 
wyjaœnia burmistrz Andrzej Maty-
szewski — wówczas Urz¹d Marsza³-
kowski, odpowiedzialny za rozdzia³ 
unijnych funduszy, oceni³ projekt 
budowy knyszyñskich ulic dopiero 
na siódmym miejscu w województ-

wie. Dofinansowanie nie zosta³o 
przyznane. Wniosek z³o¿ono pono-
wnie (poszerzono go wówczas o plan 
prac na ulicach Jagie³³y, Pocztowej, 
Sienkiewicza i Konopnickiej), tym 
razem nasz projekt zosta³ uznany za 
najlepszy w województwie. 

Na budowê ulic 1 mln 270 
tys. z³ (49%) pozyskano ze œrodków 
unijnych. Pozosta³e 39% pokry³ 
bud¿et Gminy i 12% Starostwa 
Powiatowego. 

ZnaleŸæ wykonawcê
Wykonanie projektu powierzono 
Zak³adowi Remontowo-Drogowemu 
“SJ” Szymañski-Jarz¹bek z Zambro-
wa. 
— Og³osiliœmy przetarg, do którego 
zg³osi³y siê dwie firmy — mówi 
knyszyñski burmistrz. — Pod 
wzglêdem formalnym obie propozy-
cje by³y bez zarzutu, tak¿e doœwi-
adczenie firm nas zadowala³o. 
Zadecy-dowa³a wiêc cena. 30 
kwietnia podpisaliœmy umowê z 
zak³adem z Zambrowa.

Przewiduje ona zakoñczen-
ie robót 30 wrzeœnia. Dziœ ju¿ 
wiadomo, ¿e ich finalizacja mo¿e 
nast¹piæ nieco wczeœniej.
 

W koñcu siê doczekaliœmy 
Ca³e lato trwaj¹ przez wielu oczekiwane remonty na 
osiedlu Zygmunta Augusta. Do koñca wrzeœnia nowe 
nawierzchnie i chodniki bêd¹ mieli przed swoimi posesjami 
mieszkañcy dziewiêciu knyszyñskich ulic.
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Ustosunkowaæ siê do zastrze¿eñ 
Co do efektu prowadzonych prac 
zaczê³y pojawiaæ siê zastrze¿enia. 
Niezadowolenie wzbudzaj¹ wysokie 
chodniki, znajduj¹ce siê ponad po-
ziomem posesji. Sprawa dotyczy 
przede wszystkim ulicy Adama 
Mickiewicza.
— Oficjalnie swoje uwagi zg³osi³o do 
mnie dwoje mieszkañców. Niestety, 
przyjête rozwi¹zanie jest najlepszym 
z mo¿liwych — mówi burmistrz  
miasta. — Ma³o kto zdaje sobie 
sprawê, ¿e ul. Jagielloñska le¿y 
wzglêdem ul. Jagie³³y a¿ trzy metry 

wy¿ej — wyjaœnia dalej. Przepisy 
budowlane nakazuj¹ sytuowanie 
chodników z obu stron jezdni na tych 
samych wysokoœciach. St¹d wysokie 
chodniki przy posesjach ni¿ej 
po³o¿onych. Niestety nie mo¿emy 
nic na to poradziæ.

Nie tylko wysoki chodnik 
mo¿e wzbudzaæ niezadowolenie. Nie 
wszystkim na ul. Jagie³³y podobaj¹ 
siê du¿e trawniki. Pan Henryk z ul. 
Mickiewicza wylicza a to pêkniêt¹ 
p³ytkê, a to pozostawion¹ woln¹ 

przestrzeñ miêdzy chodnikiem a 
podmurówk¹ p³otu... — Nie robi siê 
tego na rok czy dwa, mogliby 
staranniej to wykonaæ — narzeka. 
— Widaæ, ¿e ch³opaki siê staraj¹, 
prace id¹ ca³kiem sprawnie — ktoœ 
inny ma odmienne zdanie o robotn-
ikach. — Do koñca wrzeœnia na 
pewno bêdzie super — liczy w³aœci-
cielka posesji na ul. Królowej Bony. 
Po remontach, jak mówi¹ knyszynia-
cy, nie bêd¹ walczyæ z tak proza-
icznymi rzeczami jak zab³ocone buty 
czy kurz, z piaszczystych do tej pory, 
dróg 

Pomimo za-
s³yszanych 
utyskiwañ,  
na podobne 
remonty ju¿ 
czekaj¹ mie-
szkañcy uli-
czek Osiedla 
N i e p o d l e -
g³oœci.

Zaplano-
waæ kolejne 

prace.
U ³ o ¿ e n i e  

tam chodników i asfaltu ujête jest w 
wieloletnim planie rozwoju gminy 
Knyszyn. W chwili obecnej urzêdn-
icy magistratu prowadz¹ zaawanso-
wane prace przy dokumentacji 
technicznej przysz³ych robót. Ma byæ 
skoñczona w paŸdzierniku.

Oprócz ulic Dmowskiego, 
Pi³sudskiego, Daszyñskiego, 11 
Listopada i Witosa do planu w³¹czone 
s¹ ulice Polna i czêœæ, pominiêta w 
obecnych pracach, Jagie³³y. 

es

F
o
t. E

s

 Prace na ulicy Pocztowej
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Zn a k i  s ¹  ³ a d n e ,  
praktyczne i ciesz¹ 

nawet  najm³odszych 
k n y s z y n i a k ó w .  O d  
sierpnia sukcesywnie 
wyrasta³y na naszych 
ulicach.

Na razie stanie 48 
tabliczek, w miejscach 
gdzie mog¹ byæ najbardziej 
przydatne  — wzd³u¿  
g³ównych ulic, tam gdzie 
ruch jest najwiêkszy. W 
przysz³oœci znak z herbem 
Knyszyna zostanie za-
montowany na ka¿dym 
skrzy¿owaniu.

 Zakup oznako-
wañ sfinansowano ze 
œrodków gminnych. Oby 
mog³y s³u¿yæ nam jak 
najd³u¿ej!                     <

Nowe oznakowanie ulic

F
o
t.

 e
s

iêdzy 17 a 21 sierpnia kny-Mszyñscy ksiê¿a zorgani-
zowali dla najm³odszych waka-
cyjny wypoczynek. Do udzia³u w 
zabawie zg³osi³o siê oko³o 40 
dzieciaków. 
— Codziennie by³o trochê modlitwy i 
jakaœ po¿yteczna nauka, np. by nie 
œmieciæ — opowiada ks. Andrzej — 
wiêkszoœæ czasu to jednak gry i 
zabawy, czasem jakiœ konkursik. 

By³a siatkówka, noga, badminkton. 
Najm³odsze dzieci mog³y siê bawiæ 
zabawkami. Bezkonkurencyjn¹ 
atrakcj¹ okaza³ siê jednak du¿y, dmu-
chany basen, który parafia zakupi³a w 
ubieg³ym roku — w nim nawet 
rozrabiaj¹ce dzieciaki sprawia³y 
radoœæ  ksiê¿om (fot. na ok³adce).

Ka¿dego dnia by³ wspólny 
posi³ek i napoje, które zafundowa³ 
Betex.                                              <

— Nowe znaki s¹ fajne — mówi¹ Patryk i Dawid z 
ulicy Starodwornej. 

Wakacyjny wypoczynek
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iejski Oœrodek Pomocy MSpo³ecznej w Knyszynie 
uprzejmie informuje, i¿ w okresie od 
1 sierpnia do 30 listopada 2009 r. 
rozpocz¹³ realizacjê projektu 
systemowego pt. „B¹dŸ pewna i nie-
zale¿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.

Celem ogólnym projektu jest 
zaktywizowanie 15 kobiet niepra-
cuj¹cych w wieku aktywnoœci 
zawodowej korzystaj¹cych ze 
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
poprzez zastosowanie aktywnej 
integracji i pracy socjalnej. Z paniami 
zosta³y zawarte kontrakty socjalne, a 
od 1 wrzeœnia 2009 r. bêd¹ 
realizowane szkolenia w 2 blokach 
szkoleniowych:

1. Zajêcia z psychologiem           
i doradc¹  zawodowym.

2.  Szkolenia do wyboru: 
o p i e k u n k a  o s ó b  s t a r s z y c h ,  
buk iec i a rz / f lo rys t a ,  obs ³uga  
komputera z elementami internetu 
oraz kasy fiskalne i inne urz¹dzenia 
sklepowe.

Po zakoñczeniu szkoleñ 
uczestnicy projektu wyjad¹ na 
jednodniow¹ wycieczkê krajo-
znawcz¹ w celu integracji grupy.

R e z u l t a t e m  t w a r d y m  
projektu bêdzie zawarcie 15 
kontraktów socjalnych i ukoñczenie 
szkoleñ ok. 80%.

R e z u l t a t e m  m i ê k k i m  
projektu bêdzie podniesienie 
samooceny uczestników w wyniku 
l e p s z e g o  p r z y g o t o w a n i a  d o  
poruszania siê na rynku pracy, oraz 
wyposa¿enie  uczes tn ików w 
umiejê tnoœci  in terpersonalne              
i kompetencje spo³eczne.               <

B¹dŸ pewna i niezale¿na
ANNA ROSZKOWSKA

Anna Roszkowska jest kierowni-
kiem Miejskiego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Knyszynie.
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d 1 wrzeœnia 2009 r. w Oszko³ach naszej gminy ruszy³ 
p r o j e k t  e d u k a c y j n y  p n . :  
„ O t w i e r a m y  d r z w i … –  
wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów szkó³ Gminy 
Knyszyn” wspó³finansowany przez 
Uniê Europejsk¹ w ramach 
E u r o p e j s k i e g o  F u n d u s z u  
S p o ³ e c z n e g o .  P r o j e k t  j e s t  
realizowany w ramach Priorytetu IX 
POKL, dzia³anie 9.1, Poddzia³anie 
9 .1 .2  „Wyrównywanie  szans  
edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostêpie do edukacji 
oraz zmniejszenie ró¿nic w jakoœci 
us³ug edukacyjnych”.

Projekt trwa od 1 wrzeœnia 
2009  r. do 31 sierpnia 2010 r. Zajêcia 
kierowane do uczniów naszych szkó³ 
od paŸdziernika do koñca maja 2010 
obejm¹ wszystkich uczniów z Zespo-
³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Knyszynie i Zespo³u Szkó³ w Kali-
nówce Koœcielnej. Bud¿et projektu 
wynosi 179 738 PLN. Koordynat-
orem projektu jest inspektor ds. 
szkolnictwa w Urzêdzie Miejskim  
Urszula Pu³awska, a asystentami 
koordynatora s¹ dyrektorzy szkó³:  

M a r t a  B a r t n i k  i  K r z y s z t o f  
Chowañski.

G³ównym celem projektu 
jest wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez stworzenie na 
terenie  szkó³  systemu zajêæ  
pozalekcyjnych ukierunkowanych na 
wszechstronny rozwój uczniów. W 
r a m a c h  p r o j e k t u  z o s t a n i e  
zorganizowanych 34 rodzajów zajêæ, 
w tym: zajêcia logopedyczne, 
socjoterapeutyczne, wyrównawcze, 
rozwija j¹ce  zainteresowania ,  
korekcyjno-kompensacyjne i wiele 
innych. Odbêd¹ siê wyjazdy na 
wycieczki edukacyjne, do teatru i 
siedzib mediów publicznych,. 
Zorganizowane zostan¹ turnieje, 
zawody, przedstawienia teatralne i 
muzyczne. Rekrutacja na zajêcia 
prowadzona bêdzie od 22 wrzeœnia w 
p u n k t a c h  i n f o r m a c y j n y c h  
utworzonych w szko³ach specjalnie 
na potrzeby projektu. W punktach 
tych uczniowie i kadra prowadz¹ca 
zajêcia, bêd¹ otrzymywali na bie¿¹co 
informacje o projekcie.

Wiêcej informacji 
uzyskaj¹ Pañstwo na stronie 
i n t e r n e t o w e j  u r z ê d u  

, oraz w nastêpnym 
numerze naszego miesiêcznika.
www.knyszyn.pl

Otwieramy drzwi… – wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów szkó³ 

Gminy Knyszyn

URSZULA PU£AWSKA
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Remont knyszyñskiego ko-
œcio³a to pierwsza inwestycja 
w naszej parafii prowadzona 
pod okiem ksiêdza i od razu 
zakrojona na tak du¿¹ skalê. 
To ksiêdza inicjatywa?
Ca³e przygotowania do prac, 
które s¹ teraz wykonywane 
rozpocz¹³, mój poprzednik, 
ksi¹dz Henryk. To on zleci³ 
specjalistom opracowanie planu 
prac i kosztorysu. Ja, jak to siê 
mówi z przymru¿eniem oka w 
œrodowisku ducho-wnych, 
przez pierwszy rok swojej pracy 
w nowej parafii, poznawa³em j¹ 
i rozgl¹da³em siê. Gdy ju¿ 
zadomowi³em siê w Knyszynie, 
bazuj¹c na dokumentacji  
p o p r z e d n i k a ,  z a c z ¹ ³ e m  
planowaæ remont.
Prace przy koœciele trwaj¹ ju¿ doœæ 
d³ugo. Co ju¿ zosta³o zrobione, a co 
jeszcze przed nami?
Chocia¿ mo¿e na razie tego nie widaæ 
zrobiono ju¿ du¿o. Wzmocniono 
fundament, wokó³ koœcio³a po³o¿ono 
rurê drena¿ow¹, która ma odpro-
wadzaæ wodê deszczow¹. Zbita jest 
du¿a czêœæ tynków. Rzeczoznawcy 
proponowali zdj¹æ je do wysokoœci 
okien, jednak w trakcie robót, gdy 
zobaczyliœmy, ¿e le¿¹ ich na œcianach 

cztery warstwy, w wielu miejscach 
,,g³uche”, postanowiliœmy usun¹æ je z 
ca³ego koœcio³a. Mury osuszaj¹ siê. 
Pozostanie jeszcze otynkowanie 
œwi¹tyni oraz u³o¿enie wokó³ niej 
specjalnego kamienia, w który nie 
bêdzie wsi¹kaæ woda. Zapobiegnie to 
ponownemu namakaniu funda-
mentów.
Czyli jest bli¿ej do koñca czy 
pocz¹tku remontu?
Prace zaczê³y siê w ubieg³ym roku, 

Proboszcz ksi¹dz Andrzej Sadowski

F
o
t.
 e

s

O rzadkim przypadku, gdy wydatki okazuj¹ siê mniejsze ni¿ 
przewidywano, zbieraniu papierków i tajemniczej krypcie, czyli 
knyszyñski proboszcz i remont piêæsetletniego koœcio³a. 

Jest jeszcze du¿o do zrobienia
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zaraz po œwiêtach wielkanocnych.   
W tym roku chcia ³bym ju¿  
otynkowaæ i pomalowaæ koœció³, ale 
czy siê to uda? Wszystko zale¿y od 
pieniêdzy.
No w³aœnie: plan prac jest imponu-
j¹cy, w zwi¹zku z tym jak przebie-
ga ich finansowanie?
Póki co ca³oœæ kosztów ponosz¹ 
parafianie. Najwiêcej zbiera siê z 
drobnych ofiar. Od tego roku ka¿da 
taca zbierana w pierwsze niedziele 
miesi¹ca jest w ca³oœci przeznaczana 
na remont. Mo¿na siê pochwaliæ: 
zbieramy wtedy prawie same 
,,papierki”. 
Kiedyœ jeden z ksiê¿y powiedzia³, ¿e 
,,jak widaæ, ¿e coœ siê robi to i ludzie 
pieni¹dze przynosz¹”. To para m³oda 
doda 100 z³ na remont, a to ktoœ 
odwiedzaj¹c rodzinne strony z³o¿y 
datek na œwi¹tyniê, w której by³ 
chrzczony, jedna pani przynios³a na 
przyk³ad 1500 z³.
A nie próbowa³ ksi¹dz ubiegaæ siê o 
zewnêtrzne dofinansowania?
Trzykrotnie staraliœmy siê o pomoc 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jednak nasze wnioski z 
ró¿nych powodów by³y odrzucane. 
Podlaski Konserwator Zabytków by 
nas wspomóc musia³by przeznaczyæ 
wszystkie œrodki, które ma do 
rozdysponowania  dla  ca³ego 
województwa. Urz¹d Marsza³kowski 
z kolei wspar³ w tym roku remonty w 
parafii w Kalinówce. Bêdê jednak 
ubiegaæ siê raz jeszcze o œrodki z 
MKiDN i województwa.
Czy zanim rozpoczêto prace nie 
zniechêca³a ksiêdza ich planowana 
skala?
Muszê przyznaæ, ¿e w prowadzeniu 

takich prac mam ju¿ doœwiadczenie: 
w Grodnie osuszaliœmy stary kla-
sztor bernardyñski. Teraz robotami 
kieruje cz³owiek, który prowadzi³ 
prace przy klasztorze.
A robotnicy to...?
Zrezygnowaliœmy z profesjonalnej 
firmy budowlanej i remontujemy, jak 
to nazywam, systemem gospodar-
czym — parafia kupi³a w³asne narzê-
dzia, a ch³opaki z Knyszyna, którzy 
pracuj¹ przy koœciele, bez trudu radz¹ 
sobie z pracami. Czasami tylko 
przyje¿d¿aj¹ ze wskazówkami spe-
cjaliœci z firmy Reemers, która 
zajmuje siê maszynowym tynkowa-
niem starych, zabytkowych budyn-
ków i bêdzie tynkowa³a u nas. Od 
czasu do czasu sam zerkam na ekipê. 
Dziêki temu sporo oszczêdzamy. 
Rzeczoznawca wyceni³ koszt prac na 
1 mln 236 tys. z³, my na pewno 
wydamy du¿o mniej. 
Nasza œwi¹tynia jest piêæsetletnim 
zabytkiem, czy w zwi¹zku z tym 
Konserwator Zabytków ingeruje w 
remont?
Ca³y plan remontu zosta³ zaakcepto-
wany przez Konserwatora, mamy 
pozwolenia na jego wykonanie. 
Zagl¹dali te¿ do nas pracownicy 
Urzêdu Ochrony Zabytków. 
W ubieg³ym roku knyszyniaków 
poruszy³a sprawa odkrytej w 
trakcie remontu krypty. Mówi³o siê 
o badaniach, i poszukiwaniach 
legendarnego serca Zygmunta 
Augusta. Teraz ta sprawa ucich³a...
W listopadzie Krajowy Oœrodek 
Badañ i Dokumentacji Zabytków z 
Warszawy przeprowadzi³ komple-
ksowe badania w ods³oniêtej krypcie. 
Ich wyniki s¹ ju¿ dostêpne*. Nauko-
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wcy zrobili zdjêcia i sporz¹dzili 
szczegó³owe sprawozdanie po czym 
zabezpieczono i zamurowano kryptê. 
By³y g³osy, by zim¹ zrobiæ radarowe 
zdjêcia ca³ej œwi¹tyni, byæ mo¿e 
dziêki nim dowiedzielibyœmy siê 
czegoœ wiêcej o kryptach. Niestety 
nic z tego nie wysz³o. Póki co 
najwa¿niejszy jest dla nas remont.
Czy po zakoñczeniu prac przy 
koœciele bêdzie ksi¹dz planowa³ 
jakieœ kolejne roboty?
W parafii jest jeszcze du¿o do 
zrobienia. Ju¿ w najbli¿szym czasie 
bêdzie mo¿na korzystaæ z publicznej 
toalety. Do starej plebani doprowa-
dzona zosta³a kanalizacja i wykonano 
oddzielne wejœcie. W planach mam 
wyremontowanie ca³ego budynku. 
Na parterze by³aby salka, z której 

korzysta³aby schola i ministranci, a 
na górze mo¿e jakieœ goœcinne 
pokoiki. Przyda³yby siê te¿ naprawy 
w organistówce i zabytkowym 
lamusie plebañskim. 
Na cmentarzu parafialnym dobrze 
by³oby wy³o¿yæ kostk¹ przynajmniej 
g³ówn¹ alejkê. Kiedyœ chcia³bym te¿ 
utwardziæ parking znajduj¹cy siê 
przy koœciele. Mam pomys³, by 
stanê³a tam figura œwiêtego Krzy-
sztofa,  patrona kierowców.
                                                        es

* W nastêpnym ,,Goñcu” uka¿e 
siê obszerny artyku³ na temat 
badañ w koœcielnej krypcie. 
Zapraszamy do  l ek tu ry  
kolejnego numeru.

— Ch³opaki z Knyszyna bez trudu radz¹ sobie z pracami. Sam od czasu do czasu 
zerkam na ekipê— opowiada³ proboszcz.

F
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 sierpniu minê³o 65 lat od W,,wyzwolenia” Knyszyna 
przez Armiê Czerwon¹. Zanim 
sowieci zajêli miasteczko stoczyli z 
hitlerowcami trzytygodniow¹ walkê. 
Zosta³ po niej zniszczony, w 80%, 
Knyszyn oraz zw³oki i mogi³y ofiar. 

Wed³ug relacji 85-letniego 
Stanis³awa Wysockiego z Poniklicy 
groby masowe by³y w Nowinach 
Kasjerskich, ale tu¿ po wojnie szcz¹-
tki z nich ekshumowano. W lesie 
nale¿¹cym do pana Wysockiego 
pozosta³a Mogi³a czerwonoarmisty. 
¯o³nierza pochowali tam towarzysze 
broni w 1944 r. 

Grobem zajmuje siê Stani-
s³aw Wysocki wraz z s¹siadami. Co 
go do tego sk³ania? – Gdyby mój syn 

albo jakiœ inny Polak zgin¹³ gdzieœ 
poza granicami kraju, te¿ chcia³bym 
¿eby ktoœ pamiêta³ o miejscu gdzie 
spoczywa –  mówi³.

Mogi³¹ zainteresowa³ siê 
Podlaski Urz¹d Wojewódzki – urzê-
dnicy zasugerowali przeniesienie 
szcz¹tek na cmentarz ¿o³nierzy 
radzieckich w Bia³ymstoku.

– A po co przenosiæ, niech 
le¿y tu gdzie zosta³ pochowany, w 
³adnym otoczeniu. My siê nim 
opiekujemy – wyra¿a³ swoj¹ opiniê 
w³aœciciel lasku. Zdaniem urzêdni-
ków wojewody grób jest teraz 
zadbany, ale za 10, 20 lat, nikt nie 
bêdzie o nim pamiêta³. 

Trwaj¹ przygotowania do 
siê ekshumacji.

Radziecki ¿o³nierz w Poniklicy

Pan Stanis³aw Wysocki opiekuje siê wraz z s¹siadami mogi³¹ sowie-
ckiego ¿o³nierza.
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o 6 kolejkach rozgrywek A kla-Psy w sezonie jesiennym Podla-
siak Knyszyn po czterech wygra-
nych, remisie 1:1 z Krokusem 
Dobrzyniówka i przegran¹ z KS 
Œniadowo 2:4, zajmuje w tabeli 
rozgrywek ex aequo pierwsze 
miejsce z KS Œniadowo i BKS 
Jagielloni¹ Bia³ystok. 

Nowy Zarz¹d Podlasiaka, 
zawodnicy i trener Wies³aw Roma-
niuk robi¹ wszystko, aby rozgrywki 
dru¿yny A klasowej sta³y siê rozry-
wk¹ i przyjemnoœci¹ dla spo³ecznoœci 
lokalnej Knyszyna. Wielkie zaanga-
¿owanie dzia³aczy i mi³oœników 
Podlasiaka sprawiaj¹, ¿e boisko do 
gry na ka¿dy mecz jest doskonale 
przygotowane. Kibice naszej dru¿y-
ny je¿d¿¹ na wszystkie mecze wyja-
zdowe. Zachowuj¹ siê tam, jak przy-
sta³o na prawdziwych kibiców, 
podobnie jest na meczach w Knyszy-
nie. Nale¿¹ siê im za to gratulacje!

N a l e ¿ y  d o d a æ ,  ¿ e  w  
Podlas iaku  i s tn ie je  d ru¿yna  
trampkarzy starszych, która dopiero 
we wrzeœniu 2009 rozpoczê³a 
rozgrywki. Niestety pierwszy mecz 
ze Skr¹ Wizna zakoñczy³ siê pora¿k¹ 
(3:1).

Przy UKS Podlasiak oprócz 
dru¿yn pi³ki no¿nej istnieje sekcja 
pi³ki siatkowej dziewcz¹t, któr¹ 
prowadzi  Józef  Sza tkowski .  
Czekamy na rozpoczêcie sezonu 
siatkarskiego i na sukcesy naszych 
zawodniczek.

Nale¿¹ siê s³owa podziê-
kowania Burmistrzowi Knyszyna – 
Andrzejowi Matyszewskiemu, 
Dyrektorowi ZSO w Knyszynie – 
Krzysztofowi Chowañskiemu, jak 
równie¿ wszystkim dzia³aczom 
naszego klubu za wsparcie i pomoc w 
sprawnym przeprowadzaniu meczów 
i treningów.                                    <

Zawodnicy Podlasiaka i Krokusa Dobrzyniówka na knyszyñskim boisku w meczu 
rozpoczynaj¹cym pi³karski sezon 2009/2010.

Jesteœmy w czo³ówce rozgrywek A klasy!

W£ADYS£AW SZWEJKOWSKI
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ierwszym Starost¹ Kny-
szyñskim zosta³ Aleksander PC h o d k i e w i c z  h e r b u  

Koœciesza. Jak podaj¹ niektóre 
Ÿród³a urodzi³ siê ok. 1457 r. w 
ziemi kijowskiej. 

Przodkowie
Protoplast¹ rodu Chodkiewiczów 
by³ Chodko Juriewicz pochodz¹cy 
z bojarów ruskich osiad³ych na 
KijowszczyŸnie. Karierê zrobi³ 
jego syn Iwan Chodkowicz vel 

Chodkiewicz, który by³ od 1470 r. 
marsza³kiem hospodarskim,       
od 1476 r.  namiestnikiem 
witebskim a od 1480 r. wojewod¹ 
kijowskim. W 1482 r. Podczas 
najazdu tatarskiego na Kijów 
zosta³ wraz z rodzin¹ upro-
wadzony w jasyr, w którym te¿ 
zmar³ w 1484 r. ¯ona Agnieszka 
wraz z synem Aleksandrem i córk¹ 
Agrafen¹ wydosta³a siê z niewoli 
dziêki pomocy króla Kazimierza 
J a g i e l l o ñ c z y k a .  D y n a s t i a  

Poczet Starostów 
Knyszyñskich

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

 ponad czterowiekowej 
historii Starostwa Kny-Wszyñskiego funkcjê sta-

rosty pe³ni³o ponad 25 osób. Nie-
którzy z nich byli tylko epizodami w 
historii, natomiast kilku by³o 
wybitnymi postaciami, które nie 
tylko wyró¿ni³y siê w historii 
Starostwa, ale tak¿e odegra³y 
wybitn¹ rolê w skali kraju a nawet na 
arenie miêdzynarodowej (Jan 
Zamoyski). 

Dotychczas nie opracowano 
kompleksowej historii Starostwa 
Knyszyñskiego.W istniej¹cych 
opracowaniach biografie starostów s¹ 
p r e z e n t o w a n e  w  w e r s j a c h  
skrótowych. Niniejszym artyku³em 
chcia³bym zapocz¹tkowaæ cykl 
bardziej obszernych biografii 
kilkunastu starostów przedstawiaj¹c 
ich dokonania w zakresie gospodarki 
starostwa jak i w innych dziedzinach 
¿ycia.

Aleksander Chodkiewicz
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Jagielloñska umia³a doceniæ 
wiernoœæ bojarzyna Iwana, 
wywy¿szaj¹c jego potomków do 
rzêdu najpier-wszych dygnitarzy 
w pañstwie. 

Kariera polityczna
Aleksander Chodkiewicz s³u¿bê 
publiczn¹ rozpocz¹³ w 1495 r. 
z o s t a j ¹ c  d w o r z a n i n e m  
królewskim. W 1502 r. zosta³ 
koniuszym nadwornym a w    
1506 r. marsza³kiem hospodar-
skim. Pos¹dzony o udzia³ w spisku 
Gliñskiego przeciw królowi zosta³ 
w lutym 1509 r. aresztowany i 
osadzony w wiêzieniu. Zapewne 
by³ niewinny — po dwóch latach, 
w maju 1511 r. odzyska³ wolnoœæ 
oraz ³askê królewsk¹.

 Ju¿ jego ojciec 
uzyska³ nadanie dóbr w 
Wie lk im Ks iês twie  
Litewskim. W efekcie 
nadania dalszych dóbr 
Aleksander Chodkie-
wicz przeniós³ siê do 
Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego, któremu 
odt¹d wiernie s³u¿y³. 
Dwukrotnie, w 1513 i 
1514 r., pos³owa³ z Litwy 
do Polski. Kilkakrotnie 
bra³ udzia³ w Komisjach 
do poprawy i œcis³ego 
wyznaczenia granic 
Litwy: w 1516, 1532 i 
1537 r. z Koron¹ a w 

1545 r. z Prusami.

Twórca Knyszyna
Po objêciu wielkorz¹dztwa Litwy 
p r z e z  Z y g m u n t a  A u g u s t a  
Chodkiewicz zosta³ w 1544 r. 
mianowany wojewod¹ nowo-
gródzkim. 

Poza dobrami dziedzi-
cznymi oraz nadaniami królewski-
mi czerpa³ dochody z licznych 
dzier¿aw w³oœci hospodarskich 
(starostw): puñskiej (1501-1511), 
ostryñskiej (1518-1522), wilkiej-
skiej (1522-1544), knyszyñskiej 
(1530-1544), uzitkiejskiej (1536) i 
brzeskiej (1529-1549). 

Aleksandra Chodkie-
wicza na starostê knyszyñskiego 

Grzegorz (Hrehory) Chodkiewicz, syn Aleksandra
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powo³a³a królowa Bona. Z jej 
polecenia w 1538 r. rozmierza on 
miasto Knyszyn, wytycza rynek 
oraz ulice. W latach 1537-1538 
przeprowadza pomiarê w³óczn¹ 
Starostwa Knyszyñskiego. Z 
powodu wydzielenia czêœci 
gruntów na inne cele, dosz³o do 
wieloletniego konfliktu miêdzy 
s tarost¹  Chodkiewiczem a 
mieszczanami knyszyñskimi. 
Mo¿na stwierdziæ, i¿ Aleksander 
C h o d k i e w i c z  b y ³  t w ó r c ¹  
Knyszyna.

Aktywnoœæ religijna
Ród Chodkiewiczów z racji 
wschodniego pochodzenia by³ 
p rawos ³awny.  Szczególn ie  
go r l iwym wyznawc¹  o raz  
promotorem prawos³awia by³ 
Aleksander Chodkiewicz oraz 
jego syn Grzegorz. 

W 1498 r. Aleksander 
wspó ln i e  z  a r cyb i skupem 
smoleñskim Józefem So³tanem na 
terenie swoich w³oœci w Gródku 
za³o¿y³ prawos³awny mêski 
monastyr, w którym zamieszkali 
mnisi z Kijowa i klasztoru z góry 
Athos. W 1500 r. monastyr zosta³ 
przenies iony do Supraœ la .  
Monastyr w Supraœlu z przerwami 
f u n k c j o n u j e  d o  d z i s i a j ,  
odgrywaj¹c wielk¹ rolê w 
prawos³awiu. W latach 1596-1838 
funkcjonowa³ w ramach koœcio³a 
unickiego. Chodkiewicz poczyni³ 
w i e l k i e  z a p i s y,  z a r ó w n o  

finansowe jak i materialne (dobra 
choroskie) na rzecz monastyru. Z 
czasem ród Chodkiewiczów 
zmieni³ wyznanie, najpierw na 
protestantyzm (kalwinizm) a 
ostatecznie na katolicyzm.

Synowie
Aleksander Chodkiewicz by³ 
¿onaty z Wasillis¹ Jaros³a-
wiczówn¹, z któr¹ mia³ czterech 
synów oraz dwie córki. Synowie 
Aleksandra: Grzegorz, Hieronim i 
Jerzy byli za³o¿ycielami trzech 
linii rodu:

1. Grzegorz (Hrehory) — Hetman 
Wielki Litewski, zm. w 1573(72) r. 
— liniê na Brzostowicy, która 
wygas³a po jego œmierci.
2 .  H i e r o n i m  ( 1 5 0 0 - 1 5 6 1 )  
kasztelan wileñski — linia 
Bychowie, Szk³awie i Myszy. 
N a j w y b i t n i e j s z y m  p r z e -
dstawicielem tej l inii ,  by³ 
niew¹tpliwie hetman wielki 
litewski Jan Karol Chodkiewicz 
(1561-1621), zwyciêzca w bitwie 
ze Szwedami pod Kircholmem w 
1605 r. Linia ta wygas³a w XVII 
wieku.
3. Jerzy (zm. 1561 r.) kasztelan 
trocki — linia na Supraœlu. 
Potomkowie tej linii ¿yj¹ do 
dzisiaj. Jednak jej przedstawi-
ciele nie odegrali wiêkszej roli w 
kraju. 
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Jan Karol Chodkiewicz. Najwybitniejszy 
przedstawiciel rodu Chodkiewiczów. Ca³e 
doros³e ¿ycie poœwiêci³ dzia³alnoœci 
publicznej i rzemios³u wojennemu.

Bracia stworzyli uk³ad 
polityczny stanowi¹cy przeciw-
wagê dla rodu Radziwi³³ów na 
Litwie oraz sprzeciwiaj¹cy siê w 
1569 r. podpisaniu przez Wielkie 
Ksiêstwo Litewskie unii z 
Królestwem Polskim. 

Aleksander Chodkiewicz 
w ci¹gu swojego d³ugiego ¿ycia 
zgromadzi³ liczne dobra. Oprócz 
po³o¿onych  na  dz is ie j sze j  
Bia³orusi  Bychowie, Szk³owie, 
Brzostowicy i Myszy mia³ du¿e 
dobra na Podlasiu m. in. dobra 
gródeckie, supraskie, choroskie, 
zab³udowskie i dojlidzkie. Trzej 
synowie, którzy odziedziczyli te 
dobra, uchodzili za ludzi bardzo 
majêtnych. 

Urodzi³ siê w roku...?

Mo¿na mieæ du¿e w¹tpliwoœci co 
do roku urodzenia Aleksandra 
Chodkiewicza. Polski S³ownik 
Biograficzny oraz Teresa Zieliñska 
w Poczcie polskich rodów 
arystokratycznych podaje, i¿ nasz 
bohater urodzi³ siê ok. 1457 r. 
Wielka Encyklopedia Powszechna 
nie podaje roku urodzenia, 
poniewa¿ najpewniej autor 
biogramu mia³ du¿e w¹tpliwoœci 
co do roku 1457. Chodkiewicz 
s³u¿bê publiczn¹ rozpocz¹³ w 1495 
roku,  czyl i  maj¹c 38 la t .  
Zazwyczaj w tym okresie s³u¿bê 
rozpoczynano w wieku 20-30 lat. 
W latach 1530-1544 Chodkie-
wicz by³ starost¹ trzech starostw: 
knyszyñskiego, brzeskiego i 
wilkiejskiego. Zarz¹dzanie tyloma 
podmiotami wymaga³o du¿ego 
wysi³ku — w pierwszej po³owie 
XVII wieku starostowie osobiœcie 
zarz¹dzali dobrami. 

Gdyby przyj¹æ 1457 rok 
za rok urodzenia Chodkiewicza, to 
w okresie kiedy sprawowa³ 
funkcje, mia³by 73-87 lat. W XVI 
wieku piêædziesiêcioletni mê¿czy-
Ÿni uchodzili ju¿ za starców. A 
du¿a aktywnoœæ miêdzy 80 a 90 
rokiem ¿ycia wydaje siê byæ nie-
prawdopodobna. Najpewniej 
Aleksander Chodkiewicz urodzi³ 
siê 10-15 lat póŸniej ni¿ podaj¹ 
Ÿród³a. 
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chrzestnych. Wartoœæ rejestracji 
zale¿na jest od jej kompletnoœci, aby 
zbadaæ rzeczywist¹ wartoœæ tego 
typu Ÿród³a nale¿y przeanalizowaæ:
• liczbê chrztów (urodzeñ) przypada-
j¹c¹ na jedno ma³¿eñstwo – przyj-
muje siê, ¿e w okresie staropolskim 
powinna ona wynosiæ 4,5-5;
• liczbê chrztów (urodzeñ) przypada-
j¹c¹ na jeden zgon, która to powinna 
stanowiæ 1, lub niewiele przekraczaæ 
tê wartoœæ;
• stosunek urodzeñ dziewczynek do 
urodzeñ ch³opców. Na 100 urodzeñ 
dziewczynek powinno byæ 105-106 
urodzeñ ch³opców. 

Knyszyn w normie
W Knyszynie w latach 1738-1837 na 
ma³¿eñstwo przypada³o œrednio 4,8 
urodzeñ, na sto urodzeñ ok. 103 
zgonów, a stosunek urodzeñ 
dziewczynek do urodzeñ ch³opców 
wynosi³ 100 do 106. Dla ca³ego 
badanego okresu wskaŸniki mieszcz¹ 

iezwykle cennym Ÿród³em 
do badañ nad spo³eczeñ-Nstwem s¹ ksiêgi metrykalne. 

Najwczeœniejsze zachowane serie 
ksi¹g œlubów i chrztów dotycz¹ce 
parafii œw. Jana Ewangelisty w 
Knyszynie pochodz¹ z 1738 r., zaœ 
zapisy zgonów zachowa³y siê od 
1747 r. Ks. Kazimierz Cyganek w 
swojej kronice parafialnej podaje, i¿ 
najstarsze ksiêgi  metrykalne 
stanowi³y urodzenia od 1607 r., 
ma³¿eñstwa od 1715 r. i zgony od 
1747 r. Widaæ wiêc, ¿e w okresie 
powojennym najwczeœniejsze ksiêgi 
urodzeñ i ma³¿eñstw zaginê³y. 

Ksiêgi  metrykalne s¹ 
Ÿród³em o charakterze masowym. 
Dziêki nim mo¿emy zbadaæ zjawiska 
takie jak sezonowoœæ miesiêczna i 
tygodniowa œlubów, urodzeñ i 
zgonów, wp³yw kalendarza koœcie-
lnego i rolniczego na funkcjonowa-
nie spo³eczeñstwa, zasady rz¹dz¹ce 
doborem œwiadków œlubu i rodziców 

Na los spo³eczeñstwa sk³ada siê los ka¿dego cz³owieka. Aby zbadaæ 
prawid³owoœci rz¹dz¹ce danym spo³eczeñstwem nale¿y przyjrzeæ siê ka¿dej 
jednostce, która ¿yj¹c wed³ug przyjêtych wartoœci i zasad, tworzy  historiê. 

RODZIÆ I UMIERAÆ 
w Knyszynie XVIII-XIX w.
Gdybym ¿y³a w Knyszynie miêdzy 1738 a 1837 r. zapewne by³abym 
Mariann¹ lub Katarzyn¹. W wieku 22 lat wziê³abym œlub w listop-
adzie, urodzi³abym piêcioro dzieci i jeœli do¿y³abym staroœci, 
zmar³abym któregoœ z zimowych miesiêcy...

URSZULA SIDORSKA 



23

HISTORIA

wiêkszoœæ œlubów w latach 1738-
1837 przypada³a na miesi¹ce 
zimowe. Najwiêcej, oko³o 36% 
zwi¹zków zawarto w listopadzie, 
27% w lutym i poni¿ej 10% w 
paŸdzierniku i styczniu. Najmniej, bo 
zaledwie 0,2% wszystkich ma³¿e-
ñstw odby³o siê w grudniu, 0,9% w 
marcu i 2% w kwietniu. 

W ca³ym badanym okresie 
1738-1837 najwiêcej ma³¿eñstw 
zawierano w niedzielê, nastêpnie we 
wtorek, a najmniej w pi¹tek (jako 
dzieñ upamiêtniaj¹cy Mêkê Pañsk¹), 
œrodê i  poniedzia³ek. W latach 1738-
1740  i 1798-1800 na niedziele 
przypada ponad 50% wszystkich 
œlubów, z kolei w latach 1828-1830 
na ten dzieñ nie zdecydowa³a siê 
¿adna para nupturientów, 35% z nich 
wziê³o œlub we wtorek, a prawie 15% 
w œrodê i czwartek. 

Œlub dwunastolatki  z czterdzies-
tolatkiem  –  tylko w filmie

Wiek panien wychodz¹cych za m¹¿ 
waha³ siê w granicach 16-30 lat, a 
kawalerów 20-50 lat, przeciêtny wiek 
wynosi³ dla kobiet 22 lata, dla 
mê¿czyzn natomiast 28 lat i by³ 
on wy¿szy ni¿ siê powszechnie 
uwa¿a. 

Zdecydowan¹ wiêkszoœæ 
ma³¿eñstw w Knyszynie stanowi³y 
zwi¹zki miêdzy kawalerem i pann¹. 
W latach 1752-1754 by³o to 77% 
wszystkich o¿enków, okres 1812-
1814 to 63%. Wœród ma³¿eñstw 
zawieranych powtórnie przewa¿a³y 
œluby wdowców z pannami, nastê-
pnie wdowy i wdowca, najmniej 
spoœród wszystkich by³o zwi¹zków 
kawalera i wdowy. 

siê w przyjêtych normach, w zwi¹zku 
z tym przyj¹æ mo¿na, ¿e Ÿród³a s¹ 
miarodajne. Jednak jeœli przyjrzymy 
siê dok³adnie ka¿demu dziesiêc-
ioleciu badanego okresu widoczne s¹ 
braki w zapisach. Najlepiej zacho-
wan¹ i zarejestrowan¹ seri¹ ksi¹g s¹ 
zgony, które oprócz niekompletnych 
lat 1747 i 1748 nie zawieraj¹ 
wiêkszych braków. Podobnie 
ma³¿eñstwa, w których zapisie 
widoczna jest jedynie luka od 1803 r. 
do 1807 r. W przypadku chrztów 
braków jest najwiêcej. Najwiêksz¹ 
przerwê stanowi okres 1758-1767, 
oprócz tego w znacznym stopniu 
niekompletne s¹ te¿ lata 1738, 1739, 
1742 i 1802-1804.

Wesele  w letni¹ sobotê...  
nie w osiemnastowiecznym 

Knyszynie
W latach 1738-1837 udzielono w 
Knyszynie 934 œlubów (35% ca³ej 
parafii), co stanowi³o œrednio nieca³e 
10 ma³¿eñstw na rok. W ci¹gu tego 
okresu ró¿nie kszta³towa³a siê roczna 
liczba ma³¿eñstw i mieœci³a siê w 
granicach od 1 do 24. Na liczbê 
zawieranych œlubów mia³y wp³yw 
czynniki takie jak: aktualna sytuacja 
polityczna w pañstwie, choroby 
epidemiczne, klêski ¿ywio³owe, a 
tak¿e sytuacja materialna nupturien-
tów. 

Czasem zawierania œlubów 
rz¹dzi³y dwa kalendarze: rolniczy i 
koœcielny. Kalendarz rolniczy 
oddzia³ywa³ silnie w spo³eczn-
oœciach ma³omiasteczkowych i 
wiejskich, koœcielny zakazywa³ 
œlubów w Wielkim Poœcie i adwen-
cie. W Knyszynie zdecydowana 
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Zimowe wieczory... 
Sprzyja³y poczêciom

Na podstawie dostêpnych danych, 
mo¿na stwierdziæ, ¿e w Knyszynie w 
latach 1738-1835 œrednia roczna 
liczba chrztów wynosi³a ok. 60. 
Zanotowano 4509 urodzeñ, w tym 
2314 dziewczynek i 2185 ch³opców. 
W przypadku 10 dzieci nie podano 
imienia, b¹dŸ te¿ by³o ono nieczyt-
elne i w zwi¹zku z tym niemo¿liwym 
by³o okreœlenie p³ci. Dzieci urodzone 
w miasteczku stanowi³y ok. 30% 
ca³ej parafii. 

Urodzenia, w odró¿nieniu 
od œlubów, które posiadaj¹ trzy 
g³ówne szczyty centralizacji, 
charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ równomi-
ernoœci¹ wahañ w ci¹gu roku. W 
Knyszynie w latach 1738-1835 
najwiêcej chrztów przypada na 
styczeñ, sierpieñ, paŸdziernik i 
listopad, najmniej z kolei by³o w 
kwietniu, maju, czerwcu i lipcu. Na 
tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e 
najwiêksza iloœæ poczêæ to miesi¹ce 
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Zapis z 24 I 1796 r. informuj¹cy o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego przez Józefa Bukowskiego i 
Ma³gorzatê Kochañsk¹; 

k. 12; Archiwum Archidiecezjalne w 
Bia³ymstoku.  Na potrzeby pracy autorka przeanalizowa³a ok. 5400 takich aktów.

Liber Metrices Copulatorum Ecclesiae Parochiali Knyszynensi inserviens Inchoatus 
Mense Januario Anno Domini 1791 (Ksiêga œlubów 1791-1802), 

styczeñ, luty, kwiecieñ i listopad, 
najmniejsza natomiast przypada na 
lipiec, sierpieñ, wrzesieñ i paŸdzie-
rnik. W ca³ym badanym okresie 
najwiêcej chrztów udzielanych by³o 
w niedzielê, wtorek i czwartek, a 
najmniej w pi¹tek i sobotê. 

W mieœcie od 1738 r. do 
1835 r. na 4509 wszystkich urodzeñ  
149 by³o nieœlubnych, co stanowi 
nieco  ponad 3%. Najwiêcej dzieci z 
nieprawego ³o¿a przysz³o na œwiat w 
latach 1821-1830. By³o to zapewne 
spowodowane stacjonowaniem 
wojsk rosyjskich na terenie miasta.

Ja ciebie chrzczê...
Katalog nadawanych imion w 
ka¿dym ze stanów spo³ecznych by³ 
podobny. Najczêstszymi imionami 
by³y: Jan, Józef, Adalberty (Woj-
ciech), Marianna (Maria) i Kata-
rzyna. 

Prze³om XVIII i XIX w. w 
knyszyñskiej parafii przyniós³ 
wybieranie zazwyczaj dwojga 



rodziców chrzestnych (kobieta i 
mê¿czyzna), od lat trzydziestych do 
piêædziesi¹tych by³y to dwie, lub 
wiêcej par, przy czym rodzicami 
chrzestnymi by³a tylko pierwsza z 
nich pozosta³e jedynie asystowa³y.

Œmieræ przychodzi³a zim¹...
W latach 1747-1836 zanotowano w 
Knyszynie 3620 zgonów, co 
stanowi³o oko³o 48% zmar³ych z 
ca³ej parafii. Œrednia roczna liczba 
zgonów wynosi³a oko³o 40, ale 
waha³a siê od 1 do 95 w roku. Na 
zmiany  rocznych liczb zgonów 
wp³ywa³o  wie le  czynników:  
od warunków meteorologicznych 
zaczynaj¹c, poprzez epidemie i 
pomory, strukturê wieku ludnoœci, na 
sezonowoœci urodzeñ koñcz¹c. W 
Knyszynie w latach 1747-1836 
najwiêcej zgonów przypada³o na 
miesi¹ce styczeñ, luty i marzec, 
najmniej na czerwiec, wrzesieñ 
i paŸdziernik. Jeœli dany rok by³ 
ep idemiczny  widoczne  by ³y  
nasilenia zgonów w miesi¹cach 
letnich. 

Analizuj¹c sezonowoœæ 
zgonów wed³ug wieku równie¿ 
mo¿na zauwa¿yæ pewne prawid³-
owoœci. Noworodki do pierwszego 
miesi¹ca umiera³y najczêœciej w 
listopadzie, grudniu, czêste zgony 
zdarza³y siê te¿ w lutym, kwietniu i 
sierpniu. Œmiertelnoœæ niemowl¹t od 
pierwszego miesi¹ca ¿ycia i dzieci 
zarówno starszych, jak i m³odszych 
najwiêksza by³a w okresie od 
czerwca do wrzeœnia, przy czym 
maksimum przypada³o na sierpieñ, 
kiedy panowa³y trudne warunki 
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higieniczne, a owady roznosz¹c 
zarazki przyspiesza³y psucie siê 
pokarmu. Z kolei umieralnoœæ ludzi 
doros³ych i starszych najwiêksze 
natê¿enie osi¹ga³a w okresie 
zimowo-wiosennym. Ogromnym 
zagro¿eniem by³y mrozy wyniszc-
zaj¹ce i tak os³abione organizmy 
ludzi w podesz³ym wieku.

Spo³eczeñstwo osiemnasto- 
i dziewiêtnastowiecznego Knyszyna 
i parafii knyszyñskiej nie ró¿ni³o siê  
niczym od innych spo³ecznoœci 
staropolskich. Rz¹dzi³o siê tymi 
samymi prawami i zasadami. 
Kierowa³y nimi przepisy Koœcio³a i 
roz³o¿enie prac polowych. Okres 
¿niw, sianokosów, czy zbierania 
ziemniaków nie sprzyja³ organizo-
waniu uroczystoœci weselnych, by³ 
te¿ czasem, najmniejszej liczby 
poczêæ. Knyszyn by³ typowym 
miasteczkiem rolniczym, które mimo 
czêstych zmian przynale¿noœci 
pañstwowej ¿y³o w³asnym ¿yciem i 
normalnie funkcjonowa³o.

§
Urszula Sidorska jest absol-
wentk¹ historii Uniwersytetu 
w Bia³ymstoku. Na podstawie 
je j  p racy  magis te rsk ie j  
Spo³eczeñstwo Knyszyna w 
drugiej po³owie XVIII i 
pierwszej po³owie XIX wieku w 
œwietle rejestracji metrykalnej  
powsta³ niniejszy artyku³.
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dk¹d cz³owiek prze-
sta³ czciæ si³y przy-Orody i oddawaæ czeœæ 

bo¿kom oraz nieznanym 
mocom, gdy¿ objawi³ siê 
cz³owiekowi Bóg Osobowy, 
pojawi³a siê mo¿liwoœæ 
budowania ¿ycia w przyjaŸni 
z Nim.
Przez Naród Wybrany Bóg 
objawi³ ca³emu œwiatu, i¿ jest 
Ojcem kochaj¹cym bezgrani-
cznie ka¿dego cz³owieka, bez 
wzglêdu na jego s³aboœci; ¿e 
jest mi³osierny i wybaczaj¹cy. 
Pos³a³ równie¿ na œwiat swoje-
go Syna, Jezusa Chrystusa, aby 
w Jego Osobie ukazaæ swoj¹ 
wolê i mi³oœæ. Pozwoli³, aby 
cz³owiek ukrzy¿owa³ Go, by 
zmartwychwstaj¹c raz na 
zawsze zniszczyæ w³adzê sza-
tana i pozwoliæ wierz¹cym bez-
piecznie iœæ drog¹ ziemskiego 
¿ycia, a po œmierci trwaæ 
wiecznie. 

Gdy œledzimy pierwsze 
wieki chrzeœcijañstwa, z 
p e w n o œ c i ¹  p o d z i w i a m y  
gorliwoœæ chrzeœcijan i heroi-
zm w wyznawaniu wiary, 
po³¹czony wielokrotnie z ich 
mêczeñstwem. Od 966 roku, 
od momentu przyjêcia chrztu 
przez Polskê, równie¿ i nam 
zosta³a dana mo¿liwoœæ ucze-
stniczenia w rzeczywistoœci 
¿ycia chrzeœcijañskiego. Zna-
my pierwotn¹ gorliwoœæ na-
szych przodków, której  
niestety, ale tylko pozos-
ta³oœci¹, s¹ piêkne tradycje 
trwaj¹ce po dzieñ dzisiejszy.

Có¿ siê sta³o z sercem 
cz³owieka, które poznaj¹c 
wszechmoc i nieskoñczon¹ 
mi³oœæ Boga, zamienia to na 
nowo na przywi¹zanie do 
pogañskich praktyk i kultu 
oddawanego  n ieznanym 
mocom? Czy¿by cz³owiek 
szuka³ sensacji? A mo¿e 

Chrzeœcijañstwo czy 
pogañstwo?

KS. JERZY CHWIEÆKO
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uwierzy³ w bajeczki o ponadlu-
dzkiej mocy rzekomo w nim 
drzemi¹cej? Przyjrzyjmy siê 
teraz przez chwilê tym momen-
tom, w których cofamy siê do 
pogañstwa, a przez to pope³-
n i a m y  g r z e c h  b a ³ w o -
chwalstwa. 

Jedn¹ z takich praktyk 
jest uk³adanie ¿ycia na 
podstawie horoskopów, czyli 
prawdy o nas zwi¹zanej z 
przynale¿noœci¹ do konkretne-
go znaku zodiakalnego.  
Oczywiœcie, ¿e nie ma proble-
mu, gdy ktoœ traktuje to jako 
zabawê. Ale, gdy przyjmuje 
postawê wyra¿on¹ w s³owach: 
"Nie mogê w tym tygodniu 
podj¹æ ¿adnej wi¹¿¹cej decyzji, 
bo mi siê Ÿle gwiazdy uk³a-
daj¹", to nie doœæ, ¿e œwiadczy 
to o g³upocie takiego cz³owie-
ka, to jeszcze podwa¿a wiarê w 
Boga, jako jedynego Pana i 
W³adcy naszego ¿ycia. 

Inn¹ pogañsk¹ i grzes-
zn¹ praktyk¹ jest wró¿enie o 
przysz³oœci i korzystanie z 
takich us³ug. Wró¿ba polega 
na przypisaniu przedmiotom 
(kuli, kartom, wahade³ku, 
fusom herbacianym itd.) 
magicznych mo¿liwoœci ,  
pozwalaj¹cych na odkrywanie 

rzekomej prawdy co do przys-
z³oœci. A¿ dziwne, ¿e tyle jest w 
ludziach naiwnoœci i wiary w 
skutecznoœæ odkrywania  
przysz³oœci przy pomocy 
w r ó ¿ b i t ó w.  Ty m c z a s e m  
przysz³oœæ zna jedynie Bóg. 
Nawet przed anio³ami, tym 
bardziej szatanem, jest ona 
zakryta. Szatan bowiem, 
poniewa¿ trwa od wieków, 
mo¿e jedynie na bazie swojej 
inteligencji wnioskowaæ o 
przysz³oœci na podstawie 
przesz³oœci. Mówi¹c o nie-
znanym czasie swojego po-
wtórnego przyjœcia, Chrystus 
wypowiada takie s³owa: "Lecz 
o dniu owym i godzinie nikt nie 
wie, nawet anio³owie niebies-
cy, tylko sam Ojciec". Mt 24, 
36. Natomiast w Ksiêdze 
Proroka Izajasza czytamy: 
"Któ¿ jest do Mnie podobny? — 
niech wo³a, niech to og³osi i 
niech Mi dowiedzie! Kto prze-
powiedzia³ przysz³oœæ od wie-
ków i to, co ma nadejœæ, niech 
nam obwieœci! Nie lêkajcie siê 
ani nie przera¿ajcie! Czy¿ nie 
przepowiedzia³em z dawna i 
nie oznajmi³em? Wy jesteœcie 
moimi œwiadkami: czy jest jaki 
Bóg oprócz Mnie? Albo inna 
Ska³a? — ja nie znam takiego!" 
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Iz 44, 7-8. Prorok Jeremiasz 
natomiast przestrzega przed 
tak¹ naiwnoœci¹: "Bo to mówi 
Pan Zastêpów, Bóg Izraela: nie 
dajcie siê wprowadziæ w b³¹d 
przez waszych proroków, 
którzy s¹ wœród was i przez 
waszych wró¿bitów; nie 
zwracajcie uwagi na wasze sny 
jakie œnicie". Jr 29, 8. W 2 Krl 
czytamy: "Przeprowadzali 
synów swoich i córki przez 
ogieñ. Uprawiali wró¿biar-
stwo i czarnoksiêstwo (...). 
Wtedy Pan zap³on¹³ gwa³tow-
n y m  g n i e w e m  p r z e c i w  
Izraelowi i odrzuci³ go od 
swego oblicza. 2 Krl 17, 17-18. 
N a t o m i a s t  w  K s i ê d z e  
K a p ³ a ñ s k i e j  s p o t y k a m y  
surowe sankcje za takie czyny: 
"Je¿eli jaki mê¿czyzna albo 
kobieta bêd¹ wywo³ywaæ 
duchy albo wró¿yæ, bêd¹ 
ukarani œmierci¹. Kamieniami 
zabijecie ich. Sami œci¹gnêli 
œmieræ". Kp³ 20, 27. Dlatego 
osoba wró¿¹ca nie otrzymuje 
rozgrzeszenia, chyba, ¿e 
postanowi zerwaæ z takimi 
praktykami. Osoba korzyst-
aj¹ca z us³ug wró¿bitów, 
równie¿ zaci¹ga winê moraln¹ i 
powinna to wyznaæ podczas 
sakramentu pokuty.

Podstaw¹ zawierzenia 
n ieznanym mocom jes t  
oczywiœcie odwrócenie siê od 
Boga i brak wiary w Bo¿¹ 
Opa t rznoœæ .  Pogañs two  
codziennego ¿ycia  czyli 
postêpowanie tak jakby Boga 
nie by³o, bez modlitwy i sa-
kramentów, wyja³awia serce 
cz³owieka i ka¿e szukaæ takich 
naiwnych zabezpieczeñ. Nikt 
nie jest panem naszego ¿ycia 
poza Bogiem i ¿adne si³y, czy 
moce, nie maj¹ decyduj¹cego 
znaczenia. Nie oœmieszajmy 
siê wiêc wiar¹ w negatywny 
wp³yw czarnego kota przebie-
gaj¹cego drogê, 13 dnia 
miesi¹ca, czy innych zabobon-
ów. 

Potrzeba nam ufnoœci i 
wiary w to, ¿e chocia¿ sami 
decydujemy o swojej przysz³-
oœci, to jednak Bóg Wszech-
mocny jest obecny i czuwa. 
Zamiast wiêc biec do wró¿ki i 
otwieraæ siê na dzia³anie 
nieznanych si³, czêsto dem-
onicznych, mo¿e wypada³oby 
pójœæ pod krzy¿ lub przed 
o³ tarz.  Tam znajdziemy 
prawdziw¹ moc, natchnienie i 
oparcie. Proœmy wiêc o 
wewnêtrzny pokój w ramio-
nach kochaj¹cego Ojca.       y
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 c z e r w c u  1 9 2 4  r .  
przybywaj¹ z Londynu do WJerozolimy Mark i Joyce 

B loombergowie .  Szczegó lne  
miejsce, wyj¹tkowy czas, bowiem 
miejscem akcji powieœci „Pale-
styñski romans” Jonathana Wilsona 
jest Bliski Wschód w okresie bry-
tyjskiego protektoratu.

Mark jest utalentowanym 
malarzem ze sporym dorobkiem. 
Jego ¿ona to równie¿ artystyczna 
dusza, niepozbawiona zdolnoœci 
twórczych (uczêszcza³a na lekcje 
tañca, rysunku). 

Kilka lat wstecz œwiat 
zap³on¹³. Rozprzestrzeniaj¹cy siê 
po¿ar wojny dotar³ wszêdzie. 
Podczas wyprawy przez pustyniê 
Mark zauwa¿a zasieki z drutu 
kolczastego i resztki moŸdzierza, z 
którego Turcy ostrzeliwali Jerycho. 
Kiedy zamknie oczy, niczym widma 
z  Szeksp i rowskich  t ragedi i ,  
nawiedzaj¹ go duchy poleg³ych 
kolegów, okaleczeni, ze zmasa-
krowanymi twarzami. Chocia¿ jest 
dojrza³ym mê¿czyzn¹, po niedawnej 
œmierci matki, dotkliwie odczuwa 
sieroctwo. Znów jest dwuletnim 
ch³opcem, ma³ym ¿ydowskim 
imigrantem, przera¿onym, samo-

tnym, bo ta, „która by³a dla niego 
statkiem-opok¹ i opiekunk¹” — 
odesz³a. Jego rozpaczy nie jest w 
stanie ukoiæ mi³oœæ i oddanie Joyce. 
Co wiêcej, obecnoœæ ¿ony staje siê 
dla niego ciê¿arem.

Ostatnia, londyñska wysta-
wa okaza³a siê klêsk¹. Druzgoc¹ce 
recenzje, szydercze opinie bezlito-
snych krytyków sprawiaj¹, i¿ Mark 
prze¿ywa kryzys twórczy. Podró¿ do 
Palestyny, plany, aby tam pozostaæ, 
maj¹ byæ lekiem na ca³e z³o.

Pierwsze dni w Jerozolimie 
pozwalaj¹ mieæ nadziejê. Mark 
otrzymuje zlecenie na wykonanie 

Trzy miesi¹ce w Jerozolimie

Wspominaj¹c wakacyjny pobyt w miasteczku £. Na Mazowszu i serdeczn¹ 
goœcinnoœæ Ani i Grzesia

TERESA DUBICKA
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kilku obrazów. I on i jego ¿ona 
poddaj¹ siê urokowi tego miasta. 
Trudno nie  zauwa¿yæ urody 
Jerozolimy, cudów architektury i 
natury: zapachu heliotropów, woni 
lawendy, ró¿owych cyklamenów, 
wyrastaj¹cych ze szczelin w murach, 
³agodnego szumu, poruszanych 
wiatrem drzewek oliwnych.

M a r k  n a g o  s t ¹ p a  p o  
przydomowym trawniku. Czy 
znalaz³ siê w raju? Bez³adne, 
skrwawione cia³o nieznanego 
mê¿czyzny przygniata go do ziemi. 
Bloombergowie staj¹ siê mimo-
wolnymi œwiadkami brutalnego 
morderstwa. Ich udzia³ w œledztwie 
uruchomi lawinê nastêpnych 
wydarzeñ...

Odtr¹cona Joyce jeszcze w 
Londynie anga¿uje siê w ruch 
syjonistyczny. Mark bezcere-
monialnie skomentuje jej now¹ pasjê: 
„Nie jesteœ nawet ¯ydówk¹...”. Ona 
te¿ myœli o Jerozolimie, jak o 
miejscu, gdzie wszystko mo¿na 
zacz¹æ od nowa. Jest typem kobiety, 
która ma potrzebê ¿ycia w ci¹g³ej 
ekscytacji. Znajomoœæ z angielskim 
policjantem, Robertem Kirschem, 
szybko zamienia siê w romans. 
Konsekwencj¹ spotkania z Peterem 
Frumkinem, amerykañskim produ-
centem filmowym, jest ci¹g wyda-
rzeñ prowadz¹cych do tragicznego 
fina³u. Joyce w krótkim czasie prze-
mierzy bardzo d³ug¹ drogê. Chcia³a 
zostaæ nauczycielk¹ i wspieraæ bez 
przemocy ruch syjonistyczny, a 
szmuglowa³a broñ i wci¹gnê³a siê w 
dzia³alnoœæ terrorystyczn¹.

G³ówni bohaterzy tej ksi¹-
¿ki: ma³¿onkowie Bloombergowie, 

Robert Kirsch, Peter Frumkin, s¹ 
przybyszami z zewn¹trz. Ich drogi 
spo tyka j¹  s iê  i  k rzy¿uj¹  w 
Jerozolimie i w koñcu „s¹ ze sob¹ 
spl¹tani jak Ÿle zarzucone sieci 
rybackie”.

Mark, który wybiera w 
¿yciu postawê outsidera, nie pozwala 
sob¹ manipulowaæ. Co innego Joyce, 
z jej naiwnym sentymentalizmem, 
³atwoœci¹ ulegania nastrojom, chêci¹ 
podobania siê. Cyniczny gracz, jakim 
jest Frumkin, bez trudu „zaw³adnie 
nadmiarem jej uczuciowoœci”.

M³ody, niedoœwiadczony i 
po uszy zakochany w Joyce Robert 
tak¿e poddaje siê naciskom. Instynkt 
policjanta podpowiada mu, ¿e nie 
powinien wykonywaæ wszystkich 
poleceñ swego prze³o¿onego, 
gubernatora Rossa.

Joyce za póŸno uœwiadomi 
sobie, ¿e sprowadzi³a nieszczêœcie na 
osoby najbardziej jej oddane. Femme 
fatale — mimo woli! Najpierw m¹¿, 
potem kapitan Kirsch podejm¹ 
desperack¹ i  daremn¹ próbê 
ratowania jej.

Z pokor¹, jak pokutê, 
przyjmie wyrok wieloletniego 
wiêzienia. Z³amana nieszczêœciem, 
jednak zachowa godnoœæ. 

Jak ponura przepowiednia 
mo¿e byæ odczytana scena z udzia³em 
Joyce i cz³onków ekipy filmowej. 
Kilka tygodni wczeœniej, podczas 
kolacji w eleganckiej restauracji, 
Joyce ujrza³a w srebrach sto³owych 
odbicie swojej twarzy: gard³o na 
ostrzu no¿a.

Zap³aci ona, która by³a zale-
dwie ma³ym trybikiem w wielkiej 
machinie polityki i miêdzynaro-
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dowych interesów. Jej mocodawca 
prawdopodobnie uniknie kary. 
S³oneczna Kalifornia jest miejscem 
bardzo, bardzo odleg³ym, a Peter 
Frumkin, jak stwierdzi³ gubernator 
Ross, to bardzo potê¿ny cz³owiek.   

PS I O istnieniu wydawnictwa Austeria 
dowiedzia³am siê, czytaj¹c „Palestyñski 
romans”. Jeœli oferta wydawnicza tej 
oficyny wydaje siê byæ bardzo interesu-

<

j¹ca, to korektor tego¿ wydawnictwa 
niezbyt starannie przy³o¿y³ siê do pracy. 
Tu i ówdzie pojawi³y siê b³êdy 
ortograficzne. Kardynalne!               T.D.

PS II W lutowo-marcowym numerze 
„Goñca” zniekszta³ceniu uleg³o nazwi-
sko autora prezentowanych ksi¹¿ek, 
„Cieñ wiatru” i „Gra Anio³a”. Winno 
ono brzmieæ: Carlos Ruiz Zafón. 

Czytelników, w imieniu Reda-
kcji i w³asnym, serdecznie przepraszam. 

T.D.

auczycielski Klub Literacki 
w Bia³ymstoku obchodzi w Ntym roku 40-lecie swojego 

istnienia. Z tej okazji wydano 
jubileuszow¹ antologiê poezji ,,Na 
skrzyd³ach s³ów”. Zamieszczono w 
niej teksty 49 twórców. Wyboru 
w i e r s z y  d o k o n a ³ a  I r e n a  
Grabowiecka. S³owo wstêpne 
napisa ³a  Krys tyna  Konecka .  
Czytamy w nim:

Ci wszyscy znakomici — i 
tylko trochê mniej znani — poeci, 
wspó³tworz¹ na stronach antologii 
jedn¹ literack¹ rodzinê. Nie zapom-
niano o kolejnych prezesach NKL, 
pocz¹wszy od pierwszego z nich, œp. 
Anatola Batury, poprzez Eugeniusza 
Szulborskiego, Annê Romanowicz i 
Annê Ulman do obecnej pani prezes 
Ireny Grabowieckiej, postaci wartej 
osobnej monografii (...).

Redaktorzy jubileuszowej 
antologii pogrupowali wiersze 
tematycznie. BÓG, CZ£OWIEK, 
NATURA to odrêbne cykle wynik-
aj¹ce przy tym jeden z drugiego (...). 
Cykl pierwszy to liryczna mikro-
spowiedŸ, jednostronny dialog ze 
Stwórc¹, a nawet pewien rodzaj 
suplikacji. Dwa pozosta³e stanowi¹ 
jak gdyby nieustaj¹ce, zbiorowe 
zadziwienie œwiatem, prze¿ywanie 
naszej w nim obecnoœci, pog³êbione 
refleksj¹ o jego kruch¹ trwa³oœæ. W 
dobie wulgaryzacji ¿ycia nie jest to 
bez znaczenia. Na szczêœcie, jak pisze 
Roman Kowalewicz — ,,w ciszy serca 
jest miejsce na s³owo”, a Irena 
S³omiñska zaprasza do pochylenia 
siê nad kartk¹ papieru, gdy¿ wtedy 
,,rodz¹ siê œwiaty”.

§

A na kartkach rodz¹ siê 
œwiaty... REGINA ŒWITOÑ
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                             *    *    *
s³yszê Ciê, Panie, w œpiewie polnego skowronka
suplikacjami rozdzwonionymi w przestworzach
widzê
w jasnych skrawkach letniego b³êkitu
rozlanego chabrami poœród ³anów zbo¿a

Czujê
jak ciep³ym dotykiem wiatru
b³ogos³awi¹ mnie Twoje delikatne d³onie
Jesteœ cisz¹ pogodnego wieczoru
œwiat³em na rozgwie¿d¿onym niebosk³onie

Tobie, Bo¿e, w barwach tej ziemi
k³ania siê górski strumieñ i las zielony
wszêdzie tu jest
Twój wzrok na liœciu
w  mojej duszy utkwiony

Na skrzyd³ach s³ów, 
Bia³ystok 2009. 

W tomiku nie zabrak³o 
knyszyñskich akcentów. W 
rozdziale Tyle dróg do Ciebie 
znalaz³ siê m. in. wiersz 
Reginy Œwitoñ:
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 ubieg³ym roku bez 
w iêkszego  rozg ³o su  Wo b c h o d z i l i œ m y  

szeœædz ies iêc io lec ie  L iceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Knyszynie. 
Oprócz okolicznoœciowego tekstu 
autorstwa dyrektor Janiny Bagiñskiej 
rocznica przesz³a bez wiêkszego 
rozg³osu. Nie chcê tutaj pisaæ 
nekrologu dla Liceum, tym 
bardziej ¿e zostanie ono w pamiêci 
nauczycieli i absolwentów, jednak 
chcê w doœæ emocjonalny sposób 
odnieœæ siê do tego, dlaczego w tym 
roku po raz drugi nie odby³ siê 
nabór do tej szko³y — czego 
konsekwencj¹ bêdzie prawdo-
podobnie jej likwidacja w przy-
sz³ym roku.

Siêgaj¹c pamiêci¹  do 
przyczyn swego rodzaju upadku 
oœwiaty w gminie Knyszyn, nale¿y 
zacz¹æ od reformy edukacyjnej 
zapocz¹ tkowane j  za  rz¹dów 
charyzmatycznego premiera Jerzego 
Buzka. Stworzono wtedy trójpodzia³ 
o b o w i ¹ z k o w e j  n a u k i  —  n a  
szeœcioletni¹ szko³ê podstawow¹, 
trzyletnie gimnazjum i trzyletnie 
liceum (lub technikum). To wtedy 
w³adze samorz¹dowe postanowi³y o 

stworzeniu w naszej ma³ej gminie a¿ 
dwóch gimnazjów — w Knyszynie i 
w Kalinówce Koœcielnej, podczas 
gdy nawet taka du¿a gmina jak Moñki 
mia³a mieæ tylko jedno gimnazjum. 
Moje osobiste zdanie jest takie, ¿e 
by³a to g³upia decyzja, równie¿ 
dlatego, ¿e pierwszy lepszy profesor 
pedagogiki powie, i¿ ³atwiej jest 
utrzymaæ wysoki poziom w jednej 
szkole, ni¿ w dwóch. Nie znam 
szczegó³owych faktów (i przyznam z 
rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹, ¿e ma³o 
mnie szczegó³y interesuj¹, bo nie 
jestem decydentem), ale chyba nie 
trzeba byæ fachowcem od oœwiaty, 
¿eby wiedzieæ, ¿e konsekwencj¹ 
stawiania na dwa gimnazja (bêd¹c 
po³¹czone z podstawówk¹ stanowi³y 
dwie du¿e szko³y) musia³o byæ swego 
rodzaju zlekcewa¿enie liceum 
knyszyñskiego, z powodów finanso-
wych i pewnie organizacyjnych. 
Choæby ktoœ uwa¿a³ inaczej, to 
jednak fakty mówi¹ same za siebie.

W roku 1998 dyrektor 
Janina Bagiñska pisa³a, ¿e „Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce na sta³e wpisa³o siê 
w dzieje naszego miasteczka. Jego 
historia to ¿ycie szkolne 2000 

Po¿egnanie ?) z 
knyszyñskim liceum

(Po¿egnanie ?) z 
knyszyñskim liceum

(
Na pocz¹tek roku szkolnego...

MAREK OLESIEWICZ
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absolwentów, piêciu dyrektorów i 
w i e l u  n a u c z y c i e l i ”  ( R o b e r t  
Kasprzyñski, Marek Olesiewicz, 
„Ksiêga pami¹tkowa. Piêædzie-
siêciolecie Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Knyszynie”, Knyszyn 
1998). 

Sami autorzy publikacji 
dodawali: „Mówi¹c o szkole, trzeba 
spojrzeæ na ni¹, jako na placówkê 
po³o¿on¹ daleko od du¿ych 
oœrodków kulturalnych, gdzie          
w ciep³ej kameralnej atmosferze     
co roku garstka ludzi wkracza           
w doros³oœæ, dojrza³oœæ, odkrywaj¹c 
dla siebie œwiat .  Przez lata 
knyszyñskie Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce by³o elementem awansu 
spo³ecznego m³odzie¿y wiejskiej.    
To tutaj ch³opskie dziecko poznawa³o 
œwiat, odkrywa³o inn¹, „miejsk¹” 
kulturê, tu nabiera³o szlifów, aby      
w przysz³oœci podj¹æ dalsz¹ naukê — 
w Bia³ymstoku czy Warszawie.” 

Nieod¿a³owanej pamiêci 
Franciszek Krucza³a pisa³ w tej 
ksi¹¿ce: „Kiedyœ ludzie zainwe-
stowali w knyszyñskie liceum swoje 
pieni¹dze, pracê, czas i nadziejê. 
Myœlê, ¿e my — nauczyciele oraz 
zaanga¿owani w sprawê liceum 
knyszyniacy, spe³niliœmy pok³adane 
nadzieje. Co bêdzie dalej z Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym, teraz imienia 
prof. Czes³awa Kudzinowskiego — 
poka¿e czas. My zrobiliœmy swoje.”

K o l e j n i  d y re k t o r z y :  
Czes³aw Konopko, Edmund 
Chodorowski, Czes³aw Maka-
rewicz czy Janina Bagiñska, dbali o 
wysoki poziom, ale tak¿e dobr¹ 
„swojsk¹” atmosferê. Nie jestem 
go³os³owny: piszê to jako absolwent, 
który nigdy nie odczuwa³ nawet 
cienia kompleksów z powodu 
ukoñczenia w³aœnie tej szko³y. Nie 
w¹tp iê  te¿ ,  ¿e  moj¹  opin iê  
podtrzymaj¹ grona absolwentów 

OPINIE

Budynek Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Knyszynie. Fotografiê wykonano 
prawdopodobnie w latach siedemdziesi¹tych XX w.
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Liceum: profesorów,  ks iê¿y,  
dyrektorów…

Dziêki Liceum du¿y presti¿ 
zyskiwa³ sam Knyszyn. Zyskiwa³ 
dodatkowy atut do swojej miejskoœci, 
tak jak zyskuje dziêki szpitalowi. 
Szko³a zawsze jest oœrodkiem 
kulturotwórczym. Z pewnym prze-
k¹sem mo¿na powiedzieæ, ¿e czym 
wy¿szy stopieñ szko³y, tym wy¿szy 
poziom kultury. M³odzie¿ licealna 
dodaje swego rodzaju kolorytu 
samemu miastu, a koñcz¹c liceum — 
przez ca³e ¿ycie promuje miasto, w 
którym koñczy³o szko³ê. Nie ujmuj¹c 
nic ¿adnej wsi, ka¿da gminna wieœ 
mo¿e bez problemu posiadaæ 
podstawówkê i gimnazjum, ale ju¿ 
liceum raczej nie… W naszym 
ukochanym powiecie monieckim 
licea bêd¹ w Moñkach i Goni¹dzu, ale 
w Knyszynie ju¿ nie…

Szereg przyczyn mo¿na 
wymieniæ jako powody tego, ¿e ju¿ 
drugi rok nie ma naboru do naszego 
Liceum. Nigdy specjalnie nie 
interesowa³em siê sposobami 
promowania tej szko³y, wiêc 
uprzejmie pominê ten dra¿liwy 
temat. Na pewno swoje robi ni¿ 
demograficzny, ale przede wszystkim 
bliskoœæ dwóch du¿ych oœrodków 
edukacji: Bia³egostoku i Moniek, do 
których w krótkim czasie mo¿na 
dojechaæ autobusem. Tamtejsze 
szko³y maj¹ reputacjê lepszych, choæ 
akurat z tym argumentem mogê 
polemizowaæ.

Jeœli dojdzie do likwidacji 
Liceum, swoj¹ szansê na dobr¹ 
edukacjê mo¿e straciæ niejeden 

absolwent gimnazjum w Knyszynie, 
Kalinówce Koœcielnej, Krypnie czy 
Jasionówce — no w ka¿dym razie 
wyekspediowanie dziecka do 
Moniek czy Bia³egostoku to du¿e 
obci¹¿enie dla bud¿etu domowego, 
nie mówi¹c o tym, ¿e jest to 
puszczanie na g³êbok¹ wodê — 
trudniej o kontrolê, ³atwiej o to, by 
dziecko popada³o w patologie… 
Choæ z drugiej strony, mo¿e i racja 
jest w tym, ¿e wys³anie dziecka na 
przyk³ad do szko³y bia³ostockiej 
mo¿e nauczyæ samodzielnoœci…

N i e  m a m  w i ê k s z y c h  
z³udzeñ, ¿e raczej ju¿ za póŸno na 
reanimacjê knyszyñskiego Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego. Chcia³bym 
jednak, aby mój krótki tekst by³ 
swego rodzaju wyrzutem sumienia 
pod adresem tych wszystkich, 
którzy byæ mo¿e za ma³o zrobili, 
aby podtrzymaæ tradycjê Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Kny-
szynie… 

Zapraszamy do dyskusji i 
wspomnieñ wszystkie osoby 
poruszone losami naszego 
liceum, szczególnie uczniów i 
absolwentów oraz by³ych i 
obecnych nauczycieli. Czy jego 
zamkniêcie jest ju¿ przes¹-
dzone? Nie ma szans by znowu, 
rokrocznie opuszcza³o je grono 
maturzystów? Czy jest jeszcze 
sens je reanimowaæ? 

OPINIE
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Wakacyjny wystêp chóru BEL CANTO 
pod dyrekcj¹ Izabeli K³ubowicz i 

zespo³u Ko³owrotki. Muzeum Wsi pod 
Osowiczami w czasie festynu “Smaki 

Podlasia”.

Fot. Krzysztof Bagiñski
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