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    INFORMACJE

Wed³ug statystyk sporz¹dzo-
nych na koniec 2009 r. gminê 
Knyszyn zamieszkuje 4979 osób. 
Miasto ma 2829 mieszkañców, nato-
miast liczebnoœæ poszczególnych wsi 
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Knyszyn Zamek – 331;
Zofijówka – 267;
Guzy – 207;
Jaskra – 196;
Kalinówka Koœcielna – 191;
Czechowizna – 190;
Gr¹dy – 167;
Wojtówce – 137;
Nowiny Kasjerskie – 122;
Ogrodniki – 119;
Chobotki – 93;
Poniklica – 66;
Wodzi³ówka – 23;
Nowiny Zdroje – 19;
Cisówka Kolonia – 16;
Lewonie Kolonia – 6.

Tymczasem, na koniec 2005 r. 
gminê Knyszyn zamieszkiwa³o 5068 
osób, w tym 2892 w Knyszynie;  
2006 r. – 5047 (2865 w mieœcie); 

 Podsumowanie:

2009 r. w statystyce

2007 r. – 5017 (2845 w mieœcie); 
2008 r. – 5000 (2837 w mieœcie). 

— Z roku na rok naszej gminie ubywa 
mieszkañców — mówi Maria Suska, 
inspektor ds. obywatelskich w 
Urzêdzie Miejskim. — WyraŸnie te¿ 
widaæ, ¿e spo³eczeñstwo starzeje siê, 
rodzi siê coraz mniej dzieci. Jeszcze 
kilka lat temu gmina liczy³a ponad     
5 tys. mieszkañców, a wyborców 
(osób doros³ych) by³o mniej ni¿        
4 tys., teraz wszystkich mieszkañców 
mamy niespe³na 5 tys., a wœród nich 
ponad 4 tys. to wyborcy. Doskonale 
to obrazuje tendencjê starzenia siê 
spo³eczeñstwa — wyjaœnia Suska. 

W 2009 r. zmar³o 69 osób 
zameldowanych w gminie Knyszyn, 
natomiast urodzi³o siê tylko 39 
dzieci. Wœród naszych mieszkañców 
zawarto 50 zwi¹zków ma³¿eñskich, 
w tym kilka, w których oboje 
nowo¿eñców pochodzi³o z terenu 
gminy Knyszyn.

Dziêki uprzejmoœci USC, 
ES  .

Ubywa nam mieszkañców, a spo³eczeñstwo siê starzeje. 
Gmina Knyszyn nie jest wyj¹tkiem — wyraŸnie widaæ, ¿e 
tak¿e nas dotknê³y negatywne trendy demograficzne, cha-
rakterystyczne zw³aszcza dla ma³ych miejscowoœci.
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AKTUALNOŒCI

Przyszed³ czas na podsumowanie 
minionego roku. Jak najogólniej 
mo¿na go oceniæ?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e rok 2009, by³ 
rokiem prze³omowym, zw³a-
szcza jeœli chodzi o inwesty-
cje. W du¿ej mierze wynika to 
z umiejêtnego pozyskiwania 
œrodków unijnych.
Jakimi inwestycjami mo¿na 
wiêc szczególnie siê pochwa-
liæ?
Najwa¿niejszym przedsiê-
wziêciem by³a z pewnoœci¹ 
budowa nawierzchni drogo-
wych i nowych chodników na 
osiedlu Zygmunta Augusta i 
przyleg³ych ulicach — zna-
czna czêœæ Knyszyna zosta³a 
dziêki temu uzbrojona w ³adn¹ 
sieæ drogow¹. Na terenie 
gminy natomiast wyasfalto-
wano drogê do Guzów.
Oprócz tego przeprowadzono 
kilka remontów: sali widowi-
skowej KOK, ma³ej sali gimnasty-
cznej i œwietlicy w szkole, które ju¿ 
s³u¿¹ najm³odszym uczniom. Odre-
staurowano, wpisany do rejestru 
zabytków dom na ul. Koœcielnej, w 
którym niebawem powstanie izba 
regionalna.

A co nie uda³o siê w ubieg³ym roku?
Czkawk¹ odbija siê brak inwestycji 
drogowych z tzw. „schetynówek”. W 
pierwszym naborze wniosków by³a 

szansa na remont  ul. Goni¹dzkiej, ale 
z ró¿nych powodów nie uda³o siê 
z³o¿yæ wniosku o dofinansowanie. W 
nastêpnym rozdaniu “schetynówek”, 
ubiegaj¹cych siê o przyznanie œrod-
ków by³o tak wielu, ¿e nie za³apali-
œmy siê na pomoc.

Podsumowania i plany wed³ug burmistrza:

2009 r. – jaki by³?
2010 r. – jaki bêdzie?

Burmisztrz Knyszyna, Andrzej Matyszewski



Jakie s¹ plany na 2010 rok?
Mamy przygotowan¹ dokumentacjê 
projektow¹ na kilka kolejnych inwe-
stycji. Nale¿a³o zrobiæ j¹ wczeœniej, 
by po og³oszeniu konkursów, w któ-
rych s¹ przydzielane œrodki unijne 
mo¿na by³o szybko z³o¿yæ wniosek  
o dofinansowanie. Potrzebna doku-
mentacja jest ju¿ wykonana pod 
budowê: drogi Czechowizna-Moñki 
(ma szansê powstaæ w tym roku), ulic 
na osiedlu Niepodleg³oœci (w 2010 r. 
trudno jednak bêdzie pozyskaæ œrodki 
na ten cel, mo¿e uda siê to w 2011 r.); 
drogi Jaskra-Kalinówka i kanalizacji 
na ul. Tykockiej i Obozowej.
W 2010 r. zostan¹ przeprowadzone 
termomodernizacje szko³y oraz 
przedszkola i prace remontowe w 
tym budynku.
Na ukoñczeniu jest ju¿ projekt zago-
spodarowania terenu przy zabytko-
wym domu na Koœcielnej. Znajduj¹-
ca siê tam stodo³a zostanie w znaczny 
sposób przerobiona — znajdzie siê w 
niej miejsce na ma³e, plenerowe im-
prezy, grill. Powstan¹ sanitariaty, 
zostanie wybudowany parking. 
Odpowiednio zagospodaruje siê sad 
— zostan¹ zasadzone w nim wysoko-
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pienne jab³onie (takie, jakie hodowa-
no kiedyœ) — wszystko to pod 
nadzorem konserwatora zabytków. 
Dziêki temu Knyszyn zyska ³adne 
miejsce, z którego bêd¹ mogli korzy-
staæ mieszkañcy i turyœci.
Co mo¿e byæ bol¹czk¹ bie¿¹cego 
roku?
Niestety zapowiada siê smutny rok 
dla knyszyñskiej oœwiaty. Byæ mo¿e, 
po ponad 60 latach istnienia, zniknie 
z naszej mapy liceum. W 2009 r. 
utworzono te¿ tylko jeden oddzia³ 
klasy pierwszej w szkole podstawo-
wej, w tym roku mo¿e byæ podobnie. 
Oœwiata i tak zawsze poch³ania 
najwiêcej, œrodków z bud¿etu, a 
teraz, w zwi¹zku z malej¹c¹ liczb¹ 
uczniów, sporo poch³on¹ wydatki na 
zabezpieczenie minimalnych pensji 
dla nauczycieli.
Jakie wiêksze wydatki znalaz³y siê 
jeszcze w tegorocznym bud¿ecie?
Sporo œrodków jest w nim przezna-
czonych na wk³ad w³asny, konieczny 
w inwestycjach, na które otrzymamy 
unijne dofinansowanie. S¹ w nim 
równie¿ wyodrêbnione fundusze na 
bie¿¹ce remonty dróg i chodników. 

rozmawia³a Ewelina Sadowska

����

 W dniu 7. lutego 2010 r. Knyszyñski Oœrodek Kultury zaprasza 
wszystkich mieszkañców Knyszyna i okolic na 

Powiatowy Przegl¹d Teatrów Wiejskich i Obrzêdowych 

Ju¿ od godziny 10:00 bêdzie mo¿na podziwiaæ artystów przyby³ych na 
przegl¹d . 

Serdecznie zapraszamy!

?????????????????????????????

�������������������������
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Knyszyñska OSP zachêca 

do honorowego 
oddawania krwi

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Knyszynie w ramach akcji 
„OGNISTY RATOWNIK — 
GOR¥CA KREW”  zaprasza 
wszystkich stra¿aków oraz sympaty-
ków OSP i krwiodawstwa na 
honorowe oddawanie krwi.

Honorowe krwiodawstwo: 

Zmiana miejsca 
pobierania krwi   
w Knyszynie
W Knyszynie, od 1. lutego 2010 r. 
krew bêdzie mo¿na oddaæ w 
specjalnym ambulansie, stoj¹cym 
przy Urzêdzie Miasta i Gminy 
(Rynek 39).
W 2010 r. ambulans przyjedzie do 
Knyszyna w dniach: 1. lutego,          
1. marca, 12. kwietnia, 10. maja,  
31. maja, 5. lipca, 9. sierpnia,         
6. wrzeœnia, 4. paŸdziernika, 8. li-
stopada i 6. grudnia w godzinach od 
8:00 do 12:00. 
Krew mo¿e oddaæ ka¿da zdrowa 
osoba pomiêdzy 18. a 65. rokiem 
¿ycia, wa¿¹ca minimum 50 kg. 
Wskazane jest przyst¹pienie do 
oddania krwi po lekkim posi³ku.

Nowe linki na internetowej 

stronie Knyszyna

W styczniu, na stronie internetowej
 zosta³y utworzone 

linki do “Dziennika Ustaw” i 
“Monitora Polskiego”.
„Dziennik Ustaw” to oficjalne Ÿród³o 
wszystkich obowi¹zuj¹cych przepi-
sów prawnych RP. W „Monitorze 
Polskim” znajdziemy natomiast 
decyzje i akty prawne nie bêd¹cych 
Ÿród³em prawa powszechnie  
obowi¹zuj¹cego (np. akty urzêdowe, 
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyj-
nego, regulaminy).

Gminne Centrum Informacji:

Zrób numer domu

Gminne Centrum Informacji œwia-
dczy us³ugi w zakresie wykonywania 
tablic informacyjnych, szyldów i 
numerów na domy.
Zainteresowanych prosimy o zg³a-
szanie siê do GIT (przy Knyszyñskim 
Oœrodku Kultury) od wtorku do so-
boty w godzinach od 10:00 do 18:00.

 
www.knyszyn.pl
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Knyszyñskie Towarzystwo Regio-
nalne im. Zygmunta Augusta sk³ada 
serdeczne podziêkowania za 
zaufanie i przekazanie nam 1% 
podatku w 2009 roku.

Tak by³o w ubieg³ym roku
Od wszystkich darczyñców otrzyma-
liœmy w ten sposób ³¹czn¹ kwotê       
3 914,20 z³. Wydatkowanie tych 
œrod-ków zosta³o zaplanowane 
zgodnie    z dyspozycjami 
darczyñców, w nastêpuj¹cy sposób:
* zakupy sprzêtu sportowego na 
potrzeby m³odzie¿owej sekcji pi³ki 
siatkowej Klubu Sportowego 
„Podlasiak Knyszyn” — 2 250 z³;
* dzia³ania promuj¹ce Knyszyn 
(wydawnictwa, wystawy lub proje-
kty edukacyjne skierowane do dzieci 
i m³odzie¿y) oraz renowacja nagro-
bka weterana powstania stycznio-
wego — 1 664,20 z³.

Co planujemy w 2010 r.
W 2010 roku pragniemy kontynu-
owaæ podjête dzia³ania we wspó³pra-
cy z Klubem Sportowym „Podlasiak 
Knyszyn”, cel: „Pi³ka siatkowa”.

Mamy te¿ now¹ propozycjê 
na 2010 rok, — zachêcamy do prze-
kazywania 1% podatku na „Remont 
koœcio³a w Knyszynie”.

Bêdziemy wdziêczni za ko-
lejne przekazanie darowizny 1% po-
datku w 2010 r. Zapewniamy, ¿e 
wszystkie œrodki bêd¹ dobrze s³u¿y³y 
spo³ecznoœci naszej gminy.

Jak przekazaæ swój 1%
Aby przekazaæ 1% podatku naszemu 
stowarzyszeniu, nale¿y w formularzu 
PIT za rok podatkowy 2009 wpisaæ 
nastêpuj¹ce informacje:
* nazwê OPP: Knyszyñskie Towa-
rzystwo Regionalne im. Zygmunta 
Augusta
* numer KRS: 0000230882
* wyliczon¹ kwotê 1% podatku
* w informacjach uzupe³niaj¹cych 
mo¿na podaæ cel: „Remont koœcio³a 
w Knyszynie” lub „Pi³ka siatkowa”, 
b¹dŸ inny, zgodny z zakresem dzia-
³alnoœci naszego stowarzyszenia.

Istnieje mo¿liwoœæ przeka-
zania tej darowizny anonimowo.

Pieni¹dze przekazuj¹ Urzê-
dy Skarbowe na rachunek bankowy 
stowarzyszenia wraz z ewentualnymi 
sugestiami darczyñców odnoœnie 
wykorzystania przekazanych œrod-
ków oraz danymi darczyñców, którzy 
wyrazili na to zgodê.

S³u¿ymy informacj¹
Wszelkich informacji udzielaj¹: 
Marek Olesiewicz, prezes i Krzysztof 
Bagiñski, wiceprezes stowarzyszenia

tel.: 85 727 99 88 
e-mail: ktr@knyszyn.pl

Wiêcej informacji o stowarzyszeniu 
na stronie www.knyszyn.pl               •

KRZYSZTOF BAGIÑSKI
wiceprezes KTR

Zostaw w Knyszynie 1% podatku



u¿ trzy miesi¹ce uczniowie JZespo³u Szkó³ w Kalinówce 
Koœcielnej uczestnicz¹ w zajêciach 
pozalekcyjnych prowadzonych w 
ramach projektu „Otwieramy 
drzwi…wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów szkó³ Gminy Kny-
szyn” wspó³finansowanego przez 
Uniê Europejsk¹ w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego. 

Cz³onkowie ko³a dzien-
nikarskiego zapytali swoich kolegów 
czy s¹ zadowoleni z udzia³u w 
zajêciach, czy dostrzegaj¹ korzyœci 
p³yn¹ce z uczêszczania na nie, co 
ewentualnie chcieliby zmieniæ. 
Uczniowie odpowiadali, ¿e z zasady 
uczêszczaj¹ na dwie formy. S¹ 
zadowoleni, bo: „poznajê ró¿ne kraje 
Europy, ich narodowe symbole, 
obyczaje mieszkañców” (Ko³o 
Ma³ego Europejczyka), „doskonalê 
technikê gry w pi³kê siatkow¹, tenisa 
sto³owego, æwiczê swoj¹ kondycjê” 
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(zajêcia sportowe), „mam zaleg³oœci 
w nauce i dziêki dodatkowym zajê-
ciom mogê uzupe³niæ wiadomoœci, 
bo na lekcjach nie ma na to czasu” 
(zajêcia wyrównawcze i korekcyjno-
kompensacyjne). Pytani mówili te¿, 
¿e lubi¹ bawiæ siê w teatr, wystêpo-
waæ na scenie, graæ i œpiewaæ i dziêki 
zajêciom pozalekcyjnym mog¹ 
rozwijaæ swoje zainteresowania. 
Zgodnie stwierdzali, i¿ na wybrane 
przez siebie formy uczêszczaj¹ 
bardzo chêtnie, bo nauczyciele 
stosuj¹ ciekawe metody pracy oraz 
wiele pomocy uatrakcyjniaj¹cych 
zajêcia. Jeden z uczniów po prostu 
powiedzia³: „lubiê zajêcia, bo mamy 
fajn¹ pani¹”. 

Uczniowie widz¹ korzyœci, 
jakie czerpi¹ z aktywnego uczestni-
ctwa w zajêciach, które sami wybrali, 
dlatego uczêszczaj¹ chêtnie i syste-
matycznie.                                        •

Opracowa³a:

BARBARA SZWEJKOWSKA

Nasza sonda: opinie uczniów o zajêciach
w ramach projektu 
„OTWIERAMY DRZWI… wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów szkó³ Gminy Knyszyn”

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 „ Otwieramy drzwi…— wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów szkó³ Gminy Knyszyn” realizowany w ramach Dzia³ania 9.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki.
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Na jakie zajêcia uczêszczacie?
Mateusz: Uczêszczam na ko³o infor-
matyczne, chemiczne, a tak¿e na za-
jêcia sportowe tj. pi³kê no¿n¹ i 
siatkówkê.
Patrycja: Ja na zajêcia ko³a chemi-
cznego oraz na fitness.
Adam: Biorê udzia³ w zajêciach 
dziennikarskich, chemicznych i 
informatycznych.
Damian: Chodzê na ko³o informaty-
czne, chemiczne i szachowe oraz na 
zajêcia z pi³ki no¿nej i siatkowej.
Dlaczego wybraliœcie w³aœnie te 
ko³a zainteresowañ?
Mateusz: Ko³o informatyczne wy-
bra³em, poniewa¿ bardzo lubiê pracê 
z komputerami i interesujê siê nimi, 
mogê siê czegoœ nowego dowiedzieæ, 
podszkoliæ siê. Wybieraj¹c zajêcia 
chemiczne, chcia³em podwy¿szyæ 
swoje umiejêtnoœci z chemii, gdy¿ 
pytania z tego przedmiotu mog¹ siê 
znaleŸæ na egzaminie gimnazjalnym, 
a czeka mnie on w kwietniu. Kocham 
te¿ aktywnoœæ i nie wyobra¿am sobie, 
aby nie uczêszczaæ na jakieœ zajêcia 

sportowe — wybór pad³ na pi³kê 
no¿n¹ i siatkówkê. Poza tym po 
zajêciach z przedmiotów œcis³ych 
nale¿y mi siê jakaœ forma relaksu.
Patrycja: Zajêcia chemiczne poma-
gaj¹ mi w przygotowaniach do egza-
minu, mogê powtórzyæ materia³, 
utrwalaæ wiadomoœci, zawsze dowia-
dujê siê, czegoœ nowego. Dziêki nim 
zakwalifikowa³am siê do etapu rejo-
nowego Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego. Fitness wybra³am, by 
podnieœæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. 
Damian: Ko³a chemiczne i informa-
tyczne wybra³em, poniewa¿ lubiê te 
przedmioty, a ich nauka nie jest dla 
mnie obowi¹zkiem, lecz przyjemno-
œci¹. Jeœli chodzi o szachy to wiê-
kszoœæ ludzi uwa¿a, ¿e jest to gra nud-
na i monotonna, a przede wszystkim 
d³uga. Ja tak nie myœlê! Wczeœniej jej 
tajniki poznawa³em z moim bratem 
Kamilem. Ko³o szachowe wybra³em, 
by doskonaliæ swoje umiejêtnoœci. 
Zajêcia z pi³ki no¿nej i siatkowej 
pozwalaj¹ odreagowaæ stres po 
ca³ym, ciê¿kim, szkolnym dniu.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 „ Otwieramy drzwi…— wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów szkó³ Gminy Knyszyn” realizowany w ramach Dzia³ania 9.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki.

Od 1 paŸdziernika ZSO w Knyszynie bierze udzia³ w projekcie „Otwieramy 
drzwi...” w ramach, którego dzia³aj¹ liczne ko³a zainteresowañ. Ich opiekunami 
s¹ nauczyciele placówki. M³odzie¿ uczêszczaj¹ca na zajêcia postanowi³a po-
dzieliæ siê spostrze¿eniami i wyraziæ swoje zdanie na temat projektu.
Rozmowê przeprowadzi³a i opinii wys³ucha³a OLA BIELAWIEC z ko³a dzienni-
karskiego. Wziêli w niej udzia³ uczniowie klasy trzeciej gimnazjum: Patrycja 
Wróblewska, Damian Walesieniuk, Adam Przybyszewski i Mateusz Czere-
powicz.

EDUKACJA
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Adam: Ja wybra-
³em ko³a zainte-
resowañ zwi¹zane z 
przedmiotami, które 
l u b i ê ,  a  k o ³ o  
d z i e n n i k a r s k i e ,  
poniewa¿ od dzie-
cka marzy³em o 
zostaniu dziennika-
rzem.
Co Wam siê naj-
bardziej podoba w 
zajêciach?
Mateusz: Podejœcie 
nauczycieli, którzy 
staraj¹ siê przeka-zaæ nam jak 
najwiêcej potrzebnej teorii i praktyki. 
Doceniam, ¿e poœwiêcaj¹ nam 
dodatkowe godziny ze swojego 
grafiku. Podczas kó³ek maj¹ czas na 
wyjaœnienie nam tego, czego nie 
zrozumieliœmy w trakcie lekcji. 
Cieszê siê te¿, ¿e mogê spêdziæ czas 
ze znajomymi, robi¹c to, co nas 
interesuje, dobrze siê przy tym 
bawi¹c i zdobywaj¹c kolejne 
doœwiadczenia.
Patrycja: Podoba mi siê, ¿e sami 
proponowaliœmy tematy zajêæ i teraz 
wspólnie siê do nich przygoto-
wujemy.
Damian: W trakcie lekcji zdobywam 
g³ównie wiedzê teoretyczn¹, a na 
zajêciach pozalekcyjnych mam mo-
¿liwoœæ przeprowadzania doœwia-
dczeñ, np. chemicznych, które s¹ 
niezwykle ciekawe.
Adam: Najbardziej podoba mi siê, ¿e 
ka¿dy sumiennie wykonuje powie-
rzone mu zadania, np. zbiera infor-
macje, przynosi materia³y, rozwi¹zu-
je zadania oraz pog³êbia swoj¹ wied-
zê i zdobywa nowe umiejêtnoœci. 

Nikt nas do niczego nie zmusza i sta-
ramy siê dla siebie — to jest piêkne!
Jaka atmosfera panuje w trakcie 
spotkañ?
Mateusz: Na pewno jest luŸniejsza 
ni¿ na lekcjach, przyjemnie spêdza-
my czas i wiedza bez problemu 
„wchodzi” do naszych g³ów.
Patrycja: Czasem jest bardzo weso-
³o. Nikt siê nie stresuje. Uczymy siê, 
bawi¹c.
Damian: Wszyscy s¹ dla siebie mili i 
uczynni. W przypadku, gdy któryœ z 
uczestników zajêæ czegoœ nie rozu-
mie, nauczyciel pomaga, wyjaœnia, 
ma dla ka¿dego z nas czas.
Adam: Ka¿dy ma prawo siê wypo-
wiedzieæ na dany temat i przedstawiæ 
swoje racje. Nikt nikogo nie krytyku-
je, szanujemy siê nawzajem.
Czy uwa¿acie, ¿e zajêcia w ramach 
tego projektu s¹ potrzebne?
Mateusz: Tak, jak najbardziej! Nie 
doœæ, ¿e jest to okazja do zdobywania 
niezbêdnej wiedzy, to jeszcze ka¿dy 
mo¿e w jakiœ aktywny sposób spêdziæ 
wolny czas po lekcjach, zamiast , np. 

EDUKACJA

Uczestnicy zajêæ “Otwieramy drzwi” z gazetk¹ szkoln¹
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bezsensownie siedzieæ w domu i 
ogl¹daæ telewizjê.
Patrycja: Tak, s¹ potrzebne. Rozwi-
jaj¹ nas i nasze umiejêtnoœci.
Damian: Oczywiœcie, ¿e tak. S³ab-
szym uczniom pomagaj¹ w nauce, a 
zdolniejszym pozwalaj¹ poszerzaæ 
wiedzê z przedmiotów, którymi siê 
interesuj¹.
Adam: Ja równie¿ tak uwa¿am. 
Dziêki zajêciom mamy szansê pozna-
wania nowych pojêæ, terminów. Zdo-
bywamy wiele nowych umiejêtnoœci, 
np. uczymy siê pisania reporta¿y czy 
wywiadów.
Czego nowego nauczyliœcie siê lub 
kogo ciekawego poznaliœcie?
Mateusz: Ka¿de z kó³ek, na które 
uczêszczam, wnios³o coœ ciekawego 
do mojego ¿ycia. Na zajêciach che-
micznych widzia³em wiele doœwia-
dczeñ (m.in. burza w probówce). Na 
nowo zaczynam odkrywaæ ten prze-
dmiot, który, ku mojemu zdumieniu, 
coraz bardziej mnie interesuje. Na 
kó³ku informatycznym nauczy³em 
siê zarz¹dzaæ stron¹ internetow¹. 
Cieszê siê, ¿e mogê wspó³tworzyæ 
stronê naszej szko³y. Zajêcia sporto-
we pozwalaj¹ rozwijaæ umiejêtnoœci 
gry w pi³kê, ucz¹ przy tym wa¿nej 
zasady — "fair play".
Damian: Na kole informatycznym 
za³o¿yliœmy stronê poœwiêcon¹ na-
szej szkole i prowadzimy j¹. Nigdy 
wczeœniej czegoœ takiego nie robi-
³em, teraz przekona³em siê, ¿e nie jest 
to takie proste, jak wydawa³o mi siê 
wczeœniej. Internet ma przede mn¹ je-
szcze du¿o tajemnic, ale krok po kro-
ku je odkrywam. Uczê siê wykorzy-
stywaæ technologie komputerowe, 

poniewa¿ wiem, ¿e jest to przysz³oœæ.
Na zajêciach ko³a informatycznego 
wspó³tworzysz stronê internetow¹ 
naszej szko³y. Planujesz zostaæ 
informatykiem?
Mateusz: Raczej nie widzê siebie 
jako informatyka, chocia¿, kto wie... 
Na razie nie mam planów zawodo-
wych, nie wybiegam tak daleko w 
przysz³oœæ.
Jakie zalety, wed³ug Ciebie, ma gra 
w szachy?
Damian: Poœpiech nie jest tu wska-
zany, cenniejsze jest logiczne myœle-
nie. Szachy to mi³a odmiana od gry w 
pi³kê no¿n¹, a przy okazji dobre 
æwiczenie na koncentracjê.
Jakie korzyœci, Twoim zdaniem, 
odnios³a szko³a, realizuj¹c pro-
jekt: „Otwieramy drzwi...”?
Damian: Dziêki zajêciom pozalek-
cyjnym, uczniowie mog¹ lepiej przy-
gotowaæ siê i napisaæ ró¿ne egzami-
ny, m.in. gimnazjalny, a co za tym 
idzie, dostaæ siê do wymarzonych 
szkó³. ZSO w Knyszynie otrzyma³o 
równie¿ sprzêt potrzebny do organi-
zacji kó³, np.: zestawy szachowe, 
drukarkê laserow¹, aparaty cyfrowe, 
sprzêt sportowy.
Patrycja: Dziêki projektowi ucznio-
wie osi¹gn¹ lepsze wyniki w nauce    
i bêd¹ mogli dobrze reprezentowaæ 
szko³ê.
Jakie cechy charakteru powinien 
posiadaæ dobry dziennikarz?
Adam: Powinien posiadaæ pasjê oraz 
byæ ciekawy œwiata. Musi byæ kreaty-
wny, dociekliwy, ale te¿ uczciwy. 
Powinien s³uchaæ innych i umieæ 
zadawaæ kontrowersyjne pytania. 
Dobry dziennikarz to osoba niezale-
¿na i otwarta na problemy innych 

EDUKACJA
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AKTUALNOŒCI

Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa ¯ydowskiego

i “Haverim–Przyjaciele”

Ju¿ od lat do Polski przyje¿d¿aj¹ gru-
py m³odych Izraelczyków, ale g³ó-
wnie po to, by zobaczyæ miejsca 
zwi¹zane z holokaustem: obozy kon-
centracyjne, getta i cmentarze ¿ydo-
wskie. 

Fundacja Ochrony Dziedzi-
ctwa ¯ydowskiego chcia³a, aby 
Polska nie kojarzy³a siê Izraelczy-
kom wy³¹cznie z zag³ad¹ — ich 
przodkowie ¿yli nad Wis³¹ przez 
kilka stuleci, wspó³tworz¹c krajobraz 
kulturowy ziem polskich i przyczy-
niali siê do ich rozwoju, dlatego opra-
cowa³a projekt „Haverim–Przyja-
ciele”. 

Dziêki uczestnictwu w pro-
jekcie Izraelczycy mog¹ dowiedzieæ 
siê, ¿e Polska jest nowoczesnym, 
ciekawym krajem o bogatej historii,  
a Polacy s¹ narodem otwartym na 
zmiany i dialog miêdzykulturowy. Z 
kolei polskim uczniom projekt zape-
wnia czêsto pierwsz¹ w ¿yciu mo¿li-
woœæ zetkniêcia siê z izraelskimi 
rówieœnikami i skonfrontowania 
oczekiwañ z rzeczywistoœci¹.

Haverim – Przyjaciele
“Haverim–Przyjaciele” wy-

wodzi siê z trwaj¹cego od 2005 r. 
programu edukacyjnego “Przywró-
æmy pamiêæ” w którym m³odzie¿ po-
znaje wielokulturow¹ historiê swoich 
miejscowoœci, tradycje ¿ydowskie, 
opiekuje siê ¿ydowskimi cmentarza-
mi. Do dziœ w programie uczestniczy-
³o ponad 300 szkó³ i placówek 
wychowawczych, niemal 7 tysiêcy 
uczniów i prawie 350 nauczycieli ze 
wszystkich zak¹tków Polski. Po raz 
pierwszy spotkania m³odzie¿y 
polskiej i ¿ydowskiej odby³y siê w 
2007 r. — w Dêbicy, Kielcach i 
Knyszynie.

“Haverim–Przyjaciele” w 
Knyszynie

Pierwsze spotkanie m³odzie¿y z 
Knyszyna z rówieœnikami z Izraela 
odby³o siê w 2007 r. Wówczas nasze 
miasteczko odwiedzi³y Hadar 
Suraski i Geffen Polstar, wnuczki 
knyszyñskich ¯ydów. W ubieg³ym 
roku wœród izraelskiej m³odzie¿y by³ 
Guy Suraski. 

Na temat spotkania w 
paŸdzierniku ubieg³ego roku pisano 
w paŸdziernikowym i listopadowym 
numerze “Goñca”.
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AKTUALNOŒCI

Folder 
„Przyjaciele-Haverim-Friends”

Spotkania w Knyszynie s¹ mi³o 
wspominane, tak przez uczniów 
naszej szko³y, jak równie¿ m³odzie¿ z 
Izraela. Po ostatnim z nich, Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego 
wyda³a dwujêzyczny (polsko-
angielski) folder. Znajduj¹ siê w nim 
informacje na temat spotkañ 
m³odzie¿y w naszym mieœcie — ich 
opisy, pozosta³e po nich wspomnie-
nia i fotografie.

Publikacja opisuje historiê 
osadnictwa ludnoœci ¿ydowskiej w 
Knyszynie siêgaj¹c¹ XVI wieku i 
dzieje knyszyñskich ¯ydów, a¿ do 
czasów II wojny œwiatowej. Na tle 
wojennej zawieruchy przedstawiono 
w nim znane historie dwojga ocalo-
nych z zag³ady — Samuela Suraskie-
go, ukrywanego przez przyjaciela, 
Czes³awa Dworzañczyka i Szulamith 
Pytluk, któr¹ opiekowa³o siê ma³¿eñ-
stwo, Regina i Czes³aw Ostrowscy. 

F
o
t.
: 
K

. 
B

a
g
iñ

sk
i

Po wojnie dziewczynka trafi³a pod 
opiekê krewnych swoich rodziców.

Folder przygotowali, m.in. 
na podstawie tekstów knyszyñskiej 
m³odzie¿y, Krzysztof Bagiñski i 
Marcin Bartosiewicz.                       •

Ok³adka folderu

21. paŸdziernika 2009 – spotkanie w Knyszynie

F
o
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ROLNICTWO

Jakie dokumenty przeka¿e 
rolnikom KRUS?

Do koñca lutego powinny trafiæ:
- roczne obliczenie podatku PIT-40A;
-informacja o dochodach i zaliczkach 
na podatek dochodowy (PIT 11A);
-informacja o dochodach i zaliczkach 
(PIT-11) podatnikom, którym wyp³a-
cono niezrealizowane œwiadczenia 
po zmar³ych oraz od których pobrano 
zaliczkê na podatek;
-informacja o wysokoœci przycho-
dów (PIT-8C) osobom, którym prze-
kazywane s¹ alimenty.

Podatki emerytów i rencistów
KRUS nie rozliczy podatku emeryta/ 
rencisty w przypadkach, gdy:
- emeryturê/rentê wyp³aca³a w ci¹gu 
2009 r. wiêcej ni¿ jedna jednostka 
KRUS, np.: po zmianie miejsca 
zamieszkania;
- emeryturê/rentê wyp³aca³a KRUS, 
a nastêpnie ZUS, lub odwrotnie;
- realizowano ulgê podatkow¹, 
udzielon¹ przez urz¹d skarbowy;
- obni¿ono w 2009 r. wysokoœæ mie-
siêcznych zaliczek na podatek 
dochodowy w zwi¹zku ze z³o¿onym 
oœwiadczeniem o opodatkowaniu 
dochodów z ma³¿onkiem lub w 
sposób przewidziany dla osób samo-
tnie wychowuj¹cych dzieci.

Je¿eli wyst¹pi chocia¿ jedna 
z tych sytuacji, Kasa przeka¿e 
emerytowi/ renciœcie formularz PIT-
11A, który nale¿y samodzielnie 
z³o¿yæ w urzêdzie skarbowym (PIT-
36 lub PIT-37) do 30 kwietnia 2010 r.

Je¿eli emeryt/rencista uzna, 
za korzystniejsze rozliczenie podatku 
z ma³¿onkiem lub dzieckiem (w przy-
padku osób samotnych), wówczas 
sam sk³ada zeznanie podatkowe 
(PIT-36 lub PIT-37) w urzêdzie 
skarbowym do 30 kwietnia. 

Zeznanie takie sk³adaj¹ 
równie¿ ci, którzy chc¹ skorzystaæ z 
ulg (z tytu³u wychowywania dzieci, 
rehabilitacji, darowizny dla organi-
zacji po¿ytku publicznego) lub chc¹ 
przekazaæ 1% podatku organizacji 
po¿ytku publicznego. 

Podatku dochodowego nie 
p³ac¹ osoby, których roczny przy-
chód, nie przekroczy³ 3091 z³.

Skala podatku w 2010 r.
Skala podatku od œwiadczeñ 
emerytalno-rentowych wynosi:
- do 85528 z³ — 18% podstawy 
obliczenia podatku minus kwota 
zmniejszaj¹ca podatek 556,02 z³; 
- ponad 85528 z³ — 14.839,02 z³ plus 
32% nadwy¿ki ponad 85.528 z³. 
Miesiêczna kwota zmniejszaj¹ca 
zaliczkê na podatek wynosi 46,33 z³.

Jak bêd¹ rozliczane podatki za 
2009 r., ile wynosi skala podatku     
i jak wysokie bêd¹ sk³adki na 
ubezpieczenia w bie¿¹cym roku —
informuje 

 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

³ecznego Oddzia³ Regionalny w Bia³ymstoku
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ROLNICTWO

Wysokoœci sk³adek w 2010 r.
Miesiêczna kwota zmniejszaj¹ca 
zaliczkê na podatek wynosi 46,33 z³. 
- Sk³adka na ubezpieczenie zdrowo-
tne wynosi 9% podstawy wymiaru. 
- Sk³adka na ubezpieczenie wypad-
kowe, chorobowe i macierzyñskie 
wynosi 30 z³ za ka¿d¹ osobê podlega-
j¹c¹ temu ubezpieczeniu.
-Podstawowa miesiêczna sk³adka na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

w wynosi 68 z³. Dodatkowa sk³adka 
dla prowadz¹cych gospodarstwo 
rolne o powierzchni 50-100 ha 
przeliczeniowych wynosi 81 z³;    
162 z³ – dla gospodarstw 100-150 ha, 
243 z³ – dla gospodarstw 150-300 ha, 
zaœ 324 z³ dla gospodarstw powy¿ej 
300 ha. 

Sk³adki za I kwarta³ 2010 r. 
nale¿y uregulowaæ do 31 stycznia.

• 

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

Konkurs KRUS:

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

W 2010 r. ju¿ po raz ósmy jest 
organizowany Ogólnokrajowy 
Konkurs „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. Honorowy patronat 
obj¹³ nad nim Prezydent RP. 

Celem konkursu jest pro-
mowanie zasad ochrony zdrowia       
i ¿ycia w gospodarstwach rolnych. 
Udzia³ w konkursie mog¹ braæ osoby 
pe³noletnie, prowadz¹ce produkcyj-
n¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹. 

W³aœciciele trzech najbez-
pieczniejszych gospodarstw, wy³o-
nionych w etapach regionalnych        
i wojewódzkich, przez trzy kolejne 
lata nie mog¹ braæ udzia³u w 
Konkursie, a zwyciêzcy (zdobywcy I 
miejsca) nie mog¹ uczestniczyæ w 
¿adnej z nastêpnych jego edycji.

Osoby pragn¹ce wzi¹æ 
udzia³ w tegorocznym „Bezpie-
cznym Gospodarstwie Rolnym” 

powinny wype³niæ formularz zg³o-
szeniowy, dostêpny w placówkach 
terenowych i oddzia³ach Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo³ecznego 
oraz na stronie internetowej

. Wype³niony          
i podpisany formularz nale¿y z³o¿yæ 
do najbli¿szej Placówki Terenowej 
lub Oddzia³u Regionalnego KRUS w 
nieprzekraczalnym terminie do 15 
marca 2010 r. 

W roku ubieg³ym oraz w 
2008 r. reprezentanci województwa 
podlaskiego zajêli IV miejsce. W 
latach poprzednich rolnicy naszego 
regionu równie¿ znajdowali siê w 
czo³ówce nagrodzonych gospo-
darstw, m. in. w 2007 r. I nagrod¹ 
zosta³o uhonorowane gospodarstwo 
rolne z powiatu zambrowskiego. 

Zachêcamy za tem do  
udzia³u w konkursie!                        •

 
www.krus.gov.pl
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d grudnia ubieg³ego roku Ouczniowie Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Knyszynie korzy-
staj¹ z nowowyremontowanej œwie-
tlicy i sali gimnastycznej. W ramach 
remontu, przeprowadzonego przez 
gminê wymieniono posadzkê i 
po³o¿ono nowy parkiet, poma-
lowano œciany oraz zamontowano 
nowe wyposa¿enie (drabinki, tablice 
i kosze do koszykówki oraz s³upki do 
siatkówki) sali gimnastycznej. 

Z sali korzystaj¹ przede 
wszystkim uczniowie klas 1-3 SP, 

dziêki temu skoñczy³y siê zajêcia 
wychowania fizycznego na koryta-
rzach. Nowa œwietlica zapewnia 
odpowiednie warunki dla uczniów 
doje¿d¿aj¹cych. Wykonano remont 
³azienek i bezpieczne przejœcie na 
halê sportow¹.

Na remont przeznaczono 
³¹cznie oko³o 200 tys. z³. Blisko 
po³owa pieniêdzy pochodzi³a z 
rezerwy bud¿etowej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Pozosta³¹ czêœæ 
kwoty pokryto ze œrodków w³asnych 
gminy.                                              •

Ukoñczono remont sali gimnastycznej
i œwietlicy szkolnej w ZSO w Knyszynie

Zajêcia na wyremontowa-
nej sali gimnastycznej i 
œwietlicy

KRZYSZTOF CHOWAÑSKI
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6 stycznia w Zespole Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Knyszynie odby³ 
siê konkurs muzyczny „Polskie 
kolêdy i pastora³ki”. Celem konkursu 
by³o kultywowanie wœród najm³o-
dszych tradycji i zwyczajów bo¿ona-
rodzeniowych, uwra¿liwianie na 
piêkno polskich kolêd i pastora³ek, 
rozbudzanie talentów wokalno-
muzycznych oraz zachêcanie do 
wystêpów publicznych. W konkursie 
udzia³ wziêli uczniowie klas I – III 
szko³y podstawowej.

Jury w sk³adzie: Ma³gorzata 
Fiedoruk, Anna Jelska i Urszula 
Sidorska nagrodzi³o nastêpuj¹ce 
osoby:

I miejsce – Monika Budna,
klasa III „a”
II miejsce – Marek Citkowski, 
klasa II „b”
III miejsce – Marlena Zalewska, 
klasa III „b”
oraz przyzna³o wyró¿nienia dla 
Natalii Paszko (klasa I „a”), Urszuli 
Krynickiej (klasa II „b”) i Bartosza 
Leszczyñskiego (klasa III „b”). 

Nagrodzone oraz wyró¿nio-
ne osoby wezm¹ udzia³ w II Festiwa-
lu kolêd i pastora³ek pod has³em 
„Zaœpiewajmy kolêdê Jezusowi dziœ” 
w Moñkach.

Dziêkujemy sponsorom 
konkursu — burmistrzowi Andrzejo-
wi Matyszewskiemu oraz dyrektoro-
wi ZSO Krzysztofowi Chowañ-
skiemu za ufundowanie nagród. 
Zwyciêzcom gratulujemy!

Konkurs „Polskie kolêdy i pastora³ki”

EDUKACJA

DANUTA ZABIELSKA
MAGDALENA SIDORSKA
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KULTURA

Realizacjê projektu objêli 
patronatem: Zbigniew Mêczkowski 
— starosta moniecki i Andrzej Maty-
szewski — burmistrz Knyszyna.

Autorka: Dominka £empicka
Re¿yseria: Maria £empicka
Obsada: Herod – ks. Karol Pinie-
wski, Baltazar – ks. dr Tomasz Powi-
chrowski, Melchior – Marek Burnos, 
Kacper – Romuald Tuczkowski, 
pastuszkowie – Karol Swatkowski     
i Maciej Popow, Matka Heroda – 
Ma³gorzata Fiedoruk, Diabe³ – 
Monika Jab³oñska.
Wykonawcy kolêd: Agnieszka Ba-
giñska, Zosia Bagiñska, Ma³gorzata 
Filianowicz, ks. Jerzy Chwieæko i ks. 
Karol Piniewski.
Aran¿acja kolêd ks. Jerzy Chwieæko
Akompaniament: ks. Jerzy Chwieæ-
ko, ks. Karol Piniewski i Anna Jelska

RED.

„Król królów” to tytu³ sztu-
ki o tematyce bo¿onarodzeniowej, 
napisanej przez absolwentkê LO w 
Knyszynie. Graj¹ w niej nauczyciele i 
uczniowie ZSO w Knyszynie, kny-
szyñscy ksiê¿a oraz klerycy i 
profesor seminarium duchownego w 
Bia³ymstoku. Ze strony seminarium 
w realizacjê tego przedsiêwziêcia 
szczególnie zaanga¿owali siê, 
pochodz¹cy z Knyszyna, ks. dr 
Tomasz Powichrowski oraz ks. rektor 
Andrzej Proniewski. W realizacji 
sztuki wziêli udzia³ ludzie z ró¿nych 
œrodowisk — da³o to niezwyk³e 
efekty. W zwi¹zku z tym inicjatorzy 
uznali, ¿e warto utrwaliæ spektakl na 
p³ycie DVD.

Zosia Bagiñska œpiewa³a kolêdy  

Ks. Karol Pniewski wcieli³ siê w postaæ 
Heroda

Spektakl 
„Król królów”
na p ³yc ie  DVD
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Agnieszka Bagiñska i ks. Jerzy Chwieæko

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

Knyszyñski Oœrodek Kultury:

„AKCJA ZIMA 2010”

Pod has³em „AKCJA 
ZIMA 2010”, od 25 do 30 stycznia, 
w Knyszyñskim Oœrodku Kultury 
trwa³ zorganizowany wypoczynek 
dla 38 osobowej grupy dzieciaków    
z Knyszyna. 

W trakcie „Akcji Zima” 
dzieci zapozna³y siê z zasadami 
bezpiecznego wypoczynku podczas 

spotkania edukacyjnego z policja-
ntami KPP w Moñkach, pozna³y 
ciekawe gry i zabawy integracyjne, 
by³y na wyjeŸdzie do Bia³ostockiego 
Teatru Lalek, gdzie obejrza³y 
widowisko pod tytu³em „Œwietliki”. 
W czasie „Akcji” znalaz³ siê tak¿e 
czas na pieczenie kie³basek i harce na 
œniegu.                                              •

JAGODA KONOPKO
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5 sierpnia 2009 r. zosta³ powo³any 
nowy zarz¹d UKS ,,Podlasiak” Kny-
szyn, kilka dni póŸniej rozpoczê³y siê 
rozgrywki pi³ki no¿nej rundy jesien-
nej. Szybko musiano uregulowaæ za-
leg³oœci zwi¹zane z dru¿yn¹ pi³karzy, 
przede wszystkim brak trenera. Zo-
sta³ nim Wies³aw Romaniuk, kiedyœ 
graj¹cy w Jagiellonii. Sezon ruszy³, a 
jak minê³a jego pierwsza po³owa? 

Dru¿yna seniorów liderem
– Na pewno najwiêkszym sukcesem 
s¹ wyniki seniorów – mówi Tadeusz 
Jankowski, prezes Klubu. – Wszy-
stko dziêki ogromnemu zaanga¿o-
waniu pi³karzy. Dru¿yna jest zgrana, 
panuje w niej fajna atmosfera. Dobre 
wyniki s¹ du¿¹ zas³ug¹ trenera, który 
wprowadzi³ zupe³nie nowy system 
gry – gramy, by jak najwiêcej wygraæ, 
a nie ¿eby jak najmniej przegraæ – 
t³umaczy Jankowski. 

Seniorzy, bior¹cy udzia³ w 
rozgrywkach klasy A, po rundzie je-
siennej i 2 meczach rundy wiosennej, 
zajmuj¹ pierwsze miejsce w tabeli. 
Chcieliby sobie jednak podnieœæ 
poprzeczkê: — Mamy cel, by 
awansowaæ do bardziej medialnej ligi 
okrêgowej. Zosta³o jeszcze 13 
meczów, oby wszystkie inne dru¿yny 
nie zaczê³y teraz nas, jako lidera, 

szczególnie ostro atakowaæ — pó³ 
¿artem, pó³ serio snuje Jankowski.

Na co ponarzekaæ?
“Podlasiak” nie mo¿e siê natomiast 
pochwaliæ sekcj¹ trampkarzy star-
szych. Na treningi przychodzi³o nie-
wielu ch³opców – m³odzie¿y w wieku 
trampkarzy jest w szkole ma³o, a 
wœród nich jeszcze mniej chêtnych do 
gry w pi³kê. By³y problemy, by ze-
braæ 11 zawodników na rozgrywane 
mecze. Prowadzono rozmowy z ro-
dzicami oraz zawodnikami, jednak 
trudno by³o utrzymaæ zespó³ i podjêto 
decyzjê o wycofaniu go z rozgrywek. 
Teraz prowadzone s¹ treningi pi³kar-
skie, w ramach programu unijnego. 
Spoœród trenuj¹cych zostan¹ wy³o-
nieni zawodnicy, którzy byæ mo¿e 
bêd¹ zg³oszeni do rozgrywek w 
nastêpnym sezonie. 

W klubie nie oby³o siê i bez 
bardziej prozaicznych problemów. 
Okaza³o siê, ¿e s¹ nim... brudne pi³-
karskie stroje. Da³o siê go rozwi¹zaæ 
dziêki pomocy naszego przedszkola.

Siatkarki robi¹ postêpy
Sekcja pi³ki siatkowej “Podlasiaka” 
dzia³a od lata 2008 r. Dziewczyny z 
ZSO w Knyszynie trenuj¹ 5 razy w 
tygodniu, czego s¹ efekty. – Mo¿e nie 
jesteœmy pierwszym zespo³em, ale 

Podlasiak 
podsumowuje 
po³owê sezonu
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nieraz ju¿ plasowaliœmy siê w okoli-
cach pierwszej pi¹tki rozgrywek. 
Bardzo wa¿ne jest, ¿e dru¿yna jest 
regularnie zapraszana na turnieje. 2 z 
nich, z udzia³em naprawdê mocnych 
zespo³ów województwa, zorganizo-
wano w Knyszynie.

Sukces ma wielu ojców
Tak przynajmniej zapewnia obecny 
prezes “Podlasiaka”. – Podziêkowa-
nia nale¿¹ siê wszystkim. Burmi-
strzowi za osobiste zaanga¿owanie i 
pomoc finansow¹ gminy, radnym za 
przyznanie tej pomocy. Szczególnie 
dziêkujê wszystkim naszym sponso-
rom. Dziêki nim uda³o siê pozyskaæ 
oko³o 20 tys. z³, jest to 50% tego co 
wydaliœmy w sezonie. M.in. dziêki 
sponsorom odby³y siê dwa spotkania 
integracyjne zawodników, w czasie 
meczów i treningów zawsze mieli 
napoje. Na nowych strojach zamie-
szczono logo, zabezpieczono tran-
sport na mecze wyjazdowe, zakupio-
no stroje dla zespo³u siatkarek. 

Klub “Podlasiak” nawi¹za³ 
wspó³pracê z Knyszyñskim Towa-

SPORT

rzystwem Regionalnym imienia 
Zygmunta Augusta. Dziêki temu do 
klubu trafia³ 1% podatku. Na dzia³al-
noœæ sekcji pi³ki siatkowej dziewcz¹t 
przeznaczono z tego Ÿród³a 2.250 z³.

Zarówno siatkarki, jak i 
pi³karze maj¹ profesjonalne stroje 
pi³karskie, pi³ki oraz inny niezbêdny 
sprzêt do rozgrywania meczów 
zgodnie z regulaminem PZPN. 

Pomoc dla naszych dru¿yn 
sportowych to nie tylko wsparcie 
finansowe. Wa¿ne jest zaanga¿owa-
nie trenerów, szko³y i wszystkich 
dzia³aczy.

W ubieg³ym roku zarz¹d 
klubu otrzyma³ dotacjê z Urzêdu 
Miejskiego w Knyszynie w wysoko-
œci 43 tys. z³. Na rundê wiosenn¹ 
wydatkowano 23 tys. z³, a na rundê 
jesienn¹ 20 tys. z³. W paŸdzierniku 
z³o¿ono preliminarz w celu przyzna-
nia œrodków finansowych na sport w 
Knyszynie w 2010 r. Klub ubiega siê 
równie¿ o dotacje ze Starostwa 
Powiatowego, zrzeszeñ siatkarskich i 
Ministerstwa Sportu.

•

Pi³karze Podlasiaka na pocz¹tku sezonu 2009/2010.
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— W Knyszynie nie ma rynku, jest 
tylko miejsce, które po nim pozosta-
³o, a na nim park i czêœæ „przystanko-
wa” — twierdzi Zofia Cybulko.

Moda na rewitalizacjê rynków
W ci¹gu ostatnich kilku lat panuje 
tendencja (czêœciowo wynikaj¹ca z 
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków 
unijnych na ten cel) przywracania da-
wnego charakteru centrom miejsco-
woœci. Wojewódzki Urz¹d Ochrony 
Zabytków jest wrêcz zalewany zapy-
taniami od wójtów i burmistrzów do-
tycz¹cymi postulowanego wygl¹du 
ich rynków. Funkcji, czyli miejsca 
targów, nie da siê im oczywiœcie przy-

wróciæ. Mo¿na siê jednak zastano-
wiæ, co zrobiæ, by wyeksponowaæ 
ich, nieraz kilkusetletni¹, historiê. Tej 
nie widaæ chocia¿by w Knyszynie.

Po pierwsze zalecenia 
konserwatora

Chc¹c podj¹æ siê profesjonalnej rewi-
talizacji, trzeba podkreœliæ dawnoœæ 
miejsca nawi¹zuj¹c, przynajmniej   
w podstawowych elementach, do 
przedwojennego wygl¹du rynku 
miejskiego. Nale¿a³oby stworzyæ 
jednolit¹, utwardzon¹ nawierzchniê, 
np. z kostki czy p³yt granitowych, 
wyci¹æ i uporz¹dkowaæ zieleñ 
miejsk¹, zlikwidowaæ przystanek. 

HISTORIA

Rynek w Knyszynie, 1935 r.

Knyszyn, choæ liczy sobie 500 lat, zabytków ma jak na lekarstwo — 
te objête szczególn¹ ochron¹, czyli wpisane do rejestru, mo¿na 
policzyæ na palcach jednej rêki. Wœród nich jest uk³ad urbani-
styczny miasta z rynkiem. Mimo to, Zofia Cybulko, zastêpca 
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków twierdzi:

W Knyszynie nie ma rynku

EWELINA SADOWSKA
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K
ski rynek podlega 
œcis³emu nadzo-
rowi konserwatora 
zabytków. Wszel-
k i e  p r a c e  t a m  
przeprowadzane, 
nale¿y z nim kon-
sultowaæ.

Najwa¿niejszy 
jest jednak 

projekt
— Konserwator 
nie zaproponuje 
koncepcji przebu-
dowy. Daje co pra-
wda pewne wskazania, jednak jak 
one bêd¹ zrealizowane, wszystko 
zale¿y od projektanta — mówi Zofia 
Cybulko. Projektant powinien stwo-
rzyæ ca³oœciow¹, docelow¹ konce-
pcjê zagospodarowania. Mo¿e j¹ 
konsultowaæ z w³adzami miasta, pró-
bowaæ dostosowaæ do potrzeb 
mieszkañców. — Musi to jednak 
robiæ profesjonalny urbanista, nie 
drogowiec. Wykonana na podstawie 
jego projektu rewitalizacja to 
przecie¿ inwestycja na ca³e lata — 
twierdzi zastêpca konserwatora. W 
swoim projekcie musia³by zapropo-
nowaæ rozmieszczenie zieleni (nie na 
ca³ym rynku, a np. tylko wzd³u¿ 
pierzei) i parkingów. ZnaleŸæ siê tam 
powinny zalecenia dotycz¹ce ma³ej 
architektury — stylowych latarñ, 
³awek, koszy, kwietników, stojaków 
na rowery czy fontanny. Na terenie 
rynku mog¹ stan¹æ odpowiednio 
wkomponowane kioski czy budki. 
Projekt musia³by okreœliæ czy 
dopuœciæ, gdzie lokowaæ oraz jak 
maj¹ wygl¹daæ szyldy i znaki.

nyszyñ-

Przywrócenie dawnego 
charakteru rynku jest mo¿liwe

Chocia¿ projekt nale¿y opracowaæ 
ca³oœciowo, jego wykonanie mo¿na 
roz³o¿yæ w czasie. Zdaniem Zofii 
Cybulko, przy ewentualnym rozpo-
czêciu rewitalizacji najlepiej zacz¹æ 
od tego co naj³atwiej wykonaæ, w co 
najmniej bêdzie siê ingerowaæ, a z 
czasem sukcesywnie realizowaæ ca³¹ 
koncepcjê.
Prowadzenie szerzej zakrojonych 
prac wymaga nadzoru archeologa. 
Mo¿e byæ to przyczynkiem do 
poszerzenia wiedzy historycznej na 
temat miasta.

Tak by³o
Rynek w Knyszynie funkcjonowa³, 
ze stosunkowo niewielkimi zmiana-
mi przestrzennymi od XVI w. do 
czasów PRL-u. Wtedy, na fali 
ogólnopolskiej tendencji,  nie 
oderwanej od polityki, likwidowano 
star¹ przestrzeñ rynkow¹ i w to 
miejsce projektowano, b¹dŸ zupe³nie 
dowolnie zasadzano, parki i zieleñ. 
Tak by³o równie¿ w Knyszynie. 

Rynek po II wojnie œwiatowej, z rozplanowanym parkiem
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W 1603 r. Jan Zamoyski dwa lata 
przed œmierci¹ przekaza³ starostwo 
knyszyñskie synowi Tomaszowi, 
który mia³ wtedy zaledwie 9 lat. Jako 
jedynak odziedziczy³ on ca³y prywa-
tny maj¹tek ojca oraz czêœæ królew-
szczyzn. Pamiêæ o wielkich zas³u-
gach ojca przyczyni³a siê do jego b³y-
skawicznych awansów. Mimo i¿ w 
ostatnim okresie ¿ycia Jan Zamoyski 
by³ przeciwnikiem króla Zygmunta 
III Wazy, to w³adca nie by³ pamiêtli-
wy i Tomasz szybko uzyska³ 
znacz¹ce urzêdy. W 1617 r., w wieku 
23 lat zosta³ wojewod¹ podolskim, a 
w 1619 wojewod¹ kijowskim. Z tymi 
urzêdami wi¹za³o siê wysokie miej-
sce w senacie. W 1628 r zosta³ pod-
kanclerzem, a w 1635 r. kanclerzem 
koronnym. 

Nie mia³ szczególnych osi¹-
gniêæ, ani jako wojskowy, ani jako 
polityk. Tomasz Zamoyski by³ s³aby  
i chorowity (chorowa³ na epilepsjê), 
co os³abia³o jego aktywnoœæ. Mo¿na 
go jednak nazwaæ œwiat³ym cz³owie-
kiem (jego wychowawc¹ by³ s³awny 
poeta okresu baroku Szymon Szymo-
nowic), dobrym organizatorem i go-
spodarzem w swoich dobrach, a mia³ 

na czym gospodarzyæ. W 1620 r. 
o¿eni³ siê z Katarzyn¹ Ostrogsk¹ (zm. 
w 1642 r.), która wnios³a mu w posa-
gu czêœæ olbrzymiej fortuny Ostrog-
skich tj. 6 zamków, 13 miast, 222 
wsie oraz 90 folwarków, pomna¿aj¹c 
i tak wielk¹ fortunê Tomasza.

Katarzyna, która zw³aszcza 
ju¿ bêd¹c wdow¹, da³a siê poznaæ 
jako dama o surowej religijnoœci, 
dalekiej od ducha tolerancji cechuj¹-
cego jej teœcia. Jej g³ówn¹ zas³ug¹ dla 
naszych ziem by³o ufundowanie w 

POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

cz. V

Tomasz Zamoyski

Tomasz Zamoyski, rycina nieznanego 
twórcy
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Krypnie pierwszego koœcio³a, w któ-
rym zosta³ umieszczony cudowny 
obraz Matki Bo¿ej Pocieszenia 
(Krypniañskiej). Jak pisze Henryk 
Stasiewicz, parafianie krypnowscy 
wdziêczni Katarzynie Zamoyskiej za 
fundacjê pierwszego na ich terenie 
koœcio³a, jeden z o³tarzy poœwiêcaj¹ 
stale jej patronce — œw. Katarzynie 
Aleksandryjskiej. By³ to jednak 
maleñki, ubogi koœció³ek, bez orga-
nów i funduszy ziemskich. W tym 
okresie nawet mniej zamo¿ni magna-
ci fundowali okaza³e koœcio³y, czêsto 
z klasztorami. Jak na wielkie boga-
ctwo oraz wielk¹ religijnoœæ fundacja 
maleñkiego koœcio³a nie by³a wiel-
kim gestem Katarzyny Zamoyskiej. 
Ze wzglêdu na bliskoœæ krypniañ-
skiego sanktuarium Katarzyna Za-
moyska lubi³a przebywaæ w Knyszy-
nie. Tomasz i Katarzyna Zamoyscy 
jako g³ówn¹ swoj¹ siedzibê, mimo i¿ 
istnia³ dwór królewski w Knyszynie, 
prawdopodobnie obrali folwark 
knyszyñski — obecnie Knyszyn Za-
mek. W dworze królewskim w 1630 r. 
schroni³ siê w obawie przed zaraz¹ 
królewicz W³adys³aw — przysz³y 
król W³adys³aw IV Waza. 

Zamoyscy mieli trójkê dzie-
ci: Jana zwanego Sobiepanem (1627-
1665), który odziedziczy³ ordynacjê 
Zamojsk¹ oraz dwie córki, które 
podzieli³y siê pozosta³ym maj¹tkiem: 
Joannê Barbarê (1626-1653) i Gry-
zeldê Konstancjê (1623-1672). 
Gryzelda wysz³a za m¹¿ za ksiêcia 
Jeremiego Wiœniowieckiego — 
s³ynnego Jaremê, bohatera „Ogniem i 
mieczem” Henryka Sienkiewicza. 
Równie¿ Gryzelda czêsto goœci na 
³amach tej powieœci. Jeremi Wiœnio-

wiecki by³ g³ównym pogromc¹ 
kozaków w czasie wojen na Ukrainie, 
ukazanych w „Ogniem i Mieczem”. 
Po abdykacji w 1668 r. króla Jana 
Kazimierza, szlachta wybra³a na 
króla „Piasta” Micha³a Korybuta 
Wiœniowieckiego syna Jeremiego i 
Gryzeldy, ³udz¹c siê i¿ odziedziczy³ 
talenty wojskowe ojca. Nowy w³adca 
panowa³ tylko cztery lata (1669-
1673). Okres ten okaza³ siê wystar-
czaj¹co d³ugi, by wykazaæ niedo³ê-
stwo monarchy, który nie by³ w stanie 
rozwi¹zaæ ¿adnego z trudnych pro-
blemów, z jakimi boryka³ siê kraj. 

Tomasz Zamoyski zmar³ w 
1638 r. maj¹c zaledwie 44 lata. W tym 
okresie obowi¹zywa³o ju¿ prawo, i¿ 
wdowy po starostach zachowuj¹ jako 
do¿ywocie starostwo mê¿a. Katarzy-
na Zamoyska po œmierci mê¿a wy-
dzier¿awi³a starostwo knyszyñskie. 
Wg Henryka Stasiewicza dzier¿awc¹ 
w latach 1638-1645 by³ Aleksander 
Czo³wañski, natomiast Martyna 
Bielska podaje, i¿ do 1645 r. by³ nim 
Pawe³ Niewiarowski, a w 1645 r. 
Stanis³aw Witkowski. 

Starost¹ knyszyñskim w 1645 r. 
zosta³ Miko³aj Ossoliñski. Ród 
Ossoliñskich by³ w owym czasie 
jednym z najpotê¿niejszych rodów 
magnackich w Rzeczpospolitej. 
Jednak Miko³aj Ossoliñski nie by³ 
jego pierwszoplanow¹ postaci¹ i brak 
o nim istotnych informacji. 

W okresie jego starostowa-
nia, w latach 1655-1660, toczy³y siê 
wojny polsko-szwedzkie zwane 
„potopem szwedzkim”. By³y to, z 

HISTORIA

Miko³aj Ossoliñski



26

HISTORIA

wyj¹tkiem II wojny œwiatowej, naj-
bardziej niszczycielskie wojny w hi-
storii Rzeczpospolitej. W ich wyniku 
kraj zosta³ ca³kowicie zrujnowany — 
Szwedzi niemi³osiernie ³upili co siê 
da³o i wywozili zrabowany maj¹tek 
do Szwecji, a czego nie da³o siê 
z³upiæ, niszczyli. Oprócz wojsk 
szwedzkich kraj by³ pl¹drowany 
przez wojska rosyjskie, kozackie 
oraz siedmiogrodzkie ksiêcia Jerzego 
Rakoczego. Starostwo knyszyñskie 
te¿ mocno ucierpia³o. Zosta³o wylu-
dnione, a wiele folwarków opusto-
sza³o. W Knyszynie zosta³ zniszczo-
ny dwór królewski. 

Miko³aj Ossoliñski by³ sta-
rost¹ a¿ do swojej œmierci w 1663 r. 

Dalsze dzieje starostwa knyszyñ-
skiego wi¹¿¹ siê z w³osk¹ rodzin¹ 
Orsettich. 

Pocz¹tek tej rodzinie w Pol-
sce da³ Wilhelm Orsetti (Guglielmo 
Orszaty, Orszoty, Orszetha — tak 
pisano równie¿ to nazwisko), który w 
1632 r. przyby³ z w³oskiej Lukki do 
Krakowa i zosta³ wpisany w poczet 
obywateli Krakowa. Ju¿ w kwietniu 
tego¿ roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski 
z Katarzyn¹ Cieniowicówn¹ (zm. w 
1642 r.). Wilhelm Orsetti prowadzi³ 
rozleg³e interesy handlowe z W³o-
chami oraz w kraju. Sprowadza³ z 
W³och kosztowne jedwabie oraz su-
kna. W Polsce handlowa³ z Lwowem, 
Jaros³awiem, Lublinem, Poznaniem 
oraz Gdañskiem, gdzie sp³awia³ 
miedŸ. Z Lublina sprowadza³ do Kra-
kowa juchty, z Poznania sukno wiel-
kopolskie. Handlowa³ tak¿e artyku-

³ami metalowymi: no¿ami, ig³ami, 
kosami. Ju¿ w 1633 r. naby³ w Jaro-
s³awiu kamienicê. Piêkna, barokowa, 
zachowana w dobrym stanie kamie-
nica Orsettich stanowi dot¹d ozdobê 
Jaros³awia. Drug¹ kamienicê naby³ w 
Warszawie przy ul. Nowomiejskiej. 
By³ równie¿ prawdopodobnie w³a-
œcicielem jednej z kamienic przy 
rynku krakowskim. 

Ju¿ w 1643 r. Orsetti by³ 
uwa¿any za jednego z najbogatszych 
kupców krakowskich. Oprócz kupie-
ctwa zajmowa³ siê równie¿ bankier-
stwem, po¿yczaj¹c pieni¹dze m.in. 
¯ydom. W okresie najazdu szwe-
dzkiego na Polskê, po zajêciu Krako-
wa przez Szwedów, wyjecha³ do 
W³och. Szwedzi na Kraków na³o¿yli 
podatek-okup w wysokoœci ok. 300 
tys. z³. Rajcy miejscy, korzystaj¹c z 
nieobecnoœci Orsettiego, prawie 50 
tys. z³ okupu sp³acili z jego towarów 
zostawionych na przechowanie w 
klasztorze dominikanów, gdy opoda-
tkowanie innych w³oskich kupców 
nie przekracza³o kilkunastu tysiêcy 
z³otych. W mieœcie rozesz³a siê po-
g³oska, i¿ czego nie zd¹¿yli zagarn¹æ 
Szwedzi, radni podzielili miêdzy 
sob¹. W 1658 r. Wilhelm Orsetti 
oskar¿y³ magistrat przed s¹dem gro-
dzkim o bezprawne zagarniêcie jego 
dóbr ruchomych. Mimo znacznego 
uszczuplenia przez Szwedów, jego 
maj¹tek by³ nadal znaczny. Zrujno-
wana Rzeczpospolita pilnie potrze-
bowa³a pieniêdzy na op³acenie wojsk 
w ci¹gle tocz¹cych siê wojnach. W 
1599 r. Orsetti „na gwa³town¹ 
Rzeczpospolitej potrzebê” udzieli³ 
olbrzymiej po¿yczki na kwotê 
555.444 z³ pod zastaw starostwa 

Wilhelm Orsetti
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knyszyñskiego i goni¹dzkiego. 
Œwiadczy o tym poni¿szy dokument:

Reces do drugiego Sejmu
„108. I¿ obmyœlenie zap³aty woyskom 
desideria, y ro¿ne do ukontentowania 
zas³ug ich konsylia, Seym teraŸniej-
szy trzyma³y, ¿e Woiewodztw y Ziem, 
tak¿e osob niektorych s³uszne deside-
ria na prawie pospolitym y konstytu-
cyach 1659 ugruntowane, skutku 
swego wzi¹æ nie mog³y, miêdzy ktore-
mi assecuratio successorum Urodzo-
nego Wilhelma Orsettego, na summê 
piêæ kroæ sto tysiêcy, piêædziesi¹t y 
trzy tysi¹ce, czterysta czterdzieœci y 
cztery z³otych, grodzy dwadzieœcia y 
jeden, za pozwoleniem Rzeczyposp: 
przez Wielmo¿nych y Urodzonych 
Kommissarzow naszych we Lwowie 
a. 1659 na gwa³town¹ Rzpltey po-
trzebê, in fidem Reipublicae zaci¹-
gniona na Starostwo Knyszyñskie, ad 
totalem iey od Stanow Koronnych 

exsolutionem facultate a Republica 
delegata, wniesiona y upewniona in 
omnibus et singulis punctis tak iako 
ex Senatu consulto nostro, et eiusdem  
commissionis praescripto dana iest 
moc¹ Sejmu tego approbowana bydŸ 
nie mog³a; tedy tey assekuracyi 
uczynienie wed³ug tey¿e kommissyi 
Lwowskiey ubespieczenia y wmówie-
nia, y inszych Woiewodztw y Ziem, 
tak¿e miast naszych Olkusza, Wieli-
czki, Bochnie, desideria do Sejmu 
blisko przysz³ego odk³adamy, upe-
wniaj¹c w tym Woiewodztwa, Ziemie, 
miasta, y pomienionych Orssetych, i¿ 
w tym fidem publicam et commi-
ssionis eliberabimus, et omnem 
securitatem tak summy pryncypalney, 
iako prowizji od niey pozwoloney 
pewnoœæ, poki ad possesionem dobr 
tych, na ktore ta summa iest 
wniesiona nie przyid¹, uczyniemy; et 
m desiderijs Woiewodztwa, Ziemie, y 
miasta, ukontentujemy.”

Kamienica Orsettich w Jaros³awiu
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Oprócz po¿yczki W. Orsetti darowa³ 
równie¿ znaczne sumy na potrzeby 
RP. Doceniaj¹c powy¿sze zas³ugi 
Sejm Rzeczpospolitej uchwa³¹ z 
5.05.1659 r. nada³ Wilhelmiemu 
Orsettiemu i jego potomstwu 
szlachectwo: herb Z³otok³os.

Indygenat Urodzonego Wilhelma 
Orssettego

„111. Mai¹c wzgl¹d na wygody 
Urodzonego Wilhelma Orssettego, a 
przychêcai¹c go do dalszych naszych 
y Rzeczposp: us³ug, a zw³aszcza ¿e 
tymi czasy znaczn¹ summê na 
potrzeby Rzeczyposp: darowa³, ex 
guo diploma sudenobiliatis w 
postronnych Pañstwach habite 
deduxit. Onego z potomstwem 
utriusgue sexus za indygenê tey 
Rezczposp: deklaruiemu y do 
prerogatyw szlacheckich accedente 
Ordinem Regni consensu przypu-
szczamy, y dyploma z Kancelaryi 
naszey wydane approbuiemy.” 

Wilhelm Orsetti nied³ugo cieszy³ siê 
uzyskanym szlachectwem, gdy¿ 
zmar³ w sierpniu lub wrzeœniu 1659 r. 
Z ¿on¹ Katarzyn¹ Wilhelm mia³ 
kilkoro dzieci, m.in. Annê (ur. 1633), 
Katarzynê (ur. 1634), Bart³omieja 
(ur. 1635), Franciszka (ur. 1636), 
Wilhelma (ur. 1637), Annê Mariê (ur. 
1638), Miko³aja (ur. 1639). Prawo do 
staro-stwa knyszyñskiego po œmierci 
Wilhelma przesz³o na jego synów 
Franciszka, Miko³aja i Wilhelma. 
Objêli oni starostwo dopiero w 1563 
r. po œmierci Miko³aja Ossoliñskiego 
i u¿ytkowali do 1676 r. Po potopie 
szwedzkim starostwo przedstawia³o 
znikom¹ wartoœæ. Bracia jednak 

d¹¿yli do wyciœniêcia z niego jak 
najwiêkszego zysku, kosztem jego 
mieszkañców. Nie inwestowali w sta-
rostwo, lecz zwiêkszali ci¹gle poda-
tki i zobowi¹zania ludnoœci wywo³u-
j¹c tym samym niezadowolenie         i 
skargi poddanych. W 1676 r. bracia 
odst¹pili za kwotê 453.444 z³, tj. o 
100 tys. mniejsz¹ od po¿yczonej, 
starostwo knyszyñskie Janowi Gnino 
Gniñskiemu, który dodatkowo 
wp³aci³ do skarbu Rzeczpospolitej 
kwotê 100 tys. z³.

Po rezygnacji z u¿ytkowa-
nia starostwa knyszyñskiego rodzina 
Orsettich nie straci³a jednak zwi¹z-
ków z Podlasiem. Przed 1680 r. 
Miko³aj i Wilhelm nabyli licz¹ce 9 
wsi dobra Waniewo-Kowalewszczy-
zna. W Kowalewszczyznie Miko³aj 
zbudowa³ wielki dwór i rozbudowa³ 
gospodarstwo. W 1672 r. poœlubi³ w 
Krakowie Helenê Pilchowsk¹, z któ-
r¹ mia³ syna Piotra. Piotr da³ pocz¹tek 
szeroko rozga³êzionej ziemiañskiej 
rodzinie Orsettich. Dobra Waniewo-
Kowalewszczyzna by³y we w³adaniu 
Orsettich a¿ do 1832 r., w którym to 
roku wdowa po Adamie Orsettim 
sprzeda³a je Stefanowi Roztworow-
skiemu. 

Literatura:
Henryk Stasiewicz, Knyszyn i Ziemia 
Knyszyñska, Knyszyn 1997;
Teresa Zieliñska, Poczet polskich rodów 
arystokratycznych, WSiP, Warszawa 1997;
Polski S³ownik Biograficzny, tom XVII, 
Kraków 1958;
Volumina Legum. Przedruk zbioru praw 
staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 
1732 do 1782 wydano, tom V;
Martyna Bielska, Buntownik z wyboru — 
Tomasz Czapski Starosta Knyszyñski 1740-
1784.
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REGINA ŒWITOÑ

          ***
na szaro-sinej toni nieba z³oty kr¹g
czeka
a¿ oczy dnia zaton¹ w horyzoncie bieli
ramionami topoli przygarniêty
ksiê¿yc romantyk
weso³ym spojrzeniem
noc rozweseli

girlandowymi kinkietami
rozb³yœnie
roziskrzy rozpylone nad œwiatem
œnie¿ne tumany
niby statek
pop³ynie gwiezdnym oceanem
nad moim domem zawiœnie

zajrzy do okien
bezsennie zadumany

       ***
nad horyzontem
œniegi b³yszcz¹ jak z³ote tarcze
rozla³a siê ogromna ikona zachodu
wieczór
gwiazdy rozwiesza na ramionach jode³
purpurowiej¹ ja³owce
nieruchomi stra¿nicy ogrodu

mróz brylantowym p³omykiem
ziemiê rozpala
per³owym woalem ciszy otula drzewa
w zimowym kanionie cudownoœci
dusza 
z trosk dnia wyzwolona
dziêkczynny psalm
Panu œpiewa

T

T

T

T

T

T

T

T
T



MOJA BIBLIOTEKA

30

lga Tokarczuk napisa³a po-
wieœæ kryminaln¹, aby przy-Opomnieæ tematy stale obecne 

w jej prozie i bliskie samej pisarce: 
feminizm, ekologia, zjawiska para-
normalne, astrologia. Dodatkowo 
tekst okrasi³a licznymi cytatami z 
pism Blake'a (w tym tytu³ utworu: 
„ProwadŸ swój p³ug przez koœci 
umar³ych”), a czêste stosowanie 
wielkich liter to nie maniera pisarska, 
tylko równie¿ zapo¿yczenie z 
Blake'a.

Mo¿na by powiedzieæ, ¿e 
pisarka wykorzystuje schemat po-
wieœci detektywistycznej i typowe, 
sprawdzone sposoby. Oto samotna, 
starsza, nieco ekscentryczna pani, Ja-
nina Duszejko, prowadzi prywatne 
œledztwo w sprawie nag³ej, gwa³to-
wnej œmierci swojego s¹siada. Pod 
drêtwym jêzykiem denata znajduje 
koœæ. Ud³awi³ siê, jedz¹c miêso 
upolowanej sarny? Kiedy nastêpuj¹ 
kolejne zabójstwa tworzy osobliw¹ 
teoriê: sprawcami s¹ zwierzêta-
mœciciele...

Wyjaœnienie zagadki znaj-
dujemy na koñcu ksi¹¿ki i bêdzie ono 
bardziej niepokoj¹ce, ni¿ zaskaku-
j¹ce.

Ca³orocznymi mieszkañca-
mi ma³ej osady, któr¹ miejscowi 
nazywaj¹ Lufcug (przed wojn¹ 

Luftzug, czyli Przeci¹g) s¹ zaledwie 
trzy osoby. T³oczno i gwarno jest 
tylko póŸn¹ wiosn¹ i latem, kiedy z 
miast zje¿d¿aj¹ w³aœciciele letnich 
domków. Janina Duszejko i Matoga 
przybyli do Kotliny K³odzkiej, aby 
„rozpocz¹æ swoje nowe ¿ycie, jak 
ka¿dy, komu skoñczy³y siê pomys³y i 
œrodki na stare”. Wielka Stopa jest, a 
w³aœciwie by³ (to on jest pierwsz¹ 
ofiar¹) tubylcem.

Matoga, Wielka Stopa to 
przydomki wymyœlone przez Janinê 
Duszejko, która okreœlaj¹c W³aœci-
woœci nowo spotkanych osób, nadaje 
im swoje imiona. W krêgu jej 
bli¿szych i dalszych znajomych 
pojawi¹ siê wiêc: Dobra Nowina — 
w³aœcicielka sklepu z u¿ywan¹ 
odzie¿¹, pisarka Popielista, ksi¹dz 
Szelest, prokurator Czarny P³aszcz. 
Niektórzy maj¹ takie imiê lub 
nazwisko, które jest w pe³ni 
adekwatne, idealnie oddaje owe 
W³aœciwoœci, np. Wnêtrzak — 
w³aœciciel fermy lisów, skupiony 
jedynie na swoich potrzebach.

Janina Duszejko nie lubi 
swego imienia ani nazwiska, tym 
bardziej, ¿e czêsto je przekrêcaj¹, 
zwracaj¹c siê: pani Duszeñko. Dla 
siebie nie potrafi znaleŸæ stosownego 
przydomka. Lubi o sobie myœleæ 
Nawoja, albo Bo¿ygniewa...

TERESA DUBICKA

Ostro¿nie: Janina 
Duszejko!

Ostro¿nie: Janina 
Duszejko!
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Czy jest wyrazicielk¹ Bo¿e-
go gniewu, kiedy wêdruje po P³asko-
wy¿u, niszcz¹c zastawione wnyki, 
grzebi¹c szcz¹tki martwych zwierz¹t, 
przewracaj¹c ambony? Kiedy 
us³yszy odg³osy strza³ów, biegnie na 
liniê ognia, szarpie siê z myœliwymi, 
próbuje wyrywaæ im broñ. Tak, czuje 
Ból, Rozpacz i Gniew, bo gin¹ 
Zwierzêta! Op³akuje swoje dwie 
zaginione suczki, zapala lampki 
swoim Dziewczynkom.

Jest niezmordowan¹ peten-
tk¹ w wiadomej Sprawie. Zasypuje 
urzêdy listami, protestami, skargami. 
W gabinetach wa¿nych osób i ju¿ 
wypchniêta do poczekalni, wyg³asza 
tyrady w obronie Zwierz¹t.

Co myœleæ o Janinie Duszej-
ko? Czy rzeczywiœcie jest tylko 
niegroŸn¹ ekscentryczk¹, która 
zatraci³a siê w astrologii, t³umacz¹c 
œwiat za pomoc¹ ruchu planet i wyli-
czaj¹c horoskopy? Mniej subtelni w 
doborze œrodków jêzykowych 
nazywaj¹ j¹ nieszkodliw¹ wariatk¹.

NiegroŸna? Nieszkodliwa? 
Dlaczego chy³kiem ucieka z w³asne-
go domu na P³askowy¿u i pod os³on¹ 
nocy przekracza czesk¹ granicê? 
(Ksiêgarz Honza o nic nie pyta           
i udziela jej chwilowego schronienia) 
Z jakiej przyczyny zaprzyjaŸniony    
z ni¹ entomolog wiezie Janinê, 
przebran¹, w dziwnej peruce w ostê-
py Puszczy Bia³owieskiej i zostawia, 
odciêt¹ od œwiata, w bezpiecznej 
kryjówce?

Czy Janina Duszejko jest 
tylko anarchistk¹, wieczn¹ kontesta-
tork¹, podstarza³¹ hipisk¹?

Pora na kilka refleksji nie 
ca³kiem poprawnych politycznie. Nie 

lubiê, kiedy psy, koty nazywa siê 
ch³opczykami, synkami, dziewczyn-
kami, kiedy nadaje im siê ludzkie 
imiona. Kiedyœ zwierzêta siê przy-
garnia³o, dziœ siê adoptuje. To niew³a-
œciwe, niestosowne w tym kontekœcie 
okreœlenia. To zaw³aszczenie jêzyka. 
Przygarniêta przez Matogê suczka 
nie zostanie ani Kulk¹, ani Much¹, 
tylko Marysi¹, bo taka by³a zabiedzo-
na.

Nieraz wielkie idee kar³o-
waciej¹. W przypadku Janiny Du-
szejko rozrastaj¹ siê do monstrual-
nych rozmiarów, uniemo¿liwiaj¹c 
realn¹ ocenê rzeczywistoœci. Staj¹ siê 
w³asnym zaprzeczeniem. Tak siê 
dzieje, gdy ¿ycie ratuje siê kosztem 
¿ycia.                                                •
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z³owiek stworzony z mi³oœci na 
obraz i podobieñstwo Boga, pra-Cgnie Jego obecnoœci. Serce bo-

wiem nie znosi pustki. Ona jest tym, co 
zabija prawdziw¹ radoœæ i sens ¿ycia. 
Sens zaœ jest wówczas jasny, gdy potrafi-
my sobie odpowiedzieæ na pytanie: po co 
¿yjemy? Wspó³czesnemu cz³owiekowi 
coraz trudniej jest znaleŸæ odpowiedŸ na 
to pytanie. Dlaczego? Mo¿e dlatego, ¿e 
jego serce jest g³odne. G³ód dotyczy 
pragnienia prawdziwej mi³oœci zwi¹zanej 
z ofiar¹ i wyrzeczeniem, dotyczy braku 
wy¿-szych wartoœci w ¿yciu, a przede 
wszystkim braku obecnoœci Boga. 

Có¿ dzieje siê wówczas, gdy 
serce jest g³odne? Cz³owiek zaczyna 
po¿eraæ… Zach³annie konsumuje to 
wszystko, co podsuwa mu œwiat, by 
zag³uszyæ i w pewnym stopniu nakarmiæ 
ten g³ód. Wielu rzuca siê w wir 
materializmu. Celem ¿ycia staje siê 
luksusowa bryka, najbardziej nowo-
czeœnie urz¹dzony dom, obfite konto. I co 
dalej? Cz³owiek siada w luksusowym 
skórzanym fotelu, w³¹cza super 
nowoczesne urz¹dzenia RTV i dalej czuje 
pustkê. Po pewnym czasie przestaje go to 
po prostu cieszyæ. Jest znudzony tym 
wszystkim i nic nie jest w stanie go 
zachwyciæ. 

G³ód dotyczy równie¿ mi³o-œci. 
Wielu dziœ zapomnia³o czym jest 
prawdziwa mi³oœæ i jak j¹ widzia³ Bóg. 

Do umys³u wielu, karmi¹cych siê 
propagand¹ wspó³czesnego œwiata, nie 
dociera, ¿e mi³oœæ to nie tylko ¿ar cia³ 
dwojga osób zach³annie i egoistycznie 
„po¿eraj¹cych” siê, ale ofiara, poœwiê-
cenie i odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, cia³o i 
duszê drugiego cz³owieka. Tymczasem 
zamiast mi³oœci dziœ raczej widzi siê 
w³aœnie takie „po¿eranie” siebie — egoi-
styczne, krótkotrwa³e, przyjemne, które 
nie syci duszy, a jedynie potêguje pustkê. 

Ten g³ód widoczny jest wów-
czas,  gdy widzimy agresjê lub 
autoagresjê m³odych ludzi. Zastana-
wialiœmy siê kiedyœ, co popycha m³odych 
ludzi w œwiat alkoholu, narkotyków, czy 
te¿ przedwczesnych doznañ seksual-
nych? Mo¿e siê ktoœ ze mn¹ nie zgodziæ, 
ale wydaje mi siê, ¿e w³aœnie g³ód serca 
spowodowany pustk¹ i brakiem mi³oœci. 
To s¹ formy krzyku o mi³oœæ, zauwa¿enie, 
docenienie. Podobnie rzecz siê ma z 
agresj¹, tak bardzo widoczn¹ wœród 
m³odych ludzi. Cz³owiek, który nie 
dozna³ mi³oœci lub zosta³ zraniony, bêdzie 
rani³ innych. Wielu rodziców daje swoim 
dzieciom pieni¹dze, spe³nia zachcianki 
materialistyczne, ale nie daje swojej 
mi³oœci, czasu, obecnoœci, nie wychowuje 
do wy¿szych wartoœci i nie prowadzi do 
Boga.

G³odu serca doœwiadcza 
ka¿dy cz³owiek, ka¿dy z nas. Ró¿nica 
dotyczy jedynie p³aszczyzny, na jakiej 

G³ód serca...
KS. JERZY CHWIEÆKO
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œród Polaków panuje 
przekonanie, ¿e zazdroœæ Wto nasza cecha narodowa. 

Czy rzeczywiœcie jesteœmy jednym z 
najbardziej zazdrosnych narodów na 
œwiecie? Ta opinia jest chyba trochê 
krzywdz¹ca, bo zazdroœci nie brakuje 
nigdzie — jednak faktem jest, ¿e doœæ 
kiepsko potrafimy j¹ kryæ. Modlitwa 
zazdrosnego Polaka zosta³a w dobi-
tny sposób przedstawiona w „Dniu 
œwira”, jednak nie pokuszê siê o jej 
przytoczenie ze wzglêdu na iloœæ 
niecenzuralnych okreœleñ. 

„Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego 
swego i nie po¿¹daj domu bliŸniego 
swego ani jego pola, ani jego s³ugi, 
ani jego s³u¿ebnicy, ani jego wo³u, ani 
jego os³a, ani ¿adnej rzeczy, która 
nale¿y do bliŸniego swego” (5 Moj¿. 
5,21). W Biblii dostaliœmy zatem 
jasne wytyczne z tym, ¿e oczywiœcie 

Siedem
grzechów
g³ównych

zazdroœæ

DOMINIKA £EMPICKA

go odczuwamy. Có¿ wiêc powinniœmy 
uczyniæ, by nasze serce nie by³o g³odne    
i by jego pustka, nie czyni³a z nas istoty 
¿eruj¹cej na czyimœ uczuciu, ciele, czy 
materii? Pierwszym krokiem jest 
nakarmienie serca. Nie chciejmy karmiæ 
go s³owem i mentalnoœci¹ œwiata. Œwiat 
podpowie Ci, ¿e jesteœ wielki wówczas, 
gdy korzystasz w sposób nieograniczony 
z jego propozycji, gdy jesteœ m³ody i 
przystojny, gdy mo¿esz pochwaliæ siê 
grubym portfelem, gdy masz „przyci¹-
ganie” i mo¿esz bawiæ siê czyimiœ 
uczuciami. Nakarm swoje serce Bogiem i 
Jego S³owem. On Ci powie, ¿e jesteœ kimœ 
wielkim wówczas, gdy potrafisz kochaæ, 
gdy masz œwiadomoœæ, ¿e ¿yjesz dla Jego 
chwa³y i dziêki Niemu jesteœ nieœmiertel-
ny. Jeœli w Twoim ¿yciu zasz³o ju¿ 
s³oñce radoœci i optymizmu, a ostry 
ch³ód szronem pokry³ to, co powinno 
¿yæ pe³ni¹, to przyszed³ czas, by coœ z 
tym uczyniæ, a najlepiej zmieniæ 
„karmê”. WeŸ do rêki Pismo œw., by 
us³yszeæ, co Bóg ma Ci do powiedzenia. 
ZnajdŸ chwile ciszy, by w refleksji, a nie 
w ci¹g³ym chaosie us³yszeæ siebie. 
Powróæ do prawdziwej modlitwy, a nie 
jedynie powierzchownego „paciorka”. 
Powiedz na modlitwie Bogu o swoim 
g³odzie, pustce, zranieniach. Doœwiad-
czysz, jak wielk¹ moc uzdrawiania ma ³a-
ska Bo¿a. Nie zapominaj, ¿e z³e samopo-
czucie jest zwi¹zane z Twoj¹ dusz¹ i su-
mieniem. Jeœli chcesz odczuwaæ radoœæ, 
to je uporz¹dkuj. Po dobrym rachunku 
sumienia pójdŸ do spowiedzi. Powiedz, 
jeœli tak jest, ¿e ju¿ dawno Bóg przesta³ 
siê liczyæ w Twoim ¿yciu, a chrzeœcijañ-
stwo sta³o siê jedynie obowi¹zkowym 
wype³nianiem litery prawa. Wiedz 
jednak, ¿e ¿ycie formaln¹ wiar¹ nie jest w 
stanie nakarmiæ g³odu i pustki serca. 
Nakarm wiêc swoje serce ¿yw¹ obecno-
œci¹ Boga, a wówczas bêdziesz cieszy³ siê 
¿yciem i prawdziwie kocha³ tych, których 
kochaæ powinieneœ.                                 •



34

FORUM CZYTELNIKÓW

powód do tego, ¿ebym go nie lubi³”.
Mistrz cynizmu Oscar Wil-

de stwierdzi³, ¿e „wszyscy le¿ymy w 
rynsztoku. Ale niektórzy z nas siêgaj¹ 
po gwiazdy”. Rasowy zawistnik cha-
rakteryzuje siê tym, ¿e bardzo chêtnie 
utopi³-by w tym rynsztoku siebie i 
innych po to, aby nie prze¿ywaæ bólu 
egzystencjalnego w momencie, gdy 
ktoœ NA JEGO OCZACH tej gwiazdy 
dosiêgnie. Rezultat? Zastój w 
rozwoju, zahamowanie piêknych 
inicjatyw, ogólne lenistwo (klasy-
czny zazdroœnik to przewa¿nie klasy-
czny leñ) i wreszcie — brak umie-
jêtnoœci wytworzenia w sobie zwy-
k³ego, ludzkiego odruchu: radoœci z 
czyjegoœ szczêœcia. Bo zazdroœæ 
godzi w przykazanie mi³oœci. W jaki 
sposób zazdroœnik próbuje wydostaæ 
siê z „rynsztoka”? Pierwsz¹ ucieczk¹ 
jest ambicja. Osoba zazdrosna jest w 
pe³ni œwiadoma, ¿e „obojêtnoœæ jest 
zemst¹ œwiata wobec miernot” i ta 
myœl popycha j¹ nieustannie do wybi-
jania siê ponad t³um. To „wybijanie 
siê” mo¿e byæ na przyk³ad podkopa-
niem autorytetu bliŸniego albo kup-
nem lepszego samochodu ni¿ ma 
s¹siad i ostentacyjnym postawieniem 
go na œrodku ulicy tak, aby wszyscy 
widzieli. Zazdroœnik próbuje bowiem 
zrobiæ wszystko, aby nie zaliczono go 
w poczet „miernot”.

Szukaj¹c ujœcia dla swojej 
negatywnej energii œwiadomy w³a-
snej zazdroœci nie bêdzie siê obnosi³ 
przed œwiatem ze swoj¹ nienawiœci¹. 
Przywo³a na twarz sztuczny uœmiech, 
pogratuluje bliŸniemu (przesadnie 
g³oœno) sukcesu, po czym zrobi 

w miejsce „wo³u” czy „os³a” nale¿a-
³oby wstawiæ samochód, najnowszej 
klasy sprzêt etc. 

Czym jest zazdroœæ? Wedle 
nauki Koœcio³a jest to grzech ciê¿ki i 
oczywiœcie nale¿y siê z niego spo-
wiadaæ. Problem polega jednak na 
tym, ¿e ma³o który zazdroœnik przy-
zna siê przed sob¹ i œwiatem, ¿e jest 
zazdroœnikiem. Ma³o tego, gdy po ja-
kimœ czasie z rezygnacj¹ zauwa¿y, ¿e 
na widok nowego samochodu s¹siada 
staje siê zielony na twarzy, wówczas 
zaczyna siê wewnêtrzna walka, która 
w 90% przypadków koñczy siê pora-
¿k¹. Bo zbyt wiele powodów mamy 
do zazdroœci. Jakich? „Zazdroœnicy 
s¹ zazdroœni bez powodu” powiedzia³ 
jeden z bohaterów filmu „Gorzki ro-
mans”. Prawdziwa trauma zaczyna 
pojawiaæ siê w momencie, gdy oka-
zuje siê, ¿e wolelibyœmy, aby nas sa-
mych spotka³o coœ z³ego ni¿ przyja-
ciela coœ dobrego, innymi s³owy 
„chêtnie pogr¹¿ê siê sam, jeœli dziêki 
temu on nie osi¹gnie sukcesu”. Taki 
sposób myœlenia jest oznak¹, ¿e z na-
szym „cz³owieczeñstwem” coœ za-
czyna byæ nie tak. Zawiœæ sprawia, ¿e 
stajemy siê brzydcy duchem, zaczy-
namy siê garbiæ, a w naszych oczach 
pojawia siê wyraz têpego bólu i rezy-
gnacji. Uczucie depresji, które dopa-
da w momencie, gdy powiedzie siê 
komuœ bliskiemu (ci, którzy s¹ nam 
obojêtni pozostaj¹ przewa¿nie poza 
sfer¹ zazdroœci) przeradza siê w pod-
œwiadom¹ nienawiœæ, któr¹ chêtnie 
usprawiedliwiamy czymœ bardzo b³a-
hym: „przecie¿ to nie ja jestem za-
zdrosny, tylko on jest wredny i da³ mi 
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„zabija siê” z inn¹ po to, aby zwróciæ 
na siebie uwagê mê¿czyzny oœmiesza 
j¹ nawet w jej w³asnych oczach. 

W jaki sposób uwolniæ siê 
od t³amsz¹cego uczucia zazdroœci? 
Potrzeba wiele prostolinijnoœci,        
a prostolinijnoœæ to dystans do 
w³asnych sukcesów i pora¿ek. Jest to 
wartoœæ, któr¹ wbrew pozorom 
osi¹gn¹æ bardzo trudno. Cz³owiek 
wolny od uczucia zazdroœci jest 
bardziej wpatrzony w dzie³o, które 
tworzy, ni¿ we w³asne negatywne 
odczucia. Jest konstruktywny i nie 
ma wiecznego poczucia, ¿e „musi 
osi¹gn¹æ sukces”. Jest wolny od 
niekoñcz¹cych siê samoanaliz. Nie 
roi o utopii marz¹c o jednym jab³ku, 
gdy naoko³o czuæ woñ innych 
owoców. Jednym s³owem  ¿yje.

•

Dominika £empicka jest studentk¹ 
V roku Uniwersytetu Warszawskiego 
w Katedrze Jêzyków Specjalisty-
cznych. Zdoby³a 3. miejsce w ogól-
nopolskim konkursie literackim. 
Uczestniczy³a w miêdzynarodowej 
konferencji ekumenicznej w Spale, 
podczas której t³umaczy³a nabo¿eñ-
stwo ekumeniczne. Odby³a miesiê-
czn¹ praktykê dziennikarsk¹ w reda-
kcji gazety „Polish Express” w Lon-
dynie. Obecnie pisze pracê magister-
sk¹ zwi¹zan¹ z tematyk¹ ekumeni-
czn¹. Jak mówi, zainteresowanie 
religi¹ wynios³a z domu, a pog³êbi³o 
siê ono dziêki spotkanym na drodze 
ludziom. 

wszystko, by zneutralizowaæ za-
chwyt postronnych wobec podmiotu 
zazdroœci. 

Ciekawym zjawiskiem jest 
fakt, ¿e mo¿na wyró¿niæ kilka rodza-
jów zazdroœci. Inaczej wygl¹da 
zazdroœæ u kobiet, a inaczej u mê¿-
czyzn. U tych przedostatnich 
przybiera ona czêsto dosyæ niezdro-
w¹ formê. Dla mê¿czyzn bardziej siê 
liczy zdrowa rywalizacja i dobra 
zabawa ni¿ cel (z wyj¹tkiem sytuacji, 
gdy chodzi o pieni¹dze, w³adzê, czy 
tzw. „mêsk¹ ambicjê”). Tê prawid³o-
woœæ mo¿na szybko dostrzec 
chocia¿by podczas lekcji wychowa-
nia fizycznego. Dziewczyny graj¹ce 
w kosza wrêcz „wydzieraj¹ sobie 
pi³kê pazurami”, ch³opcy natomiast 
graj¹ czyœciej. I mimo, ¿e czasem 
dochodzi do spiêæ, nie ma w tej grze 
elementu „pazurów”. 

Kobieta by³a pierwszym 
stworzeniem Bo¿ym, które poczu³o 
zazdroœæ. To ona, mieszkaj¹c w Raju, 
zapragnê³a posi¹œæ moc równ¹ mocy 
Boga. Ona pierwsza pos³ucha³a pod-
szeptu szatana i pierwsza zapragnê³a 
„poznaæ”, wybiegaj¹c poza w³asne 
cz³owieczeñstwo, a wiêc poza sferê, 
której przekroczyæ nie by³o wolno. 
To bolesne dziedzictwo do dzisiaj 
stano-wi obci¹¿enie dla pañ, które 
skrêcaj¹ siê z zawiœci na widok 
innych pañ albo dla tych, które s¹ 
zazdrosne o swoich wybranków. 
Okazywanie zazdroœci w tym 
ostatnim przypadku czêsto prowadzi 
do tego, ¿e kobieta zwyczajnie traci 
klasê. Rywalizacja mê¿czyzn o 
kobietê jest bowiem czymœ zupe³nie 
naturalnym, ale fakt, gdy kobieta 
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Aby przekazaæ 1% podatku na remont koœcio³a w Knyszynie,
w formularzu PIT za rok podatkowy 2009 nale¿y wpisaæ:
* nazwê OPP:

* numer KRS:
* wyliczon¹
* w informacjach uzupe³niaj¹cych podaæ cel: 

Informacji udzielaj¹: Marek Olesiewicz i Krzysztof Bagiñski
tel. 85-7279988, ktr@knyszyn.pl

 Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta,

kwotê 1% podatku.
Remont koœcio³a w 

Knyszynie

 0000230882,
 

Spektakl “Król królów”: Herod – ks. Karol Piniewski, Baltazar – ks. dr Tomasz 
Powichrowski, Melchior – Marek Burnos, Kacper – Romuald Tuczkowski
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