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INFORMACJE

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Knyszyna z dnia 10 maja 2010 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z póŸn. 
zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacje o numerach i granicach 
obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w których przeprowadzone zostanie g³osowanie w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 20 czerwca 
2010 r.

Obwód nr 1 — Knyszyn ulice: Goni¹dzka, Koœcielna, Tykocka, Legionowa, 
Królowej Bony, Mickiewicza, W³adys³awa Jagie³³y, Zygmunta Augusta, 
Barbary Radziwi³³ówny, Polna, Jagielloñska, Konopnickiej, Osiedlowa, 
Pocztowa, Podlaska, Sienkiewicza , Daszyñskiego, Dmowskiego, 
Pi³sudskiego, 11 Listopada, Rynek, Szkolna; Czechowizna, kol. Lewonie, 
Chobotki — URZ¥D MIEJSKI UL. RYNEK 39 KNYSZYN

Obwód nr 2 — Knyszyn ulice: Grodzieñska, Bia³ostocka, Po³udniowa, Obo-
zowa, Nowa, £¹kowa, Starodworna; Knyszyn Zamek — KNYSZYÑSKI 
OŒRODEK KULTURY UL. RYNEK 38 KNYSZYN (lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)

Obwód nr 3 — Kalinówka Koœcielna, Wojtówce, Guzy, Ogrodniki, Jaskra, 
Nowiny Kasjerskie — ZESPÓ£ SZKÓ£ KALINÓWKA KOŒCIELNA 36

Obwód nr 4 — Gr¹dy, Wodzi³ówka, Cisówka, Poniklica, Zofiówka, Nowiny 
Zdroje — SZKO£A PODSTAWOWA ZOFIÓWCE 1

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. otwarte 
bêd¹ w godzinach 6.00 – 20.00.

Burmistrz Knyszyna
Andrzej Matyszewski
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AKTUALNOŒCI

20 lat niezale¿nego 

samorz¹du gminy Knyszyn

Pierwsze po wojnie, w pe³ni demokratyczne wybory do rad gmin 
odby³y siê 27 maja 1990 r. Po czterech dniach podano ich oficjalne 
wyniki — w kraju frekwencja wynios³a 42%, 53% g³osów zdoby³y 
komitety „Solidarnoœci”, a prawie 25% komitety lokalne. 
W gminie Knyszyn po raz pierwszy mieszkañcy zag³osowali na 18 
radnych (do tej pory by³o ich 40), którzy na stanowisko burmistrza 
wybrali Andrzeja Matyszewskiego.
Od tamtych wydarzeñ minê³o równo 20 lat. Co siê od tego czasu 
zmieni³o? Co siê uda³o, a jakie szanse straciliœmy?  Jak samorz¹d 
sprzed dwóch dekad wspominaj¹ jego twórcy?  

1. Halina Bruszewska
2. Jerzy Cylwik – cz³onek 
zarz¹du
3. Antoni Dubicki – cz³onek 
zarz¹du
4. Micha³ Dybowski
5.  – cz³onek 
zarz¹du
6. 
7. 
8.  
9. 

Edward 

Wies³aw Jeleniewski
Jadwiga Konopko 
Jan Kakareko 
S³awomir Kochañski 

Jelski

10. 
11. 
12.  
cz³onek zarz¹du
13. 
14. 
15. 
16.  – 
cz³onek zarz¹du
17. 
18. 

Zygmunt 
Marian Mnich 
Edward Olesiewicz –

Stanis³aw Purta
Adam Œledziewski 
Alfred Snarski 
Krystyna Urbanowicz

 
Stanis³aw Antoni Wysocki
Zofia Zalewska 

Mystkowski 

Wybrani w  wybowach samorz¹dowych w maju 1990 r. 
radni Rady Miejskiej w Knyszynie:

EWELINA SADOWSKA
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AKTUALNOŒCI

blicznym Zak³adem Opieki Zdrowo-
tnej z przychodni¹ i szpitalem. 
Knyszyn jest jedn¹ z niewielu gmin w 
Polsce, która samodzielnie gospoda-
ruje tak wa¿nymi instytucjami

Na przestrzeni ostatnich 20 
lat samorz¹d podj¹³ dzia³ania 
sprzyjaj¹ce rozwojowi sportu i 
rekreacji. W tym czasie powsta³ klub 
sportowy Podlasiak, wybudowano 
stadion i boisko gminne oraz dwie 
nowoczesne hale sportowe: przy 
ZSO w Knyszynie i ZS w Kalinówce 
Koœcielnej.

Po odzyskaniu przez Polskê 
pe³nej suwerennoœci by³o mo¿liwe 
prowadzenie miêdzynarodowej 
wymiany kulturalnej oraz wzajemnej 
wymiany m³odzie¿y miêdzy Knyszy-
nem, a miejscowoœciami z pañstw 
oœciennych (Litwy, Ukrainy). Rozwi-
ja siê dzia³alnoœæ kulturalna, a mie-
szkañcy dumni z historii swojej ziemi 
postawili na knyszyñskim rynku 
pomnik króla Zygmunta Augusta.

Od pocz¹tku lat 90., po 
rozwi¹zaniu wielu zak³adów pracy i 
filii przedsiêbiorstw powstawa³y u 
nas dobrze prosperuj¹ce firmy oraz 
spó³ki. Doskonale wype³ni³y lukê po 
pañstwowych pracodawcach i 
pozwoli³y na zmniejszenie stopy 
bezrobocia. 

Z roku na rok widaæ, ¿e nasi 
mieszkañcy staj¹ siê coraz bardziej 
aktywni w staraniach o pozyskiwanie 
œrodków z Unii Europejskiej i inwe-
stowaniu. 

Gmina Knyszyn powoli 
staje siê atrakcyjna pod k¹tem 
zabudowy mieszkalnej, w du¿ej 
mierze dziêki prowadzeniu przyja-
znej polityki budowlanej.                  •

Co siê zmieni³o w naszej 
gminie przez 20 lat?

20 lat istnienia w Knyszynie 
samodzielnego samorz¹du to przede 
wszystkim czas dzia³añ, które popra-
wiaj¹ jakoœæ ¿ycia mieszkañców. 
Przeprowadzone w tym czasie inwe-
stycje, poczynaj¹c od tych drobnych, 
do bardzo du¿ych, sprawiaj¹, ¿e 
gmina Knyszyn staje siê miejscem 
coraz bardziej przyjaznym.

2Le¿¹ca na obszarze 128 km  
5-tysiêczna gmina Knyszyn jest ju¿ w 
95% zwodoci¹gowana. Do wodoci¹-
gu pod³¹czono wszystkie wsie i 
miasto Knyszyn. Zbudowano ujêcie 
wody w Zofiówce, w 1995 r. oddano 
do u¿ytku ekologiczne wysypisko 
odpadów, a w 1998 r. oczyszczalniê 
œcieków, z której korzysta miasto 
Knyszyn i osada Knyszyn Zamek. 

Systematycznie prowadzo-
na jest budowa i modernizacja dróg 
oraz ci¹gów pieszych, m.in. tych 
przez dziesiêciolecia zaniedbanych 
czy w ogóle do tej pory nie przebudo-
wywanych. Wykonano termomoder-
nizacje i remonty wa¿nych gminnych 
budynków u¿ytecznoœci publicznej: 
szpitala, urzêdu gminy czy Knyszyñ-
skiego Oœrodka Kultury.

Knyszynianie, jako jedni z 
pierwszych w województwie, mogli 
korzystaæ z bezp³atnego dostêpu do 
Internetu poprzez hot-spot.

Tu¿ po 1990 r. gmina Kny-
szyn jako jedna z nielicznych w kraju 
pilota¿owo przejê³a prowadzenie 
szkó³ na swoim terenie, w tym liceum 
ogólnokszta³c¹cego. Od 2000 r. 
administruje zaœ Samodzielnym Pu-
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AKTUALNOŒCI

„Wybrany  po 
zaprzysiê¿eniu rady miejskiej nie by-
³em pozbawiony obaw — wspó³pra-
cowa³em z rad¹ indywidualnoœci, 
du¿o znacz¹cych w ¿yciu naszej kny-
szyñskiej spo³ecznoœci. Szybko je-
dnak przekona³em siê, ¿e ró¿nice 
zdañ mo¿na by³o zniwelowaæ drog¹ 
dyskusji, nie k³ótni. Potrafiono dojœæ 
do konsensusu i wybierano rozwi¹za-
nia s³uszne dla rozwoju gminy. Mogê 
po latach stwierdziæ, ¿e by³a wówczas 
w tych dzia³aniach taka m¹droœæ 
zbiorowa, bez jakiœ indywidualnych 
poczynañ, czy prób „wybicia siê”.
Ówczeœni radni, dzia³aj¹cy w nowych 
warunkach, naprawdê chcieli braæ w 
zmianach aktywny udzia³. Podcho-
dzili z zaanga¿owaniem do swojej 
pracy, da³o siê odczuæ, ¿e to co robi¹ 
jest dla nich wa¿ne. Czu³o siê, ¿e 
naprawdê coœ siê zmienia. 
G³ównym kierunkiem dzia³añ zarz¹-
du i rady miejskiej by³ rozwój infra-
struktury, przede wszystkim na tere-
nie miasta (wodoci¹g, wysypisko).
Czêste by³y spotkania, na których co 
miesi¹c zaskakiwano nas nowymi 
problemami, np. likwidacj¹ apteki 
czy ksiêgarni — wtedy nale¿a³o naty-
chmiast podejmowaæ decyzje.
Liczne zak³ady i filie zak³adów pracy 
z Bia³egostoku czy Moniek przecho-
dzi³y trudne chwile, wiele z nich li-

na burmistrza wkrótce

kwidowano (Unitra, Biazet, zak³ady 
metalowe, stolarniê). Coraz s³absz¹ 
kondycjê mia³ SKR i GS. 
By³ to okres g³êbokich zmian tak¿e w 
funkcjonowaniu administracji, tru-
dna by³a reorganizacja pracy w gmi-
nie. Czêœæ zadañ odchodzi³a do rejo-
nu monieckiego, a Moñki nas nie roz-
pieszcza³y — to, co by³o mo¿liwe do 
przejêcia, odbierano nam: komunika-
cjê, pozwolenia na budowê, geodezjê, 
ewidencjê gruntów. Szans¹ dla Kny-
szyna mog³o byæ przy³¹czenie go do 
rejonu bia³ostockiego. Wraz z Kry-
pnem zabiegaliœmy o to, organizowa-
liœmy nawet wyjazdy do stolicy. Nie 
powiod³o siê to z jednej przyczyny — 
bez Knyszyna powiat moniecki w 
ogóle by nie powsta³.
Czas pokaza³, ¿e samorz¹dnoœæ, która 
narodzi³a siê w latach 90. spe³nia swo-
j¹ rolê. Spo³eczeñstwo coraz lepiej 
zdaje sobie sprawê, ¿e na wiele rzeczy 
zale¿y od niego. O wszystkich inwe-
stycjach, które w tych latach powsta³y 
decydowa³ samorz¹d. Problemy poja-
wiaj¹ siê z pozyskaniem œrodków, ale 
gdy ju¿ one s¹, to to, na co zostan¹ 
spo¿ytkowane, w ca³oœci zale¿y od 
mieszkañców.”

„Minê³o 20 lat, wiêc wiele faktów za-
tar³ w pamiêci czas. Pozosta³o nato-
miast wra¿enie entuzjazmu i przeko-

Krystyna 
Urbanowicz
w kadencji 1990-
1994 wchodzi³a w 
sk³ad Zarz¹du 
Gminy

Andrzej 
Matyszewski
burmistrz 
Knyszyna kadencji 
1990-1994
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AKTUALNOŒCI

nania, ¿e mo¿na zrobiæ coœ po¿yte-
cznego oraz autentyczne zaanga¿o-
wanie w pracê dla polepszenia ¿ycia 
mieszkañców miasta i gminy. Nie li-
czyliœmy poœwiêconego czasu, na-
szym poczynaniom rzeczywiœcie 
przyœwieca³o dobro wspólnoty loka-
lnej. Chcieliœmy dzia³aæ, a nie rozpra-
wiaæ o dzia³aniu. Pamiêtam, ¿e gdy 
rozmawialiœmy o asfaltowaniu ulic w 
Knyszynie, œp. doktor Jelski od razu 
chcia³ jechaæ i za³atwiaæ tê sprawê.
Z czasem okaza³o siê, ¿e nie wszy-
stko da siê za³atwiæ od rêki, bo na 
drodze stoj¹ przepisy i procedury, 
których pomin¹æ nie sposób. Pamiê-
tam, ¿e trzeba by³o rozwi¹zywaæ pro-
blemy, wtedy pionierskie, dzisiaj ju¿ 
oczywiste, np. zwrot mienia pierwo-
tnym w³aœcicielom. 
Staraliœmy siê pomóc upadaj¹cym 
zak³adom, np. nie egzekwuj¹c za 
wszelk¹ cenê zaleg³ego podatku od 
maj¹cego k³opoty finansowe GS-u.
Wybieraj¹c w drodze konkursu na 
dyrektora KOK-u pani¹ Iwonê 
Œmielak, przyczyniliœmy siê do 
o¿ywienia dzia³alnoœci tego oœrodka. 
Po prostu rozpoczêliœmy wiele prac, 
które kontynuowali nasi nastêpcy.
Oczywiœcie, ¿e spotykaliœmy siê z 
krytyk¹, bo ta zawsze jest wpisana w 
dzia³alnoœæ publiczn¹. Nie wszy-
stkie sprawy uda³o siê doprowadziæ 
do koñca. Np. zagospodarowanie 
niewykorzystanego do dzisiaj bu-
dynku przychodni.
 Dzia³alnoœæ samorz¹dów oceniam 
pozytywnie. Jestem przekonana, ¿e 
na pewno chc¹ zrobiæ wiêcej ni¿ 
mog¹. Jeœli ludzie decyduj¹ o sobie, o 
œrodowisku, w którym ¿yj¹, to wy-
kazuj¹ autentyczne zainteresowanie i 
zaanga¿owanie w pracê.”

„Wszystkim chyba szczególnie 
utkwi³o w pamiêci, ¿e by³a to rada 
miejska wybrana autentycznie przez 
mieszkañców miasta. Pierwsze po-
siedzenie — da³o siê odczuæ, ¿e by³o 
to wydarzenie historyczne. Wcze-
œniej naczelnik wykonywa³ polecenia 
partii, teraz burmistrz rady. 
Wówczas nie by³o podzia³ów na ja-
kieœ obozy, starano siê dzia³aæ razem. 
Nikt nie wykonywa³ zadañ radnego 
dla pieniêdzy, a spo³ecznej pracy by³o 
sporo. By³em bardzo zaskoczony, ¿e 
to mnie wybrano na przewodnicz¹ce-
go, wi¹za³y siê z tym dodatkowe obo-
wi¹zki, ale wtedy mia³em wiêcej cza-
su, który mog³em na nie poœwiêciæ. 
Moim zdaniem najwa¿niejsze zada-
nie przed jakim stan¹³ na pocz¹tku lat 
90. nasz samorz¹d to po³o¿enie wody 
i zaplanowanie kanalizacji, potem 
budowa wodoci¹gu w Zofiówce. 
Niewykorzystana szansa — chyba 
nieudane zbli¿enie siê do Bia³ego-
stoku i od³¹czenie siê od Moniek.
Jak oceniam 20 lat dzia³ania niezale-
¿nych samorz¹dów? Pozytywnie. 
Podstawowe rzeczy, które mia³y byæ 
w tym czasie zrobione, powsta³y. Jest 
kanalizacja, woda, sale gimnasty-
czne, nawet drogi staj¹ siê coraz le-
psze. Teraz, wed³ug mnie, przed 
gmin¹ stoi wa¿ne zadanie — budowa 
stacji uzdatniania wody.”

Jan Kakareko
przez kadencjê 
1990-1994 by³ 
przewodnicz¹cym 
Rady Miejskiej
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„Najwa¿niejszy by³ wówczas taki en-
tuzjazm — ¿e przysz³y nowe czasy, 
¿e jest mo¿liwoœæ dzia³ania. Zarz¹d 
wiedzia³, ¿e zaistnia³a szansa na roz-
wój samorz¹du. Do tamtej pory 
istnia³ tylko na papierze, rada by³a 
fasadowa. Chodzi³o o to, by miasto, 
gminê pozytywnie zmieniaæ, popie-
raæ prywatn¹ przedsiêbiorczoœæ. Dla 
diet wówczas nikt nie pracowa³, na-
prawdê wszyscy dzia³ali spo³ecznie.
Najtrudniejsze by³o to, ¿e za co siê 
nie braliœmy, wszystko trzeba by³o 
zmieniaæ, chocia¿by prawo gminne.
Zadanie, w które wtedy szczególnie 
siê zaanga¿owa³em to przejêcie przez 
gminê szkó³, w tym liceum. Chocia¿ 
nie musieliœmy tego robiæ, liczyli-
œmy, ¿e pozwoli to na lepsze admini-
strowanie tymi placówkami. Wtedy 
te¿ powsta³ pomys³ Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych. Drugim wa-
¿nym projektem by³a budowa wodo-
ci¹gu w Zofiówce zasilaj¹cego wsie 
naszej gminy. Staraliœmy siê te¿ na-
prawiaæ wypaczenia dawnego syste-
mu, np. uda³o siê zwróciæ zabrane po 
wojnie w³aœcicielom budynki kina 
czy m³ynu.
By³a szansa — co teraz jest nierealne 
— na przejêcie przez gminê jeziora w 
CzechowiŸnie. Wówczas obawiano 
siê odpowiedzialnoœci, dziœ mo¿na 
tego ¿a³owaæ.

Pomimo wpadek i b³êdów minione 
20 lat oceniam pozytywnie — nasze 
spo³eczeñstwo zdaje egzamin. Za-
wsze uwa¿a³em, ¿e ma³e organizmy, 
jak gmina, lepiej potrafi¹ zarz¹dzaæ, 
ni¿ gdyby siê to robi³o centralnie”.

„Wielu rzeczy z tamtego okresu ju¿ 
nie pamiêtam. W ka¿dym b¹dŸ razie 
na pewno da³o siê odczuæ, ¿e dzia³a-
my w innej rzeczywistoœci, ¿e odcho-
dzimy od socjalizmu, ¿e naprawdê, 
demokratycznie mo¿emy wybraæ np. 
burmistrza.
Ja, jako najstarszy wówczas radny, 
jeszcze przed wyborem przewodni-
cz¹cego, prowadzi³em historyczn¹, 
pierwsz¹ sesjê pierwszej kadencji.
Mnóstwo czasu spêdzaliœmy na obra-
dach. Co tydzieñ, co dwa, ca³ymi 
wieczorami dyskutowa³o siê o wa¿-
nych dla mieszkañców sprawach. 
Ka¿dy coœ chcia³ robiæ, ale na pocz¹-
tku to tak naprawdê nikt nie wiedzia³ 
od czego zacz¹æ i jak siê do tego za-
braæ. Ca³y ten czas to takie przys³o-
wiowe nowe sitko na ko³ek.
Pamiêtam jak z dr. Jelskim jeŸdzi³em 
do Bia³egostoku, by pozyskaæ pieni¹-
dze na zabezpieczenie budynku szko-
³y rolniczej. Za otrzymane œrodki 
wstawiliœmy w nim okna. Kto wie, 
byæ mo¿e tam powsta³by szpital.” 

Antoni Dubicki
w kadencji 1990-
1994 wchodzi³ w 
sk³ad Zarz¹du 
Gminy

Jerzy Cylwik
w kadencji 1990-
1994 wchodzi³ w 
sk³ad Zarz¹du 
Gminy
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KULTURA

W klasach I-III nagrody wrêczy³a 
Regina Œwitoñ:
1. miejsce zajê³a Iza Borys; 2. Julia 
Sidorska; 3. Monika Budna i Ola 
Or³owska.
W klasach IV-VI nagrody wrêczy³ 
Tomasz Krawczuk:
1. miejsce zajê³y Patrycja Budna i 
Sylwia P³aszczyk; 2. Paulina 
Mosiejewska; 3. Urszula Konopko.
Dla uczestników konkursu z klas I-III 
gimnazjum, nagrody wrêczy³a 
El¿bieta Daniszewska:
1. miejsce zajê³a Ewelina Zabielska; 
2. Ewelina Purzecka; 3. Adrianna 
Wróblewska.
Natomiast inni uczestnicy otrzymali 
pami¹tkowe dyplomy i ustawili siê do 
wspólnego zdjêcia. Pani El¿bieta 
Daniszewska oraz pozostali knyszyñ-
scy poeci, otrzymali podziêkowania 
za u¿yczenie swoich wierszy oraz 
duchow¹ opiekê nad konkursem. 

Na zakoñczenie cz³onkowie 
jury podzielili siê swoimi wra¿eniami 

z konkursu. 
Niemal¿e ka-
¿ d y  u c z e -
stnik spotka-
nia zapragn¹³ 
mieæ auto-
graf poety — 
dzieci d³ugo 
czeka³y na 
wpis i dedy-
kacjê. 
A ju¿ za rok 
kolejny kon-
kurs.

•

6 maja odby³ siê I recytatorski 
konkurs poezji knyszyñskiej. Do 
udzia³u w nim zg³osi³o siê a¿ 48 
wykonawców, którzy mieli za 
zadanie recytacjê dowolnego wiersza 
El¿biety Daniszewskiej, Reginy 
Œwitoñ b¹dŸ Tomasza Krawczuka. 
Do jury, które wybra³o zwyciêzców, 
zaproszeni zostali wymienieni poeci 
oraz dyrektor KOK — Jadwiga 
Konopko. 

KRYSTYNA 
PISZCZATOWSKA
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Prace prowadzone s¹ pod nadzorem 
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zaby-
tków. Zbudowana w 1776 r. drewniana 
œwi¹tynia od 1964 r. jest wpisana do 
rejestru zabytków.

F
o
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Remont koœcio³a w Kalinówce Koœcielnej

W Knyszynie przeprowadzono 
zbiórkê zu¿ytego sprzêtu elektry-
cznego i elektronicznego. 

W chwili obecnej nasze 
wysypisko nie mo¿e przyjmowaæ 
tego typu odpadów, dlatego gmina, w 
porozumieniu z firm¹ ASTWA, 
zorganizowa³a specjaln¹ akcjê 
zbierania sprzêtu elektrycznego. 
Knyszynianie oddali 2 transporty, w 

3sumie kilkanaœcie m  starych telewi-
zorów, monitorów, komputerów czy 
lodówek                                            •

rwaj¹ prace remontowe koœcio³a Tpw. Œw. Anny w Kalinówce 
Koœcielnej. W ich trakcie zostan¹ 
odnowione œciany, dach, podwaliny, 
stolarka okienna i drzwiowa oraz 
sygnaturka na zewn¹trz œwi¹tyni.

Parafia w Kalinówce Ko-
œcielnej, przy wsparciu merytory-
cznym Urzêdu Miejskiego w Kny-
szynie, pozyska³a na przeprowadze-
nie remontu œrodki Unii Europej-
skiej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 
nieco ponad 237 tys. z³, w tym dofi-
nansowanie unijne — 178 tys. z³.

Remont koœcio³a wykonuje 
firma FHUP „MARBUD” konserwa-
cja i remonty Józef Margosiak z Raby 
Wy¿nej.

•

Zbiórka odpadów elektrycznych



11

AKTUALNOŒCI

J u b i l e u s z  
50-lecia po¿ycia 
ma³¿eñskiego

11 par ma³¿eñskich zamieszka-
³ych na terenie naszej gminy, na 
wspólnym spotkaniu przy sym-
bolicznej lampce szampana, 
œwiêtowa³o 50-lecie po¿ycia 
ma³¿eñskiego. 

Z tej okazji, w imieniu pre-
zydenta Rzeczypospolitej, burmistrz 
Knyszyna Andrzej Matyszewski 
udekorowa³ ma³¿onków specjal-
nymi, okolicznoœciowymi medalami, 
a od gminy jubilaci dostali pami¹-
tkowe dokumenty.

Uroczystoœæ jubileuszu jest 
organizowana w Knyszynie rokro-
cznie. Na ostatniej œwiêtowa³y pary, 
które zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski w 
1959 r. Tych, którzy nie mogli przy-
byæ na spotkanie, z gratulacjami i 
¿yczeniami odwiedzi³ wraz z prze-
dstawicielem urzêdu stanu cywilnego 
burmistrz. 

Pó³ wieku we wspólnym zwi¹-
zku ma³¿eñskim prze¿yli:

• Teresa i Marian Bagiñscy z 
Knyszyna,
• Bronis³awa i Stanis³aw Zajkowscy 
z Knyszyna,
• Marianna i Miros³aw Klimowicz z 
Wodzi³ówki,
• Zofia i Tytus Zambrzyccy z 
Knyszyna,
• Ryta i Józef Wysoccy z Knyszyna,
• Teodora i Krzysztof Kakareko z 
Guzów,
• Genowefa i Tadeusz Klepaccy z 
Gr¹dów,
• Stanis³awa i Stanis³aw Kondraccy 
z Poniklicy,
• Justyna i Józef Wojscy z 
Knyszyna,
• Regina i Stanis³aw Purta z 
Kalinówki Koœcielnej oraz
• Stanis³awa i Antoni Zajko z Jaskry

(Fotoreporta¿ z uroczystoœci równie¿ 
na ok³adce „Goñca”)

RED
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Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 „Otwieramy drzwi…— wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkó³ Gminy Knyszyn” realizowany w ramach Dzia³ania 9.1 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Dzieñ kuchni europejskiej
MARIA KAKAREKO

Degustacja europejskich potraw

zentacjê i degustacjê potraw pocho-
dz¹cych z pañstw Unii Europejskiej. 
Dziêki mamom, które przygotowa³y 
dania, mo¿na by³o spróbowaæ m.in. 
bigosu z kuchni polskiej, paelli z 
hiszpañskiej, babki ziemniaczanej z 

6 maja w naszej szkole przebiega³ 
pod has³em kuchni europejskiej. 
Cz³onkowie ko³a Ma³y Europejczyk 
dzia³aj¹cego w ramach projektu 
„Otwieramy drzwi” zaprosili wszy-
stkich nauczycieli i uczniów na pre-
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Mamy, które przyrz¹dzi³y europejskie potrawy otrzyma³y Certyfikat Mistrza Kuchni

Dziêki wspó³pracy z pun-
ktem informacyjnym Europe Direct 
w Bia³ymstoku obecni na prezentacji 
mogli zapoznaæ siê z ponad 20 
tytu³ami publikacji o UE przeznaczo-
nymi dla m³odszych i starszych 
uczniów. Ka¿dy z chêtnych otrzyma³ 
interesuj¹ce go egzemplarze na 
w³asnoœæ.                                        

  •

W imieniu dyrekcji szko³y oraz w³asnym 
dziêkujê za aktywne w³¹czenie siê w 
organizacjê spotkania rodzicom, panu 
£ukaszowi Pogorzelskiemu pracowniko-
wi punktu informacyjnego Europe Direct 
w Bia³ymstoku oraz Spó³dzielni Mleczar-
skiej w Moñkach, która sponsorowa³a 
wyroby mleczarskie potrzebne do 
przygotowania degustacji.

litewskiej, sera gouda z holender-
skiej, sa³atki szopskiej z bu³garskiej, 
salami z wêgierskiej, fasolki po 
bretoñsku z francuskiej, piêtrowych 
kanapek z duñskiej i wielu innych. 

W programie spotkania 
znalaz³a siê prezentacja potraw, opis i 
niezbêdne sk³adniki do ich wykona-
nia. Po degustacji ka¿dy mia³ mo¿li-
woœæ wype³nienia kuponu do g³oso-
wania na najsmaczniejsz¹, jego zda-
niem, potrawê. Oddano ponad 120 
g³osów. Zdecydowanym faworytem 
okaza³y siê duñskie kanapki. 
Pozosta³e g³osy roz³o¿y³y siê prawie 
równomiernie. Ka¿da z mam 
otrzyma³a Certyfikat Mistrza Kuchni 
Europejskiej, który upowa¿nia do 
„przyrz¹dzania, podawania, smako-
wania i pieniêdzy zarabiania”. 
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Zajêcia wyrównawcze z jêzyka angielskiego 
MAREK KULIKOWSKI

nia, USA, Kanada i Australia. 
Uczniowie  przygotowywali równie¿ 
dania kulinarne kuchni brytyjskiej. 
Wszystkie konwersacje odbywa³y siê 
w jêzyku angielskim Na zajêciach 
wykorzystywano zakupione ksi¹¿ki i 
p³yty oraz internet, co pomog³o 
uczniom przybli¿yæ ¿ycie codzienne 
ludnoœci anglojêzycznej. M³odzie¿ 
chêtnie uczestniczy³a w projekcie i 
dzieli³a siê zdobyt¹ wiedz¹ z innymi 
uczniami.

           
    •

W roku szkolnym 2009/2010 w 
Zespole Szkó³ w Kalinówce Koœciel-
nej realizowany jest projekt „Otwie-
ramy drzwi” w ramach którego prze-
prowadzono 30 godzin zajêæ wyró-
wnawczych z jêzyka angielskiego, 
adresowanych g³ównie do uczniów 
gimnazjum. 

Plan zajêæ obejmowa³ czêœæ 
gramatyczn¹ pozwalaj¹c¹ uczniom 
usystematyzowaæ przepracowany 
materia³ oraz kulturê krajów anglojê-
zycznych takich jak: Wielka Bryta-
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Miêdzyszkolny turniej 

tenisa sto³owego 
Jako, ¿e by³ to turniej miê-

dzyszkolny, goœciliœmy kolegów ze 
szko³y w Knyszynie. Do rywalizacji 
stanê³o 34 zawodników podzielo-
nych na 4 grupy: szko³a podstawowa 
dziewczêta i ch³opcy oraz gimna-
zjum, równie¿ grupa dziewcz¹t i 
ch³opców. Wszyscy zawodnicy z 
uporem walczyli o ka¿dy punkt, ale 
musieli byæ zwyciêzcy i pokonani. 

Po szeœciu najlepszych za-
wodników z ka¿dej grupy otrzyma³o 
pami¹tkowe dyplomy, a najlepsi — 
medale i puchary, które wrêcza³y 
zaproszona na turniej Urszula Pu³a-
wska — koordynator projektu oraz 
Marta Bartnik — dyrektor naszej 
szko³y. Szko³y sprawiedliwie podzie-
li³y siê pucharami — dwa zdobyli 
ch³opcy z Knyszyna i dwa wywalczy-
³y dziewczyny z Kalinówki.

 sobotnie przedpo³udnie 8 Wmaja kibicowaliœmy naszym 
kole¿ankom i kolegom, którzy 
dzielnie walczyli o puchary i medale 
w Miêdzyszkolnym Turnieju Tenisa 
Sto³owego w Zespole Szkól w Kali-
nówce Koœcielnej zorganizowanym 
w ramach projektu „Otwieramy 
drzwi”. 

KO£O DZIENNIKARSKIE W 
KALINÓWCE KOŒCIELNEJ
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Ostatni turniej by³ swego 
rodzaju sprawdzianem nabytych 
umiejêtnoœci i pomimo, ¿e nasze 
dziewczêta zajê³y ostatnie, 4. miej-
sce, to kibice byli pod wra¿eniem ich 
nabytych umiejêtnoœci i ofiarnoœci,   
z jak¹ walczy³y. Mo¿emy œmia³o 
powiedzieæ, ¿e ³atwo swojej „skóry” 
nie sprzeda³y, a wspania³e sportowe 
widowisko, jakie nam zafundowa³y, 
ka¿e wierzyæ, ¿e w przysz³ym roku, 
jeœli dru¿yna nadal bêdzie trenowa³a, 
bêd¹ walczy³y o zwyciêstwo. 

W trakcie turnieju rozegrano 6 
meczów:
• SP Nr 2 Moñki — Gminazjum 
Knyszyn 2:0 (25:17; 25:22)
• AZS Bia³ystok — Gimnazjum Nr 3 
E³k 2:0 (25:14; 25:14)
• SP Nr 2 Moñki — Gimnazjum Nr 3 
E³k 2:0 (25:21; 25:19)
• AZS Bia³ystok — Gminazjum 
Knyszyn 2:0 (25:20; 25:06)
• AZS Bia³ystok — SP Nr 2 Moñki 
2:0 (25:17; 25:08)

 sobotê 24 kwietnia w hali Wsportowej Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie 
rozegrano pe³ne emocji mecze siat-
kówki o Puchar Burmistrza Knyszy-
na. W rozgrywkach wziê³y udzia³ 
dru¿yny:
• Gminazjum Nr 3 w E³ku
• M³odzie¿ówka AZS Bia³ystok (2. 
klasa gimnazjum)
• Szko³a Podstawowa nr 2 w 
Moñkach
• Gimnazjum w Knyszynie 

Nasze siatkarki s¹ uczestni-
czkami projektu „Otwieramy 
drzwi…— wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkó³ Gminy 
Knyszyn” wspó³finansowanego 
przez Uniê Europejsk¹ w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go. Ka¿dego tygodnia, przez 8 godzin 
intensywnie trenuj¹ pi³kê siatkow¹ 
pod kierunkiem, najpierw Józefa 
Szatkowskiego, a od lutego, Jolanty 
Rafa³o. 

Miêdzyszkolny Turniej Siatkówki o

Puchar Burmistrza Knyszyna

Turniej wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

URSZULA PU£AWSKA
koordynator projektu
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Dru¿yna siatkarek z Knyszyna

ka¿dego zespo³u 2 najlepsze zawo-
dniczki otrzyma³y indywidualne 
nagrody. 

Ponadto trenerka wrêczy³a 
wyró¿niaj¹cym siê siatkarkom z  
knyszyñskiej dru¿yny indywidualne 
nagrody jako podziêkowanie za 
szczególny wk³ad w pracê zespo³u.

W trakcie rozgrywek uczestni-
kom zafundowano ciep³y posi³ek, 
który podobnie jak nagrody zosta³ 
zakupiony ze œrodków finansowych 
projektu.

•

• Gimnazjum Nr 3 E³k — Gminazjum 
Knyszyn 2:0 (25:18; 25:10)

Goœcinnie sêdziowali Andrzej 
Rafa³o i W³adys³aw Szwejkowski, 
którym pragniemy serdecznie za to 
podziêkowaæ 

Ostateczny wynik turnieju:
1. miejsce: AZS Bia³ystok
2. miejsce: SP nr 2 Moñki
3. miejsce: Gimnazjum nr 3 E³k
4. miejsce: Gminazjum w Knyszynie

Wszystkie zespo³y zosta³y uho-
norowane pucharem i dyplomem, a z 
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chowskiego. Konstancja zmar³a w 
1791 r. i odt¹d wychowaniem pasier-
bicy zaj¹³ siê troskliwie ojczym Sta-
nis³aw Ma³achowski. Ojciec Domi-
nik Radziwi³³ po rozwodzie z Kon-
stancj¹ o¿eni³ siê powtórnie i ca³ko-
wicie przesta³ interesowaæ siê córk¹. 

Ksiê¿niczka Maria Urszula (ty-
tu³ mia³a po ojcu) mieszka³a z ojczy-
mem w pa³acu Czapskich na Krako-
wskim Przedmieœciu. Stara³ siê on 
daæ pasierbicy staranne wychowanie i 
wykszta³cenie, oczywiœcie w duchu 
ówczesnej epoki. Edukacjê Marii 
Urszuli powierzy³ francuskiej guwer-
nantce, pannie Ballet, która tak gorli-
wie wpaja³a podopiecznej naukê 
francuskiego, ¿e ta z czasem zupe³nie 
zapomnia³a jêzyka polskiego. Oprócz 
jêzyków Maria by³a uczona gry na 
harfie oraz tañców. Ksiê¿niczka nie 
nale¿a³a do panien urodziwych. By³a 
ma³ego wzrostu, cerê mia³a chropo-
wat¹, oczy czarne, ¿ywe, nos lekko 
zadarty. W kszta³tach by³a proporcjo-
nalna i mia³a du¿o wdziêku. By³a do-
wcipna i uprzejma. W domu marsza³-
ka Ma³achowskiego pe³ni³a funkcjê 
³¹cznika towarzyskiego pomiêdzy 

Maria Urszula Radziwi³³ówna (1777-
1822) by³a jedyn¹ córk¹ Konstancji 
Czapskiej i Dominika Radziwi³³a. 
Ma³¿eñstwo rodziców by³o jednak 
mocno niedobrane. W marcu 1784 r. 
Konstancja uzyska³a rozwód, a po 
otrzymaniu dyspensy papieskiej 
wkrótce wysz³a za m¹¿ za owdowia-
³ego szwagra — Stanis³awa Ma³a-

POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH cz. IX

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Pi¹te pokolenie u¿ytkowników starostwa knyszyñskiego

Maria Urszula Radziwi³³ówna
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star¹ i m³od¹ generacj¹ Polaków. Lu-
bi³a modne stroje. Ma³achowski d³u-
go zwleka³ z wydaniem pasierbicy za 
m¹¿ . W grê wchodzi³ jej du¿y posag, 
który marsza³ek pragn¹³ zachowaæ w 
rodzinie. Maria Urszula odziedziczy-
³a ca³y maj¹tek Tomasza Czapskiego 
i nale¿a³a do najbogatszych panien w 
ówczesnej Rzeczpospolitej. Marsza-
³ek próbowa³ wydaæ j¹ za swojego sy-
nowca (bratanka) Stanis³awa Ale-
ksandra Ma³achowskiego. Jednak 
kandydat nie by³ zainteresowany 
o¿enkiem z Mari¹ Urszul¹. Wtedy 
ojczym zdecydowa³ siê wydaæ pa-
sierbicê za m¹¿ za Wincentego Kra-
siñskiego — wnuczka swej siostry 
Katarzyny Czackiej. Wybranek by³ 
piêæ lat m³odszy od panny m³odej, 
która wchodzi³a ju¿ w okres staropa-
nieñstwa. Mimo ró¿nicy wieku oraz 
braku urody panny m³odej, Wincenty 
nie opiera³ siê planom matrymonial-
nym, poniewa¿ wszelkie niedostatki 
niwelowa³ olbrzymi posag wybranki. 
Okaza³y œlub Marii i Wincentego 
odby³ siê 13.09.1803 r. w Warszawie. 

10.06.1803 r. przed szlachec-
kim s¹dem patrymonialnym w 
Warszawie zosta³a zawarta intercyza 
przedœlubna. Oto jej treœæ:

„Intercyza przedœlubna Wincentos-
twa  Krasiñskich wystawiona przed 
szlacheckim patrymonialnym s¹dem 
w Warszawie dnia 10 czerwca 1803 r.
Stanis³aw Ma³achowski i Maria Ra-
dziwi³³ówna z jednej strony, a Antoni-
na z Czackich Krasiñska i Wincenty 
Krasiñski z drugiej strony uk³adaj¹ 
siê, ¿e oboje opiekunowie ustêpuj¹ ze 
swych do¿ywoci sumy i dochody po-
trzebne na ich utrzymanie. A wiêc 
Ma³achowski:

Oprócz intrat Knyszyna ju¿ przedtem 
dnia 20 kwietnia 1803 r. ksiê¿niczce 
ust¹pionych, rocznie 55.200 przyno-
sz¹cych, ustêpuje dochody z dóbr 
Me³na przynosz¹cych 20.000, ale te 
jedynie dla u¿ytku osobistego ks. 
Marii.
Poza tym sumy 159.000 i 22.429 z³p. 
zostan¹ ulokowane na procent, który 
bêdzie pobieraæ ksiê¿niczka, czyli jej 
m¹¿. Sumy te mog¹ byæ te¿ u¿yte na 
kupno dóbr dla ksiê¿niczki.
Ze swej strony Antonina Krasiñska 
przeznacza synowi sumê 100.000 z³p. 
+ suma 5.000 z³., któr¹ Wincenty 
Krasiñski d³u¿eñ jest matce, gdy¿ 
po¿yczy³ u matki na op³acenie kupio-
nej przez siebie wsi Koblewki pod 
Odess¹. Potem zobowi¹zuje siê wy-
p³acaæ swemu synowi corocznie 
20.000 z³p. w dwóch ratach po 
10.000. 
Gdy J.W. umawiaj¹ce siê strony 
zgodzi³y siê na to aby maj¹tek J.O. 
Ksiê¿niczki tak w dobrach nierucho-
mych, jako i w kapita³ach uszczuplo-
nym nie by³, ile ¿e J.W. przyszli ma³-
¿eñstwo jedynie z przywi¹zania nie 
zaœ dla maj¹tku ³¹cz¹ siê, przeto oso-
biste d³ugi obojga do Ich respective 
w³asnoœci regulowane bêd¹, a nigdy 
wspólnego ciê¿aru nosiæ cechy na 
sobie nie maja, st¹d wynika, ¿e ka¿da 
z J.W. przysz³ych ma³¿onków osoba 
d³ugi znosiæ za siebie bêdzie.
A przeto J.W. Hrabia Krasiñski stosu-
j¹c siê do tego rozrz¹dzenia, maj¹tek 
przesz³ej ma³¿onki swojej — nieru-
chomy i kapita³y w zupe³nej ca³oœci 
zabezpiecza, zostawiaj¹c tylko 
wspólnemu u¿yciu intraty, prócz do-
chodów z Me³ny (20.000)”. 
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cem przystojnym, bystrym, inteligen-
tnym a zarazem butnym i pysznym o 
du¿ym poczuciu w³asnej wartoœci. 
Ma³¿eñstwo z Mari¹ Urszul¹ powiê-
kszy³o jego maj¹tek oraz wprowadzi-
³o w patriotyczne œrodowisko Stani-
s³awa Ma³achowskiego. Mieszkaj¹c 
po œlubie w pa³acu przy Krakowskim 
Przedmieœciu, który Stanis³aw Ma³a-
chowski przekaza³ m³odym, zawi¹za³ 
tajne Towarzystwo Przyjació³ Ojczy-
zny maj¹ce na celu pielêgnowanie 
tradycji patriotycznych i przeciw-
dzia³aj¹ce kosmopolitycznemu oto-
czeniu ksiêcia Józefa Poniatowskie-
go tzw. koterii „Pa³acu pod Blach¹”. 
Towarzystwo to grupuj¹ce krewnych 
i przyjació³ Krasiñskiego spoœród za-
mo¿nej m³odzie¿y, poza wywo³a-
niem ci¹g³ych burd z obozem „Pa³acu 
pod Blach¹” wiêkszej roli politycznej 
nie odegra³o. Wincenty Krasiñski a¿ 
do œmierci ksiêcia Józefa Poniato-
wskiego, czu³ do niego niechêæ i 
rywalizowa³ z nim. 

W maju 1804 r. Maria i Wincen-
ty wybrali siê do Pary¿a oficjalnie w 
celu odwiedzin przyjació³ki Marii — 
ksiê¿nej Anny Sapie¿yny. Uczestni-
czyli w Pary¿u we wspania³ych uro-
czystoœciach koronacyjnych cesarza 
Napoleona Bonaparte. Dziêki mê¿o-
wi Anny — Aleksandrowi Sapie¿e, 
maj¹cemu mia³ bliskie kontakty z ce-
sarzem Napoleonem, Wincenty na-
wi¹za³ szereg cennych kontaktów z 
dworem Napoleona, które u³atwi³y 
mu przysz³¹ karierê. W drodze po-
wrotnej z Pary¿a ma³¿onkowie za-
trzymali siê na dwa miesi¹ce (luty-
marzec 1805 r.) w Berlinie. Dziêki 
kuzynowi Marii ksiêciu Antoniemu 
Radziwi³³owi zostali wprowadzeni 

Wincenty Krasiñski herbu Œlepowron 
urodzi³ siê 5.04.1782 r. w Boremlu na 
Wo³yniu. By³ jedynym dzieckiem 
Jana Krasiñskiego — starosty opino-
górskiego i Antoniny z Czackich (zm. 
w 1837 r.) siostrzenicy Stanis³awa 
Ma³achowskiego. By³ równie¿ wnu-
kiem rodzonym i stryjecznym przy-
wódców konfederacji barskiej 
Micha³a Hieronima Krasiñskiego 
(1712-1784) oraz biskupa Adama 
Stanis³awa Krasiñskiego (1714-
1800). Na dworze tego ostatniego 
wychowywa³ siê po œmierci w 1790 r. 
ojca, po którym odziedziczy³ tytu³ 
starosty opinogórskiego. Uwa¿a³ siê 
za spadkobiercê tradycji patrioty-
cznych konfederacji barskiej. Otrzy-
ma³ tylko pobie¿ne wykszta³cenie 
domowe. W m³odoœci wykazywa³ 
du¿e sk³onnoœci do hulanek i rozrzu-
tnoœci, które to cechy matka musia³a 
mocno temperowaæ. By³ m³odzieñ-

Wincenty Krasiñski
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na dwór pruski. Wincenty wytrwale 
obtañcowywa³ na balach nie³adne 
ksiê¿niczki pruskie. Cel tych zabie-
gów by³ jeden: odzyskanie zarekwi-
rowanego starostwa knyszyñskiego. 
Zabiegi zakoñczy³y siê sukcesem i 
starostwo zosta³o zwrócone przez 
Prusaków Krasiñskim. Pobyt we 
Francji utwierdzi³ Krasiñskiego w 
przekonaniu, i¿ losy Europy i Polski 
bêd¹ w najbli¿szym czasie zale¿a³y 
od cesarza Napoleona. Dlatego te¿ 
gdy wojska francuskie pokona³y 
armiê prusk¹, wkroczy³y na tereny 
polskie zaboru pruskiego i w listopa-
dzie 1806 r. wyzwoli³y Warszawê, 
Wincenty Krasiñski bezzw³ocznie 
wst¹pi³ w s³u¿bê Napoleona. Pozosta³ 
mu wierny a¿ do jego abdykacji w 
1814 r. W³asnym  sumptem wystawi³ 
szwadron jazdy. Mimo i¿ nie mia³ 
wykszta³cenia wojskowego ani do-
œwiadczenia w tej dziedzinie, dziêki 
swoim stosunkom zosta³ 27.12.    
1806 r. mianowany pu³kownikiem, a 
18.03.1807 r., dowódc¹ formuj¹cego 
siê dopiero 3 pu³ku strzelców kon-
nych II Legii genera³a Henryka D¹-
browskiego. Uwa¿a³ Henryka D¹bro-
wskiego za swego wodza i jemu ofia-
rowa³ 1.01.1807 r. bêd¹c¹ w zbiorach 
pa³acu przy Krakowskim Przedmie-
œciu bu³awê Stefana Czarnieckiego. 
14.01.1807 r. Napoleon powo³a³ ko-
misjê rz¹dz¹c¹ wyzwolonymi terena-
mi zaboru pruskiego, której prezesem 
zosta³ Stanis³aw Ma³achowski. Dyre-
ktorem wojny — zwierzchnikiem 
tworz¹cego siê wojska polskiego zo-
sta³ jednak nie Henryk D¹browski 
(którego obawia³a siê jako republika-
nina arystokracja polska), ale nielu-
biany przez Krasiñskiego ksi¹¿ê Jó-

zef Poniatowski. Perspektywa s³u¿by 
pod komend¹ ksiêcia Józefa ma³o mu 
siê uœmiecha³a. Dlatego tez zacz¹³ na-
tychmiast czyniæ starania w celu po-
wo³ania polskiego pu³ku gwardii 
cesarskiej bêd¹cej pod bezpoœrednim 
zwierzchnictwem Napoleona. Dziêki 
koneksjom, które nawi¹za³ w 1804 r. 
w Pary¿u starania te zakoñczy³y siê 
powodzeniem. 6.04.1807 r. cesarz 
wyda³ dekret o utworzeniu „Pu³ku 
Lekkokonnego Polskiego Gwardii 
Cesarskiej” zwanego póŸniej poto-
cznie pu³kiem szwole¿erów. Dowód-
c¹ pu³ku zosta³ Wincenty Krasiñski, a 
szefem jednego ze szwadronów Jan 
Hipolit Kozietulski, póŸniejszy boha-
ter bitwy pod Somosierr¹. Pu³k 
szwole¿erów, z racji przynale¿noœci 
do gwardii cesarskiej, by³ jednostk¹ 
elitarn¹. Jednostk¹ elitarn¹ by³ tak¿e z 
racji pochodzenia  ¿o³nierzy i ofice-
rów. Nie by³o w nim ch³opów, bardzo 
ma³o mieszczan, a g³ównie s³u¿yli sy-
nowie szlacheccy. Wiêkszoœæ ofice-
rów wywodzi³a siê z magnaterii i bo-
gatej szlachty. Byli to g³ównie znajo-
mi Krasiñskich z Towarzystwa Przy-
jació³ Ojczyzny. Krasiñski wraz ze 
swoim pu³kiem uczestniczy³ w li-
cznych wojnach prowadzonych przez 
Napoleona. Chrzest bojowy prze-
szed³ pu³k w Hiszpanii w 1808 r. 
Wielk¹ s³aw¹ okry³ siê zdobywaj¹c 
w¹wóz Somosierra. Krasiñski nie 
uczestniczy³ w ataku, przebywa³ 
wówczas w kwaterze cesarskiej. Jed-
nak póŸniej zamówi³ u s³awnego ma-
larza Horacego Verneta obraz „Somo-
sierra”, któremu kaza³ namalowaæ 
siebie jako centraln¹ postaæ bitwy. 

Dowód prawdziwej odwagi da³ 
Krasiñski w 1809 r. w czasie bitwy 
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pod Wagrem, w której parokrotnie 
szar¿owa³ na czele szwole¿erów na 
nieprzyjaciela i zosta³ ranny. W gru-
dniu 1811 r. Krasiñski zosta³ miano-
wany genera³em brygady. W tym te¿ 
roku zosta³ hrabi¹ cesarstwa francu-
skiego oraz otrzyma³ donacje na do-
bra Opinogóra. Jako dowódca, doœæ 
rzadko przebywa³ ze swoim pu³kiem, 
wiêkszoœæ czasu spêdza³ na dworze 
cesarskim, powierzaj¹c kierowanie 
jednostk¹ swoim zastêpcom. Wrogo-
wie pomawiali go o serwilizm, nied-
balstwo w s³u¿bie i hulaszczy tryb 
¿ycia. Nawet przyjaciele stwierdzili, 
¿e jest lekkomyœlny, pró¿ny, trudny 
we wspó³¿yciu i ¿e dopuœci³ do rozpa-
noszenia intryg miêdzy podw³adny-
mi. Krasiñski wraz z pu³kiem odby³ 
kampaniê rosyjsk¹ w 1812 r., w której 
jak ca³a armia cesarska poniós³ ciê-

¿kie straty zarówno w czasie walk, 
jak i od g³odu i zimna. Po klêsce kam-
panii w Rosji nie opuœci³ cesarza Na-
poleona. Uczestniczy³ we wszystkich 
ostatnich jego bojach. Po ostatecznej 
przegranej cesarz 6.04.1814 r. abdy-
kowa³. Wincenty Krasiñski, genera³ 
dywizji od 28.11.1813 r., zosta³ mia-
nowany dowódc¹ wszystkich oddzia-
³ów polskich, które cesarz zwalnia³ z 
przysiêgi, a w kilka dni póŸniej po-
wiód³ je do St Denis pod rozkazy cara 
Rosji Aleksandra I, którego wzglêdy 
od razu pozyska³ gorliwie afiszowan¹ 
chêci¹ do s³u¿by. Od tego momentu, 
tak jak dotychczas Napoleonowi, tak 
samo wiernie s³u¿y³ Aleksandrowi I i 
kolejnym carom Rosji. Odprowadzi³ 
z Francji do kraju ostatki wojsk pol-
skich, zabieraj¹c po drodze ze sob¹ 
zw³oki, tak niegdyœ nielubianego 
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ksiêcia Józefa Poniatowskiego, który 
zgin¹³ podczas bitwy narodów pod 
Lipskiem. Car Aleksander I w miej-
sce Ksiêstwa Warszawskiego utwo-
rzy³ Królestwo Polskie, którego sam 
mianowa³ siê królem. Naczelnym 
dowódc¹ wojsk Królestwa Polskiego 
zosta³ brat cara Konstanty, s³ynny z 
wybryków i okrucieñstwa wobec po-
dleg³ych mu ¿o³nierzy. W ci¹gu na-
stêpnego piêtnastolecia a¿ do wybu-
chu w 1830 r. powstania listopadowe-
go Krasiñski umia³ pozostaæ w ³a-
skach Konstantego, mimo i¿ nieraz 
przeciwstawia³ siê mu, bior¹c w 
obronê swych podkomendnych przed 
kaprysami naczelnego wodza. Awan-
suj¹c w rangach wojskowych zosta³ 
w 1818 r. genera³em adiutantem, a w 
1826 r. genera³em jazdy. W 1818 r. 
bêd¹c pos³em przasnyskim zosta³ z 
nominacji cara marsza³kiem pier-
wszego sejmu Królestwa Polskiego. 
Za lojalnoœæ wykazan¹ wobec cara 
podczas marsza³kowania zosta³ w 
1821 r. nagrodzony orderem Or³a 
Bia³ego oraz godnoœci¹ senatora-
wojewody. W okresie póŸniejszym 
uzyska³ wszystkie najwa¿niejsze 
ordery rosyjskie. Ca³kowite swe 
oddanie carowi zamanifestowa³ w 
1828 r. w s¹dzie sejmowym, gdzie 
jako jedyny senator, bêd¹c zastêpc¹ 
prezesa s¹du Piotra Bieliñskiego 
g³osowa³ za uznaniem pods¹dnych 
— cz³onków Towarzystwa Patrioty-
cznego winnych zbrodni stanu. Po-
stawa ta pogr¹¿y³a Krasiñskiego w 
oczach opinii publicznej. Kr¹¿y³y na 
jego temat wierszowane pamflety. 
Oskar¿ono go o donoszenie Konstan-
temu o przebiegu obrad s¹dowych. 
Konsekwentnie stawiaj¹c wiernoœæ 

monarsze ponad sprawê narodow¹, 
pozosta³ Krasiñski u boku Konstan-
tego w noc wybuchu powstania listo-
padowego — 29.11.1830 r. i dowo-
dzi³ kolumn¹ jazdy polskiej, której 
Konstanty zleci³ poskromienie sto-
licy. Po wycofaniu siê ksiêcia ze sto-
licy, robi³ co móg³, by powstrzymaæ 
podkomendnych od przy³¹czenia siê 
do powstania. Zmuszony w dniu 
3.12.1830 r. do powrotu do Warsza-
wy wraz z wojskiem, uratowany zo-
sta³ nie bez trudu przez Ch³opickiego 
od ulicznego samos¹du. Musia³ 
wówczas publicznie upokorzyæ siê i 
z³o¿yæ przysiêgê na wiernoœæ pow-
stania. Bezpoœrednio potem oœwia-
dczy³ cz³onkom Rz¹du Tymczasowe-
go, ¿e nie weŸmie udzia³u w wojnie 
przeciwko carowi i poda³ siê do dy-
misji ,  która zosta³a przyjêta 
14.12.1830 r. Pozwolono mu wyje-
chaæ do Opinogóry, sk¹d ³ami¹c dane 
s³owo przekrad³ siê w ch³opskim 
przebraniu przez granicê prusk¹ do 
Królewca, a nastêpnie uda³ siê do 
Petersburga. Uchyli³ siê od udzia³u w 
kampanii przeciwko Polsce. Po 
upadku powstania, Krasiñski wymó-
wi³ siê od udzia³u w Najwy¿szym S¹-
dzie Kryminalnym, s¹dz¹cym ucze-
stników powstania, w miarê mo¿no-
œci ratowa³ od represji swych przyja-
ció³ i by³ych podkomendnych. Po 
upadku powstania piastowa³ wpra-
wdzie wiele funkcji: by³ m.in. cz³on-
kiem Rosyjskiej Rady Pañstwa, 
cz³onkiem Rady Administracyjnej 
Królestwa Polskiego, zosta³ senato-
rem cesarstwa, ale by³y to stanowiska 
bardziej honorowe ni¿ daj¹ce wp³y-
wy polityczne. Na prze³omie roku 
1855-1856, wobec ciê¿kiej choroby 
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namiestnika Królestwa Iwana Pas-
kiewicza, car Aleksander II powie-
rzy³ Krasiñskiemu tê funkcjê, któr¹ 
pe³ni³ do chwili przybycia nowego 
namiestnika H. Gorczakowa w lutym 
1856 r. O tej funkcji marzy³ od 1815 r. 
W tej przejœciowej roli wzi¹³ siê do 
poskromienia znanego z ³apownic-
twa dyrektora Komisji Spraw Wew-
nêtrznych J. Wikiñskiego, którego 
póŸniej Górczaków usun¹³ ze s³u¿by. 
W maju 1856 r Krasiñski bra³ udzia³ 
w powitaniu nowego cara Rosji Ale-
ksandra II w Warszawie. Raz jeszcze 
jeŸdzi³ do Petersburga, gdzie zabiega³ 
bez skutku o przywrócenie Uniwer-
sytetu Warszawskiego. 

Ma³¿eñstwo Marii Urszuli i 
Wincentego zawarte nie z mi³oœci, ale 
skojarzone przez rodziny, okaza³o siê 
zwi¹zkiem wyj¹tkowo trwa³ym i 
udanym. W ma³¿eñstwie urodzi³o siê 
troje dzieci: Helena i Laura Antonina, 
które niestety zmar³y w niemowlê-
ctwie oraz 19.02.1812 r. w Pary¿u syn 
obdarzony piêcioma imionami: 
Napoleon, Stanis³aw, Adam, Feliks, 
Zygmunt Krasiñski. Syn u¿ywaj¹cy 
w przysz³oœci tylko imienia Zygmunt 
stanie siê s³awnym poet¹ — trzecim 
po Mickiewiczu i S³owackim wiesz-
czem epoki romantyzmu. Odziedzi-
czona po przodkach gruŸlica spowo-
dowa³a przedwczesny zgon Marii 
Urszuli. Zmar³a 12.04.1822 r. w 
wieku zaledwie 45 lat. Œmieræ matki, 
gdy Zygmunt mia³ dopiero 10 lat, de-
prymuj¹co wp³ynie na ¿ycie przy-
sz³ego wieszcza. S³aby charakterem, 
prawie do koñca ¿ycia bêdzie pod 
wp³ywem despotycznego ojca, który 
bêdzie narzuca³ mu wszelkie wybory 
¿yciowe, czêsto niezgodne z jego 

natur¹. Po œmierci ¿ony Wincenty nie 
o¿eni³ siê powtórnie i przez ostatnie 
trzydzieœci szeœæ lat ¿ycia pozosta³ 
wdowcem. W koœciele opinogórskim 
ufundowa³ piêkn¹ rzeŸbê nagrobn¹ z 
bia³ego marmuru, autorstwa Luigie-
go Pampalloniego, przy ³o¿u konaj¹-
cej klêczy ma³y Zygmunt, a na jego 
g³ówce spoczywa rêka matki. 

Wincenty Krasiñski by³ cz³o-
wiekiem zamo¿nym, niew¹tpliwie 
dziêki du¿emu posagowi ¿ony. G³ó-
wne jego dobra to: Opinogóra, Duna-
jowce na Podolu, Knyszyn oraz Cze-
mierniki po³o¿one w powiecie Ra-
dzyñ Podlaski. Centrum dóbr stano-
wi³a Opinogóra gdzie w latach 30. 
XIX w. wzniós³ neogotycki pa³acyk, 
który podarowa³ w prezencie œlub-
nym Zygmuntowi. Pa³ac istnieje do 
tej pory i mieœci siê w nim muzeum 
romantyzmu (fotografia poni¿ej).  
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W Opinogórze wybudowa³ tak¿e 
koœció³, który sta³ siê nekropoli¹ rodu 
Krasiñskich. Dziêki uk³adom na 
dworze carskim, na dobrach 
Opinogóra genera³ utworzy³ w 1844 r. 
ordynacje opinogórsk¹ i sta³ siê jej 
pierwszym ordynatem. Ordynacja 
liczy³a ok. 8.500 ha gruntów i mia³a 
zabezpieczyæ materialnie syna. Jako 
konserwatysta z przekonania nie 
zdoby³ siê na ¿aden krok mog¹cy zre-
formowaæ stosunki miêdzy ch³opami 
a w³aœcicielem w swoich dobrach. W 
1850 r. sprzeda³ maj¹tek rodowy mat-
ki — Dunajowce, a w zamian kupi³ 
Z³oty Potok po³o¿ony w powiecie 
czêstochowskim. Ma³o oszczêdny 
tryb ¿ycia zarówno Wincentego jak i 
Zygmunta, brak reform w zarz¹dza-
niu dobrami, nieumiejêtnie gospoda-
ruj¹cy rz¹dcy, przyczyni³y siê do te-
go, i¿ szczególnie ordynacja opino-
górska u schy³ku ¿ycia ojca i syna 
znajdowa³a siê w kompletnym 
„bezw³adzie i ruinie”. Jak pisze An-
drzej Edward KoŸmian w liœcie do 
Franciszka Morawskiego po œmierci 
Wincentego: „Maj¹tku nie zostawi³ 
tak ogromnego jak g³oszono, ledwie 
milion kapita³u. Opinogóra w dwóch 
ostatnich latach poch³onê³a 800.000 
z³ kapita³u”, a W. Ma³achowski kon-
kluduje: „Dobra zostawi³ w wielkim 
upadku, dochód oficjaliœci po¿arli”. 

Wincenty Krasiñski po œlubie z 
Mari¹ Urszul¹ Radziwi³³ówn¹ wszed³ 
w posiadanie dóbr knyszyñ-skich. 
Dobra te by³y jednak od 1795 r. 
zasekwestrowane przez Prusaków. 
Dziêki opisanym wczeœniej zabie-
gom uda³o siê je odzyskaæ w 1805 r. 
Wkrótce jednak obwód bia³ostocki 
— po pokoju tyl¿yckim w 1807 r. zo-

sta³ przejêty przez Rosjê i dobra kny-
szyñskie zosta³y ponownie skonfi-
skowane. Jak wiemy, po klêsce Na-
poleona, Wincenty Krasiñski prze-
szed³ na s³u¿bê cara i mia³ bardzo do-
bre stosunki na dworze carskim. 
Przypuszczalnie wtedy dobra kny-
szyñskie zosta³y mu zwrócone. 
Œwiadczy o tym list genera³a do ksiê-
cia Adama Jerzego Czartoryskiego z 
4.08.1818 r., w którym u¿y³ zwrotu, i¿ 
jest obywatelem bia³ostockim. De-
finitywnie sprawy w³asnoœciowe zo-
sta³y uregulowane dopiero w 1828 r. 
kiedy to Wincenty Krasiñski na mocy 
dekretu carskiego otrzyma³ w lenne 
u¿ytkowanie dobra knyszyñskie, so-
bie i swoim potomkom. Zachowa³ siê 
dziennik pisany przez W. Krasiñskie-
go przez 19 miesiêcy roku 1842 i 
1843. Jest w nim poni¿szy fragment 
dotycz¹cy pobytu w dniu 16-
26.02.1843 r.  w Knyszynie:
„d. 16. O wpó³ do 11-tej wyjecha³em z 
Opinogóry wiosennym dniem, a o 5-
tej stan¹³em w Sierocku, gdzie obiad 
jad³em i wyjecha³em po 6-tej.
d.17. O 11-tej z rana stan¹³em w Kny-
szynie — na granicy czeka³ na mnie 
cz³onek S¹du ni¿szego z raportem i 
dawny Dyrektor Tamo¿ni — byli na 
obiedzie. By³em u Pani Celiñskiej, 
której m¹¿ umar³ 3-go lutego, a by³ 
przy mnie lat 35 — zapewniæ, ¿e j¹ nie 
opuszczê, wdowa i 7-ro dzieci mi na 
g³owê spada. — Raportami ca³y dzieñ 
siê zatrudnia³em.
d.18. Bardzo poczciwy cz³owiek tu 
jest Gubernatorem, niejaki Garnoro-
pulo, któremu przesz³¹ raz¹, jak by-
³em, nie mog³em oddaæ rewizyty, bo 
by³ ³ajdak u niego, Jenera³ Guberna-
tor Markowicz, którego nie chcia³em 
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poznaæ, wiêc teraz gdy miejsce traci, 
pojecha³em uœciskaæ go, bo on niko-
mu nie chcia³ Ÿle zrobiæ umyœlnie ni-
gdy i jad³em obiad w Bia³ymstoku u 
niego. Jad¹c, gorzelniê w Dobrzynio-
wie widzia³em i o 8-ej w wieczór do 
domu wróci³em. 
d.19. Urodziny syna — najprzód do 
koœcio³a — wróciwszy zasta³em spro-
wadzone wdowy upad³ych gospoda-
rzy, sieroty, ka¿demu da³em 12 z³o-
tych i za rok za nich zap³aci³em poda-
tki Monarsze i inne ciê¿ary — potem 
decydowa³em podane proœby w³o-
œcian. — Gubernator, Wiceguberna-
tor, Marsza³ek Gubernialny, Prezesi i 
wiele innych osób na obiad przyby³o. 
Ró¿nego gatunku mia³em interesa, 
tak skargi, jak proœby i do nocy z 
Prezesem Jaworowskim pracowa³em.
d.20. Tylko Arcymowicz Sowietnik by³ 
u mnie. — Ca³y dzieñ z w³oœcianami 
by³em, ¿eby wniœæ w ich potrzeby. 
d.21. Wyjecha³em do objechania fol-
warków. — Obiad jad³em w Grodzi-
sku. — Now¹ gorzelniê opatrzy³em; 
potem wst¹pi³em do Mikicina, do Mo-
niuszki, co w mym pu³ku s³u¿y³; do 
m³odych Jaworowskich, do Wrócenia 
i nocowa³em w Klewiance.
d.22 Wróci³em do Knyszyna o 1-szej i 
pe³no ludzi zasta³em, do póŸna na 
ró¿ne ¿¹dania odpowiada³em.
d.23.24 i 25-ty. Równa praca. — Pod-
pisa³em Lechowiczowi na 12-go lute-
go kontrakt na Krasne, folwarczek od 
leœnictwa knyszyñskiego w nagrodê 
jego starañ w mych i syna interesach 
przez lat kilkanaœcie i Dobrzañskie-
mu przed³u¿enie na lat 4 prawa co 
kupi³ u Grzegowicza, któremu tako¿ w 
nagrodê by³o dane.”

Krasiñski z dochodów dóbr 
knyszyñskich op³aca³ nauczyciela 

szko³y parafialnej. By³ dobroczyñc¹ 
koœcio³a w Knyszynie. W 1825 r. na 
jego remont przekaza³ 30.000 sztuk 
cegie³ i dachówki na nowy dach. Nie-
stety dachówka by³a s³abo wypalona i 
w 1828 r. trzeba by³o j¹ wymieniæ. W 
1829 r. na remont ofiarowa³ znaczn¹ 
sumê pieniêdzy. Nad g³ównym wej-
œciem do knyszyñskiego koœcio³a 
znajduje siê do dziœ herb Krasiñskich 
— Œlepowron. 

W 1832 r. miêdzy Królestwem 
Polskim a Rosj¹ zosta³a wprowadzo-
na granica celna. W obwodzie bia³o-
stockim, który nale¿a³ do Rosji, roz-
pocz¹³ siê ¿ywio³owy rozwój prze-
mys³u, zw³aszcza w³ókienniczego, 
przed którym otworzy³ siê olbrzymi 
rynek rosyjski. Prawdopodobnie i w 
dobrach knyszyñskich równie¿ po 
1832 r. za rz¹dów Wincentego Kra-
siñskiego powsta³y zak³ady przemy-
s³owe, takie jak browar w Knyszynie 
czy fabryka w³ókiennicza w Dobrzy-
niewie. Krasiñski w 1843 r. formalnie 
przekaza³ dobra knyszyñskie synowi 
Zygmuntowi, który jednak nimi siê 
nie interesowa³ i rzadko tu bywa³. 

Genera³ Krasiñski od 1804 r. na-
le¿a³ do Towarzystwa Przyjació³ 
Nauk i przejawia³ mimo braku for-
malnego wykszta³cenia ambicje na-
ukowe. W latach 1804-1830 czynnie 
uczestniczy³ w pracach Towarzystwa 
i wspomaga³ je finansowo. W 1818 r. 
og³osi³ dwie broszury „Rzut oka na 
wieszczów Prowancji zwanych 
trubadurami” oraz „Apercu sur les 
Juifs de Pologne”, w której do g³osu 
dosz³y jego antysemickie uprzedze-
nia. Ogólnie mia³ ³atwoœæ pisania i 
prowadzi³ rozleg³¹ korespondencjê z 
synem i znajomymi. W dniu 
5.10.1827 r. na teren miêdzy Knyszy-
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nem a Fastami spad³ deszcz meteory-
tów. W dwa tygodnie póŸniej Krasiñ-
ski ofiarowa³ Towarzystwu najwiê-
ksze znalezione okazy oraz referowa³ 
przebieg zjawiska. W 1842 r. za³o¿y³ 
Bibliotekê Ordynacji Krasiñskich. W 
latach 20. XIX w. bra³ aktywny udzia³ 
w ¿yciu towarzyskim stolicy. Prowa-
dzi³ znany salon towarzyski, w któ-
rym co czwartek spotykali siê zarów-
no przeciwnicy jak i zwolennicy ro-
mantyzmu. Salon ten uwieczni³ 
Adam Mickiewicz w III czêœci 
„Dziadów”. 

Krasiñski by³ cz³owiekiem 
g³êboko religijnym. Nie przeszkadza-
³o to mu wst¹piæ w okresie s³u¿by u 
Napoleona do lo¿y masoñskiej „Lo¿a 
Braci Po³¹czonych Polaków”, której 
by³ nawet wielkim mistrzem. Jego 
religijnoœæ ³¹czy³a siê nierozerwalnie 
z konserwatyzmem pogl¹dów spo³e-
czno-politycznych. By³ wra¿liwy na 
niedolê poddanych. W przypadku 
nieszczêœæ, zarazy czy po¿arów po-
trafi³ finansowaæ wydatki z w³asnych 
funduszy. Przejawia³ chêæ s³u¿enia 
innym, szczególnie by³ym szwole¿e-
reom. Wielu by³ych podkomendnych 
pe³ni³o ró¿ne funkcje w dobrach Kra-
siñskiego, co zapewnia³o im chleb.  

Wincenty Krasiñski zmar³ nagle 
24.11.1858 r. w Warszawie. Ostatnie 
lata pozytywnej dzia³alnoœci zatar³y 
czêœciowo procarsk¹ wczeœniejsz¹ 
efektywnoœæ. Dlatego te¿ uroczy-
stoœci pogrzebowe w Warszawie od-
by³y siê z t³umnym udzia³em mie-
szkañców miasta. Zosta³ pochowany 
w Opinogórze.  

Postaæ genera³a Wincentego 
Krasiñskiego niepokoi³a wspó³cze-
snych. Próbowa³ j¹ zanalizowaæ i od-
kryæ w sposób mo¿e najbardziej obie-

ktywny W³adys³aw Wê¿yk, który 
pisa³:
„Pró¿ny i lekkomyœlny, nasyciwszy 
siê w m³odoœci s³aw¹, która nañ w 
czêœci z Napoleona sp³ywa³a[…], nie 
maj¹c istotnych zas³ug, wróci³ do 
kraju z niema³a ambicj¹. […] wys³u-
giwa³ siê dalej, w nadziei, ¿e jego s³a-
wa i imiê miejsce namiestnika króle-
wskiego mu wyjedna. Gdy ten za-
szczyt spotka³ kulawego gen. Zaj¹-
czka (wspó³czesnego Koœciuszki), 
Krasiñski jakkolwiek zawiedziony w 
nadziejach swoich, nie odstêpowa³ od 
zamiaru wyniesienia siê przez Rosjê 
i-przebiegaj¹c podobn¹ w treœci 
karierê jak Feliks Szczêsny Potocki za 
czasów Stanis³awa Augusta — zapar³ 
siê swojej przesz³oœci, a nadskakiwa³ 
cesarzowi Aleksandrowi, a póŸniej 
Miko³ajowi i — zapominaj¹c zupe³nie 
o powinnoœciach obywatela i o losie 
nieszczêœliwego kraju — tytu³ ksiêcia, 
ordynactwo i tym podobne ba³amutne 
fraszki mia³ na widoku. Nie obejrza³ 
siê na tej przepaœcistej drodze, a¿ 
dopóki go nie zawiod³a na próg, któ-
ren przeszed³szy, zerwa³ z poczciwo-
œci¹, ze s³aw¹ i z narodem, wprowa-
dzaj¹c na ca³y swój ¿ywot jadowit¹ 
¿mijê w swoje sumienie.”                  •

Literatura:
Zbigniew Sudolski, Wincenty Krasiñski i 
wspó³czeœni, Warszawa 2003;
Bart³omiej Szyndler, Stanis³aw Na³êcz 
Ma³achowski 1736-1809, Warszawa 
1979;
Stefan Kieniewicz, Wincenty Krasiñski, 
w: Polski S³ownik Biograficzny, tom XV;
Henryk Stasiewicz, Knyszyn i ziemia 
knyszyñska, Knyszyn 2008;
Marian Brandys, Kozietulski i inni, 1974; 
Marian Brandys,  Koniec œwiata 
szwole¿erów, 1976.
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Dyrektor Muzeum Podlaskiego w 
Bia³ymstoku

zaprasza na otwarcie wystawy:

KRÓLEWSKI KNYSZYN
Starostwo knyszyñskie w XVI – XX wieku

16 czerwca 2010 r. 
o godzinie 18.00 

w Muzeum Historycznym 
przy ulicy Warszawskiej 37 

w Bia³ymstoku

Na wystawie bêdzie mo¿na zobaczyæ, m.in. obraz Jana 

Matejki, Œmieræ Zygmunta Augusta w Knyszynie, olej, p³ótno, 

1886, Muzeum Narodowe w Warszawie, a tak¿e druk wydany 

w Knyszynie w „drukarni lataj¹cej” w 1580 r. Giese Tideman, 

Christina Radivila…

ZAPRASZAMY
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istoria starostwa knyszyñskiego siêga pocz¹tków XVI 
wieku. Jego siedzib¹ by³ Knyszyn, miasto szczególnie Hukochane przez króla Zygmunta Augusta, który tu, w     

1572 r. zakoñczy³ swój ¿ywot, a jego serce pozosta³o w mieœcie. 
Za jego panowania Knyszyn prze¿ywa³ swój najwiêkszy rozkwit, 
a starostwo knyszyñskie by³o jednym z najbogatszych w 
pañstwie Jagiellonów.

Dwór w Knyszynie, fragment mapy dóbr knyszyñskich i rajgrodzko-
goni¹dzkich z trzeciej æwierci XVI w. (po 1561 r.), Biblioteka 
Uniwersytetu Wileñskiego, wydana drukiem: �ród³o: S. Alexandro-
wicz., Mapy maj¹tkowe pó³nocnego Podlasia z XVI wieku, Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej, r. 14, 1966, nr 2, s. 296.
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stnia³a kiedyœ puszcza, w której 
lud jaæwieski trwa³ przez stulecia, Ibo te¿ by³a to macierz ¿ywicielka 

troskliwa, ale jednoczeœnie bez-
wzglêdna. 

Zapewne naruszono jej 
odwieczne prawa, gdy w XII wieku 
wyszli Jaæwingowie, aby w ³upie¿-
czych wyprawach dotrzeæ a¿ pod 
£êczycê. U schy³ku XIII w. zaliczono 
ich do przesz³oœci. Puszcza szumia³a 
jeszcze, ale obkurcza³y j¹ ruskie, 
litewskie i mazowieckie topory. Trzy 
wieki póŸniej, gdy ju¿ nazwana by³a 
Knyszyñsk¹, król Zygmunt August 
ulokowa³ w niej ogrodzony zwierzy-
niec zabraniaj¹c dalszego wyrêbu. 
Krótkotrwa³y epizod — fanaberia. 

Monarcha uwielbia³ polo-
wania, a czêœciowe wygrodzenie 
kniei znacznie u³atwia³o sprawê. 
By³a to wówczas absolutna nowoœæ. 
Rozleg³y zwierzyniec knyszyñski 
wyró¿nia³ siê poœród innych rozloko-
wanych w Rzeczpospolitej, gdy¿ 
odbywa³y siê tam polowania szcze-

gólne. Fakt, ¿e sam pomys³ urodzi³ 
siê na dworze Wielkiego Ksiêcia 
Witolda nie umniejsza tego, co reali-
zowane póŸniej zyska³o widowisko-
w¹ oprawê. By³y to spektakle 
popularne (wiêc czêste), które 
Zygmunt August lubi³ „uœwietniaæ 

1swoj¹ osob¹” — polowania na ¿ubra . 
Dzia³o siê to na krañcach 

szesnastowiecznej Europy, w pu-
szczy nieopodal drewnianej osady 

2nazwanej Knyszyn .
Doœæ obszerna polana w 

kszta³cie pod³u¿nego owalu, na której 
pozosta³o trochê drzew, okolona by³a 
solidnym parkanem. Za nim, wzd³u¿ 
ca³ego boku od po³udniowo-
wschodniej strony na dêbowych 
palach ustawiono wygodn¹ trybunê, 
na której zasiada³ monarcha wraz ze 
swoim otoczeniem. Po obu bokach, w 
krótszych œcianach parkanu — dwie 
bramy. Z prawej strony dwuskrzyd³o-
we wrota na biegunach, naprzeciw 
konstrukcja podobna do górnej czêœci 
wzwodów, jakie stawiano przy 

Podlaska corrida
JERZY MIROS£AW P£ACHECKI
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fosach (furta z ³añcuchami do góry 
otwierana), za ni¹ masywna, dr¹gami 
zasuwana klatka, do której od 
puszczy wiód³ zwê¿aj¹cy siê miêdzy 
p³otami korytarz. W czasie, gdy 
orszak królewski zbli¿a³ siê do 
polany, zapêdzano i osadzano w 
klatce ¿ubra.

Widowisko rozpoczyna³o 
siê podobnie jak gonitwy lub turnieje 
— ³omota³y werble, tr¹bici dêli w 
fanfary. Na dany przez monarchê 
znak unoszono furtê i na polanie 
ukazywa³ siê og³upiony ha³asem król 
puszczy — ¿ubr. Zwierzê mrucz¹c 
gniewnie dar³o kopytami ziemiê. Zza 
parkanu nadlatywa³y wypuszczane z 
³uków strza³y grzêzn¹c w kosmatym 
grzbiecie. ¯ubr jakby nie zauwa¿a³ 
trafiaj¹cych go pocisków. Sro¿y³ siê i 

rycz¹c gniewnie miota³ miêdzy 
drzewami, tar³ o nie ³ami¹c tkwi¹ce w 
potê¿nym cielsku strza³y. Wtedy, jak 
wymaga³a tego dramaturgia widowi-
ska, otwierano wrota i na polanie 
zjawiali siê jeŸdŸcy z rapierami w 
d³oniach. Wœród drzew rozmieszcza-
³a siê zbrojna w oszczepy i rohatyny 

czeladŸ, która mia³a asekurowaæ 
konnych. ¯ubr umyka³ przed ataku-
j¹cymi — rozstawionymi w konnym 
szyku myœliwymi, sro¿y³ siê, zawra-
ca³ i naciera³ na „uciekaj¹cych przed 
rozwœcieczonym zwierzem jeŸdŸ-
ców. Niekiedy bra³ na rogi konia lub 
myœliwego, a potem mia¿d¿y³ go 
kopytami… Kto spad³ z konia nara-
¿ony by³ na najwiêksze niebezpie-
czeñstwo. ¯ubr porywa³ go i wkrótce 
(mimo, ¿e czeladŸ stara³a siê k³uj¹c 
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oszczepami i krzycz¹c odci¹gn¹æ 
zwierza) wyrzuca³ w powietrze 
martwe cia³o”. 

Ostatni etap zmagañ nastê-
powa³ wówczas, gdy stawa³o siê 
widoczne, ¿e zwierzê os³ab³o. Mimo 
to trzeba by³o zrêcznoœci i odwagi, 
„gdy myœliwi schodzili z koni i z 
mieczami w rêku, kryj¹c siê za 
drzewami wabili zwierza na siebie”. 
Ten, od którego ciosu ¿ubr pad³, 
odcina³ mu jêzyk. Wówczas og³asza-

3ny by³ zwyciêzc¹ . Gra³y rogi, wzno-
szono toasty wymieniaj¹c siê wra¿e-
niami z polowania. 

Przebiega³o ono w sposób, 
który u wspó³czesnych Polaków 
mo¿e wywo³aæ zdziwienie, a Hiszpa-
nów szokowaæ. Powy¿szy, okraszony 
cytatami tekst demonstruje obraz 
widowiska uderzaj¹co podobnego do 
tych, jakie rozgrywaj¹ siê na arenach 
w Hiszpanii i Ameryce Po³udniowej. 
A ¿e i u nas w u¿yciu by³a p³achta 
czerwona, wiêc ró¿nice s¹ niewiel-

4kie . Zasadnicza wyra¿a siê tym, ¿e w 
knyszyñskim zwierzyñcu zmagano 
siê z przeciwnikiem nieporównywal-
nie wiêkszym i masywniejszym ni¿ 
hiszpañskie byczki. By³ nim król 
puszczañskich ostêpów — ¿ubr.

•

_______

1 Wed³ug Miko³aja Hussowskiego 
(1475?-1534) Wielki Ksi¹¿ê Lite-
wski Witold wprowadzi³ polowania 
na ¿ubry jako æwiczenie wojenne. 
Dopiero póŸniej przekszta³cono je w 
rozrywkê. O jej popularnoœci mog¹ 
œwiadczyæ wzmianki zachowane w 

korespondencji Zygmunta Augusta o 
beczkach ¿ubrzego miêsa, które 
monarcha wysy³a³ z Knyszyna 
Radziwi³³om na miêsopust.
2 Istniej¹ ró¿ne przypuszczenia od 
czego wywodzi siê nazwa Knyszyn: 
• Knysz (z niem.) oznacza wyrób z 
ciasta pieczony lub sma¿ony, 
knyszami nazywano pierogi ¿a³obne 
podawane na stypie. Wg Tomasza 
Krawczuka nazwa miasteczka wy-
wodzi siê od aromatycznych piero-
gów z cebul¹ i dziczyzn¹ podawa-
nych na liœciach chrzanu. Poczêsto-
wany nimi zosta³ w³adca tych tere-
nów i zachwycony smakiem kaza³ 
miejsce, w którym jad³ je po raz 
pierwszy nazwaæ Knyszyn.
• Wed³ug Henryka Stasiewicza: 
wnioskuj¹c z tego, ¿e wiele nazw w 
ziemi poznañskiej ma charakter 
osobowy typu Knysz, Knysze 
sugeruje, i¿ nazwa wywodzi siê od 
nazwiska, np. Nikolaus Knysche, 
który móg³ byæ w³aœcicielem znajdu-
j¹cego siê tam punktu drogowego i od 
jego nazwiska utworzono nazwê 
rozmieszczonej w pobli¿u osady.
3 Istnieje wyraŸne podobieñstwo 
myœliwskiego obyczaju do tego, jaki 
przedstawia³y œredniowieczne legen-
dy rycerskie o walkach ze smokami. 
W ka¿dej z nich jêzyk odciêty bestii 
stanowi³ dowód zwyciêstwa.
4 Podobny do zamieszczonego tu 
opisu polowania na ¿ubry znalaz³ siê 
w dziele Marcina Kromera (1512-
1589 r.) wydanym w Bazylei w 1555 
r. p.t. „De Orgie et Rebus Gestis Polo-
narum”. Wspomina tam o stosowaniu 
p³achty czerwonej, bo ten kolor 
dra¿ni bestiê (¿ubra) najbardziej. 
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ANDRZEJ RUSZKOWSKI

W dawnym Knyszynie

Nieraz — pamiêtam — babcia w jêzyku niemieckim,
z ¯ydem interes ³atwi³a s¹siedzki.
By³y i polskie sklepy, polscy rzemieœlnicy,
byli te¿ i niemieccy i ruscy rolnicy.

Podczas pauzy przed szko³ê — lecz nie na podwórze —
przyje¿d¿a³ ¯yd-lodziarz z wózkiem swoim bia³ym.
Mia³ do wyboru lody i ma³e i du¿e —
na ka¿d¹ kieszeñ. Nawet i takie widzia³em,

które grosz kosztowa³y — na jedno liŸniêcie.
Bo ¯yd handlowaæ umia³, ka¿de przedsiêwziêcie
ma³ym obarcza³ zyskiem, poda¿¹ — obfit¹,
pracowitoœæ z pokor¹ ³¹cz¹c i modlitw¹.

Gdy nadchodzi³a Pascha, ¯ydzi czêstowali
nieraz m¹ Babciê mac¹, któr¹ wypiekali.
Pamiêtam smak jej przaœny, z lekka przypalona 
matka naszych op³atków — jak one dzielona.

W pobli¿u Babci piekarz mieszka³ w domku ma³ym.
Maleñki sklepik z dzwonkiem do drzwi przyczepionym,
a w izdebce za sklepem ¯yd z potomstwem ca³ym.
Maleñki sklepik — wybór pieczywa ogromny.

By³ chleb ¿ytni i pszenny, razowy, pytlowy
i sitkowy i bu³ek zastêp doborowy:
cha³ki i obwarzanki, precle, cebularze,
kajzerki, rogaliki. Gdzie¿ tacy piekarze?

Z rêki Niemców ¯yd-piekarz zgin¹³ w progu domu,
gdy nie chcia³ swojej opuœciæ piekarni.
Widzia³em dom ten, pusty i cmentarny,
i inne — niepotrzebne ju¿ dzisiaj nikomu.

Zaginê³y zwyczaje, minê³y te czasy,
wymarli ludzie dawnej Rzeczypospolitej.
Dzisiaj jarmu³ki, kuczki i szabasy,
to czêœæ historii — w niepamiêci skrytej.

Rodzina Cieœli z Knyszyna
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„Chciano za szczêœciem rozpisaæ listy 
goñcze, ale nikt nie umia³ podaæ 
rysopisu” (Wies³aw Brudziñski). Czym 
jest szczêœcie? Czy „posiadanie”, które 
jest wpisane w naturê cz³owieka, 
zwiêksza jego szanse na osi¹gniêcie 
tego b³ogiego stanu tu, na Ziemi?

Zapewne tak. Zdaje siê, ¿e nie ma 
nic piêkniejszego, ni¿ zwiêkszaj¹ca siê 
w b³yskawicznym tempie kupka pa-
chn¹cych banknotów. Wraz z jej wzro-
stem, roœnie przecie¿ poczucie bezpie-
czeñstwa, cz³owiek myœli, ¿e panuje 
nad t¹ odrobin¹ œwiata, która zosta³a 
mu przydzielona. „Panowanie” zosta³o 
nam przypisane ju¿ w Raju — to w³a-
œnie cz³owiekowi powierzono rolê na-
dawania imion „wszelkim zwierzêtom 
l¹dowym i wszelkim ptakom powie-
trznym”. W prawos³awiu „nadanie 
imienia” ikonom jest nieod³¹cznym 
procesem ich powstawania; dope³nie-
niem obrazu i aktem uœwiêcenia, bez 
którego ikona nie by³aby w pe³ni ikon¹.

Gdzie jest zatem granica powie-
rzonego nam panowania i co siê za ni¹ 
zaczyna? Wedle nauki Koœcio³a poza 
granicami cz³owieczeñstwa znajduje 
siê œwiat ciemnoœci, do którego 
przepustk¹ jest grzech. 

Grzech chciwoœci ma, jak wiado-
mo, ró¿ne odmiany, jednak t¹ najbar-
dziej „popularn¹” jest pogoñ za pieni¹-
dzem. Co siê kryje za s³owem „pie-
ni¹dz” i dlaczego od tysiêcy lat jest on 
dla nas a¿ tak fascynuj¹cy?

 „(...) Pieni¹dz jest pajacem — skacze i 
spada” — stwierdzi³ ksi¹dz Twardo-
wski. Wszyscy jednak wiedz¹, ¿e za 
s³owem „pieni¹dz” kryj¹ siê równie¿ 
inne, znacznie „bogatsze” treœci: bez-
pieczeñstwo materialne, stosunki, w³a-
dza, poczucie w³asnej wartoœci, status 
itp. Czasem nawet mo¿na sobie za pie-
ni¹dze kupiæ ludzki szacunek. Czy to 
ma³o? Raczej nie. Gdzie tu wiêc 
grzech, skoro nawet w Przypowieœci o 
talentach Bóg nakazuje cz³owiekowi 
ich pomna¿anie?

Chciwoœæ to wg KKK drugi z 
grzechów g³ównych. Jego definicja nie 
zamyka siê tylko i wy³¹cznie w chêci 
pomno¿enia w³asnych dóbr, jest to 
tak¿e po¿¹danie dóbr bliŸniego. 
Jednak¿e pieni¹dz zdaje siê byæ czymœ 
zupe³nie neutralnym. Jeœli wiêc nie 
nale¿y do nikogo, wówczas jedynym 
wyzwaniem staje siê nauka sztuki bra-
nia czy te¿ „zarabiania”. A zarobek wy-
daje siê przecie¿ z za³o¿enia œciœle po-
wi¹zany z etosem pracy, która powinna 
cz³owieka uszlachetniaæ. Problem za-
czyna siê jednak w momencie, gdy 
uœwiadamiamy sobie, po co bierzemy. 
Czy bierzemy po to, aby braæ, czy te¿ 
przyœwieca nam jakiœ cel? W czyim 
imieniu bierzemy i co sobie za ten pie-
ni¹dz faktycznie kupujemy? Czy da siê 
kupiæ duszê? W „Martwych duszach” 
Gogola okazuje siê, ¿e tak. Trudniej o 
w³asn¹ duszê pertraktowaæ — Biblia 
pokazuje, ¿e mo¿na j¹ ³atwo zaprze-

Siedem grzechów g³ównych

— chciwoœæ
DOMINIKA £EMPICKA

FORUM CZYTELNIKÓW
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daæ, nie mo¿na jej natomiast kupiæ. 
Pan Bóg dopuszcza jednak mo¿liwoœæ 
jej pe³nego odkupienia za ¿ycia. 

Jednak¿e cz³owiekowi, przyzwy-
czajonemu do poznania zmys³owego 
raczej trudno têskniæ za ofiarowanym 
przez Boga szczêœciem, które jest w 
pe³ni niematerialne, i które nie potrze-
buje cia³a (a wiêc w domyœle tak¿e dóbr 
materialnych, gromadzonych przez 
rzesze Harpagonów na kontach banko-
wych). Oczywistym jest, ¿e nie da siê 
równie¿ ¿yæ bez zupe³nego zabezpie-
czenia materialnego — próba tzw. za-
pewnienia bytu rodzinie jest kojarzona 
z ojcowskim poczuciem odpowiedzial-
noœci. Opiekujemy siê innymi DAJ¥C. 
Problem zaczyna siê jednak wówczas, 
gdy BRANIE przewy¿sza dawanie, a 
wiêc, gdy zostaje zaburzona pewna ró-
wnowaga. Nie chodzi równie¿ o to, aby 
szkalowaæ s³owo „braæ”. Ojciec Micha³ 
Paluch zwraca uwagê na fakt, ¿e Jezus 
poprzez Eucharystiê pokaza³ ludziom 
wzór bezinteresownej, ojcowskiej 
mi³oœci, któr¹ mo¿na i nale¿y braæ bez 
koñca. Jest jednak ró¿nica miêdzy 
chêci¹ posiadania tego, co doczesne, a 
tego, co wieczne. Przede wszystkim 
wiecznoœci, a raczej Bo¿ej Mi³oœci nie 
mo¿na zaw³aszczyæ — mo¿na jedynie z 
niej bez koñca czerpaæ. Gdy jednak 
krótkowzroczna chêæ posiadania za-
trzymuje siê na „kupce”, wówczas rów-
nie¿ dusza zdaje siê œlepn¹æ.

„G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹-
daj¹ twojej duszy od ciebie; komu wiêc 
przypadnie to, coœ przygotowa³? Tak 
dzieje siê z ka¿dym, kto skarby groma-
dzi dla siebie, a nie jest bogaty przed 
Bogiem” (£k 12, 21-22).
Nie wiadomo do koñca, co w wypo-
wiedzi Jezusa oznacza fragment „komu 
wiêc przypadnie to, coœ przygotowa³?” 
— trudno stwierdziæ, czy chodzi o 
nagromadzone dobra materialne, 

których nie mo¿na zabraæ ze sob¹ po 
œmierci, czy te¿ o to, komu po œmierci 
przypadnie zaœlepiona za ¿ycia dusza. 
Paradoksalnie to cz³owiek dokonuje 
tego wyboru i to ju¿ za ¿ycia. 

Przy trudnoœciach, jakich nastrê-
cza samo sformu³owanie definicji 
„szczêœcia”, nie³atwo obraæ sobie za cel 
drogê mozolnego oczyszczania niema-
terialnej duszy i w pe³ni odrzuciæ to, co 
doczesne. Ciê¿ko równie¿ i wrêcz nie-
mo¿liwym zdaje siê zupe³ne zignoro-
wanie pieni¹dza. Jednak „czy cz³owiek 
nie umiej¹cy liczyæ, który znalaz³ czte-
rolistn¹ koniczynê, ma te¿ prawo do 
szczêœcia?” (Stanis³aw Jerzy Lec) Do 
jakiego stopnia jesteœmy w stanie 
szczêœcie przerachowaæ i czy nie czer-
piemy przypadkiem radoœci z samego 
faktu rachowania? 

Proces gromadzenia dóbr przypo-
mina proces poszukiwania szczêœcia. 
Harpagon-ciu³acz nie wyznacza sobie 
limitu zbierania kapita³ów, podobnie 
jak ¿aden œmiertelnik nie zarysowa³ je-
szcze górnej granicy szczêœcia. Jednak 
w obu przypadkach efekt czêsto przy-
pomina sytuacjê z Kubusia Puchatka: 
„Im bardziej Puchatek zagl¹da³ do 
œrodka, tym bardziej Prosiaczka tam nie 
by³o”. Wydaje siê wiêc, ¿e si³a polega 
nie na samym d¹¿eniu, ale na umiejê-
tnoœci odnalezienia siê w tym „umia-
rze”, którym zostaliœmy obdarowani z 
Góry. Umiar, a wiêc po prostu cz³owie-
czeñstwo, jest granic¹, poza któr¹ wy-
³amaæ siê nie wolno. Takie wy³amanie 
by³oby zerwaniem zakazanego jab³ka, 
a wiêc siêgniêciem po grzech, który od 
Boga nie pochodzi. Jednak w jaki spo-
sób odró¿niæ to, co boskie od tego, co 
szatañskie i w jaki sposób zdaæ sobie 
sprawê, po które jab³ko nam siêgaæ nie 
wolno?
„Musimy byæ rozs¹dni” — rzek³by 
Kubuœ Puchatek.                                  •
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