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    REKLAMA

PM Group Spólka Jawna

jest podmiotem z bogatym doœwiadczeniem na rynku 
doradztwa biznesowego. Firmê tworzy zespó³ wykwalifiko-
wanych pracowników, zapewniaj¹cy kompleksow¹ obs³ugê 
szkoleniow¹, doradcz¹ i konsultingow¹. Firma posiada 
ugruntowan¹ pozycjê na rynku, wspó³pracuj¹c z 
presti¿owymi Klientami i nieustannie wyznaczaj¹c nowe 
standardy w swojej bran¿y.

W ramach naszej dzia³alnoœci œwiadczymy us³ugi 
zwi¹zane z:

]opracowaniem dokumentacji wymaganej przy 
pozyskaniu œrodków z funduszy Unii Europejskiej, w tym 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnych 
Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki
]sporz¹dzaniem biznes planów i studiów wykonal-
noœci dla projektów inwestycyjnych
]obs³ug¹ procesu ubiegania siê o kredyt bankowy
]organizacj¹ szkoleñ, które s¹ komponowane na 

indywidualne zlecenie Klienta

Zaufa³o nam ju¿ wiele samorz¹dów, przedsiêbiorstw i osób 
prywatnych. 

Zapraszamy do wspó³pracy 

PM Group Spó³ka Jawna
ul. Legionowa 28 lok. 101
15–281 Bia³ystok
Tel.   85 744 01 98;   85 674 50 00;    607 986 942

   Fax.  85 745 44 00 
   www.szkolenia-polska.pl

/
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INFORMACJE 
SAMORZ¥DOWE 

ZA OKRES STYCZEÑ-LUTY 2010

• Og³oszono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci 
2po³o¿onej w Knyszynie oznaczonej nr geodez. 1926/1 o pow. 831 m  

(po³o¿enie: rejon ul. Goni¹dzkiej w Knyszynie  brak bezpoœredniego dostêpu 
do drogi publicznej). Termin przetargu wyznaczono na dzieñ 05.03.2010 r.

• Og³oszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 
nieruchomoœci po³o¿onych w Knyszynie oznaczonych nr geodez. 2454 o pow. 

21751 m  (po³o¿enie: ul. Po³udniowa w Knyszynie). Termin przetargu 
wyznaczono na dzieñ 05.03.2010 r.

• Og³oszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 
2nieruchomoœci po³o¿onych w Knyszynie nr geodez. 229 o pow. 290 m  

(po³o¿enie: ul. Tykocka w Knyszynie). 

• Dnia 05 lutego 2010 r. wys³ano zapytania ofertowe w sprawie „Równania 
dróg gminy Knyszyn w roku 2010”. W wyniku przeprowadzonej procedury 
wy³oniono przedsiêbiorcê, który zaproponowa³ najni¿sz¹ cenê: US£UGI 
TRANSPORTOWE, ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Stanis³aw 
Chodkiewicz, Adres: Moñki, 19-101, Armii Krajowej 4.

• Dnia 05 lutego 2010 r. wys³ano równie¿ zapytania ofertowe w sprawie 
„Dostawy i podsypywania ¿wiru na drogach Gminy Knyszyn w roku 2010”. 
W wyniku przeprowadzonej procedury wy³oniono przedsiêbiorcê, który 
zaproponowa³ najni¿sz¹ cenê: US£UGI BUDOWLANO-DROGOWE 
Leszek Grzegorczyk, Adres: 19-101 Moñki, ul. Zielona 10.

• Wy³oniono wykonawcê w „Otwartym konkursie ofert na realizacjê zadañ 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.” 
Wy³oniony podmiot to Uczniowski Klub Sportowy Podlasiak Knyszyn. 
Przyznana kwota dotacji — 47 000 z³.



• Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie 
turystyczne dzia³ki przy ulicy Koœcielnej 6 w Knyszynie” ze œrodków PROW 
2007-2013. Wniosek zostanie z³o¿ony do Stowarzyszenia Królewski 
Goœciniec Podlasia, które realizuje lokaln¹ strategiê rozwoju w ramach osi 
LEADER.

• Wydano decyzjê ustalaj¹c¹ lokalizacjê celu publicznego inwestycji 
polegaj¹cej na po³¹czeniu wodoci¹gów Zofiówka i Knyszyn.

• Uzyskano stosowne pozwolenia na budowê w zakresie kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z przy³¹czami zewnêtrznymi, kanalizacji sanitarnej t³ocznej      
i przepompowni œcieków oraz sieci wodoci¹gowej zlokalizowanej w 
Knyszynie na dzia³kach lokalizowanych w obrêbie Knyszyna i Knyszyn 
Zamku gm. Knyszyn.

• W opracowaniu jest dokumentacja na modernizacjê drogi gminnej do wsi 
Jaskra.

• W dniu 27 stycznia 2010 r. podano do publicznej wiadomoœci wykaz lokali 
u¿ytkowych Gminy Knyszyn przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 
lat. Lokale po³o¿one s¹ w Knyszyñskim Oœrodku Kultury:

2a) lokal o pow. 127,82 m  (poprzednio u¿ytkowany jako kawiarnia) 
2b) lokal o pow. 11 m  (poprzednio u¿ytkowany jako gabinet lekarski). 

Przewidywany termin publikacji og³oszenia o przetargu: koniec 
lutego/pocz¹tek marca 2010 r.

• W zwi¹zku ze z³ymi warunkami atmosferycznymi instalacja wagi na 
gminnym wysypisku œmieci w Knyszynie zostanie wykonana w pierwszej 
dekadzie marca. Do chwili obecnej wykonano ³awy fundamentowe niezbêdne 
do zamontowania wagi.

•W dniach 25-30 stycznia 2010 r. w Knyszyñskim Oœrodku Kultury w 
Knyszynie trwa³ zorganizowany wypoczynek dla 38 osobowej grupy 
dzieciaków. W trakcie „Akcji Zima” dzieci zapozna³y siê m.in. z zasadami 
bezpiecznego wypoczynku podczas spotkania edukacyjnego z policjantami z 
KPP w Moñkach oraz odwiedzi³y Bia³ostocki Teatr Lalek.

• W dniu 20 stycznia 2010 r. na Sali Widowiskowej Knyszyñskiego Oœrodka 
Kultury w Knyszynie zorganizowano Dzieñ Babci i Dziadka. W spotkaniu 
wziêli udzia³ uczniowie klasy I Szko³y Podstawowej w Knyszynie i ich 
dziadkowie, ³¹cznie 66 osób. Organizatorem œwiêta by³a Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Knyszynie.
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- dodatki: pielêgnacyjny 181 z³; dla 
inwalidy wojennego 272 z³ ;  
kombatancki 181 z³; z tytu³u tajnego 
nauczania 181 z³; kompensacyjny 27 
z³; dla sieroty zupe³nej 340 z³
- œwiadczenie pieniê¿ne (dawniej do-
datek) dla ¿o³nierzy zastêpczej s³u-
¿by wojskowej, nie wiêcej ni¿ 181 z³
- œwiadczenie pieniê¿ne za pracê 
przymusow¹, nie wiêcej ni¿ 181 z³
- rycza³t energetyczny 139 z³
- dodatek dla osoby która ukoñczy³a 
100 lat do 2578 z³ (2717 z³)
- zasi³ek pogrzebowy 6487 z³
- wysokoœæ miesiêcznego przychodu 
powoduj¹ca zmniejszenie œwiadcze-
nia emerytalno-rentowego 30% - 973 
z³; 70% - 2271 z³; 130% - 4217 z³ 
- zasi³ek chorobowy za 1 dzieñ 10 z³
- zasi³ek macierzyñski 2825 z³
- jednorazowe odszkodowanie za 1% 
uszczerbku na zdrowiu 470 z³.

Prezes GUS og³osi³ w lutym nowe 
przeciêtne miesiêczne wynagro-
dzenie w IV kwartale 2009 r. Jego 
wysokoœæ wynosi 3243,60 z³. W 
zwi¹zku z tym, od 1 marca zostan¹ 
zwaloryzowane emerytury i renty 
rolnicze oraz renty socjalne. Najni¿-
sza emerytura pracownicza wyniesie 
706,29 z³ brutto miesiêcznie i 
wzroœnie o 4,62%. 
Waloryzacja emerytur i rent rolni-
czych polega na przemno¿eniu kwoty 
emerytury podstawowej (706,29 z³) 
przez wskaŸnik ustalony dla ka¿dego 
œwiadczenia. Waloryzacja emerytur i 
rent zostanie przeprowadzona w 
marcu 2010 r., a dla emerytur i rent 
wyp³acanych kwartalnie, w kwietniu. 

Wysokoœci œwiadczeñ ubezpiecze-
nia spo³ecznego rolników: 
- emerytura i renta podstawowa 706 z³

Zmiany emerytur i rent
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• W dniu 22 stycznia 2010 r. w budynku po by³ej szkole w Zofiówce odby³o siê 
widowisko jase³kowe w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z Zofiówki. Po 
przedstawieniu artyœci bawili siê na zorganizowanej dyskotece karnawa³owej.

• 7 lutego 2010 r. w Knyszyñskim Oœrodku Kultury w Knyszynie odby³  siê 
Powiatowy Przegl¹d Teatrów Wiejskich i Obrzêdowych 

• Knyszyñski Oœrodek Kultury w Knyszynie otrzyma³ dofinansowanie na 
z³o¿one projekty z Urzêdu Marsza³kowskiego — w wysokoœci 11000 z³, 
Starostwa Powiatowego w Moñkach — w wysokoœci 6450 z³, oraz z 
Narodowego Centurm Kultury na polsko-ukraiñsk¹ wymianê m³odzie¿y.
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 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego:

Bezp³atne turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Kierowanie na rehabilitacjê
Podstaw¹ skierowania na rehabilita-
cjê jest orzeczenie lekarza rzeczozna-
wcy, komisji lekarskiej KRUS, albo 
wniosek lekarza lecz¹cego, który 
rolnik sk³ada w oddziale regionalnym 
lub placówce terenowej Kasy. Po 
zaakceptowaniu orzeczenia lub 
wniosku, zainteresowany otrzymuje 
propozycje terminu i miejsca reha-
bilitacji, a nastêpnie skierowanie na 
turnus rehabilitacyjny. 

Pobyt na turnusie
Rehabilitacja lecznicza to 21-dniowe 
turnusy, prowadzone w profesjonal-
nych oœrodkach w miejscowoœciach 
uzdrowiskowych. Leczy siê w nich 
przede wszystkim schorzenia narz¹-
dów uk³adu ruchu i choroby uk³adu 
sercowo-naczyniowego.

Pobyt na turnusie jest bez-
p³atny, zwraca siê te¿ koszty dojazdu 
œrodkiem transportu zbiorowego. 

Pacjent zobowi¹zany jest 
jedynie do wniesienia op³aty 
miejscowej na rzecz lokalne-
go samorz¹du. 

Rehabilitacja a inne 
œwiadczenia

Poddanie siê rehabilitacji nie 
ogranicza prawa do œwiad-
czeñ z ubezpieczenia spo³e-
cznego oraz nie pozbawia 
prawa do leczenia uzdrowi-
skowego finansowanego 
przez NFZ.                           •

W 2009 r. 943 rolników z wojewó-
dztwa podlaskiego za poœrednictwem 
KRUS skorzysta³o z rehabilitacji le-
czniczej. By³y to osoby niezdolne do 
pracy, tak¿e te zagro¿one ca³kowit¹ 
niezdolnoœci¹ do pracy. 

Uprawnieni do œwiadczenia 
rehabilitacyjnego KRUS

Na rehabilitacjê lecznicz¹ kierowane 
s¹ osoby, które nie ukoñczy³y 60 lat 
(kobiety) i 65 lat (mê¿czyŸni) oraz 
spe³niaj¹ jeden z warunków: 
• podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³eczne-
mu rolników;
• podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadko-
wemu, chorobowemu i macierzyñ-
skiemu od 18 miesiêcy przed z³o¿e-
niem wniosku o rehabilitacjê;
• maj¹ prawo do okresowej renty 
rolniczej. 
Z rehabilitacji mo¿na skorzystaæ raz 
w roku. W wyj¹tkowych sytuacjach, 
co 6 miesiêcy.

Centrum rehabilitacji rolników  
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Niestety za wielowiekow¹ histori¹ Knyszyna idzie ma³o tradycji     
i zwyczajów lokalnych, nie mamy te¿ swoich specja³ów kulinar-
nych. Wielka szkoda, zw³aszcza, ¿e zdaniem niektórych history-
ków to w³aœnie od jednej z potraw wywodzi siê nazwa naszego 
miasta...

Nieknyszyñskie knysze
EWELINA SADOWSKA

F
o
t.: a

n
g
e
lfire

.co
m

Knysz nowojorski

Knysz to typowo wscho-
dnioeuropejska potrawa. 
Trudno dziœ dociec sk¹d 
siê dok³adnie wywodzi — 
jadana jest na Bia³orusi, 
Litwie i Ukrainie.

Najpopularniej-
sze na œwiecie knysze 
piecze siê chyba jednak w 
Nowym Jorku. Tam, w 
1890 r., zacz¹³ je robiæ i 
sprzedawaæ emigrant z 
Rumunii, ¿ydowski nau-
czyciel Yonah Schimmel. 
Na pocz¹tku handlowa³ 
nimi na pla¿y z obwoŸne-
go wózka. Znane z ame-
rykañskich filmów poja-
zdy na dwóch kó³kach wy-
pe³nione knyszami jeszcze w latach 
70. XX w. na ka¿dym kroku mo¿na 
by³o spotkaæ na ulicach metropolii. 
Jednym z knishmanów pos³uguj¹-
cych siê wózkiem by³, uznany przez 
nowojorczyków niemal za legendar-
nego, Ruby.

Yonah Schimmel natomiast 
postanowi³ rozwin¹æ swój biznes i 
za³o¿y³ w³asn¹ piekarniê. Prowadzi³ 
j¹ z kuzynem, a po kilku latach samo-
dzielnie. Ma³e przedsiêbiorstwo 
mieœci³o siê na Houston Street, ale w 
1910 r. Schimmel przeniós³ siê na 

1967 r. Ruby sprzedawa³ knysze z wózka na Brookly-
nie w Nowym Jorku



9

KULINARIA

Manhattan. Do dziœ zak³ad ten, razem 
z knajpk¹, gdzie oprócz knyszy 
mo¿na zjeœæ chocia¿by barszcz, 
prowadz¹ jego potomkowie. Przez 
sto lat niewiele zmieni³ siê wystrój 
(tam najwa¿niejsze s¹ knysze, a nie 
lokal), jak i wygl¹d budynku. Jego 
piêkna czerwona, ceglana fasada na 
trwa³e wpisa³a siê w krajobraz 
Manhattanu, nadaj¹c klimat okolicy i 
inspiruj¹c artystów. 

Obraz w Hedy 
Pagremanski, „Yonah Schimmel Knish Bakery”, 
1976. Piekarniê Schimmela mo¿emy te¿ zoba-
czyæ w jednym z najnowszych filmów Woodego 
Allena, „Whatever works” („Jakby nie by³o”)

Museum of the City of New York. 

Czy Knyszyn ma 
knyszowe 
korzenie?

 

Na to pytanie — tak napra-
wdê — trudno udzieliæ 
odpowiedzi. Korzeni knysza 
szuka natomiast amerykañ-
ska badaczka z Nowego 
Jorku, Laura Silver.
   Realizuje projekt, w 
którym próbuje ustaliæ sk¹d 
s i ê  wywodz¹  knysze .  
Poszuku je  Ÿ róde ³  i ch  
pochodzenia i bada d³ug¹ 
historiê przek¹ski.
   Jej dociekania zapro-
wadzi³y j¹ we wrzeœniu 
minionego roku do Knyszy-
na. Ogl¹da³a archiwalne 
fotografie, zwiedzi³a miasto 
(stacjê kolejow¹, lamus 
plebañski, dom przy ul. 
Koœcielnej oraz cmentarz 
¿ydowsk i )  i  r azem z  
towarzysz¹cym jej Toma-
szem Wiœniewskim, znanym 
bia³ostockim badaczem 
przesz³oœci i zbieraczem 
judaików, spotka³a siê z 

regionalistami: Henrykiem Stasiewi-
czem, Tomaszem Krawczukiem i 
Krzysztofem Bagiñskim.

Zachwyci³y j¹ knyszyñskie 
legendy (wœród nich te dotycz¹ce 
powstania nazwy naszej miejsco-
woœci) oraz historia miasta i losów 
jego mieszkañców. Cenne dla jej 
badañ okaza³y siê informacje, które 
zdoby³a od knyszynian, korzysta 
równie¿ z wydawanych u nas 
publikacji. 
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Po ubieg³orocznym spotka-
niu w Knyszynie, Laura Silver nadal 
kontynuuje swój projekt. Chcia³aby 
odwiedziæ Knyszyn raz jeszcze. Byæ 
mo¿e zawita tu w sierpniu lub we 
wrzeœniu tego roku. Zaproszenie do 
kontynuacji badañ w naszym mieœcie 
ju¿ dosta³a od Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta.

Krótki film z wizyty Laury 
Silver w Knyszynie mo¿na obejrzeæ 
na stronie internetowej:
http://www.youtube.com/watch?v=2
Vbxix-f37Y

Pomys³ na knyszyñskie 
knysze?

Knysze to swego rodzaju bu³eczki-
pierogi. Jada siê je samodzielnie, jako 
przek¹skê (maczaj¹c np. w mu-
sztardzie), b¹dŸ mog¹ byæ dodatkiem 

KULINARIA

do dañ miêsnych 
czy zup.
  Ciasto knysza 

wype³nia spora iloœæ 
n a d z i e n i a .  T e  
najbardziej trady-
cyjne s¹ faszerowa-
ne kasz¹ gryczan¹ 
lub ziemniakami, 
jednak pod tym 
wzglêdem mo¿na 
dawaæ upust swojej 
kulinarnej wyobra-
Ÿni do woli. 
   W piekarni 
Yonaha Schimmela 
na pocz¹tku robiono 
tylko proste knysze, 
do wyboru z kasz¹ i 
z  z iemniakami .  

Teraz sprzedawane s¹ tak¿e wype³-
niane miksem warzyw, szpinakiem, 
kapust¹, grzybami czy, u nas nie 
rozpowszechnion¹, s³odk¹ odmian¹ 
ziemniaków.

Amerykañska badaczka historii knysza, Laura Silver na 
spotkaniu w Knyszynie

Knysze z piekarni Yonaha Schimmela
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Sk³adniki ciasta: 3 szklanki m¹ki,  
5 dkg dro¿d¿y, 2 jajka, 1 ¿ó³tko, pó³ 
kostki mas³a, pó³ szklanki mleka, 
³y¿eczka cukru i soli

Sk³adniki farszu: pó³ kapusty, dwie 
cebule, pó³ kostki t³ustego twarogu, 
sól, pieprz, ³y¿ka mas³a

Wykonanie: Dro¿d¿e rozetrzeæ z 
cukrem i zalaæ podgrzanym 
mlekiem, odstawiæ do wyroœniêcia. 
Gdy rozczyn podwoi objêtoœæ, 
dodaæ m¹kê, jaja, sól oraz roztopio-
ne mas³o. Wyrabiaæ a¿ ciasto 
bêdzie sprê¿yste i nie klej¹ce, w ra-
zie potrzeby, dosypaæ m¹ki. Odsta-
wiæ do wyroœniêcia na ok. godzinê.

Kapustê poszatkowaæ, w³o¿yæ do 
garnka, zalaæ niewielk¹ iloœci¹ 
wody, dodaæ kostkê bulionow¹ i 
gotowaæ do miêkkoœci. Cebulê 
zeszkliæ na maœle, dodaæ do ugoto-
wanej i odciœniêtej kapusty, wymie-
szaæ z twarogiem. Przyprawiæ.
Z ciasta robiæ sp³aszczone kule. Na 
œrodek k³aœæ farsz, zostawiaj¹c 
margines, by móc uformowaæ brze-
gi (farsz jest na wierzchu). Ca³oœæ 
posmarowaæ ¿ó³tkiem. U³o¿yæ na 
blaszce i piec oko³o 30 minut w 
temp. 175 stopni.
Mo¿na podawaæ z gor¹cym ma-
s³em, w którym knysze namacza siê 
przed ugryzieniem.

Knysze z kapust¹

Wroc³awska knysza
Choæ brzmi podobnie, to smakuje i 
wygl¹da zupe³nie inaczej — knysz i 
knysza to dwie  ró¿ne przek¹ski. 

Knysza pochodzi z Bliskie-
go Wschodu. Tak jak pita i kebab, 
znana jest w Turcji, Armenii czy In-
diach. W Polsce sprzedawana jest 
jako fast food, któremu raczej daleko 
jest do wschodnich orygina³ów. 
Kebab zawiera gyros (miêso opieka-
ne na obrotowym ruszcie), w knyszy, 
tak jak w picie, miêso miewa te¿ 
postaæ kotletów, a do œrodka trafiaj¹ 
te¿ parówki czy ryba (tuñczyk) i star-
ty ¿ó³ty ser. Od pity mo¿e ró¿niæ siê 
kszta³tem pieczywa i jego gruboœci¹. 
Wewn¹trz knyszy niekoniecznie 
musi znaleŸæ siê miêso, obowi¹zko-
wo natomiast s¹ warzywa oraz sosy. 
Charakterystyczne jest, ¿e knysza 
jest czêsto posypywana pra¿on¹ 
cebulk¹.

Chyba tak jak w Bia³ymsto-
ku kebaby, knysze na ka¿dym kroku 
zjeœæ mo¿emy we Wroc³awiu. Serwu-
j¹ je czerwone budki, których pe³no 
wokó³ dworca, Rynku czy budynków 
wroc³awskiego Uniwersytetu.

Choæ niektórzy Wroc³aw 
ochrzcili knyszowym zag³êbiem (tak 
jak chocia¿by Olsztyn, gdzie 
sztandarowym fast foodem maj¹ byæ 
zapiekanki), to knysze mo¿na zjeœæ 
chyba wszêdzie. Spotkamy je w 
Krakowie czy Zabrzu (tam zwane s¹ 
jaroszami), a dla zainteresowanych: 
w Bia³ymstoku s¹ w budce za 
Cristalem.                                         •

Fot.: kaper.com.pl

Knysza
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Knyszyñski Oœrodek Kultury:

Akcja Zima 2009

Fot.: Iwona Wasiluk

Zajêcia plastyczne i techni-
czne odbywa³y siê na no-
wowyremontowanej  sal i  
widowiskowej Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury
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Na zajêciach ko³a plastycznego w Zofiówce dzieciaki przygotowa³y bo¿onaro-
dzeniowe przedstawienie. Na zdjêciu: scena z jase³ek

Ko³o plastyczne w Zofiówce:

Przedstawienie jase³kowe
rzedstawienie jase³kowe 
zosta³o wykonane przez dzieci Puczêszczaj¹ce na zajêcia kó³ka 

plastycznego w Zofiówce. Spotkania 
kó³ka, pocz¹wszy od listopada, 
odbywaj¹ siê regularnie dwa razy w 
tygodniu.

Efektem wspólnej pracy 
wszystkich m³odych plastyków by³a 
nagroda — wyró¿nienie — za wyko-
nanie szopki bo¿onarodzeniowej na 
Powiatowy Konkurs w Jaœwi³ach. 

Na zajêciach ko³a przygoto-
wywano równie¿ przedstawienie 
„Jase³ka”. Jego ma³a premiera odby³a 
siê 22. stycznia w budynku dawnej 
szko³y podstawowej. Na widowni 
znaleŸli siê zachwyceni rodzice oraz 
dyrektor Knyszyñskiego Oœrodka 
Kultury, Jagoda Konopko. 

Po przedstawieniu m³odzi 
artyœci bawili siê na dyskotece 
karnawa³owej.
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7 lutego w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury odby³ siê kolejny ju¿ 
Powiatowy Przegl¹d Kolêdniczy. 
Tym razem dotyczy³ on Teatrów 
Wiejskich i Obrzêdowych. 

W Przegl¹dzie wziê³o 
udzia³ szeœæ zespo³ów: dwa z 
Moniek, dwa z Goni¹dza oraz zespó³ 
z Jasionówki i knyszyñskie Ko³o-
wrotki. Prezentowa³y one ró¿n¹ 
tematykê z ¿ycia wiejskiego, m.in. 
wesele, k¹dzielnice, Wigiliê, oraz 
tradycyjne jase³ka. Z naszego 
powiatu, na Wojewódzki Przegl¹d 

Teatrów Wiejskich i Obrzêdowych 
zakwalifikowano Zespó³ Pogodna 
Jesieñ z Moniek z widowiskiem 
„Wesele”.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i kierownikom zespo-
³ów za udzia³ w Przegl¹dzie, a 
mieszkañcom Knyszyna za dzielne 
kibicowanie wszystkim aktorom. 

Przegl¹d zosta³ zrefundowany 
dotacj¹ udzielon¹ przez Powiat 
Moniecki 

Knyszyñski Oœrodek Kultury:

Powiatowy Przegl¹d Kolêdniczy
JAGODA KONOPKO
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Obrzêdy wiejskie pokazane w 
przedstawieniach teatrów z powia-
tu monieckiego 

fffffffffffffffffffffffffffff

POWIATOWE SPOTKANIA WIELKOPOSTNE

Starostwo Powiatowe w Moñkach , Parafia Rzymskokatolicka w Knyszynie oraz 
Knyszyñski Oœrodek Kultury w Knyszynie serdecznie zapraszaj¹ wszystkich 
mieszkañców Knyszyna i okolic na Spotkanie z Pieœni¹ Wielkopostn¹ w dniu           
6 marca od godziny 10:00 w Koœciele Parafialnym pod Wezwaniem Œw. Jana 
Aposto³a i Ewangelisty. 

W programie:
Godz. 10:00 – Gorzkie ¯ale
Godz. 10:40 – Droga Krzy¿owa (poszczególne Stacje Drogi Krzy¿owej 
prowadziæ bêd¹ zespo³y œpiewacze bior¹ce udzia³ w Spotkaniu)
Godz. 11:30 – wspólna modlitwa poprzez œpiewanie Pieœni Wielkopostnej

Serdecznie zapraszamy na wspóln¹ Modlitwê

Organizatorzy prosz¹ o stosowny ubiór do pory roku (koœció³ jest nieogrzewany)

Przegl¹d zosta³ zrefundowany dotacj¹ udzielon¹ przez Powiat Moniecki 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

fff

hhh

Fot.: J. Konopko
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce imienia Czes³awa 
Kudzinowskiego w Knyszynie. 
W tym roku bal studniówkowy odby³ siê w sobotê,            
13. lutego. Tegoroczni maturzyœci bawili siê razem z 
dyrekcj¹, wychowawczyni¹ Agnieszk¹ Bagiñsk¹ i kadr¹ 
pedagogiczn¹.

Studniówka 2010

Fot.: K. Bagiñski
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an Gniñski herbu Trach (u¿ywa³ 
przydomku Gnino) nale¿a³ do Jnielicznego grona zdolnych, ale 

ma³o majêtnych synów szlacheckich, 
którzy dziêki swoim umiejêtno-
œciom, pracowitoœci i sprytowi zrobili 
wielkie kariery w dawnej Rze-
czpospolitej. Jego kariera nie by³a tak 
spektakularna jak Jana Zamoyskiego, 
ale osi¹gn¹³ licz¹c¹ siê pozycjê w 
¿yciu politycznym kraju oraz id¹cy z 
tym w parze znaczny maj¹tek. By³ 
najwybitniejszym przedstawicielem 
w historii swego rodu.

Jan Gniñski (data ur. niezna-
na) by³ synem Stanis³awa (zm. w 
1647 r.) i Zofii z Cieleckich. Pocho-
dzi³ z rodziny osiad³ej w Wielkopol-
sce w powiecie koœcieñskim. O jego 
maj¹tku rodowym, wykszta³ceniu nic 
nie wiadomo. Wychowywa³ siê podo-
bno na dworze Stanis³awa Lubomir-
skiego, wojewody krakowskiego. 
Karierê polityczn¹ rozpocz¹³ jako 
starosta gnieŸnieñski od udzia³u w 
poselstwie — zosta³ wys³any w   
1645 r. przez W³adys³awa IV Wazê do 
Pary¿a po ma³¿onkê Ludwikê Mariê 

Gonzagê. Od tego roku przez 
czterdzieœci lat by³ aktywny w ¿yciu 
politycznym, wiernie s³u¿¹c czterem 
królom: W³adys³awowi IV Wazie, 
Janowi Kazimierzowi, Micha³owi 
Korybutowi Wiœniowieckiemu i 
Janowi III Sobieskiemu. W roku 
1646 po raz pierwszy by³ pos³em na 
sejm. W nastêpnych latach pos³owa³ 
wielokrotnie, aktywnie uczestnicz¹c 
w jego pracach. W latach potopu 
szwedzkiego nie uzna³, jak zrobi³o to 
wielu magnatów, w³adzy króla 
szwedzkiego Karola Gustawa, lecz 
od pocz¹tku walczy³ przeciw 
Szwedom. W 1656 r. bra³ udzia³ w 
partyzantce wielkopolskiej, a w   
1657 r. uczestniczy³ w wyprawie 
pomorskiej Stefana Czarnieckiego i 
pos³owa³ do króla duñskiego 
Fryderyka III. W 1658, 1662, 1673  
jako pose³ na sejm by³ marsza³kiem 
trybuna³u radomskiego. W 1560 r. 
zosta³ powo³any na komisarza do 
rokowañ ze Szwecj¹ i bra³ udzia³ w 
pertraktacjach w Oliwie, podpisuj¹c 
traktat pokojowy koñcz¹cy wojny ze 
Szwecj¹. Na sejmie w okresie 

POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Jan Gniñski

cz. VI
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1664/65 r. (pamiêtnym z s¹du nad 
Jerzym Lubomirskim) by³ jego 
marsza³kiem. Wybór na tê funkcjê 
by³ dowodem du¿ego zaufania ze 
strony króla Jana Kazimierza. Za 
marsza³kowanie na sejmie zosta³ 
nagrodzony w 1665 r. stanowiskiem 
podskarbiego nadwornego oraz 
starostwem radzyñskim. W latach 
1664-67 bra³ udzia³ w uk³adach z 
pos³ami rosyjskimi, a po bezpoœre-
dnim zagro¿eniu Rzeczpospolitej 
przez Turcjê zosta³ w 1667 r. wys³any 
do Szwecji, Danii, elektora branden-
burskiego i ksi¹¿¹t Rzeszy z misj¹ 
uzyskania pomocy w wojnie przeciw 
Turcji. Po powrocie do kraju w    
1668 r. zosta³ wojewod¹ che³miñ-
skim. By³ ponadto ju¿ starost¹ nakiel-
skim, grodeckim, kowalewskim i  
radzyñskim. W latach 1670-71 
znowu pos³owa³ do Rosji w celu 
uzyskania pomocy w wojnie z Turcj¹. 
Misja ta jednak nie powiod³a siê. 

Podczas elekcji w 1674 r. 
popar³ kandydaturê Jana Sobieskiego 
na króla Polski. Odt¹d zwi¹za³ siê z 
osob¹ nowego w³adcy, staj¹c siê jego 
zaufanym wspó³pracownikiem. 

W 1667 r. jako doœwiadczo-
ny uczestnik wielu misji dyplomaty-
cznych stan¹³ na czele wielkiego 
poselstwa króla i Rzeczpospolitej do 
Stambu³u w celu zawarcia ostate-
cznego traktatu pokojowego. By³a to 
najwa¿niejsza misja w jego karierze. 
Niestety zakoñczy³a siê niepowodze-
niem. Mimo pó³torarocznego pobytu 
polskiej misji w Stambule, traktat nie 
zosta³ zawarty. Wielki wezyr Kara 
Mustafa rz¹dz¹cy praktycznie Turcj¹ 
by³ wrogo nastawiony do Rzeczpo-
spolitej, a dyplomacja austriacka, 

której zale¿a³o na utrzymaniu 
napiêcia miêdzy Polsk¹ a Turcj¹, 
skutecznie torpedowa³a próby zawar-
cia traktatu pokojowego. S¹ opinie 
historyków, i¿ poselstwo polskie zo-
sta³o potraktowane w sposób wrêcz 
upokarzaj¹cy. Jedynym efektem 
pobytu Jana Gniñskiego w Stambule 
by³o wykupienie z niewoli jeñców 
polskich. Niepowodzenie misji mia³o 
dalsze donios³e konsekwencje. Pol-
ska przy³¹czy³a siê do koalicji antytu-
reckiej montowanej przez cesarstwo 
austriackie, czego efektem by³a 
odsiecz wiedeñska w 1683 r. i klêska 
Turcji. Jako jedyny minister Jan 
Gniñski towarzyszy³ królowi w bi-
twie pod Wiedniem, na tê wyprawê 
wystawi³ w³asn¹ chor¹giew. Zwyciê-
stwo nad Turkami mia³o jednak w 
dalekiej perspektywie skutki tragi-
czne dla Polski. Os³abia³o mocno 
Turcjê, która od tego momentu 
zaczê³a szybko traciæ na znaczeniu i 
wzmocni³o cesarstwo austriackie, 
które za ok. 90 lat wraz z Rosj¹ i 
Prusami przyst¹pi³o do rozbiorów 
Polski. 

Jan Gniñski od dawna zabie-
ga³ o godnoœæ podkanclerza koron-
nego. W 1679 r. zmar³a jego ¿ona — 
Dorota z Jaskólskich. Po jej œmierci 
Gniñski zrezygnowa³ ze stanowiska 
wojewody che³miñskiego i przyj¹³ 
œwiêcenia kap³añskie. W dawnej 
Rzeczpospolitej przyjêto, i¿ z dwóch 
stanowisk: kanclerza i podkanclerza 
koronnego, jedno pe³ni osoba ducho-
wna. Przyjmuj¹c stan duchowny 
Gniñski zwiêksza³ szanse na uzyska-
nie upragnionego urzêdu. I tak siê 
sta³o w 1681 r., zosta³ wówczas mia-
nowany podkanclerzem koronnym. 
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Dziêki temu stanowisku zacz¹³ od-
grywaæ bardziej znacz¹c¹ rolê polity-
czn¹, zw³aszcza i¿ mia³ du¿e zaufanie 
króla Jana Sobieskiego. Niestety nie 
cieszy³ siê d³ugo uzyskanym stano-
wiskiem — zmar³ w 1685 r.

Jak ju¿ pisa³em w poprze-
dnim odcinku, Jan Gniñski w 1676 r. 
za kwotê 453.444 z³ wykupi³ staro-
stwo knyszyñskie z r¹k Orsettich. 
Ponadto wp³aci³ do skarbu Rzeczpo-
spolitej kwotê 100 tys. z³. Wy³o¿enie 
takich sum œwiadczy, i¿ Gniñski 
dorobi³ siê na dzia³alnoœci publicznej 

du¿ego maj¹tku. W dowód wdziê-
cznoœci, na mocy poni¿szej uchwa³y 
sejmu Rzeczpospolitej, otrzyma³ w 
u¿ytkowanie na osiem pokoleñ 
swoich potomków s taros two 
knyszyñskie.

Exemptio Knyszyna
„34. Poniewa¿ Knyszyn y Goni¹dz, ze 
wszystkiemi przyleg³oœciami dobra 
Rzeczposp. w Podlaskim Woiewo-
dztwie le¿¹ce, summ¹ princypaln¹ 
pi¹ci kroæ sto tysiêcy, piêcidziesi¹t 
trzech tysiêcy, czterech set czterdzie-
s tu czterech z ³otych,  groszy 

Po uzyskaniu stanowi-
ska podkanclerza Jan 
Gniñski uzna³, i¿ musi 
mieæ godn¹ tego stano-
wiska siedzibê. W 1681 r. 
naby³ w Warszawie pa-
³ac, zwany obecnie pa³a-
cem Ostrogskich i roz-
pocz¹³ jego rozbudowê 
wg projektu s³awnego 
architekta Tylmana z Ga-
meren. Po œmierci Gniñ-
skiego rozbudowê za-
koñczy³, ale w znacznie 
skromniejszej wersji, 
jego syn Jan. W 1720 r. 
pa³ac przeszed³ w rêce 
ordynatów Zamoyskich. 
We wrzeœniu 1944 r. zo-
sta³ spalony, a zrekon-
struowano go w latach 
1949-1959. Od 1955 r. 
stanowi³ siedzibê Towa-
rzystwa im. Fryderyka 
Chopina i skromnego 
muzeum. Kilka lat temu 
zapad³a decyzja o grun-
townym remoncie pa³acu 
Gniñskich-Ostrogskich i 
utworzenia w nim Insty-

tutu im. Chopina oraz muzeum. 1. marca 2010 r., dok³adnie w dwusetn¹ rocznicê urodzin wielkiego 
kompozytora, z udzia³em najwy¿szych w³adz, zostanie otwarte nowoczesne muzeum jego imienia. 
Jest to projekt nie maj¹cy odpowiednika w kraju, a mo¿e i w Europie — naszpikowane elektronik¹ 
cacko z ekspozycj¹ bezcennych chopinaliów, dostosowane do potrzeb indywidualnego odbiorcy. 
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tysiêcy, pi¹cidziesi¹t y trzech tysiêcy, 
czterech set, czterdziestu y czterech 
z³otych, groszy dwudziestu y iednego, 
pieniêdzy dziwi¹ciu; perocto 
advitalitates,na dobrach pomienio-
nych, Knyszynie y Goni¹dzu, wsiach, 
y folwarkach, y z przyleg³oœciami nic 
nie excypui¹c, by³a extenuowana, y 
wytrzymana. Po expiracyi zaœ, 
oœmiorga do¿ywocia potomkow y 
sukcessorow, pomienionego Wielm. 
Iana Gniñskiego Woiewody Che³miñ-
skiego, summa originalna, ma 
upadaæ, y dobra specyfikowane, do 
dyspozycyi Krolow Polskich Sukces-
sorow naszych, wracaæ siê mai¹, 
iuribus nostris osobliwie iure 
patronatus oneribus Reipublicae 
quarta et hibernis, iako teraz p³ac¹, 
per omnia salvis.” 

Osiem pokoleñ sukcesorów 
Jana Gniñskiego u¿ytkowa³o dobra 
knyszyñskie a¿ do drugiej wojny 
œwiatowej. Nale¿y podkreœliæ, i¿ 
sukcesorzy Jana Gniñskiego nigdy 
nie byli w³aœcicielami dóbr (co nie 
jest powszechnie wiadome) a tylko 
u¿ytkownikami. 

Przyjmuje siê, i¿ owe osiem 
pokoleñ nie zaczyna siê od Jana 
Gniñskiego, ale od jego potomstwa. 
Jan Gniñski najpewniej u¿ytkowa³ 
starostwo knyszyñskie od 1676 r., do 
œmierci w 1685 r. Niewykluczone, i¿ 
wczeœniej przekaza³ je synowi 
Janowi. Nieznana jest data przejêcia 
starostwa przez syna. O pokoleniach 
sukcesorów Jana Gniñskiego dzie-
dzicz¹cych starostwo knyszyñskie 
pisali w swoich publikacjach m.in. 
Józef Maroszek, Henryk Stasiewicz, 
Anna Malesiñska i Martyna Bielska. 

dwudziestu y iednego, pieniêdzy 
dziewi¹ci; na gwa³town¹ Rzeczypo-
spolitey potrzebê, in fundamento 
konstytucyi anni 1659 o zaci¹gnieniu 
summ na  dobra  Rzeczposp .  
postanowioney, przez skarb y 
kommissy¹ Lwowsk¹ zaci¹gnion¹, y 
assekurowan¹; tak¿e przez Seym, 
anni 1662 liquidowan¹, y tam¿e in 
recessu rati habitam y specyfikowa-
n¹, onerowane: Wielmo¿ny Ian 
Gniñski, Woiewoda Che³miñski, 
realiter wykupi³, y summa pomienio-
na, przez Urodzonych Orszetych, 
temu y sukcessorom iego, cum jure 
possessorio, na Knyszynie y Goni¹-
dzu, pod Seym teraŸniejszy, iest w 
aktach legitime przyznana, z którey 
summy sto tysiêcy z³otych Polskich, 
pomieniony Wielmo¿ny Woiewoda 
realiter defalkowa³, y Rzeczypospoli-
tey darowa³, religuum zaœ summy 
originalney to iest, czterech kroæ sto 
tysiêcy, piêcidziesi¹t trzech tysiêcy, 
czterech set czterdziestu czterech 
z³otych, groszy dwudziestu jeden, 
pieniêdzy dziewi¹ci, per extenuatio-
nem wytrzymaæ pozwoli³. Tedy My 
zawdziêczai¹c, do pierwszych iego 
wielkich in Republica zas³ug recens 
hoc meritum, exemptionem in 
exe tenua t ionem zamien ia i¹c  
pomienionego Wielmo¿nego Iana 
Gniñskiego, Woiewody Che³miñskie-
go, potomkom, y sukcesorom, na 
Knyszynie y Goni¹dzu, y przyleg³o-
œciach do nich, in genere et specic 
nunc et ex antiguo nale¿¹cych 
oœmioro do¿ywocia, per lineam 
desendentem, po sobie id¹cych, 
assekurniemy, nadawamy, y postana-
wiamy: aby oryginalna summa 
pomieniona; czterech kroæ sta 



21

Ka¿dy z tych autorów podawa³ inny 
sk³ad oœmiu pokoleñ. Nie bêdê 
zajmowa³ siê opisywaniem ró¿nic w 
wersjach wspomnianych historyków, 
lecz chcia³bym przedstawiæ w³asn¹, 
najbardziej prawdopodobn¹: 
I Synowie Jana Gniñskiego, wojewo-
dy che³miñskiego:
- Jan Gniñski (1655-1703), zmar³ 
bezpotomnie
- W³adys³aw Gniñski.
II Córka W³adys³awa Gniñskiego — 
Konstancja Gniñska (zm. 1757), 
¿ona Piotra Jana Czapskiego (1685-
1737) wojewody pomorskiego, któ-
remu dobra knyszyñskie wnios³a w 
posagu.
III Synowie Konstancji Gniñskiej i 
Piotra Jana Czapskiego:
- Tomasz Czapski (1711-1784), 
¿onaty z Mari¹ Czapsk¹;
- Pawe³ Tadeusz Czapski (1721-
1783).
IV Córki Tomasza i Marii Czapskich: 
- Urszula (1748-1782), od 1777 r. 
¿ona Stanis³awa Ma³achowskiego 
(1736-1809);
- Konstancja (1750-1791), ¿ona 
Dominika Radziwi³³a (1754-1798), z 
którym rozwiod³a siê w 1784 r. i 
ponownie wysz³a za m¹¿ za szwagra 
Stanis³awa Ma³achowskiego.
V Córka Konstancji i Dominika 
Radziwi³³ów — Maria Urszula Ra-
dziwi³³ (1777-1872), od 13.03.1803 r. 
¿ona Wincentego Krasiñskiego, 
któremu wnios³a w posagu starostwo 
knyszyñskie.
VI Syn Urszuli i Wincentego 
Krasiñskich — Zygmunt Krasiñski 
(1812-1853), ¿onaty z El¿biet¹ 
(Eliz¹) Branick¹ (1820-1876).
VII Dzieci Zygmunta i El¿biety 
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Krasiñskich:
- W³adys³aw Krasiñski (1844-1873) 
o¿eniony z Ró¿¹ Potock¹ (1849-
1937);
- Maria Beatrix Krasiñska (1850-
1884), od 1877 r. ¿ona Edwarda 
Raczyñskiego.
VIII Dzieci W³adys³awa i Ró¿y 
Krasiñskich:
- Adam Krasiñski (1871-1909), zmar³ 
bezpotomnie;
- El¿bieta Krasiñska (1872-1906), 
zamê¿na z Janem Tyszkiewiczem 
(1867-1903);
- Syn Edwarda i Marii Beatrix 
Raczyñskich — Karol Roger 
Raczyñski (1878-1946).

Nie podajê czasookresów, w 
których poszczególne pokolenia by³y 
u¿ytkownikami starostwa, poniewa¿ 
w wielu wypadkach nie s¹ znane daty 
rozpoczêcia, czy te¿ zakoñczenia 
u¿ytkowania. W poprzednich publi-
kacjach pisa³em, i¿ w okresie miê-
dzywojennym g³ównym zarz¹dzaj¹-
cym dóbr knyszyñskich by³ Jan 
Micha³ Tyszkiewicz (1896-1939), 
który wraz z siostr¹ Zofi¹ Czartory-
sk¹ otrzymywa³ gros dochodów. Jan 
Tyszkiewicz oraz Zofia Czartoryska 
byli dzieæmi El¿biety i Jana Tyszkie-
wiczów. Byli ju¿ dziewi¹tym pokole-
niem potomków Jana Gniñskiego. 

Przed II wojn¹ œwiatow¹ 
by³o wiadome, i¿ na Karolu Rogerze 
Raczyñskim koñczy siê ósme 
pokolenie u¿ytkowników dóbr. Aby 
umo¿liwiæ uzyskiwanie dochodów 
przez Jana Tyszkiewicza i Zofiê 
Czartorysk¹ ustalono, i¿ bêdzie 
odbywaæ siê w formie dzier¿awy. Za 
dzier¿awê najcenniejszej czêœci dóbr 
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tj. rybo³óstwa, gospodarstwa rolnego 
i lasów o ³¹cznej powierzchni 1971 ha 
p³acili oni symboliczny czynsz w 
kwocie 600 z³ rocznie. 

Wróæmy do potomstwa Jana 
Gniñskiego, które by³o pierwszym 
pokoleniem u¿ytkowników staro-
stwa knyszyñskiego. Jan Gniñski z 
Zofi¹ Jaskólsk¹ mieli piêcioro dzieci: 
trzech synów: Jana, Jana Benedykta 
Chryzostoma i W³adys³awa oraz 
dwie córki: Annê Franciszkê i 
Konstancjê Dorotê. Jan Gniñski by³ 
troskliwym ojcem. Sam robi¹c karie-
rê dba³ równie¿ o kariery swoich 
dzieci. Znacz¹c¹ pozycjê w ¿yciu 
politycznym osi¹gnêli jego synowie 
Jan i Jan Chryzostom Benedykt.

Ju¿ przed 1677 r. marsza³kowa³ na 
sejmiku che³miñskim. W latach 
1 6 7 7 - 1 6 7 8  w z i ¹ ³  u d z i a ³  w  
opisywanym wczeœniej poselstwie do 
Turcji, w orszaku ojca pe³ni¹c 
funkcjê pisarza poselstwa. Po 
powrocie do kraju w 1678 r. zosta³ 
wojewod¹ czerninowskim. W 1679 r. 
pos³owa³ do Moskwy, a w 1683 r. 
zosta³ wys³any w poselstwie do 
Francji, Anglii, Holandii w celu 
uzyskania pomocy w wojnie z Turcj¹. 
W 1685 r.  zosta³  wojewod¹ 
brac³awskim, a w 1694 r. wojewod¹ 
pomorskim. W 1680 r. przyj¹³ od ojca 
starostwo radzyñskie, które nastêpnie 
zamieni³ z bratem W³adys³awem na 
grodeckie. By³ pierwszym po ojcu 
u¿ytkownikiem starostwa knyszyñ-
skiego. Jak podaje Anna Laszuk, w 

1688 r. Jan Tobiasz Brzozowski naby³ 
od Jana Gniñskiego i jego ¿ony Tere-
sy Potockiej folwark Potoczyzna, 
Szpakowo, Bagno wraz  z wsiami w 
starostwie knyszyñskim za sumê 
prawie 40 tys. florenów. By³o to 
jednak niezgodne z warunkami 
u¿yczenia dóbr starostwa na mocy 
uchwa³y sejmowej. W póŸniejszych 
latach transakcja ta zosta³a anulowa-
na, poniewa¿ folwarki te wystêpuj¹ w 
wykazach zasobów starostwa. Jan 
Gniñski zmar³ bezpotomnie w 1703 r. 
W 1704 r. wdowa Teresa, która mia³a 
zagwarowane do¿ywocie na staro-
stwie knyszyñskim wysz³a za m¹¿ za 
Tomasza Józefa Zamoyskiego, nadle-
œniczego knyszyñskiego, V ordynata 
zamojskiego. Wesele odby³o siê w 
Knyszynie. Po wyjœciu za m¹¿ straci-
³a do¿ywocie, a dobra starostwa prze-
sz³y prawdopodobnie na brata W³a-
dys³awa i nastêpnie na jego córkê 
Konstancjê. 

Zosta³ przeznaczony do stanu ducho-
wnego. Jak pisze jego z³oœliwy bio-
graf „Zdolnoœci miernych lecz 
aspiracji du¿ych. W ci¹gu ¿ycia nie-
wiele zdzia³a³ tak na niwie polity-
cznej jak i w pracy duszpasterskiej. O 
zaszczyty jednak i dostojeñstwa do 
œmierci siê ubiega³”. Dziêki protekcji 
ojca w 1663 r. zosta³ proboszczem, 
mia³ wtedy 15 lat, a w 1669 r. opatem 
komendatoryjnym cystersów w 
W¹growcu. Na sejmie koronacyjnym 
Jana III Sobieskiego w 1676 r. zosta³ 

Jan Gniñski (syn)
(1655-1703)

Jan Chryzostom Benedykt
Gniñski

(1648-1715)
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referendanem koronnym. W 1687 r. 
dosta³ biskupstwo kamienieckie. Pod 
wzglêdem presti¿u i dochodów by³o 
to marne biskupstwo, poniewa¿ 
le¿a³o na pograniczu Polski i Turcji i 
jego tereny ci¹gle by³y naje¿d¿ane 
przez Turków, Tatarów, Kozaków. W 
1687 r. by³o zajête przez Turcjê i 
dlatego Gniñski nie wyœwiêca³ siê na 
biskupa. Zrobi³ to dopiero w 1700 r., 
kiedy na mocy pokoju kar³owickiego 
Podole zosta³o opuszczone przez 
Turków i diecezja zosta³a ponownie 
restaurowana. Diecezj¹ zajmowa³ siê 
jednak ma³o, powierzaj¹c duszpas-
terstwo sufraganowi che³mskiemu 
Janowi D³u¿ewskiemu. Ruina dóbr 
biskupich, spowodowana powsta-
niem kozacko-ch³opskim oraz 
³upiestwem wojsk przemaszerowu-
j¹cych w czasie wojny pó³nocnej zu-
pe³nie zniechêci³y Gniñskiego do 
dalszej pracy jako biskupa kamienie-
ckiego. Zacz¹³ ponownie czyniæ 
bezskuteczne staranie maj¹ce na celu 
otrzymanie bardziej intratnego 
stanowiska (biskupstwo warmiñskie, 
probostwo miechowskie, biskupstwo 
che³miñskie). Kiedy odmówiono mu 
w 1715 r. wakuj¹cego po Janie Tarle 
biskupstwa poznañskiego, zmar³ w 
rozgoryczeniu w W¹growcu. 

Oprócz tego i¿ by³ starost¹ gróde-
ckim a nastêpnie po zamianie sta-
rostw z bratem — starost¹ radzyñ-
skim oraz zostawi³ córkê Konstancjê, 
nic o nim nie wiadomo. Wobec bez-
potomnej œmierci Jana Gniñskiego, 
Konstancja odziedziczy³a starostwo 

knyszyñskie, które wnios³a w posagu 
wychodz¹c za m¹¿ za Piotra Jana 
Czapskiego. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ 
Konstancja by³a jedynaczk¹ lub te¿ 
jej rodzeñstwo wczeœniej zmar³o. 

Jak¿e krótko trwa³a œwie-
tnoœæ rodu Jana Gniñskiego, ponie-
wa¿ ju¿ na synach skoñczy³ siê ród po 
mieczu. Synowie nie zapewnili ci¹-
g³oœci rodu, ani nie zrobili wielkich 
karier. Ze wzglêdu na pamiêæ ojca 
król Jan III Sobieski dba³ o nich. Po 
jego œmierci i objêciu w³adzy przez 
Augusta II Sasa zupe³nie przestali siê 
liczyæ w ¿yciu politycznym kraju. 

Z córek Jana — Konstancja 
Dorota by³a ksiê¿n¹ cysterianek w 
O³oboku, natomiast Anna Franciszka 
wysz³a za m¹¿ za Marcina Zamoy-
skiego. Po bezpotomnej œmierci III 
ordynata zamojskiego Jana „Sobie-
pana” Zamojskiego, trwa³y d³ugie i 
skomplikowane rozgrywki o przejê-
cie ordynacji. Ostatecznie, najpe-
wniej nie bez pomocy Jana Gniñskie-
go wojewody che³miñskiego, IV 
ordynatem zosta³ przysz³y m¹¿ jego 
córki Anny Franciszki — Marcin 
Zamoyski . 

Literatura:
Polski S³ownik Biograficzny, tom VIII;
Henryk Stasiewicz, Knyszyn i ziemia 
knyszyñska;
Wolumina Legum, tom V;
Urszula Augustyniak, Historia Polski 
1572-1795, PWN Warszawa 2008;
Anna Laszuk Zaœcianki i Królewszczy-
zny. Struktura w³asnoœci ziemskiej w woj. 
podlaskim w II po³owie XVII w., BTN 
Warszawa 1998.

W³adys³aw Gniñski
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Historia, a w szczególnoœci badania genealogiczne dotycz¹ce 
w³asnej rodziny, s¹ pasj¹ wielu ludzi. Liczni spoœród nas chcieliby 
poznaæ dzieje w³asnego rodu, dotrzeæ do korzeni, odnaleŸæ przod-
ków. Takim pasjonatem okaza³ siê równie¿ WIES£AW KNYSZYÑ-
SKI, który nie tylko stworzy³ szczegó³owy wywód genealogiczny 
rodu Knyszyñskich, lecz tak¿e wysun¹³ w³asn¹ tezê dotycz¹c¹ 
powstania podlaskiego Knyszyna w okresie panowania króla 
Kazimierza Jagielloñczyka, jesieni¹ 1450 roku.

700-lecie rodu Knyszyñskich 
i alternatywna historia lokacji miasta

URSZULA SIDORSKA

 badañ Wies³awa Knyszyñ-
skiego, autora opracowania Z„700-lecie rodu Knyszyñ-

skich”, wynika, ¿e protoplast¹ tego 
rodu by³ Piotr z Knyszyna. O jego 
istnieniu dowiadujemy siê jedynie z 
dokumentów, na których wystêpuj¹ 
jego synowie: Micha³ i Tomek.

Knyszyñscy w Ma³opolsce
By³ to ród pochodz¹cy z Ma³opolski 
(herbu Jelita, zawo³ania Nagody), a 
ma³opolski Knyszyn by³ wsi¹ w 
powiecie proszowskim. Obecnie jest 
to przysió³ek w województwie 
œwiêtokrzyskim. Wywód genealogi-
czny siêga pierwszej po³owy XIV w. 
najstarsza jego czêœæ przeprowadzo-
na zosta³a przez Tomka z Knyszyna 
(najpewniej syna nie protoplasty rodu 
Piotra, ale jego brata), który pra-
wdopodobnie chc¹c za³o¿yæ osadê, 
musia³ (co w tamtym czasie by³o 
konieczne) udowodniæ pochodzenie 
szlacheckie. 

Na terenach Wielkopolski

W 1522 r. nie by³o ju¿ ¿adnego przed-
stawiciela rodziny Knyszyñskich w 
Ma³opolsce. Natomiast pierwsza 
wzmianka o tym rodzie na terenach 
Wielkopolski to rok 1387. Autor 
twierdzi, ¿e nieznany z imienia 
Knyszyñski przyby³ z Ma³opolski 
wraz z wojskami króla W³adys³awa 
£okietka na odsiecz w Wielkopolsce, 
gdzie pozosta³ zak³adaj¹c kolejn¹ 
osadê o nazwie Knyszyn. Knyszyñ-
scy w Wielkopolsce pieczêtowali siê 
herbem Przosna (Przoœna).

Ostatnie zapisy dotycz¹ce 
osady Knyszyn w Wielkopolsce (15 
km. na pó³nocny zachód od Starego 
Rynku w Poznaniu) pochodz¹ z   

Herb Jelita
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1902 r., a na mapie topograficznej z 
1950 r. pozosta³ jedynie œlad po 
istniej¹cej kiedyœ wsi. 

Knyszyñscy na Podlasiu
i za³o¿enie osady  

Wszystkie fakty wskazuj¹ na to, i¿ 
podlaski Knyszyn zosta³ za³o¿ony 
przez Miko³aja Radziwi³³a. Wies³aw 
Knyszyñski odnajduje jednak inne, 
œwiadcz¹ce o zupe³nie ró¿nej 
sytuacji: „Pierwszy istotny fakt, to 
istnienie rodu Knyszyñskich ju¿ na 
pocz¹tku XIV w., który zak³ada³ 
kolejne osady maj¹ce w nazwie 
s³owo Knyszyn. W Ma³opolsce, w 
1443 r. bracia rodzeni Tomek, Piotr i 
Florian z Knyszyna dziel¹ dobra w 
Knyszynie i Woli Knyszyñskiej na 3 
równe czêœci.” Autor uwa¿a, i¿ w 
Sandomierzu zapad³a decyzja o po-
wstaniu nowej osady Knyszyn na 
Podlasiu „25 czerwca 1450 r. Tomko 
z Knyszyna (Tomko de Knichin) w 
Ma³opolsce dowodzi szlachectwa. 
Prawdopodobnie jesieni¹, gdy król 
jest na Litwie, powstaje osada Kny-
szyn. Lokalizacja osady, wg mnie, nie 
jest przypadkowa. Oczywiœcie mu-
sia³a powstaæ w obszarze dotychczas 
niezagospodarowanym, ale jak s¹dzê 
Knyszyn mia³ spe³niaæ od samego 
pocz¹tku dwie podstawowe role — 
byæ alternatywnym dla Tykocina 
punktem podró¿nym króla na Litwê, 
a tak¿e dostarczaæ osoczników na 
polowania. St¹d lokalizacja w bezpo-
œrednim zapleczu dworu w Wojdy-
³ówce i tu¿ obok Tykocina. Trzeba 
pamiêtaæ, ¿e Gaszto³d jest od mo-
mentu koronacji króla w opozycji i 
jego niechêæ do króla narasta. Pra-
wdopodobnie król podró¿uj¹c jak 
widaæ doœæ czêsto na Litwê, z oczy-

wistych powodów nie chcia³ korzy-
staæ z niechêtnej goœciny w Tykocinie 
u Gaszto³da, byæ mo¿e nie chcia³ w 
ogóle spotykaæ siê z nim. Tykocin w 
tamtym czasie by³ ostatnim punktem 
na trasie do Grodna, za którym rozpo-
œciera³ siê olbrzymi obszar puszcz. 
Wymiana zaprzêgów by³a wiêc nie-
odzowna. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e 
król by³ namiêtnym myœliwym i po-
lowa³ w puszczach litewskich bardzo 
czêsto. (…) Wg mnie, osada Knyszyn 
powsta³a jako zaplecze dworu 
myœliwskiego w Wojdy³ówce i nie 
nale¿y jej uto¿samiaæ z tym dworem. 
Jest prawdopodobne, ¿e powsta³a nad 
rzek¹ Nereœl¹.”

Pierwszy koœció³ w Knyszynie
Tak¿e powstanie pierwszego koœcio-
³a w Knyszynie, wg Wies³awa Kny-
szyñskiego, nale¿y upatrywaæ je-
szcze przed fundacj¹ Miko³aja Radzi-
wi³³a z 1520 r.: „Jak mniemam, pier-
wszy koœció³ w Knyszynie powsta³ z 
potrzeb duchowych osadników, a nie 
jako zamierzony przez jej fundatora 
kolejny etap rozwoju i jego powsta-
nie przypisywa³bym pierwszym 
osadnikom. Powsta³y przy niej 
cmentarz, by³ jak s¹dzê w³aœnie 
miejscem pochówku pierwszych 
osadników.” Zdaniem autora opraco-
wania koœció³ parafialny znajdowa³ 
siê w Woli Knyszyñskiej, a nie w 
Knyszynie. Knyszyn nale¿a³ do tej 
parafii od czasu jej powstania (nie 
figuruje jeszcze w rachunkach 
œwiêtopietrza z lat 1373-1374). 

Podlascy Knyszyñscy
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e rodzina 
Knyszyñskich przetrwa³a jedynie na 
Podlasiu. Z badañ, które prze-
prowadza³ Wies³aw Knyszyñski w 
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ajstrowanie przy obowi¹-
zuj¹cej wersji dziejów jest Mcokolwiek ryzykowne. 

Gdy jednak opinie uznanych 
historyków nazbyt rozmijaj¹ siê z 
lokaln¹ tradycj¹, mo¿na pokusiæ siê o 
jej przypomnienie. Ujawniam taki 
pogl¹d wierz¹c, ¿e odrobinka 
fermentu nie zaszkodzi, a mo¿e 
pobudziæ skromne obecnie zaintere-
sowanie m³odzie¿y histori¹. Stano-
wiæ to powinno inspiracjê, w efekcie 
której udzia³em m³odych poszuki-
waczy mog¹ byæ znacz¹ce odkrycia. 

Nie³atwo znaleŸæ w kraju 
drugie takie miejsce jak Knyszyn i je-
go najbli¿sze okolice. Miejsce, które 
niegdyœ by³o na ustach ca³ej Rzecz-
pospolitej, obecnie jest prawie nie-
znane. Oœmielam siê tak twierdziæ, 
poniewa¿ usi³uj¹c dociec prawdy o 
„legendarnej” — 3000 koni — sta-
dninie Zygmunta Augusta wielokro-
tnie przemierzy³em tereny okalaj¹ce 
ze wschodu i po³udnia miasteczko. 
Pomimo, ¿e od czasów œwietnoœci 
minê³o 350 lat (zaledwie?) nie uda³o 

latach 2005-2007 prawie wszyscy z 
najstarszego pokolenia, z którymi 
uda³o mu siê skontaktowaæ, nosz¹cy 
nazwisko Knyszyñski/a deklarowali 
korzenie podlaskie. Ponadto nazwi-
sko, choæ tak nielicznie ju¿ wystêpu-
j¹ce w Polsce, zachowa³o jednolite 
brzmienie w Ma³opolsce, Wielkopol-
sce i Podlasiu.

Sk¹d nazwa Knyszyn?
Interesuj¹ce s¹ tak¿e dociekania 
zmierzaj¹ce do ustalenia najbardziej 
prawdopodobnej etymologii nazw 
osad Knyszyn, czy ich Ÿród³em jest 
czasownik „knysaæ”, czy te¿ rze-
czownik „knysz”. Zgodnie z legend¹, 
nazwa Knyszyn pochodzi od s³owa 
knysz, którym nazywano bu³kê, lub 
pieróg z cebul¹. Autor opracowania o 
rodzie Knyszyñskich snuje przypu-
szczenia co do pochodzenia nazwy 
miasta od czasownika knysaæ, czyli 
mieszaæ, rozrzucaæ, w³óczyæ siê, 
poruszaæ siê. 

Prze³omowe tezy czy fantazje?
Wies³aw Knyszyñski tworz¹c 
opracowanie pt. „700-lecie rodu 
Knyszyñskich” wykorzysta³ liczn¹ 
bibliografiê, na któr¹ sk³ada³a siê 
literatura, jak i materia³y o charakte-
rze Ÿród³owym. Ka¿d¹ sw¹ tezê 
popar³ odpowiednimi dokumentami. 
Jak sam stwierdzi³, to co napisa³ jest 
doœæ dalekie od dotychczasowych 
pogl¹dów historyków. Pozostaje 
wiêc teraz odpowiedŸ na pytanie: 
Czy to zawodowi historycy nie 
dotarli do wielu Ÿróde³ dotycz¹cych 
obszarów Podlasia, lub nie potrafili 
ich zinterpretowaæ, czy te¿ pasjona-
towi zabrak³o obiektywnego i racjo-
nalnego podejœcia do odszukanych 
informacji?      

JERZY MIROS£AW 
P£ACHECKI

Stara-nowa 

grobla

 •
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siê odnaleŸæ choæby œladu minionej 
wspania³oœci. Nie potrafi³em zlokali-
zowaæ miejsc, na których pobudowa-
ny by³ ogromny kompleks stajenny. 

Wœród podmok³ych ³¹k w 
dolinie Jaskranki zachowa³ siê tylko 
rozkopywany w³aœnie wzgórek — 
pozosta³oœæ wielkiej grobli. To bar-
dzo ma³o, ale mo¿e stanowiæ oparcie 
dla pogl¹du, jaki wyrobi³em sobie 
badaj¹c temat królewskich stajen. 

Dla porz¹dku wypada przy-
pomnieæ, ¿e po œmierci króla Zy-
gmunta Augusta starost¹ knyszyñ-
skim zosta³ Jan Zamoyski, a nastê-
pnie jego syn Tomasz. Jan odresta-
urowa³ kompleks dworski mieszcz¹c 
w nim swoj¹ rezydencjê. Zaprasza³ tu 
kolejnych monarchów, jednak z 
jakichœ powodów ani Stefan Batory, 
ani Zygmunt III nie skorzystali z jego 
goœcinnoœci. 

W czasach potopu (1655-
1657) zabudowania dworca ostatnie-
go Jagiellona oraz jego koniuszni 
uleg³y zniszczeniu. W przewa¿aj¹cej 
wiêkszoœci by³y z drewna, jednak 
sklepy, piwnice, kominy i piece, a w 
czêœci stajnie (rozmiary wielkiej no-
wej 13,5 x ok. 150 m) wykonano z ce-
g³y i polnego kamienia. Przy staj-
niach znajdowa³y siê ³atwe do zloka-
lizowania nawet po wielu latach gno-
jowniki. Na skraju kamienistej jamy 
(tzw. G³êboki Zdrój) sta³y w po³owie 
murowane wiatraki zabezpieczaj¹ce 
funkcjonowanie akweduktu. Rodzi 
siê pytanie: dlaczego po tak ogrom-
nym kompleksie nie zosta³ ¿aden 
œlad, skoro w nieodleg³ej Wodzi³ów-
ce zachowa³y siê œwietnie „staro¿y-
tne” fundamenty, jak twierdz¹ niektó-
rzy, pozosta³oœæ dworca Wojdy³³y? 

Le¿¹ce na p³d.-wsch. od 
Knyszyna morenowe wzgórza to 
absolutny rarytas dla lokowania tam 
zabudowy. Wype³niaj¹ wszystkie 
warunki idealnej lokalizacji: wysoko 
po³o¿ony, suchy, obfituj¹cy w wodê 
teren. Zaakceptowanie obowi¹zuj¹-
cego teraz pogl¹du, ¿e umieszczono 
tam jedynie zespó³ stajenny oznacza-
³oby brak wiary w umiejêtnoœæ logi-
cznego myœlenia naszych przodków.

Rozlokowanie kompleksu 
stajennego i wozowni w odleg³oœci 
ok. 2 km od rezydencji by³oby ewe-
nementem. Wszystkie znane lokacje 
mieszcz¹ tak¹ zabudowê w pobli¿u 
domów, dworów, pa³aców. Podobnie 
(potwierdzaj¹ to zapisy w inwenta-
rzach) by³o z sadzawkami. Dlaczego 
to wszystko, co zawsze stanowi³o 
integraln¹ ca³oœæ zabudowy dwor-
ców w tym przypadku mia³o byæ 
porozdzielane stawem, groblami, 
traktami i czym tam jeszcze? 

Elementem, który wyraŸnie 
nie pasuje do sporz¹dzonej przez 
historyków knyszyñskiej uk³adanki 
by³a „nowa grobel”. W opisach dzie-
jów miasteczka mo¿na znaleŸæ twier-
dzenie, ¿e ju¿ wczeœniej znajdowa³a 
siê tam stara, a na niej droga. Nie 
budzi to zastrze¿eñ w przeciwieñ-
stwie do tego, co dalej pisano na ten 
temat. Otó¿ twierdzi siê, ¿e nowa 
grobla usypana zosta³a w celu 
wygodnego przeganiania po niej koni 
z umieszczonej na morenowych 
wzgórzach stadniny(?) na pastwiska 
wzd³u¿ rzeki Nereœl. 

Dla malarza by³by to widok 
zachwycaj¹cy, godny utrwalenia na 
p³ótnie. Dla praktycznych ludzi cza-
sów renesansu koncept absurdalny. 
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Istniej¹cy do teraz fragment 
grobli ma jeszcze znaczn¹ wysokoœæ 
i ponad 12 m szerokoœci. Na sporz¹-
dzonej w koñcu XVIII w. mapie by³a 
wyraŸnie zaznaczona. W oparciu o tê 
mapê oraz po dokonaniu wizji lokal-
nej mo¿na wnioskowaæ, ¿e ci¹gnê³a 
siê na d³ugoœci ponad 2 km od 
morenowego wzgórza do „Wielkiej 
drogi wileñskiej”. Koszty takiego 
przedsiêwziêcia by³y chyba wy¿sze 
od tych, jakie zosta³y poniesione przy 
budowie ca³ego 
kompleksu sta-
jennego. 

N o w a  
grobla przecina³a 
najszersz¹ w tej 
czêœci dolinê rze-
ki Jaskranki. Wa-
¿ne jest to, ¿e 
znajdowa³a siê w 
miejscu tej sta-
rej, skleconej i 
usypanej jeszcze 
za Miko³aja Ra-
dziwi³³a. Wielki 
to musia³ byæ 
wizjoner, skoro przewidzia³, ¿e pó³ 
wieku póŸniej rzecz oka¿e siê 
przydatn¹, gdy polski monarcha 
zechce ganiaæ tamtêdy swoje konie. 

Mo¿liwe, ¿e wiêcej ni¿ siê 
s¹dzi, prawdy mieœci legenda o tym, 
i¿ rezydencja litewskiego magnata 
(Radziwi³³a), póŸniej obiekt szcze-
gólnego zainteresowania królowej 
Bony i ulubione miejsce jej syna, ma-
lowniczo rozpoœciera³a siê na more-
nowych wzgórzach. W takim przypa-
dku mia³oby sens to, ¿e wykorzystu-
j¹c ukszta³towanie terenu wytyczono 
do niej od uczêszczanego goœciñca 

przez dolinê rzeczki najkrótsz¹ 
drogê. Podobne rozwi¹zania istnia³y 
w ca³ej Europie, szczególnie czêste 
na terenie Anglii i Szkocji, przero-
dzi³y siê w standard.

To, ¿e grobla bieg³a od 
„wielkiej drogi wileñskiej” szczytem 
wzniesieñ przez dolinê do moreno-
wego wzgórza wchodz¹c w nie po 
przeciwnej stronie G³êbokiego 
Zdroju na drogê do Poniklicy 
uwidaczniaj¹ stare mapy (ilustr. 1). 

Taka sporz¹dzona na prze³omie 
XVIII/XIX w. przedstawia poni¿ej 
grobli biegn¹cej w poprzek doliny 
Jaskranki podobn¹, po której biegnie 
droga z Knyszyna do Chrabo³ (Chra-
boty). Obie s¹ niemal identycznej 
szerokoœci. Od czasu, kiedy przesta³y 
istnieæ zabudowania rezydencji i 
kompleksu stajennego do chwili spo-
rz¹dzenia mapy up³ynê³o ok. 140 lat. 
Pomimo to widoczna jest granica od-
dzielaj¹ca na wspomnianych wzgó-
rzach tereny leœne od niezadrzewio-
nych. Umo¿liwia to rozmaite speku-
lacje. Pomijaj¹c je nale¿y stwierdziæ, 

Ilustracja nr 1. Mapa z prze³omu XVIII i XIX w. 
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¿e fragment ukazany na mapie mo¿e 
wspomóc odtworzenie wygrodzenia 
terenu królewskiego zwierzyñca. 

Mimo poszukiwañ, nie od-
nalaz³em wczeœniejszych ilustracji 
nowej grobli. Na jej œlad ponownie 
trafi³em ogl¹daj¹c mapê sporz¹dzon¹ 
niewiele przed 1928 r. (lustr. 2). Za-
wiera bardzo interesuj¹cy szczegó³, 
na który nale¿y zwróciæ uwagê. Od 
drogi ³¹cz¹cej Knyszyn, przez Roso-
chy, z Gr¹dami odchodzi w kierunku 
wschodnim droga biegn¹ca przez 
œrodek wzgórza (129) koñcz¹c siê 
wœród ³¹k za Jaskr¹ w pobli¿u resztek 
grobli. Po³¹czywszy to ze stanem 
ukazanym na wczeœniejszej o 120 lat 
mapie widaæ, ¿e droga koñczy siê w 
miejscu, gdzie jeszcze na pocz. XIX 
w. istnia³a grobla. Zatem jest wiêcej 
ni¿ prawdopodobne, i¿ wytyczon¹ 
przynajmniej w 1510 r. (stara, a na 
niej nowa grobla) drogê od wileñ-
skiego traktu do morenowych wzgórz 

na po³udnie od Knyszyna u¿ytkowa-
no przez najmniej trzy i pó³ wieku. 

Mo¿na jedynie ubolewaæ 
nad tym, ¿e istniej¹ce jeszcze w 
szcz¹tkowej formie œwiadectwo na-
szej kultury materialnej jest w³aœnie 
bezpowrotnie niszczone. Czy by³oby 
nadmiernym wysi³kiem ustawienie w 
miejscach niekoliduj¹cych z intere-
sem obecnego w³aœciciela tego grun-
tu przynajmniej trzech s³upów wyty-
czaj¹cych bieg drogi, która s³u¿y³a 
wielu pokoleniom knyszynian?

By³aby to nie tylko turysty-
czna atrakcja. Przedsiêwziêcie mo-
g³oby ukierunkowaæ poczynania 
m³odzie¿y zainteresowanej lokaln¹ 
histori¹. Mo¿liwe, ¿e dziêki temu 
zaistnieje kiedyœ prezentacja fakty-
cznej, ca³oœciowej, niepodwa¿alnej 
lokalizacji centralnego (choæ na bar-
dzo krótko) miejsca Rzeczpospolitej  
knyszyñskiej „stolicy” Zygmunta 
Augusta.                                         

Ilustracja 2. Mapa z oko³o 1928 r.

 •
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„A oko³o dziewi¹tej godziny zawo³a³ 
Jezus donoœnym g³osem: Eli, Eli, la-
ma sabachtani! Co znaczy: Bo¿e mój, 
Bo¿e mój, czemuœ mnie opuœci³?” 
(Ewangelia wg œw. Mateusza).

Co oznacza to dramatyczne 
pytanie, zadane przez Chrystusa w 
ostatnich chwilach na krzy¿u i w jaki 
sposób mog¹ zinterpretowaæ je 
wierni?

Powy¿sze pytanie pozosta-
nie zapewne bez odpowiedzi, ponie-
wa¿ nikt na nie odpowiedzieæ nie œmie 
i nie potrafi. Mo¿na tylko, a nawet, 
kieruj¹c siê s³owami Boga, skierowa-
nymi do œw. Faustyny Kowalskiej, na-
le¿y rozwa¿aæ tajemnicê mêki Pañ-
skiej, poniewa¿ to jest klucz do zrozu-
mienia ogromu Bo¿ego mi³osierdzia. 

Ten ostatni okrzyk Chrystusa 
jest jednak bardzo intryguj¹cy; czy¿by 
zw¹tpi³ On w ostatnim momencie w 
obecnoœæ Ojca przy swoim boku? Jeœli 
nie — sk¹d tragizm w tym pytaniu, 
które zosta³o przecie¿ przez Niego 
powtórzone na krzy¿u dwukrotnie. Je-
œli tak — czy poddaje ono w w¹tpli-
woœæ sens Jego ofiary i sk¹d brak 
poczucia Bo¿ej obecnoœci u Syna 
Bo¿ego?

W Ewangelii œw. £ukasza 
czytamy, ¿e Jezus przed sam¹ œmierci¹ 
wypowiedzia³ równie¿ inne zdanie: 
„Ojcze, w rêce Twoje polecam ducha 
mego”. Te ostatnie s³owa, które same 
w sobie stanowi¹ ¿yw¹ wiarê, nie wy-
stêpuj¹ w Ewangelii œw. Mateusza. 

Jest tam tylko wzmianka o tym, ¿e 
„Jezus znowu zawo³a³ donoœnym 
g³osem”, co pozwala siê domyœliæ, ¿e 
powtórzy³ swoje uprzednio zadane 
pytanie. 

Ksi¹dz Tischner zapropono-
wa³ pewien eksperyment myœlowy; 
przypuœæmy, ¿e Jezus, bêd¹c na krzy-
¿u, zw¹tpi³ w obecnoœæ Bo¿¹ lub te¿, 
¿e poczu³ siê opuszczony przez Boga, i 
na swój sposób oszukany. Jeœli tak — 
w jaki sposób wp³ynê³o to na wiarê 
tych, którzy stali wówczas pod 
krzy¿em, miêdzy innymi na Matkê 
Chrystusa? Czy za³o¿enie, ¿e Bóg 
opuszczaj¹c Jezusa w chwili jego 
najwiêkszej ofiary mo¿e byæ „z³ym” 
Bogiem-Ojcem daje nam prawo do 
opowiedzenia siê po stronie dobrego 
Jezusa-Cz³owieka, kwalifikuje nas w 
szeregi Pi³ata czy te¿ Boga, który w 
ostatnim momencie opuœci³ swego 
Syna? Tischner postawi³ powy¿sze 
pytania, wychodz¹c z abstrakcyjnego 
za³o¿enia „Co by by³o, gdyby Jezus siê 
pomyli³?”.

Mnie jednak nurtuje inne, 
byæ mo¿e trywialne pytanie: w którym 
momencie skoñczy³o siê kuszenie 
Jezusa — w czasie modlitwy w 
Ogrójcu czy te¿ trwa³o ono, i to byæ 
mo¿e z wiêkszym nasileniem, jeszcze 
w momencie, gdy Jezus ju¿ wisia³ na 
krzy¿u? Przecie¿ mo¿liwoœæ „oddale-
nia kielicha” nie skoñczy³a siê w 
Ogrójcu. Jezus, gdyby zechcia³, 
móg³by siê wybawiæ od cierpienia w 

Eli, Eli, lama sabachtani?Eli, Eli, lama sabachtani?

DOMINIKA £EMPICKA

FORUM CZYTELNIKÓW
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ka¿dym momencie, nawet wówczas, 
gdy zosta³ pojmany. 

Œwiêta Faustyna Kowalska 
pisze w swoim Dzienniczku o „do-
œwiadczeniach Bo¿ych w duszy umi-
³owanej szczególnie przez Boga”. Te 
doœwiadczenia s¹ szczególnie bole-
sne, poniewa¿ pozbawiaj¹ one cz³o-
wieka poczucia Bo¿ej obecnoœci, co 
jest to¿same z cierpieniami potêpieñ-
ców w piekle — grzeszników, którzy 
s¹ pozbawieni Bo¿ego œwiat³a. Œwiêta 
Faustyna równie¿ zosta³a w ten spo-
sób doœwiadczona i ten brak Bo¿ej 
obecnoœci by³ dla niej mêk¹ niemal 
fizyczn¹. W Dzienniczku czytamy, ¿e 
„Szatan zaczyna swe dzie³a”, co ozna-
cza, ¿e Bóg œwiadomie dopuszcza 
szatana, aby wystawiæ duszê na próbê. 
Najciê¿szym dla duszy umi³owanej 
doœwiadczeniem jest tak zwana „próba 
nad próbami”, a wiêc zupe³ne odrzuce-
nie od Boga. Podobnego „niezawinio-
nego” cierpienia doœwiadczy³ bez-
grzeszny Hiob, do którego Bóg dopu-
œci³ szatana, ka¿¹c mu jednak zacho-
waæ Hioba przy ¿yciu. Faustyna pisze, 
¿e „czêsto w podobny sposób Bóg 
przygotowuje duszê do przysz³ych za-
miarów i dzie³ wielkich”. Ten ostate-
czny moment nazwa³a „agoni¹ duszy”.

Czy¿by wiêc Bóg-Ojciec w 
taki w³aœnie sposób zechcia³ do-
œwiadczyæ swojego Syna na krzy¿u? 
Droga krzy¿owa Jezusa mia³a prze-
cie¿ wymiar nie tylko cierpienia fizy-
cznego — to by³o cierpienie duchowe 
w ofierze za grzeszników. W Dzienni-
czku Bóg mówi przecie¿, ¿e najbar-
dziej Go boli nieufnoœæ dusz w Jego 
nieskoñczone mi³osierdzie i nakazuje 
Faustynie modliæ siê s³owami: „O 
Krwi i Wodo, któraœ wytrys³a z Serca 
Jezusowego jako zdrój mi³osierdzia 
dla nas, ufam Tobie”. 

Gdzie w tym wszystkim jest 
szatan? W filmie „Pasja” Mela Gibso-
na re¿yser œwietnie ukaza³ kr¹¿¹cego 
niemo w trakcie drogi krzy¿owej sza-
tana, którego szaty skrywaj¹ wê¿a. By³ 
obecny a¿ do chwili œmierci Jezusa na 
krzy¿u, kusz¹c Go jeszcze ustami 
wisz¹cego obok z³oczyñcy: „Ratuj 
siebie i nas”. Osoby wspó³cierpi¹ce z 
Jezusem wyczuwa³y jego obecnoœæ, w 
pewnym momencie zauwa¿a go te¿ 
Matka Chrystusa i odwraca wzrok ze 
wstrêtem. 

Pytanie Chrystusa nie by³o z 
pewnoœci¹ przypadkowe, w Ewange-
lii nie ma przypadkowych s³ów. S³owa 
„Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ mnie 
opuœci³?” zosta³y zaczerpniête z Psal-
mu 22 (Mêka Mesjasza i jej owoce), w 
którym w dalszej kolejnoœci czytamy: 
„Bêdê g³osi³ imiê Twoje swym 
braciom / i chwaliæ Ciê bêdê poœród 
zgromadzenia: (...)  Bo On nie wzgar-
dzi³ ani siê nie brzydzi³ nêdz¹ biedaka / 
ani nie ukry³ przed nim swojego 
oblicza (...)”. Ci, którzy stali pod 
krzy¿em z pewnoœci¹ musieli zrozu-
mieæ ten odnoœnik i odczytaæ go w³a-
œnie w ten sposób, poniewa¿ wytrwali 
w wierze po œmierci Chrystusa. 

Pewnoœci co do w³aœciwej in-
terpretacji tego zdania nigdy mieæ nie 
bêdziemy, jednak Ewangelia bardzo 
czêsto pokazuje, ¿e wyrazem najwy¿-
szej Bo¿ej mi³oœci mo¿e byæ doœwia-
dczanie dusz cierpieniem — „ziarnem 
gorczycy”, które je uszlachetnia lub 
spycha na manowce w¹tpliwoœci. W 
takich momentach pozostaje cz³owie-
kowi wybór miêdzy z³orzeczeniem i 
¿¹daniem ratunku a zaniesieniem 
modlitwy „b¹dŸ wola Twoja”. „Wiara 
jest przecie¿ wolnoœci¹” — powiedzia³ 
ksi¹dz Tischner a jej przyjêcie wi¹¿e 
siê ze zgod¹ na Bosk¹ próbê.               • 
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o raz kolejny w ¿yciu rozpo-
czêliœmy okres Wielkiego PPostu i po raz kolejny zosta³a 

nam dana mo¿liwoœæ refleksyjnego 
spojrzenia na ¿ycie, które tu na ziemi 
jest wêdrówk¹ ku wiecznoœci. 
Chocia¿ na tej drodze spotykamy 
ró¿nych ludzi: dobrych i szlache-
tnych, ale czêsto te¿ pod³ych, 
z³oœliwych i zafa³szowanych; 
chocia¿ radosne chwile ¿ycia 
przeplataj¹ siê z gorycz¹, to jednak 
istnieje fundament ¿yciowych 
odniesieñ, nadaj¹cy sens naszym 
ludzkim zmaganiom o wewnêtrzne 
dobro i szlachetnoœæ serca. Jest nim 
Jezus Chrystus, który z mi³oœci do 
cz³owieka, pozwoli³ przybiæ siê do 
krzy¿a. Modl¹c siê zaœ w Ogrójcu 
Jezus prosi³ Ojca o to, by oddali³ 
kielich cierpienia. Jednak zaraz 
doda³: „Lecz nie to, co Ja chcê, ale to, 
co Ty niech siê stanie”. Mk 14, 36. 
Trudno jest przyjmowaæ wolê Boga, 
ale tylko wype³nienie jej jest 
gwarantem szczêœcia. Wielu jednak 
nawet siê nad ni¹ nie zastanawia, 
gdy¿ dla wielu liczy siê to, co 
zwi¹zane jest z doczesnoœci¹, 
materi¹, przyjemnoœci¹. To jest 
powód, dla których dusza zaœlepiona 

doczesnoœci¹ nie chce myœleæ o 
wiecznoœci i odchodzi od Boga. 
Zawsze jednak wówczas po jakimœ 
czasie cz³owiek taki odczuwa 
pustkê i bezsens ¿ycia. I chocia¿ tak 
czêsto odchodzimy od Boga, to 
jednak mamy mo¿liwoœæ powrotu do 
Ÿród³a ³aski. Powroty s¹ czymœ 
najpiêkniejszym, bo czeka na nas 
kochaj¹cy i przebaczaj¹cy Ojciec, 
widz¹c biednego i skruszonego 
grzesznika. 

W Œrodê Popielcow¹ przy-
jêliœmy na nasze g³owy popió³ na 
znak rozpoczêcia pokuty. Us³y-
szeliœmy równie¿ s³owa zachêty 
proroka Joela: "Przeto i teraz jeszcze 
- wyrocznia Pana: Nawróæcie siê do 
Mnie ca³ym swym sercem, przez post i 
p³acz i lament. Rozdzierajcie jednak 
serca wasze, a nie szaty!” Jl 2, 12-13. 
Podobne wskazania daje nam prorok 
Izajasz, przestrzegaj¹c przed 
powierzchownoœci¹ naszych postów: 
"Czy¿ to jest post, jaki ja uznajê, 
dzieñ, w którym siê cz³owiek 
umartwia? Czy zwieszanie g³owy jak 
sitowie i u¿ycie woru z popio³em za 
pos³anie — czy¿ to nazwiesz postem i 
dniem mi³ym Panu? Czy¿ nie jest 
raczej ten post, który wybieram: 

KS. JERZY CHWIEÆKO

Powróciæ do Ojca...
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2. Przygotuj siê do dobrej 
spowiedzi — nigdy nie powinniœmy 
przystêpowaæ do Sakramentu Pokuty 
bez przygotowania. Rachunek 
sumienia powinniœmy odbyæ anali-
zuj¹c Przykazania Bo¿e, Koœcielne, 
siedem grzechów g³ównych i 
obowi¹zki stanu. 
3. Dodaj do modlitwy wieczornej 
krótki rachunek sumienia — wielu 
chrzeœcijan nie widzi swoich b³êdów, 
gdy¿ znieczuli³o i sp³yci³o sumienie 
powierzchownymi spowiedziami. 
Takie podsumowanie dnia pozwoli 
jasno widzieæ siebie w relacjach z 
Bogiem i cz³owiekiem.
4. Zmieñ „karmê” Twojej duszy — 
oczy s¹ oknami duszy. To, na co 
patrzymy, karmi j¹ w³aœciwie lub 
degeneruje. Mo¿e z wiêksz¹ selekcj¹, 
a z mniejsz¹ bezmyœlnoœci¹ ogl¹daj-
my programy, seriale, korzystajmy z 
komputera, Internetu. WeŸmy do rêki 
Pismo œw., dobr¹ lekturê wartoœcio-
wej ksi¹¿ki, gazety religijnej. Niech 
to zneutralizuje ba³agan pomiesza-
nych w sercu wartoœci.
5. Napraw w miarê mo¿liwoœci 
relacje z ludŸmi — ciê¿ko jest 
pog³êbiæ swoj¹ wiêŸ z Bogiem, gdy 
z¿era nas uczucie z³oœci w stosunku 
do kogoœ lub œwiadomoœæ, ¿e ktoœ ma 
do nas ¿al.
6. ZnajdŸ czas na udzia³ w nabo-
¿eñstwach pasyjnych — Droga 
krzy¿owa i Gorzkie ̄ ale wprowadza-
j¹ nas w klimat pasyjnych prze¿yæ 
Chrystusa i Jego Matki i ucz¹ 
wra¿liwoœci na nasz osobisty grzech.
Niech szczere prze¿ywanie Wielkie-
go Postu, pomo¿e nam powróciæ do 
¿ycia w bliskoœci Ojca.
                                                         •

rozerwaæ kajdany z³a, rozwi¹zaæ 
wiêzy niewoli, wypuœciæ wolno 
uciœnionych i wszelkie jarzmo 
po³amaæ; dzieliæ chleb z g³odnym, 
wprowadziæ w dom biednych tu³aczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziaæ i 
nie odwróciæ siê od wspó³ziomków. 
Wtedy twoje œwiat³o wzejdzie jak 
zorza i szybko rozkwitnie twe 
zdrowie". Iz 58, 1-8. 
Postem nazwiemy wiêc nasz wewnê-
trzny wysi³ek, zmierzaj¹cy do 
odnalezienia swego serca zagubione-
go w chaosie codziennoœci, omotane-
go negatywnymi odczuciami 
wywo³anymi „toksycznoœci¹” osób, 
w których sercu brakuje obecnoœci 
Boga. Postem bêdzie te¿ odzieranie 
siê z egoizmu, powierzchownoœci i 
z³oœliwoœci w relacjach z Bogiem i 
drugim cz³owiekiem. Bêdzie nim 
równie¿ wewnêtrzna walka o to, by 
wiêksz¹ mi³oœci¹ otaczaæ ludzi, 
których Bóg stawia na naszej drodze. 
Zewnêtrzne postanowienia maj¹ nam 
w tym pomóc.

W jaki sposób mamy zatem 
przygotowywaæ sobie grunt powrotu 
do Boga? Chcê udzieliæ kilku rad, 
które mam nadziejê, ¿e pomog¹ w 
g³êbszym prze¿ywaniu Wielkiego 
Postu.
1. Modlitwê uczyñ momentem 
spotkania serca z Bogiem — 
wszelki schematyzm i formalizm 
religijny zabija w nas ¿ycie Bo¿e. 
Bóg nie potrzebuje „paciorka”, czyli 
bezmyœlnej formu³ki, oni „bycia w 
koœció³ku” z tradycji, czy przyzwy-
czajenia, ale Twego serca i ¿ycia, 
które mu powierzasz w czasie 
modlitwy i Eucharystii.
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Miejsca targów nie da siê wznieciæ, 
ale... Mieszkañcy mogliby siê zatem 
zadowoliæ placem o utwardzonej 
nawierzchni, z widokiem budek (z 
piwem?) i stylowych latarni. Nietru-
dno przewidzieæ komu bêdzie s³u¿yæ 
sceneria tego miejsca.

Wystarczy zatem jeden 
gwa³towny ruch i drzewa znikn¹, jak 
za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿-
d¿ki. Trudno uwierzyæ, ¿e ta ostoja 
zieleni, o której mówi siê zielone p³u-
ca miasta, ulegnie zag³adzie. Cz³o-
wiek uparcie odrzuca œwiadectwo 
swoich zmys³ów, kieruj¹c siê tym, co 
nazywa rozumem. Andrzej Ruszko-
wski — doktor nauk przyrodniczych, 
knyszynianin, obecnie mieszkaj¹cy 
w Pu³awach, pisze:

 minionym roku na 
spotkaniu Knyszyñskiego WTowarzystwa Regio-

nalnego, pani Zofia Cybulko zastê-
pca Podlaskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, poinformo-
wa³a nas o tendencji przywracania 
dawnego charakteru centrum 
podlaskich miast.

Z wielkim zbulwersowa-
niem s³ucha³am wypowiedzi doty-
cz¹cej rewitalizacji knyszyñskiej 
,,agory”. Podobne emocje wywo³a³ 
we mnie artyku³ ,,W Knyszynie nie 
ma rynku”.

Zarzuca siê czasom PRL-u 
likwidowanie starych rynkowych 
przestrzeni na rzecz zieleni i parków. 
Czy nale¿a³oby wiêc ponownie 
wróciæ do przedwojennego wygl¹du? 

REGINA ŒWITOÑ

Kiedy drzewa 
wo³aj¹ o ratunek

W poprzednim „Goñcu” ukaza³ siê artyku³ dotykaj¹cy, jak siê okaza³o, 
wartkiego tematu — ewentualnej przebudowy knyszyñskiego rynku.
Wygl¹d tego miejsca nie jest bez znaczenia dla ¿adnego mieszkañca 
naszego miasteczka. Przez radykalne zmiany, czy po prostu uporz¹dko-
wanie — pewne jest jedno: serce Knyszyna powinno siê otoczyæ 
szczególn¹ trosk¹. O rynek trzeba zadbaæ, nadaæ mu charakter, by ka¿dy 
móg³ znaleŸæ tu swoje miejsce i nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e jest to 
reprezentacyjna czêœæ miasta.                                                                   ES
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Zima

dmie zajadle wicher pó³nocny
bia³¹ kurzawê porywa
jak opêtany
niewidzialn¹ garœci¹ niesione
w przestworza
krêc¹, wiruj¹ œniegów tumany

snuje siê, ginie, nabiera mocy
lotna zawieja
zbit¹ przêdz¹ omotuje ziemiê
wiatr i œnie¿yca
kochankowie
spojeni tytaniczn¹ ¿¹dz¹

pêdz¹ przez œwiat
na rozszala³ym tandemie

Polacy nie szanuj¹ lasów ani drzew w 
miastach i przy drogach. Czy to 
atawizm, dziedzictwo po przodkach, 
którzy ¿yli na wypalonych polanach, 
tym bogatsi im wiêcej zieleni 
zamieniali na pola? 
(...) ale dziœ to oaza zachowanej 
przyrody, to odpoczynek, powietrze, 
to warunek zdrowia fizycznego i 
psychicznego. Coraz mniej lasów, 
coraz mniej drzew w osiedlach i przy 
drogach. 
Pora chyba odrzuciæ wrogoœæ dla 
drzew, odziedziczonych po przo-
dkach.
Na ³onie przyrody ³atwiej zobaczyæ 
wspania³oœæ stworzonego œwiata, a 
tak¿e wielkoœæ Stwórcy, który dla nas 
ten œwiat przygotowa³.

I tu chcia³oby siê zaœpiewaæ 
,,O Bo¿e mój, gdy patrzê na Twe 
dzie³o”...

Zachowujemy siê tak, jakby 
wszystko na œwiecie potrzebowa³o 
naszej zgody, by istnieæ. A przecie¿ 
drzewa ¿yj¹. Wyros³y na d³ugo przed 
nami. Dopiero kiedy ich zabraknie, 
zauwa¿ymy, jak wielka by³a ich rola.

Ale my mamy krótsz¹ 
pamiêæ ni¿ one. Liczy siê tylko to, co 
mo¿e nam przynieœæ chwila obecna. 
Gdybyœmy zechcieli przystan¹æ na 
chwilê i ws³uchaæ siê w nie, mo¿liwe, 
¿e nie pope³nilibyœmy tylu b³êdów. 
Czy ktokolwiek z Was zastanawia³ siê, 
czy bêdzie godny st¹paæ po ziemi 
przeoranej ich korzeniami?

(A. Gawryluk, fragment pracy 
nagrodzonej w konkursie ,,Las — 
moja mi³oœæ”)

•

POEZJA
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Studniówka w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. C. Kudzinowskiego w Knyszynie

Przeka¿ 1% podatku 
Knyszyñskiemu Towarzystwu 

Regionalnemu im. Zygmunta Augusta
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KNYSZYN

1568
KNYSZYN

1568

Aby wesprzeæ nasze stowarzyszenie, w formularzu PIT za 
rok podatkowy 2009 nale¿y podaæ:
* nazwê OPP:

* numer KRS:
* wyliczon¹
Pieni¹dze przekazuj¹ Urzêdy Skarbowe na rachunek 
bankowy stowarzyszenia wraz z ewentualnymi sugestiami 
darczyñców odnoœnie wykorzystania przekazanych 
œrodków.

Z góry serdecznie dziêkujemy!

 Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta,

kwotê 1% podatku.
 0000230882,
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