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Jak przyroda budzi siê do ¿ycia po mroŸnej 
zimie, tak niech powsta³y z grobu Zbawiciel 
wskrzesi w Waszych sercach mi³oœæ, pokój i 
wiosenn¹ radoœæ. 
Weso³ego Alleluja!

Knyszynianom i wszystkim mieszkañcom Gminy, 
¿yczy burmistrz, Andrzej Matyszewski

Aby Zmartwychwsta³y Chrystus obdarzy³ Was 
wszelk¹ pomyœlnoœci¹ i dobrobytem.
Radosnych i rodzinnych Œwi¹t Wielkanocy 
mieszkañcom Gminy Knyszyn

¿ycz¹ radni Rady Miejskiej

Niech radoœæ zwiastowana przez rezurekcyjne 
dzwony towarzyszy Wam nie tylko w czasie 
Wielkanocy, lecz równie¿ przez wszystkie 
nadchodz¹ce dni. 
Weso³ych i pogodnych Œwi¹t spêdzonych  
wœród bliskich przy tradycyjnej œwiêc¹ce.

Czytelnikom „Nowego Goñca Knyszyñskiego” 
¿yczy Redakcja
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RELIGIA

zeczywistoœæ grobu, która jawi Rsiê jako kres ziemskiego byto-
wania, wywo³uje w nas odczucia 
smutku i przygnêbienia. Wydaje siê 
nam, ¿e w momencie œmierci cz³o-
wiek traci coœ najcenniejszego. I rze-
czywiœcie na ziemi nie mamy cen-
niejszego daru poza ¿yciem. Nie-
mniej jednak, tego typu pesymisty-
czne odczucia nie mog¹ byæ determi-
nuj¹ce dla kogoœ, kto wierzy. Jaka 
jest nasza wiara i w co wierzymy? 
Wierzymy, ¿e Syn Bo¿y sta³ siê cz³o-
wiekiem i umar³ na krzy¿u dla nasze-
go zbawienia! Wierzymy, ¿e dusza 
ludzka jest nieœmiertelna! I tu ods³a-
nia siê przepiêkna prawda o naszym 
¿yciu. ̄ ycie nasze zmienia siê, ale siê 
nie koñczy! W czasie liturgii sprawo-
wanej za zmar³ych s³yszymy w Mo-
dlitwie Eucharystycznej: „Spraw Bo-
¿e, aby ten, który przez chrzest zosta³ 
w³¹czony w œmieræ Twojego Syna, 
mia³ równie¿ udzia³ w Jego zmar-
twychwstaniu”. A zatem od momen-
tu chrztu jesteœmy z³¹czeniu z Chry-
stusem tak œciœle, ¿e nawet œmieræ nie 
mo¿e nas roz³¹czyæ, bo mamy udzia³ 
w Jego zmartwychwstaniu.

Aby dojœæ jednak do ¿ycia, mu-
simy przejœæ przez œmieræ. Ona oczy-
szcza z tego, co grzeszne i pozwala 
narodziæ siê temu co doskona³e. 
Grzeszne cia³o rozk³ada siê w grobie, 
ale zmartwychwstaje chwalebne. 

Tak¹ prawdê objawi³ nam Chrystus 
swoim ¿yciem i zmartwychwsta-
niem. Po zmartwychwstaniu aposto-
³owie id¹cy do Emaus nie poznali 
Chrystusa. By³ w innym ciele, chwa-
lebnym, uwielbionym, w ciele, które 
przenika³o przez œciany. To by³a ju¿ 
zupe³nie inna rzeczywistoœæ bytowa-
nia i do takiej rzeczywistoœci jeste-
œmy zaproszeni. Wobec takiej per-
spektywy niczym s¹ oznaki starze-
nia siê, doœwiadczenie up³ywaj¹-
cych lat, krzy¿e, których dostarcza 
nam ¿ycie. To wszystko biegnie ku 
swojej mecie. Ale poza ni¹ ods³ania 
siê rzeczywistoœæ doskona³a, szczê-
œcie trwaj¹ce wiecznie. Od momentu 
zmartwychwstania Chrystusa, grób 
nie jest ju¿ czymœ przera¿aj¹cym. To 
tylko przystanek przed wiecznoœci¹.

By jednak nosiæ w sobie na-
dziejê ¿ycia, trzeba pozwoliæ um-
rzeæ „staremu cz³owiekowi”, spra-
wiæ, by to co grzeszne umiera³o w nas 
z ka¿dym kolejnym dniem i rokiem 
¿ycia, pozwoliæ, by wraz z wiekiem 
zwiêksza³a siê nasza wewnêtrzna 
dojrza³oœæ. Trzeba przejœæ przez t¹ 
œmieræ, by móc ¿yæ. Mo¿e trzeba nie-
raz umieraæ dla grzesznej mi³oœci, by 
ocaliæ mi³oœæ ma³¿eñsk¹, swoje po-
wo³anie i nie zamkn¹æ sobie oraz in-
nym drogi do ¿ycia. Mo¿e odkryjemy 
w sobie koniecznoœæ zadania œmierci 
p³ytkoœci w wierze i powierzchowno-

KS. JERZY CHWIEÆKO

Nadzieja ¿ycia...
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œci ¿ycia. Mo¿e taka œmieræ musi dot-
kn¹æ jakiejœ naszej osobistej s³aboœci, 
zabijaj¹cej w nas ¿ycie. Tego „obu-
mierania” doœwiadczamy ka¿dorazo-
wo, ilekroæ patrz¹c na siebie refle-
ksyjnie dostrzegamy Ÿród³a wewnê-
trznej œmierci i podejmujemy walkê. 
Do troski o ¿ycie, bêd¹ce darem dla 
chrzeœcijanina staj¹cego siê nowym 
cz³owiekiem, zachêca nas œw. Pawe³ 
Aposto³ w Liœcie do Efezjan: „To za-
tem mówiê i zaklinam was w Panu, 
abyœcie ju¿ nie postêpowali tak, jak 
postêpuj¹ poganie, z ich pró¿nym my-
œleniem, umys³em pogr¹¿eni w mro-
ku, obcy dla ¿ycia Bo¿ego, na skutek 
tkwi¹cej w nich niewiedzy, na skutek 
zatwardzia³oœci serca. Oni to dopro-
wadziwszy siebie do nieczu³oœci su-
mienia, oddali siê rozpuœcie, pope³-
niaj¹c zach³annie wszelkiego rodzaju 
grzechy nieczyste. Wy zaœ nie tak nau-

czyliœcie siê Chrystusa. S³yszeliœcie 
przecie¿ o Nim i zostaliœcie pouczeni 
w Nim, zgodnie z prawd¹, jaka jest w 
Jezusie, ¿e — co siê tyczy poprzednie-
go sposobu ¿ycia — trzeba porzuciæ 
dawnego cz³owieka, który ulega ze-
psuciu na skutek zwodniczych ¿¹dz, 
odnawiaæ siê duchem w waszym 
myœleniu i przyoblec cz³owieka nowe-
go, stworzonego wed³ug Boga, w 
sprawiedliwoœci i prawdziwej œwiê-
toœci”. Ef 4, 17-24. 

Wiosna przynosi nam now¹ 
radoœæ i optymizm ¿ycia. Wszystko 
budzi siê z zimowego snu, by „wype³-
niæ swoj¹ misjê” i wydaæ jesieni¹ 
owoce „swego przeznaczenia”. Po-
wstañmy i my do ¿ycia ze œwiadomo-
œci¹ naszego przeznaczenia! Zmar-
twychwstañmy z grobu naszych 
s³aboœci do nadziei ¿ycia wiecznego. 

•

Marcowy poranek

Blady marcowy poranek œwita.
Knyszyn w poœcielach mgie³ spokojnie drzemie.
Park okryty alabastrowym woalem szadzi,
finezyjnie otrz¹sa zimowy py³ na ziemiê.

Powoli rozjaœnia siê na wschodzie.
Œwiat jednostajny w barwie
nabiera rumieñców œwitu.
Rozsuwa siê mglista kotara nieba,
ukazuj¹c cudowne po³acie b³êkitu.

Gdzieœ w górze skowronek artysta
rozsiewa pierwsze wiosenne rozmi³owanie.
O¿ywiony œwietlist¹ zorz¹ poranka
œpiewa Panu Bogu pieœñ na powitanie

REGINA ŒWITOÑ

Fot.: R. Olesiewicz
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„B¹dŸ pewna i niezale¿na” 
  po raz drugi

pracy oraz umo¿liwi dostêp do infor-
macji i zatrudnienia. Panie wezm¹ 
równie¿ udzia³ w szkoleniach:
• kelner-barman,
• ma³y biznes — organizacja i progra-
mowanie w³asnej firmy
• systemy magazynowe, fakturowa-
nie
•organizacja przyjêæ okolicznoœcio-
wych (catering).

Odbêd¹ te¿ zajêcia z psycho-
logiem i doradc¹ zawodowym oraz 
wyjad¹ na 1-dniow¹ wycieczkê 
krajoznawcz¹ integruj¹c¹ grupê.      •

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Knyszynie 1 marca rozpocz¹³ reali-
zacjê projektu „B¹dŸ pewna i niezale-
¿na” z Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego 
ze œrodków EFS w ramach Poddzia-
³ania 7.1.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez oœrodki 
pomocy spo³ecznej.

Projekt ma zaktywizowaæ 15 
niepracuj¹cych kobiet w wieku akty-
wnoœci zawodowej korzystaj¹cych ze 
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. 
Pomo¿e w poruszaniu siê na rynku 

ANNA ROSZKOWSKA
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Wspó³praca Knyszyn — Grodno
jemy ju¿ od d³u¿szego czasu, chocia-
¿by zapraszaj¹c do siebie zespo³y 
ludowe — mówi Jagoda Konopko. — 
Jednak zawarcie porozumienia 
u³atwi nam pozyskiwanie pieniêdzy 
na dalsz¹ wspó³pracê. Dziêki niemu 
bêdziemy mieli mo¿liwoœæ starania 
siê o dofinansowanie z funduszy tran-
sgranicznych — wyjaœnia dyrektor 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury.

Porozumienie, o ile ¿adna ze 
stron z niego nie wyst¹pi, bêdzie 
obowi¹zywa³o przez 2 lata. Lada 
dzieñ Knyszyn i Grodzieñskie 
Centrum zaczn¹ wspólnie pisaæ 
projekt, na realizacjê którego bêd¹ 
ubiegaæ siê o œrodki zewnêtrzne.

mina Knyszyn podpisa³a po-Grozumienie o wspó³pracy z 
Grodzieñskim Obwodowym Cen-
trum Metodycznym i Twórczoœci 
Ludowej w Grodnie. 

Zasygnowany w marcu przez 
knyszyñsk¹ i grodzieñsk¹ stronê 
dokument dotyczy wspó³pracy z 
zakresu:
  • kultury i sztuki
  • sportu i turystyki
  • nauki i oœwiaty
  • gospodarki
  • ochrony œrodowiska
  • pomocy charytatywnej
  • wymiany dzieci i m³odzie¿y
— Tak naprawdê z jednostkami 
kulturalnymi z Bia³orusi wspó³pracu-

Ze strony Knyszyna porozu-
mienie podpisa³ burmistrz, 

Andrzej Matyszewski

Przedstawiciele gminy 
Knyszyn i goœcie przybyli z 
Grodna

F
o
t.: M

. P
ia
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cki

RED



Po zakoñczonej sztuce mogli 
zwiedziæ Piwnicê Lalek, w której 
gromadzone s¹ lalki ze spektakli od 
ponad 50 lat. Uczestnicy zajêæ arty-
stycznych „Klaps”, wyrównawczych 
i korekcyjno-kompensacyjnych pe³ni 
wra¿eñ wrócili z nowymi pomys³ami 
do pracy na dalszych zajêciach.         •

3 i 4 lutego grupa uczniów z Miêdzy-
szkolnego Ko³a Turystyczno-Przyro-
dniczego z ZSO w Knyszynie i ZS w 
Kalinówce Koœcielnej uczestniczy³a 
w dwudniowym rajdzie. 

Dziêki pomocy burmistrza 
Andrzeja Matyszewskiego, mo¿liwy 
by³ nocleg w szkole w Zofiówce, a 
opiekunowie: Anna i Krzysztof 
Chowañscy, Marta Bartnik oraz 
zaproszeni goœcie zorganizowali 
pierwszego dnia pobytu kulig i ogni-
sko. Wieczorem odby³a siê dyskote-
ka, do której sprzêtu u¿yczy³ Kuba 
Klimowicz. 

Drugiego dnia, dziêki Andrze-
jowi Klimowiczowi odby³ siê po¿e-
gnalny kulig. Przejazd saniami 
dostarczy³ wiele emocji oraz umo¿li-
wi³ obserwacjê okolicy w zimowej 
krasie.                                               •
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„Otwieramy drzwi…— wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkó³ gminy 
Knyszyn” — projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 9.1 POKL.

6 marca w Bia³ymstoku odby³ siê 
mecz ekstraklasy kobiet w pi³ce 
siatkowej Pronar Zeto Astwa AZS 
Bia³ystok — BKS Aluprof Bielsko-
Bia³a. Zakoñczy³ siê zwyciêstwem 
3:0 faworyta BKS Bielsko-Bia³a.

Uczennice SP i gimnazjum w 
Knyszynie mog³y na ¿ywo obejrzeæ 
najlepsze siatkarki Polski w akcji: 
Annê Barañsk¹, Nataliê Bamber, Do-
rotê Œwieniewicz, Agatê Sawick¹ czy 
Lenê Dziêkiewicz. Pokaza³y one wy-
œmienit¹ formê, a po meczu chêtnie 
pozowa³y z naszymi dziewczynami 
do zdjêæ i rozdawa³y autografy. 

Du¿e podziêkowania sk³a-
damy Zdzis³awowi Jankowskiemu za 
bezp³atny transport na mecz.             •

11 marca uczniowie klas I-III SP w 
Knyszynie wyjechali do Bia³osto-
ckiego Teatru Lalek na sztukê pt.: 
„Œwietliki”. Uczestnicy projektu 
„Otwieramy drzwi…” mieli okazjê 
poznania perypetii œwietlików, pod 
postaciami których dostrzec mo¿na 
by³o cechy ludzkie. Problem rodzin-
nego ciep³a, dojrzewania, przyjaŸni i 
œmierci, tak trudny i wa¿ny w ¿yciu 
ka¿dego cz³owieka, uczniowie 
poznali w sposób ciekawy i barwny.

Dzieciaki na „Œwietlikach” 

Na meczu siatkarek 

M. FIEDORUK, A. WOJEWNIK, 
D. ZABIELSKA

MAGDALENA KRYNICKA

JOLANTA RAFA£O

Dwudniowy rajd 
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Wyjazd uczennic z Knyszyna na mecz siatkarek AZS Bia³ystok — BKS Bielsko-
Bia³a.

F
o
t.: A

. C
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o
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Zimowy kulig Miêdzyszkolnego Ko³a Przyrodniczo-Turystycznego szkó³ w 
Knyszynie i Kalinówce Koœcielnej.
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MARTA BARTNIK 
ANNA CHOWAÑSKA
KRZYSZTOF CHOWAÑSKI
opiekunowie ko³a

mniejsz¹ dla kobiet. Przed wejœciem 
znajduje siê przedsionek, w którym 
wierni, jak i odwiedzaj¹cy to miejsce 
turyœci, musz¹ pozostawiæ swoje 
obuwie. Œciany meczetu ozdobione 
s¹ muhirami, na których znajduj¹ siê 
cytaty z Koranu — œwiêtej ksiêgi 
muzu³manów oraz obrazy przedsta-
wiaj¹ce Mekkê i Medynê.
        Kruszyniany s¹ równie wa-
¿nym miejscem dla polskich Tatarów. 
Znajduj¹cy siê tu meczet, podobnie 
jak ten w Bohonikach, zosta³ 
zbudowany pod koniec XVII lub na 
pocz¹tku XVIII w. Drewniana 
œwi¹tynia, nieco wiêksza od bohoni-
ckiej, ma dwie wie¿e z kopu³ami i 
niewielki minaret. Jest otoczona 
murem z kamienia, wzd³u¿ którego 
rosn¹ stare wysokie drzewa, dodaj¹ce 
temu miejscu powagi i swoistego 
uroku. Mizar, oddalony od œwi¹tyni o 
oko³o 100 m, otacza kamienny mur, a 
przed wejœciem znajduje siê brama z 
charakterystycznym pó³ksiê¿ycem. 
Najstarszy kamieñ nagrobny, jaki 
uda³o siê odczytaæ, pochodzi z 1744 
r., nastêpne zaœ z 1790 r. i z pierwszej 
po³owy XIX w. 

13 marca cz³onkowie Miêdzyszkol-
nego Ko³a Turystyczno-Przyrodni-
czego zapoznali siê z kultur¹ 
tatarsk¹ i prawos³awn¹. Okazj¹ ku 
temu by³a wycieczka „Szlakiem 
Tatarskim” i zwiedzanie Supraœla.
        W trakcie wycieczki, w Bohoni-
kach zwiedziliœmy s³ynny meczet 
tatarski, a w Kruszynianach — 
meczet, cmentarz (mizar), „Tatarsk¹ 
Jurtê” D¿ennety Bogdanowicz. W 
Supraœlu natomiast odwiedziliœmy 
Muzeum Ikon.
        Bohoniki to wieœ, któr¹ Jan III 
Sobieski w 1679 r. na mocy przywile-
jów osiedli³ nadaj¹c ziemie za zaleg³y 
¿o³d ¿o³nierzom tatarskim. Na prze-
³omie XVII i XVIII w. powsta³ tu 
pierwszy w okolicy meczet. Od tego 
czasu wieœ sta³a siê lokalnym 
centrum muzu³mañskim. Mimo, i¿ 
niewielka, przyci¹ga turystów z 
ca³ego kraju i zagranicy.
        Œwi¹tynia znajduj¹ca siê w cen-
trum Bohonik to drewniana, sze-
œcienna budowla o sto¿kowatym 
dachu z wie¿yczk¹ zakoñczon¹ pó³-
ksiê¿ycem. Wnêtrze podzielone jest 
na wiêksz¹ czêœæ dla mê¿czyzn i 

Ko³o Turystyczno-Przyrodnicze:

Po wielokulturowym
Podlasiu
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Wystawy s¹ opatrzone opraw¹ 
œwietln¹, obrazow¹ i dŸwiêkow¹. 
Tam zwiedzaj¹cy mieli mo¿liwoœæ 
zobaczyæ mnicha pisz¹cego ikony w 
swojej celi.
        Podlasie to obszar unikatowy w 
skali ca³ego kraju. Zamieszkuj¹ tu 
przedstawiciele takich mniejszoœci 
narodowych, etnicznych i religijnych 
jak: Litwini, Bia³orusini, Ukraiñcy, 
Romowie, Tatarzy czy Rosjanie oraz 
— obok katolików — wyznawcy 
prawos³awia i islamu. O tym, ¿e 
wielokulturowoœæ jest wartoœci¹, nie 
t rzeba nikogo przekonywaæ,  
zw³aszcza w perspektywie obecnoœci 
Polski w Unii Europejskiej i 
kulturowego otwarcia siê na inne 
narody i kultury Europy.                   •

        Bohoniki i Kruszyniany to 
najstarsze w obecnych granicach 
Polski skupiska wyznawców islamu..
        Na atrakcyjnoœæ tego etapu 
naszej wycieczki niew¹tpliwy wp³yw 
mia³ fakt, i¿ w trzy dni po nas te same 
miejsca odwiedzi³ ksi¹¿ê Karol, 
nastêpca tronu brytyjskiego.
        Supraœl to miasteczko po³o¿o-
ne nad czyst¹ rzek¹, maj¹ce status 
uzdrowiska, w którym znajduje siê 
mnóstwo godnych zwiedzenia 
zabytków. Od 1500 r. jest siedzib¹ ba-
zylianów, którzy zbudowali tu cer-
kiew i klasztor. Zespó³ pobazyliañski 
jest jednym z najciekawszych w 
Polsce zabytków obronnej archite-
ktury sakralnej. 
        W budynku dawnego Pa³acu 
Archimandrytów 
(przeorów zakonu 
bazylianów) na 
terenie klasztoru 
usytuowane jest 
Muzeum Ikon. Ma 
ono w swojej kole-
kcji ok. 1200 XVIII 
i XIX-wiecznych 
ikon, przedmiotów 
sakralnych i uni-
kalnych fresków. 
Muzeum to, inne 
ni¿ wszystkie, ma 
niezwyk³y chara-
kter, atmosferê i 
umo¿liwia bardzo 
interesuj¹ce formy 
zwiedzania .  To 
pierwsze w Polsce 
interaktywne mu-
zeum prezentuj¹ce 
sztukê sakraln¹ 
p r a w o s ³ a w i a .  

F
o
t.: K
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Meczet tatarski w Kruszynianach
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Og³oszenie w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej 
na rok szkolny 2010/2011 w Liceum 

Ogólnokszta³c¹cym w ZSO w Knyszynie

Oferujemy naukê w nastêpuj¹cych profilach:
• biologiczno-chemiczny (rozszerzony program nauczania z biologii, 
chemii i jêzyka angielskiego)
• turystyczny (rozszerzony program nauczania z historii, geografii i 
jêzyka angielskiego)

W obu profilach oferujemy zwiêkszony wymiar zajêæ z matematyki 
(obowi¹zkowa matura)

W klasie pierwszej zajêcia z poszczególnych przedmiotów 
bêd¹ realizowane na poziomie podstawowym. Nauczanie przedmio-
tów ujêtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym bêdzie 
realizowane w klasie II i III. Zaproponowany wybór przedmiotów: profil 
biologiczno-chemiczny: biologia, chemia i jêz. angielski oraz profil 
turystyczny: historia, geografia, jêz. angielski mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od propozycji i oczekiwañ uczniów w czasie nauki w klasie I. 

O utworzeniu grupy o danym profilu decydowaæ bêdzie iloœæ 
zg³oszeñ kandydatów.

Kandydaci do klasy pierwszej sk³adaj¹ nastêpuj¹ce dokumenty w 
sekretariacie szko³y w terminie od 15 marca do 28 maja 2010 r.:

• podanie o przyjêcie do szko³y (wg wzoru),
• karta informacyjna kandydata (wg wzoru),
• dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
• kopiê lub zaœwiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 w terminie póŸniejszym
•kopiê lub œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum w terminie póŸniejszym

Dane do kontaktu: 
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. prof. Czes³awa Kudzinowskiego w 
Knyszynie, ul. Bia³ostocka 36, 19-120 Knyszyn; Tel. 85 71 67 023 lub 85 
71 67 053; www.zso.knyszyn.pl; e-mail: zso.knyszyn@vp.pl

Terminy rekrutacji:
1. Sk³adanie dokumentów – od 15 marca do 28 maja 2010 r. godz. 15.00
2. Sk³adanie dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami – od 31 
maja do 18 czerwca 2010 r. godz. 15.00
3. Sk³adanie kopii œwiadectw ukoñczenia gimnazjum i zaœwiadczeñ o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego – do 29 czerwca 2010 r. godz. 12.00
4. Og³oszenie listy przyjêtych – 30 czerwca 2010 r. o godz. 15.00
5. Obowi¹zek potwierdzenia przez kandydata woli podjêcia nauki w szkole poprzez 
z³o¿enie orygina³ów œwiadectwa i zaœwiadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego – od 01 lipca do 2 lipca 2010 r. do godz. 15.00
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6 Og³oszenie wolnych miejsc – 5 lipca 2010 r. do godz. 15.00
7. Rekrutacja uzupe³niaj¹ca – od 6 lipca do 7 lipca 2010 r. do godz. 12.00
8. Og³oszenie listy przyjêtych – 7 lipca 2010 r. do godz. 15.00

Gwarantujemy:
› wysoki poziom œwiadczonych us³ug edukacyjnych
› kadra pedagogiczna to egzaminatorzy maturalni, dyplomowani nauczyciele     
o du¿ym doœwiadczeniu i kreatywnoœci
› stypendia: socjalne – dla uczniów bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej
motywacyjne – dla najlepszych uczniów szko³y. Nasi najlepsi uczniowie s¹ 
stypendystami Prezesa Rady Ministrów!
› bezpieczeñstwo (monitoring) i doskona³¹ atmosferê, bo dla nas najwa¿niejszy 
jest uczeñ, jego aspiracje i rozwój
› bogate ¿ycie kulturalne – szkolne imprezy, konkursy, wyjazdy na spektakle 
teatralne, seanse filmowe, ró¿nego typu wycieczki
› bogat¹ ofertê bezp³atnych zajêæ pozalekcyjnych s³u¿¹cych rozwijaniu zainte-
resowañ i uzdolnieñ, przygotowaniu do matury, olimpiad, zawodów sportowych
› udzia³ w interesuj¹cych projektach gdzie mo¿esz rozwijaæ swoje 
zainteresowania jêzykowe i kulturowe

Zapewniamy: 
• bardzo dobre warunki lokalowe
• wyremontowane sale lekcyjne wyposa¿one w pomoce dydakty-
czne i zestawy TV/DVD/video
• dwie pracownie komputerowe z dostêpem do Internetu
• pe³nowymiarow¹ halê sportow¹ i si³owniê
• doskona³¹ bibliotekê oraz czytelniê z multimedialnym centrum informacji
• dobrze u³o¿ony rozk³ad zajêæ (lekcje zaczynaj¹ siê od 8.00 
i koñcz¹ siê najpóŸniej o 14.30)
• opiekê pielêgniarki szkolnej
• sto³ówkê (koszt pe³nego obiadu – 2,50 z³)
• punkt gastronomiczny
• bardzo dobry dojazd do szko³y, bo przecie¿ „wszystkie drogi prowa-
dz¹ do Knyszyna...”

Atrakcje ¿ycia szkolnego – czyli co mo¿esz tu robiæ?
› dzia³aæ w kole PCK 
› mo¿esz zostaæ honorowym dawc¹ krwi – klub HDK
› na przerwach masz mo¿liwoœæ zaj¹æ siê prowadzeniem naszego RadioSup³a
› zdobyæ szlify dziennikarskie na ³amach m.in. „Goñca Knyszyñskiego”
› gdy posiadasz talent artystyczny – zapewne zostanie on dostrze¿ony i 
odpowiednio ukazany spo³ecznoœci nie tylko szkolnej...
› jeœli masz zbyt du¿o energii, a przy tym lubisz sport – zajêcia sportowe i 
si³ownia s¹ do Twojej dyspozycji
› poza tym Samorz¹d Uczniowski ka¿dego roku otwiera podwoje dla lubi¹cych 
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ 
› masz ogromny wp³yw na przebieg i organizacjê wielu imprez szkolnych

Tu ukoñczysz szko³ê i zdasz  maturê bez korepetycji!
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Ma³e jest piêkne
Jak zgodnie podkreœlaj¹ pedagodzy z 
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
w Knyszynie, ogromnym atutem 
naszego liceum jest to, ¿e nie jest to 
placówka du¿a. Jej niewielkie klasy 
pozwalaj¹ na zindywidualizowane 
podejœcie nauczycieli do m³odzie¿y i 
efektywniejsz¹ pracê. — 18 czy 20-
osobowej grupie ³atwiej jest przeka-
zaæ wiedzê. Chocia¿by w Moñkach, 
gdzie s¹ 30-osobowe oddzia³y, nie 
ma mo¿liwoœci przeprowadziæ 
efektywnej lekcji, chocia¿by angiel-
skiego, podczas którego odbywaj¹ 
siê indywidualne rozmowy — mówi 
wychowawczyni tegorocznych 
maturzystów, Agnieszka Bagiñska.
        To, ¿e nasza szko³a mieœci siê w 
niedu¿ym miasteczku to te¿ zaleta. 
— Coraz wiêcej ludzi, zw³aszcza 
zamo¿nych, przenosi siê z du¿ych 
miast do mniejszych miejscowoœci. 
Widaæ doskonale ju¿ od kilku lat, 
¿e panuje moda na prowincjê.  
Nast¹pi³a zmiana znaczenia tego 
s³owa: to, ¿e ktoœ mieszka na pro-
wincji, nie znaczy, ¿e jest cz³owie-
kiem prowincjonalnym — wyjaœnia 
polonistka, Maria £empicka.

 Tu ³atwiej siê wybiæ
— W licznych szko³ach jest siê na 
tyle anonimowym, ¿e niejeden uczeñ 

przechowa swoje zdolnoœci przez 3 
lata i nikt ich nie zauwa¿y, sama prze-
rabia³am to z w³asn¹ córk¹ — opo-
wiada nauczycielka historii, Geno-
wefa Mijalska. — Tu jest to niemo¿li-
we. Niezale¿nie czy ktoœ jest osob¹ 
przebojow¹ czy nieœmia³¹, wœród 
stosunkowo niewielkiej liczby 
uczniów nauczyciel zd¹¿y poznaæ 
wszystkie jej zalety. — Tutaj ka¿dy 
talent zostanie zauwa¿ony, czy to 
dotycz¹cy któregoœ przedmiotu, 
czy artystycznych uzdolnieñ, np. 
wokalnych — dodaje Bagiñska. 

Jeœli ktoœ by³ œrednim uczniem 
w gimnazjum, w takiej szkole jak 
nasza (jeœli chodzi na zajêcia i uczy 
siê), ma ogromn¹ szansê staæ siê 
naprawdê dobry — twierdzi £empi-
cka. — W wiêkszych liceach czêsto 
jest odwrotnie. Osoby z przeciêtnymi 
wynikami w gimnazjum, staj¹ siê 
bardzo s³abymi licealistami, pozba-
wionymi wiary w siebie. Tutaj nie 
wbija siê w k¹t — uzupe³nia. — W III 
LO, jeœli sam nie postarasz siê o 
udzia³ w konkursie, jeœli siê nie wy-
promujesz, nikt ciê nie bêdzie do tego 
zachêca³. U nas wrêcz „wypychamy” 
na zewn¹trz osoby wyró¿niaj¹ce siê 
— zapewnia Mijalska.

Jedn¹ z najbardziej namacal-
nych zachêt dla przysz³ych liceali-

Rusza nabór do szkó³ œrednich. Zacz¹³ siê te¿ w Liceum im. Czes³awa 
Kudzinowskiego w Knyszynie. Absolwentów, którzy na przestrzeni ponad 60 lat 
ukoñczyli tê szko³ê, raczej nie trzeba przekonywaæ, ¿e w³aœnie tu mo¿na z 
przyjemnoœci¹ wkroczyæ w doros³e ¿ycie i bezproblemowo zdaæ egzamin 
dojrza³oœci. Czy tak rzeczywiœcie jest? Poznaj zdanie nauczycieli. 

Warto siê uczyæ w Knyszynie
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stów z Knyszyna mo¿e byæ stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. 
Otrzymaæ jest je ³atwiej, a konkuren-
cja kilkunastu czy kilkudziesiêciu 
uczniów jest niewielka w porówna-
niu z du¿ymi ogólniakami. O randze 
naszej szko³y mo¿e œwiadczyæ to, ¿e 
co roku któryœ z jej uczniów je dosta-
je, gdy tymczasem nie trafia do wielu 
szkó³ naszego województwa. Jak su-
geruje £empicka, jego otrzymanie to 
atut przy wybieraniu studiów, pody-
plomówek, a nawet szukaniu pracy.

Czego obawiaj¹ siê tegoroczni 
trzecioklasiœci z gimnazjum? ¯e ci, 
którzy dobrze siê ucz¹ nie bêd¹ mieli 
mo¿liwoœci daæ w Knyszynie z siebie 
wszystkiego, ¿e panuje tu ogólne 
„nicnierobienie”... Jak mówi Geno-
wefa Mijalska, stereotypem jest, ¿e 
jeœli zdolni uczniowie trafi¹ do prze-
ciêtnej klasy nie bêd¹ mogli rozwijaæ 
swoich umiejêtnoœci. — Nie mia³a-
bym satysfakcji, jeœli przychodzi³a-
bym na zajêcia tylko po to, by je „od-
bêbniæ”. Nauczyciel cieszy siê, jeœli 
wy³owi zdolnego ucznia — mówi 
Mijalska. — Gdy tylko zauwa¿ê, ¿e 
ktoœ interesuje siê histori¹ od razu 
podsuwam tej osobie jakieœ materia-
³y, by móg³ poszerzaæ swoj¹ wiedzê.

Nie trzeba baæ siê matury
Chocia¿, jak mówi¹ knyszyñscy 
pedagodzy, œrednie wyników z osta-
tnich matur trudno porównywaæ z 
tymi z najbardziej znacz¹cych lice-
ów w regionie, to ju¿ na tle mniej-
szych plasujemy siê naprawdê nieŸle. 
W naszym powiecie jesteœmy na 2. 
miejscu, wypadamy lepiej ni¿ tzw. 
„-naste” licea bia³ostockie. — W 
nowych maturach wyniki s¹ poró-
wnywalne — wyjaœnia Bogus³awa 

Gosko, wychowawczyni jednej z III 
klas gimnazjum. Wszyscy dostaj¹ ten 
sam arkusz, który sprawdza siê na 
zewn¹trz. W³aœnie to wymaga od 
nauczycieli jak najlepszego przygo-
towywania do egzaminu dojrza³oœci. 
— Zdolni gimnazjaliœci, którzy skoñ-
czyli nasze liceum bez problemu do-
staj¹ siê na studia, nawet na najle-
pszych uczelniach w kraju, jak Uni-
wersytet Warszawski czy WAT — 
przypomina £empicka.
— W II LO w Bia³ymstoku, któregoœ 
z ostatnich lat, tylko 3 osoby zdawa³y 
rozszerzon¹ historiê. Tam siê o tym 
nie dyskutuje, tego siê nie komentuje. 
W Knyszynie wyniki matur wszyscy 
znaj¹ i szeroko analizuj¹, s¹ oceniane 
przez ca³¹ spo³ecznoœæ. To motywuje 
do jak najlepszej pracy i uczniów i 
nauczycieli — twierdzi historyczka z 
LO w Knyszynie.
— W naszej szkole jest naprawdê 
du¿o niep³atnych zajêæ pozalekcyj-
nych i dodatkowe lekcje z przedmio-
tów maturalnych — opowiada Bagiñ-
ska. — Prowadzone s¹ projekty edu-
kacyjne, tak¿e bardzo presti¿owe, np. 
wspó³pracujemy z organizacjami 
¿ydowskimi. Nie wiem czy ucznio-
wie któregoœ z bia³ostockich liceów 
mieli szansê wzi¹æ udzia³ chocia¿by 
w takiej uroczystoœci, jak wrêczenie 
medalu Sprawiedliwy wœród Naro-
dów Œwiata — uzupe³nia.

Ogromna oszczêdnoœæ czasu
i pieniêdzy

Nasi gimnazjaliœci uznaj¹, ¿e chyba 
najwiêkszym atutem liceum Kudzi-
nowskiego, jest to, ¿e znajduje siê w 
Knyszynie. — Czasami nie zdajemy 
sobie sprawy, ile czasu poœwiêca siê 
na dojazdy do innych miast. Kosztem 
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tego, nieraz trzeba poœwiêciæ week-
end na naukê — twierdzi Mijalska.  
— U nas zajêcia koñcz¹ siê najpóŸ-
niej o 14:15. Niemo¿liwa by³aby sy-
tuacja, w której ktoœ wraca ze szko³y 
ko³o godziny 20, a nastêpnego dnia 
musi wstaæ o godzinie 6, bo ma na 8 
— podkreœla Bagiñska. Nawet jeœli 
jest sporo pracy domowej, bêdzie 
czas, by wszystko zrobiæ po lekcjach.

Nauka w Knyszynie nie odcina 
licealistów od rozrywek. — Jest spo-
ro szkolnych wyjazdów do kina czy 
teatrów, a nauczyciele s¹ otwarci na 
propozycje uczniów — mówi nau-
czycielka jêzyka angielskiego. Jak z 
kolei zasugerowa³a Mijalska, ³atwiej 
i wygodniej jest pojechaæ raz w 
tygodniu do pubu czy na zakupy do 
Bia³egostoku, ni¿ codziennie wra-
caæ do Knyszyna. — Naprawdê nie 
ma sensu traciæ pieniêdzy na doja-
zdy. Lepiej zainwestowaæ je w ksi¹-
¿ki czy Internet o du¿ej przepusto-
woœci, a czas spêdzony w autobusie 
na naukê i na pewno dobrze zda siê 
maturê — uwa¿a £empicka. 

Tu jesteœ u siebie
Jak sugeruj¹, stoj¹cy przed egzami-
nem gimnazjalnym uczniowie, w 
szkole wa¿ni s¹ te¿ nowopoznani 
ludzie i nawi¹zanie znajomoœci. — 
Ale przecie¿ w³aœnie w Knyszynie 
mo¿na zostaæ ze swoimi najlepszymi 
przyjació³mi. — Tu jest znajomy 
grunt, tu jest bezpiecznie, tu brak 
du¿ych napiêæ. Jesteœmy tak¹ wielk¹ 
rodzin¹ — mówi wicedyrektor ZSO 
Ma³gorzata Fiedoruk — dlatego 
chcielibyœmy, by serce naszej szko³y 
tworzyli uczniowie z Knyszyna.

Zdaniem Genowefy Mijalskiej, 
dla wielu uczniów wabikiem jest 

du¿a grupa, ale czêsto nie bior¹ pod 
uwagê, ¿e w niej mo¿e nam byæ Ÿle. 
W du¿ej szkole dobrze sobie poradz¹ 
bardzo przebojowe osoby. Ktoœ kto 
siê tam nie odnajdzie, bêdzie samo-
tny. Ka¿dy mo¿e doœwiadczyæ samo-
tnoœci w t³umie — przecie¿ najwiêcej 
samotnych ludzi jest w Warszawie... 

Ucz¹c siê w miejscowoœci, w 
której siê mieszka, mamy szansê 
rozwijaæ nasze przyjaŸnie, tutaj grupa 
lepiej siê integruje. M³odzi ludzie 
maj¹ czas i mo¿liwoœæ czêstego spo-
tykania siê po lekcjach, wspólnego 
odwiedzania siê. Tu dziel¹ nas nie-
wielkie dystanse. Trudniej o pielê-
gnacjê przyjaŸni w szko³ach do któ-
rych siê doje¿d¿a — mamy mniej 
czasu, po zajêciach chce siê wracaæ 
do domu i zawsze nale¿y pamiêtaæ, 
by nie uciek³ ostatni autobus.

Wszystkie zmiany s¹ mo¿liwe
Tutaj, jak ma³o gdzie, szko³a mo¿e 
dostosowaæ siê do ucznia. — To 
uczniowie bêd¹ decydowaæ o tym 
jakie profile ostatecznie utworzymy. 
Zaproponowaliœmy swoje typy, ale 
tak naprawdê wszystko zale¿y od 
nich — mówi dyrektor placówki, 
Krzysztof Chowañski. — Naprawdê 
jesteœmy otwarci na sugestie m³o-
dzie¿y — podkreœla jego zastêpca. — 
Liceum ma swoje s³abe punkty, ale 
mo¿na je naprawiæ — koñczy Maria 
£empicka. — Chêtnie spotkalibyœmy 
siê z w³adzami miasta, im w roku 
wyborczym powinno szczególnie 
zale¿eæ, by nasza szko³a jak najlepiej 
dzia³a³a, nawet jako niewielka 
placówka, bo tu przecie¿ nie chodzi o 
iloœæ... — dodaje. 

rozmawia³a

EWELINA SADOWSKA
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Ustalono wyso-
koœæ sk³adki na 
ubezpieczenie wy-
padkowe, choro-
bowe i macierzyñ-
skie na II kwarta³ 
2010 r. Wynosi ono 

30 z³ za ka¿d¹ osobê podlegaj¹c¹ 
temu ubezpieczeniu. Objêci ubezpie-
czeniem na wniosek w ograniczonym 
zakresie op³acaj¹ miesiêcznie 1/3 
pe³nej sk³adki, tj. 10 z³.

Podstawowa miesiêczna sk³a-
dka na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe w II kwartale 2010 r. 
stanowiæ bêdzie 10% obowi¹zuj¹cej 
w marcu 2010 r. emerytury podsta-
wowej, tj. 71 z³. Dodatkowa miesiê-
czna sk³adka na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe w II kwartale 
2010 r. dla prowadz¹cych gospodar-
stwo rolne o powierzchni powy¿ej 50 
ha przeliczeniowych u¿ytków 
rolnych stanowiæ bêdzie:
85 z³ dla gospodarstw o obszarze 
u¿ytków rolnych do 100 ha 
przeliczeniowych,
170 z³ powy¿ej 100 do 150 ha,
254 z³ powy¿ej 150 do 300 ha,
339 z³ powy¿ej 300.

Ustawowy termin uregulowa-
nia nale¿nych sk³adek za II kwarta³ 
2010 r. up³ywa 30 kwietnia 2010 r.

Sk³adki na ubezpieczenia

rolnicze 
Nowe op³aty za wodê
i odprowadzanie œcieków
Rada Mie jska  w Knyszynie  
zatwierdzi³a taryfy na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe 
odprowadzanie œcieków przed³o¿one 
przez Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej.

Wynosz¹ one:
• na zbiorowe zaopatrzenie w wodê 

3 — 1,46 z³ netto za 1m  + VAT
• na zbiorowe odprowadzanie œcie-

3ków— 2,80 z³ netto za 1m  + VAT
Taryfy obowi¹zuj¹ od dnia 1 

kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. 

4 marca odby³o siê liczenie ¿ubrów w 
Puszczy Knyszyñskiej. Podczas wizji 
terenowej na Uroczysku Zapaszki 
ko³o Ostrowa Pó³nocnego obserwo-
wano stado licz¹ce 63 osobników. 
Uwzglêdniaj¹c inne informacje na 
temat knyszyñskich ¿ubrów (np. iloœæ 
tegorocznych ciel¹t, liczba padniê-
tych lub odstrzelonych sztuk) oszaco-
wano liczbê ¿ubrów przebywaj¹cych 
na terenie Puszczy Knyszyñskiej na 
81. 

W stosunku do lat poprzednich 
liczba ¿ubrów na terenie Puszczy 
Knyszyñskiej wzrasta z ka¿dym 
rokiem. Dodatkowo, du¿a iloœæ samic 
oraz ciel¹t prognozuje siln¹ dyna-
mikê wzrostu stada w przysz³oœci. 
Specjaliœci okreœlili kondycjê ¿ubrów 
jako dobr¹.

W Puszczy Knyszyñskiej
naliczono 81 ¿ubrów

PKPK
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Moda na czytanie
        Na najbli¿sze miesi¹ce bibliote-
ka zaproponowa³a swoim czytelni-
kom równie¿:
• konkurs literacki dla dzieci star-
szych „Moja ulubiona ksi¹¿ka 
Krystyny Siesickiej”
• konkurs literacki dla dzieci m³od-
szych „Pop³yn¹æ w daleki rejs z Ann¹ 
Onichimowsk¹”,
• konkurs recytatorski promuj¹cy 
poezjê twórców naszego miasta. 
„Knyszyn poezj¹ malowany”.
        W maju i czerwcu bêdziemy 
promowaæ czytelnictwo podczas 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom oraz Tygodnia Bibliotek.

Zapraszamy do biblioteki.

rganizuj¹c cykliczne spotkania Ow Bibliotece Publicznej, mamy 
nadziejê zaszczepiæ w m³odym poko-
leniu zami³owanie do czytania ksi¹-
¿ek. Raz w tygodniu dzieci, które nie 
uczêszczaj¹ do przedszkola z ró¿-
nych przyczyn, spotykaj¹ siê u nas, 
aby poprzez zabawê, ruch i plastykê 
obcowaæ z ksi¹¿k¹. Taka forma 
promocji czytania jest bardzo cenna 
— kszta³tuje dobre postawy i nawyki. 

Uczniowie klas 0-III SP w 
Knyszynie, spotykaj¹ siê na zajê-
ciach tematycznych, poznaj¹ literatu-
rê dzieciêc¹, ró¿ne techniki plasty-
czne, a przy tym wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki 
do domu. Chcemy zachêciæ dzieci od 
najm³odszych lat do czytania ksi¹¿ek 
i przychodzenia do biblioteki.

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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o Powiatowym Przegl¹dzie Tea-Ptrów Wiejskich i Obrzêdowych, 
Knyszyñski Oœrodek Kultury by³ 
organizatorem kolejnej imprezy 
zwi¹zanej z tradycj¹ Œwi¹t Wielka-
nocnych — spotkaniem zespo³ów 
kolêdniczych i œpiewaczych, œpiewa-
j¹cych Gorzkie ¯ale, pieœni wielko-
postne i odprawiaj¹cych Drogê 
Krzy¿ow¹. Odby³o siê ono — pod 
has³em „Oto teraz czas zbawienia”    
i patronatem Starostwa Powiatowego 
w Moñkach — w koœciele p.w. œw. 

Jana Aposto³a i Ewangelisty w 
Knyszynie.

Spotkanie rozpoczê³o siê od 
odœpiewania Gorzkich ¯ali przed 
Najœwiêtszym Sakramentem. W 
trakcie Misterium Drogi Krzy¿owej 
— modlitwê i pieœni oraz rozwa¿ania 
— do poszczególnych stacji  
prowadzi³y zaproszone na spotkanie 
zespo³y œpiewacze.

W przegl¹dzie uczestniczy³y 
dwie grupy z Moniek — „Wrzosy” i 
„Pogodna Jesieñ” oraz „K¹dzielnice” 

z Jaœwi³, „Ko³o-
wrotki” z Kny-
szyna oraz grupy 
œpiewacze z Gu-
zów, Jasionów-
ki, D³ugo³êki 
oraz Zabiela,  
któr¹ wspoma-
gali uczestnicy 
W a r s z t a t ó w  
Pieœni Wielko-
postnej.

KOK

Spotkanie wielkopostne prowadzi³y tradycyjne zespo³y 
œpiewacze. Na zdjêciu Ko³owrotki

Kultura — religia:

Wielkopostne spotkanie 
zespo³ów kolêdniczych i 
œpiewaczych

F
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hodzenie po Wo³oczebnym (z CKonopielk¹) to zwyczaj, dziêki 
któremu miano zapewniæ pomyœlny 
pocz¹tek i koniec nowego roku go-
spodarskiego. Od tego byli wo³ocze-
bnicy — mê¿czyŸni, którzy w Wiel-
kanoc œpiewali specjalne pieœni 
¿ycz¹ce dla gospodarzy i pannom na 
wydaniu. Za œpiewanie otrzymywali 
wódkê, kie³baskê i jajka. 

Knyszyñski Oœrodek Kultury    
i Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna 
zorganizowali w Knyszynie war-
sztaty pieœni wo³oczebnych. W ich 
trakcie, mê¿czyŸni, którzy zg³osili 
chêæ udzia³u w tych wyj¹tkowych 
zajêciach, przez kilka dni poznawali 
wo³oczebny repertuar oraz tradycyj-
ne techniki emisji g³osu pozwalaj¹ce 
na wielogodzinne œpiewanie w 
otwartej przestrzeni. Warsztaty 
zakoñczy siê w sobotê, 27 marca. 
Zrealizowano je dziêki wsparciu 
powiatu monieckiego.

Przygotowani na warsztatach 
wo³oczebnicy bêd¹ kolêdowaæ w 
naszej gminie w Niedzielê i Ponie-
dzia³ek Wielkanocny.                      •

Przygotowania do Konopielki w Knyszynie:

Warsztaty pieœni 
wo³oczebnych

W warsztatach wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu 
mê¿czyzn w ró¿nym wieku, przede wszystkim 
mieszkañców naszego powiatu

Fot.: M. Piasecki
KOK, RED
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00W niedzielê, 11 kwietnia od godziny 12
na placu przed Knyszyñskim Oœrodkiem Kultury

bêdzie bardzo weso³o!

Zapraszamy wszystkich do czynnego udzia³u w

IX MIÊDZYNARODOWYM WIOSENNYM 
KOLÊDOWANIU Z KONOPIELK¥

Prosimy nie zamykaæ drzwi przed kolêdnikami, to za ich 
spraw¹ bêdzie Wam siê darzyæ przez ca³y rok!

Dodatkowe atrakcje to:
00* Kiermasz rêkodzie³a ludowego od godziny 9

* Zabawa ludowa na placu przed KOK

Zabierz ze sob¹ znajomych i rodziny i wspólnie pobawmy siê na 
œwie¿ym powietrzu.

Do zobaczenia !
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mo¿na stosowaæ obci¹
dni¹ oœ ci¹gnika by zapewniæ równo-
wagê agregatu. Przegarnianie ziarna 
w skrzyni nasiennej mo¿e byæ 
wykonywane tylko ³opatk¹; zabro-
nione jest wybieranie i uzupe³nianie 
ziemniaków rêkoma.
• Wymiana elementów, naprawa czy 
czyszczenie mog¹ byæ wykonywane 
po ustabilizowaniu maszyny za po-
moc¹ podpory i wygaszeniu silnika.
• Podczas prac glebogryzarek, bron 
aktywnych i kosiarek rotacyjnych 
nale¿y os³oniæ ruchome zespo³y 
robocze oraz zachowaæ bezpieczn¹ 
odleg³oœæ maszyny od ludzi.
• W czasie prac ze œrodkami ochrony 
roœlin nale¿y stosowaæ ochronê indy-
widualn¹. W tych pracach nie powin-
ny braæ udzia³u dzieci i kobiety.

— Przedstawione wy¿ej uwagi 
nawi¹zuj¹ do najczêœciej wystêpuj¹-
cych wiosn¹ zagro¿eniach. Nie nale-
¿y o nich zapominaæ, aby unikn¹æ 
wypadków przy pracy w gospodar-
stwie — twierdzi in¿. Krzysztof 
Kozio³ — specjalista ds. prewencji w 
oddziale KRUS w Bia³ymstoku.      •

¿niki na prze-³aœnie rozpoczynaj¹ siê Wwzmo¿one prace polowe. 
Czêsto trwaj¹ d³ugo, wykonywane s¹ 
w niesprzyjaj¹cych warunkach, co 
doprowadza do zmêczenia i utraty 
koncentracji, a tym samym do pra-
wdopodobieñstwa wypadku. Aby 
temu zapobiec, warto pamiêtaæ o za-
sadach bezpiecznej obs³ugi maszyn.

Nie nale¿y:
• Stawaæ i siadaæ na ramach narzêdzi 
zawieszanych lub doczepianych do 
ci¹gnika.
• U¿ywaæ maszyn bez os³on rucho-
mych czêœci napêdu (wa³ek przekazu 
mocy, paski klinowe, ³añcuchy czy 
ko³a zêbate) i czêœci roboczych.
• Wykonywaæ napraw pod podniesio-
nym narzêdziem zawieszanym.

Na co trzeba zwróciæ uwagê przy-
stêpuj¹c do pracy? 
• Szerokie maszyny nale¿y transpor-
towaæ z pustymi zbiornikami. Zna-
czniki sadzarek i siewników powinny 
byæ ustawione w pozycji pionowej.
• Podczas pracy siewników i sadza-
rek nie nale¿y przebywaæ w ich 
strefie dzia³ania. Przy zawieszaniu 

O¿y³y ³¹ki i pola.

B¹dŸ ostro¿ny podczas 
wiosennych prac

KRUS, RED
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Pi³karska wiosna na boiskach „A” klasy

W£ADYS£AW SZWEJKOWSKI

nieg zalega jeszcze na niektórych Œboiskach pi³karskich, ale pi³kar-
ska wiosna zbli¿a siê wielkimi 
krokami. Trener ma coraz mniej 
czasu na wybranie optymalnego 
ustawienia swojego zespo³u i dlatego 
dru¿yna przechodzi gor¹czkowy 
okres przygotowawczy trenuj¹c na 
boiskach ze sztuczna nawierzchni¹.
        Dru¿yna Podlasiaka nie czeka-
j¹c na znikniêcie œniegu bra³a udzia³ 
w trzech sparingach. Na boiskach ze 
sztuczn¹ nawierzchni¹ w Moñkach 
wygra³a swoje mecze. Jeszcze do 
ostatniej chwili rozgrywa³a spotkania 
sparingowe, aby dobrze przygotowaæ 

siê do sezonu. Trener jest pe³en opty-
mizmu co do wyników Podlasiaka, a 
zawodnicy mogliby ju¿ dzisiaj 
zagraæ mecz z KS Œniadowo.

Zespó³ Podlasiaka zosta³ 
wzmocniony nowymi szeœcioma 
zawodnikami, którzy wyrazili chêæ 
grania w Knyszynie.

Rozgrywki rundy wiosennej 
„A” klasy rozpoczê³y siê 28 marca na 
wyjeŸdzie w Œniadowie.

¯yczymy zawodnikom, trene-
rowi, zarz¹dowi i wszystkim sympa-
tykom pi³ki no¿nej, aby sezon 
wiosenny przyniós³ tyle radoœci co 
koniec rundy jesiennej.                    •

Zapraszamy na mecze naszej dru¿yny

Klasa „A”. Runda wiosenna 2009/2010

Podlasiak rozpocz¹³ rundê wiosenn¹ sezonu 2009/2010



24

PRACA

Podlaska Fundacja Rozwoju Regio-
nalnego i Uniwersytet w Bia³ym-
stoku stworzyli projekt, który ma  
pomóc w uruchomieniu 60 nowych 
przedsiêbiorstw w naszym regionie. 

W projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³ 
osoby chc¹ce podj¹æ samozatrudnie-
nie w obszarach niezwi¹zanych z 
rolnictwem. Musz¹ byæ pe³noletnie, 
posiadaæ pe³n¹ zdolnoœæ do czynno-
œci prawnych, byæ zameldowanie w 
województwie podlaskim i zatru-
dnione lub nieaktywne zawodowo 
(niezarejestrowane jako bezrobotne 
w Urzêdzie Pracy) 

Uczestnicy projektu skorzysta-
j¹ z doradztwa, warsztatów interper-
sonalnych i warsztatów prowadzenia 
dzia³alnoœci gospodarczej (biznes 
plan, podatki, kadry, prowadzenie 
ksiêgi przychodów i rozchodów, 
obs³uga klienta, technologie ICT).

Po ukoñczeniu warsztatów 60 
osób wy³onionych po ocenie biznes 
planów otrzyma bezzwrotne wspar-
cie finansowe na rozpoczêcie dzia-

³alnoœci gospodarczej
do 40 tys. z³ brutto Dodatkowo 60 
osób, które zarejestruje dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ dostanie wsparcie 
pomostowe — po 1250 z³ brutto 
przez 6 miesiêcy. Wsparcie bêdzie 
mo¿na przed³u¿yæ na kolejne 6 
miesiêcy dla tych, którzy wyka¿¹ 
tak¹ potrzebê. Pieni¹dze te mo¿na 
przeznaczyæ na sk³adki na ubezpie-
czenia spo³eczne, zdrowotne, fundu-
sze oraz koszty zwi¹zane z dzia³alno-
œci¹ (reklama, obs³uga ksiêgowa, 
zatrudnienie pracownika).

Uczestnictwo w projekcie jest bez-
p³atne. Przyjmowanie formularzy 
zg³oszeniowych trwa od 1 do 23 
kwietnia 2010 r. 
(do pobrania na stronie internetowej 
www.startujwbiznesie.pffr.pl)

Szczegó³owe informacje mo¿na 
uzyskaæ: zajkowska@pfrr.pl, tel.: 85 
740 86 89 
palusewicz-sarosiek@pfrr.pl, tel.: 85 
740 86 88; 

 w wysokoœci 

Nawet 40 tys. z³ bezzwrotnej 
pomocy mo¿na otrzymaæ na 
stworzenie firmy i rozpoczê-
cie dzia³alnoœci gospodarczej 
— niemo¿liwe? — Przeczytaj 
o nowym projekcie PFRR i 
Uniwersytetu w Bia³ymstoku 

40 tysiêcy na w³asny biznes
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u z e u m  H i s t o r y c z n e  w  MBia³ymstoku przygotowuje 
wystawê poœwiêcon¹ starostwu 
knyszyñskiemu. Dziêki sprawnym 
rz¹dom kolejnych starostów by³o 
jednym z najbogatszych w pañstwie 
Jagiellonów. Za panowania Zygmun-
ta II Augusta Knyszyn prze¿ywa³ 
swój najwiêkszy rozkwit, a starostwo 
knyszyñskie by³o jednym z najboga-
tszych. 

Wiek XVII i jego wojny przy-
czyni³y siê do zniszczenia dawnej 
œwietnoœci królewskiego miasta, 
epidemie i klêski elementarne 
nawiedzaj¹ce Podlasie na prze³omie 
XVII/XVIII w. nie ominê³y tak¿e 
Knyszyna. 

Starostwo przechodzi³o w rêce 
kolejnych rodów (m.in. Zamoyskich, 
Gniñskich, Czapskich, Krasiñskich, 
Raczyñskich). 

Muzeum Historyczne w Bia-
³ymstoku poprzez organizacjê wysta-
wy chcia³oby przybli¿yæ historiê tego 
doskonale funkcjonuj¹cego staro-
stwa, jak i samego miasta. Ukazani 
zostan¹ starostwie knyszyñscy, 
pocz¹wszy od Aleksandra Chodkie-
wicza, a skoñczywszy na Karolu 
Rogerze Raczyñskim. 

Planowany termin otwarcia wy-
stawy to czerwiec 2010 r. O dok³a-
dnej dacie poinformujemy na ³amach 
„Nowego Goñca Knyszyñskiego”.   •

 

Muzeum Historyczne 
mieœci siê na ulicy 
Warszawskiej 37 w 
Bia³ymstoku. Jego 
siedzib¹ jest nieda-
wno odremontowana, 
piêkna kamienica z 
pocz¹tku XX w.

Wystawa o starostwie knyszyñskim
MARTA PISZCZATOWSKA
ANNA MALESIÑSKA
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POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH cz. VII

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Drugie pokolenie u¿ytkowników 
starostwa knyszyñskiego

Konstancja Gniñska by³a córk¹ 
W³adys³awa Gniñskiego i Marianny 
Szyd³owskiej.

Nieznana jest jej data urodze-
nia, ani te¿ data objêcia w u¿ytko-
wanie starostwa knyszyñskiego. 
Profesor Maroszek podaje, i¿ 
nast¹pi³o to w 1680 r. Zwa¿aj¹c, ¿e 
Konstancja Gniñska zmar³a w 1757 r. 
miêdzy tymi datami minê³o 77 lat, w 
momencie œmierci mia³aby przesz³o 
90 lat. Po fakcie, i¿ pierwszego syna 
Tomasza urodzi³a w 1711 r. mo¿na 
przypuszczaæ, i¿ Konstancja urodzi³a 
siê pod koniec lat 80. lub na pocz¹tku 
lat 90. XVII w. Wobec braku daty 
œmierci ojca W³adys³awa, nie wiado-
mo czy objê³a starostwo po nim, czy 
te¿ po zmar³ym w 1703 r. bracie ojca 
— Janie Gniñskim. Marian PaŸdzior 
podaje, ¿e na pocz¹tku XVIII w. 
starost¹ knyszyñskim by³ Stanis³aw 

Szczuka. Je¿eli urodzi³a siê na 
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, to 
po œmierci Jana Gniñskiego w 1703 r. 
by³a jeszcze ma³oletnia i starostwo 
mog³o byæ wydzier¿awione Szczuce. 
Wg PaŸdziora starostwo wróci³o do 
Czapskich w 1716 r. 

Konstancja Gniñska wysz³a za 
m¹¿ za Piotra Jana Czapskiego 
(1685-1737). Sta³o siê to przypu-
szczalnie ok. 1709-1710 r. By³a jego 
drug¹ ¿on¹ i wnios³a mu w posagu 
odziedziczone po ojcu starostwo 
knyszyñskie i radzyñskie oraz po 
matce starostwo sobowidzkie.

Piotr Jan Czapski by³ kasztelanem 
kruszwickim, a od 1717 r. kasztela-
nem che³miñskim. W 1726 r. zosta³ 
mianowany wojewod¹ pomorskim. 
W tym te¿ roku zosta³ komisarzem 
pertraktuj¹cym z Prusami i Szwecj¹ 
w celu odnowienia i potwierdzenia 
paktów wieczystych ze Szwecj¹. W 
walkach o koronê polsk¹ po œmierci 
Jana III Sobieskiego, miêdzy Augu-

Konstancja Gniñska

Piotr Jan Czapski
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stem Mocnym a Stanis³awem Le-
szczyñskim, popiera³ Stanis³awa 
Leszczyñskiego. W 1732 r. August II 
Mocny, najpewniej w celu zjednania 
go do swojego stronnictwa, nada³ mu 
Order Or³a Bia³ego. 

Piotr Jan Czapski w historii 
Knyszyna zapisa³ siê zamienieniem 
„kozubalca” p³aconego przez ¯ydów 
na sta³¹ op³atê. Kozubalec w wysoko-
œci 1 gr ¯ydzi musieli ka¿dorazowo 
uiszczaæ przeje¿d¿aj¹c lub przecho-
dz¹c obok ka¿dego z dwóch knyszyñ-
skich koœcio³ów. Na mocy dekretu, 
który Czapski wyda³ 13 marca    
1719 r., ¯ydzi „zobowi¹zani byli 
corocznie 20 tynfów (3 z³ pol.) i 
ka¿de œwiêta solenne, jako to: Bo¿e 
Narodzenie, Zmartwychwstanie 
Chrystusa Pana i Zielone Œwiatki 
dawaæ jako zwyczai honoraria tj. 
æwieræ miêsa i pewn¹ iloœæ ³oju”.

W ma³¿eñstwie Konstancji i 
Piotra Jana Czapskich wieku 
doros³ego do¿y³o szeœcioro dzieci: 
czterech synów:
- Tomasz (1711-1784)
- Pawe³ Tadeusz (1721-1783) — od 
1763 r. genera³ major wojsk polskich
- Antoni — komornik ziemski 
krakowski
- Jan — starosta sobowidzki
oraz dwie córki: Ewa Rozalia i 
Magdalena. 

Ze starostwem knyszyñskim byli 
zwi¹zani Tomasz oraz Pawe³ 
Tadeusz, którzy stanowili trzecie 
pokolenie u¿ytkowników staro-

stwa knyszyñskiego. Jego g³ównym 
u¿ytkownikiem by³ Tomasz, nato-
miast Pawe³ Tadeusz pobiera³ docho-
dy z czêœci starostwa oraz zarz¹dza³ 
nim w okresie banicji Tomasza. 

W niniejszym artykule pragnê skupiæ 
siê na osobie Tomasza Czapskiego. 
Zosta³ on starost¹ w 1740 r., nie 
przej¹³ jednak ca³ego starostwa — 
jego czêœæ u¿ytkowa³a do koñca ¿ycia 
Konstancja. Dopiero po jej œmierci 
(1757 r.) Tomasz w 1758 r. wszed³ w 
posiadanie Grodziska, Szpakowa i 
Potoczyzny, a w 1759 r. Klewianki. 

Tomasz Czapski urodzi³ siê w 
1711 r. Nieznane jest miejsce ani do-
k³adna data jego urodzin. Doœæ liczny 

Tomasz Czapski

Trzecie pokolenie u¿ytkowników 
starostwa knyszyñskiego
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ród Czapskich by³ osiad³y g³ównie w 
Prusach Królewskich (woj. pomor-
skie i che³miñskie). Nic nie wiadomo 
o jego dzieciñstwie i m³odoœci. Nie 
wiemy równie¿ jakie skoñczy³ szko-
³y. Jednak znaj¹c jego szerokie 
zainteresowania kulturalne i artysty-
czne, nale¿y stwierdziæ, i¿ musia³ 
mieæ przynajmniej œrednie wykszta³-
cenie. Najbardziej znanym faktem 
jego m³odoœci by³ kilkuletni wyjazd 
do Francji, który mia³ miejsce w 
latach 1734-1737. Z podró¿y tej spo-
rz¹dzi³ niepublikowany dotychczas 
dziennik podró¿y. W latach trzydzie-
stych XVII w. uczestniczy³ razem z 
ojcem w ¿yciu politycznym kraju, 
m.in. w elekcji króla Stanis³awa 
Leszczyñskiego w 1733 r. Ich 
podpisy widniej¹ równie¿ pod aktem 
wyborczym Augusta III Sasa. 

Okres starostowania Tomasza 
Czapskiego by³ bardzo burzliwy i ruj-
nuj¹cy dla starostwa knyszyñskiego. 
Zas³yn¹³ on z gwa³townego i okrutne-
go charakteru. Wiele jest dowodów 
na jego okrucieñstwo i k³ótnie z pod-
danymi, kontrahentami i s¹siadami. 
Tak¿e z braæmi mia³ nie najlepsze 
stosunki. Szeroko cytowana jest 
opinia Franciszka Karpiñskiego, 
który napisa³ o nim „i¿ by³ tak 
okrutny, ¿e tych których nie lubi³ albo 
winnymi sobie os¹dzi³, w beczkê na-
bit¹ gwoŸdziami sadza³ i takie beczki 
dla swej rozrywki toczyæ kaza³”. 
Kronikarz parafialny w Radominie w 
1756 r. zanotowa³ i¿ Czapski wraz ze 
swym dzier¿awc¹ Je¿ewskim, gorzej 
ni¿ Moskale i Szwedzi gnêbi³ podleg-
³¹ sobie ludnoœæ w starostwie bratiañ-
skim. „Ci obaj krew ludzi jak smoki 
wysysali (tak i¿) mieszkañcy byli 

zniszczeni i ca³kiem rozbici przez 
Je¿ewskiego”. W swoich dobrach w 
Nowej Wsi mia³ lodowniê, w której 
zamyka³ sk³ócon¹ z nim szlachtê. 

Okrucieñstwo, szczególnie wo-
bec poddanych, w tamtej epoce nie 
by³o rzadkoœci¹. Szlachcie i magnate-
rii zazwyczaj uchodzi³o ono na sucho 
— wymiar sprawiedliwoœci w cza-
sach saskich praktycznie nie dzia³a³. 
Tomasz Czapski mia³ jednak pecha. 
Starostwo knyszyñskie s¹siadowa³o z 
dobrami Jana Klemensa Branickiego 
— szwagra króla Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego, hetmana wielkiego 
koronnego, jednego z najbogatszych 
magnatów polskich. Starostwo 
knyszyñskie uchodzi³o za bardzo 
bogate. Œwiadczy³a o tym wysoka 
kwota p³aconej kwarty i hiberny, 
która wynika³a z szacowanych do-
chodów. W 1761 r. kwarta wynosi³a 
12.627 z³ 25 gr., a hiberna 4.221 z³ 21 
gr. Dla Branickiego starostwo sta³o 
siê ³akomym k¹skiem, który postano-
wi³ po³kn¹æ. Dlatego te¿ wszelkie 
wystêpki Tomasza mocno nag³aœnia³, 
popiera³ skargi na niego, wspiera³ 
pokrzywdzonych. Po kilkuletnich 
staraniach Branickiego, Trybuna³ 
Koronny w Lublinie w 1749 r. wyda³ 
na Tomasza Czapskiego niezwykle 
surowy wyrok. Zosta³ on skazany na:
- rok i 6 niedziel in fundo w wie¿y 
siedzieæ 
- 100.000 z³ grzywien zap³aciæ w 
aktoratach ukrzywdzonej szlachcie 
- wygnanie z kraju po³¹czone z utrat¹ 
praw cywilnych i politycznych
Z wydanego wyroku wyegzekwowa-
no jedynie kary grzywien, które 
Czapski wspólnie z matk¹ Konstan-
cj¹ by³ zmuszony sp³aciæ. Kary wiê-
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zienia w lochu nie odsiedzia³ (taka 
kara by³a praktycznie wyrokiem 
œmierci — skazany przebywa³ w osa-
motnieniu, na dnie lochu przy funda-
mentach. Loch by³ nieogrzewany, a 
¿ywnoœæ spuszczano skazañcowi na 
sznurze). Do kary banicji nie 
zastosowa³ siê. Utrudnia³o mu to 
dzia³alnoœæ, bo musia³ wystrzegaæ siê 
jej wykonania przez Branickiego.

Pruski dyplomata hrabia Ernest 
Ahasverus von Lehndorff w 1767 r. 
odby³ podró¿ przez Polskê. Prze-
je¿d¿a³ przez Knyszyn i Dobrzynie-
wo. W swoim dzienniku zanotowa³ 
„Obiad zjedliœmy w polskim miaste-
czku Knyszynie, obskurnej dziurze z 
drewnianymi domkami, tak nêdznie 
zbudowanymi, ¿e mia³o siê wra¿enie, 
i¿ najl¿ejszy wiatr powinien je obaliæ. 
Miasto nale¿y do Czapskich, rodziny 
w Polsce bardzo znanej, ale obecnego 
w³aœciciela wygnano z kraju i dobra 

jego s¹ w ca³kowitym upadku” oraz 
„Po obiedzie przybyliœmy do Do-
brzyniewa poprzedniej rezydencji 
Tomasza Czapskiego. Zamek i mia-
sto s¹ w kompletnej ruinie. Wszy-
stkie domy zwalone, a pa³ac we w³o-
skim stylu móg³ staæ w Herculaneum. 
Widaæ jeszcze œlady po piêknym par-
ku. Mimo, ¿e jest to niebezpieczne, 
wchodzimy do pa³acu, gdzie znajduj¹ 
siê jeszcze piêkne rzeŸby i z³ote orna-
menty, które opar³y siê niszcz¹cemu 
dzia³aniu czasu. Biblioteka zachowa-
³a siê jeszcze w ca³oœci. ¯egnam tê 
resztkê dawnej œwietnoœci”. 

W 1764 r. spaleniu uleg³ w fol-
warku knyszyñskim pa³ac wzniesio-
ny prawdopodobnie przez Gniñskich. 
Wg Maroszka ruiny tego pa³acu prze-
dstawia rysunek Napoleona Ordy 
jako „studniê Gi¿anki” (il. poni¿ej). 

Jan Klemens Branicki by³ g³ó-
wnym sprawc¹ wyroku na Tomasza 
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Czapskiego. Mimo uzyskania wyro-
ku skazuj¹cego, Branickiemu nie 
uda³ siê g³ówny cel starania, tj. prze-
jêcie na w³asnoœæ ca³ego starostwa 
knyszyñskiego. Pewne znaczenie na 
pewno mia³ fakt, i¿ Tomasz nie by³ 
jedynym u¿ytkownikiem starostwa. 
By³a jeszcze matka Konstancja i brat 
Pawe³ Tadeusz. Okres wrogoœci miê-
dzy Tomaszem, a hetmanem trwa³ do 
1766 r., kiedy dosz³o do porozumie-
nia miêdzy nimi. PóŸniej Czapski po-
¿ycza³ pieni¹dze od Branickiego oraz 
wydzier¿awi³ mu czêœæ starostwa tj. 
klucz klewiañski i dobrzyniewski. 
Wspó³praca ta by³a zgodna z chara-
kterem Tomasza, tj. burzliwa. Po 
œmierci Jana Klemensa Branickiego 
w 1771 r. toczy³ s¹dowe spory z wdo-
w¹ po hetmanie, Izabel¹ Branick¹ o 
dzier¿awy, które Izabela chcia³a 
zatrzymaæ. Waœnie trwa³y równie¿ po 
œmierci Tomasza. Dopiero po kilku 
latach, nastêpny starosta Stanis³aw 
Ma³achowski zakoñczy³ je, uzysku-
j¹c korzystny dla siebie wyrok s¹du. 

Tomasz Czapski mia³ dwa 
sprzeczne ze sob¹ oblicza: jedne 
okrutnika o sadystycznych zapêdach 
a drugie estety, znawcy i kolekcjone-
ra dzie³ sztuki, cz³owieka o szerokich 
zainteresowaniach kulturalnych. Te 
zainteresowania oraz wyrobiony 
smak artystyczny wykazywa³ ju¿ od 
m³odych lat. W zakupionej przed 
1742 r. posiad³oœci w Gdañsku przy 
D³ugich Ogrodach rozpocz¹³ groma-
dzenie ksi¹¿ek, obrazów, sztychów. 
Gdañska kolekcja sztuki liczy³a 400 
obrazów, rysunków, rycin, a bibliote-
ka 730 woluminów. Tomasz Czapski 
nie tylko kupowa³ dzie³a sztuki, ale 
tak¿e wspiera³ artystów zamawiaj¹c 

u nich obrazy, rzeŸby, sztychy, ryciny. 
Interesowa³ siê wspólnie z bratem 
Paw³em Tadeuszem naukami przyro-
dniczymi. Pawe³ Tadeusz w swej 
willi w Oliwie zgromadzi³ bogat¹ ko-
lekcjê przyrodnicz¹, g³ównie ornito-
logiczn¹. Zbiory Paw³a Tadeusza sta-
³y siê podstaw¹ pierwszego muzeum 
przyrodniczego w Gdañsku. Biblio-
teka oraz zbiory dzie³ sztuki zosta³y w 
póŸniejszym okresie przeniesione do 
po³o¿onego przy Krakowskim 
Przedmieœciu w Warszawie pa³acu, 
który otrzyma³a w spadku jego ¿ona.

Tomasz Czapski by³ jednym z 
sygnatariuszy zawi¹zanej w 1766 r. 
Kompanii Manufaktur We³nianych, 
jednego z pierwszych przedsiêwziêæ 
maj¹cych na celu uprzemys³owienie 
Rzeczpospolitej. Niestety, Kompania 
nie osi¹gnê³a postawionych przed ni¹ 
celów i w 1772 r. zosta³a rozwi¹zana. 

Tomasz Czapski zgromadzi³ 
du¿y maj¹tek. Po rodzicach odziedzi-
czy³ starostwo knyszyñskie oraz ra-
dzyñskie. ̄ ona wnios³a mu w posagu 
starostwa: bratiañskie i lêkorskie oraz 
okaza³y pa³ac w Warszawie. W Pru-
sach Królewskich mia³ rozleg³e 
dobra w³asne, m.in.: Go³êbiew, Ro-
œciszewo, Suchosmugi, E³ganowo, 
K³obuczewo. Zakrzewo, Me³no. Jego 
dobra liczy³y ok. 40 wsi i folwark. Po 
trzecim rozbiorze Polski w 1772 r. 
wiêkszoœæ dóbr Tomasza znalaz³a siê 
w zaborze pruskim. Prusacy rozpo-
czêli rewindykacjê dóbr królewskich 
(starostw), które znajdowa³y siê w 
prywatnym posiadaniu. Nie maj¹c 
szans na utrzymanie, Czapski odda³ 
Prusakom starostwo bratiañskie, 
radzyñskie i lêborskie. 27 grudnia 
1772 r. z³o¿y³ przysiêgê wiernoœci 
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królowi Prus, Fryderykowi II.
W 1742 r. Tomasz Czapski o¿e-

ni³ siê z Mari¹ Czapsk¹ (1723-1774), 
có rk¹  wo jewody  
che³miñskiego Jana 
Ansparego Czapskie-
go, która mimo m³o-
dego wieku by³a ju¿ 
wdow¹ po Antonim 
Potockim. Maria by³a 
blisk¹ krewn¹ Toma-
sza, dlatego te¿ za-
warcie ma³¿eñstwa 
wymaga³o dyspensy 
papieskiej. W ich 
ma³¿eñstwie urodzi³o 
siê dwanaœcioro dzie-
ci, z których wieku 
doros³ego do¿y³y tylko dwie córki: 
Urszula i Konstancja. Po œmierci 
Marii w 1774 r., Tomasz o¿eni³ siê ze 
znacznie m³odsz¹ od siebie córk¹ 
kupca Kelsa, Juliann¹ de Kaëpsy, 
której z okazji œlubu podarowa³ 100 
tys. z³. 

Tomasz Czapski zmar³ w wieku 
73 lat, 20 marca 1784 r. w Warszawie. 
Maj¹tek jego ju¿ uszczuplony przez 
Prusaków przeszed³ w rêce córki 
Konstancji i jej drugiego mê¿a — 
Stanis³awa Ma³achowskiego, który 
rozpocz¹³ porz¹dkowanie spadku. 
Okaza³o siê, i¿ maj¹tek by³ mocno 
obci¹¿ony d³ugami, które Tomasz na-
robi³ w ostatnich latach ¿ycia, trwo-
ni¹c du¿e sumy na utrzymanie i ka-
prysy licznych kochanek. Nie usta-
tkowa³ siê nawet w okresie póŸnej 
staroœci. Aby sp³aciæ d³ugi Stanis³aw 
Ma³achowski musia³ sprzedaæ lub 
wydzier¿awiæ wiêkszoœæ dóbr spa-
dkowych. Najbardziej okaza³¹ istnie-
j¹c¹ pami¹tk¹ po Czapskich jest pa³ac 

w Warszawie, w którym siedzibê ma 
Akademia Sztuk Piêknych (ilustra-
cja poni¿ej).

Literatura:

Pisz¹c niniejszy artyku³ korzysta³em 
w du¿ym stopniu z obszernej pracy 
magisterskiej Martyny Bielskiej 
Buntownik z wyboru — Tomasz 
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ru gminy do koñca XVIII wieku, 
Bia³ystok 2004;
Maroszek J., Pogranicze Litwy i Ko-
rony w planach Zygmunta Augusta. Z 
historii dziejów myœli monarszej 
miêdzy  Niemnem a  Narwi¹ ,  
Bia³ystok 2000;
PaŸdzior M., Dwór królewski 
Zygmunta Augusta w Knyszynie, [w:] 
„Rocznik Bia³ostocki”, t. VIII, 
Bia³ystok 1968;
Polski S³ownik Biograficzny, t. IV, 
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nym. Decyzje zwyk³ odk³adaæ „na 
jutro”. Sk¹d wiêc u w³adcy taka 
przebojowoœæ, mo¿na by rzec „lwi 
pazur”? 

Podejrzewam, ¿e sta³o siê 
tak za przyczyn¹ niejakiego Henryka 
XI, ksiêcia legnickiego. Ów Henryk 
wyró¿nia³ siê propolskimi sympatia-
mi. W efekcie na rozkaz Habsburgów 
otruto go zanim ukoñczy³ lat 50. By³ 
synem Katarzyny Meklemburskiej i 
Fryderyka III — Piastowicza. Po 
mieczu wywodzi³ siê wiêc z linii 
Piastów Œl¹skich. Zawitawszy na 
sejm w Lublinie Henryk XI oprócz 
cennych klejnotów przekaza³ 
polskiemu królowi niecodzienny 
podarek: dwa afrykañskie lwy. By³ to 
gest efektowny, ale dla obdarowa-
nego cokolwiek k³opotliwy. 

Co siê sta³o póŸniej z 
afrykañskimi drapie¿nikami nie 
zosta³o odnotowane. Istnieje przecie¿ 
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e tak jak 

2wczeœniej wielb³¹dy , równie¿ lwy 
umieszczono w Knyszynie. Wskazu-
je na to przebieg wydarzeñ. Otó¿ dnia 
19 lipca Zygmunt August przyj¹³ w 
Lublinie ho³d lenny, który z³o¿y³ 
w³adcy ksi¹¿ê pruski Albrecht 

oni¿szy tekst nie jest prima 
aprilisowym ¿artem. Powsta³ z Pniejakim trudem, gdy¿ pisz¹c 

go przymru¿y³em oko. Temat jest 
wa¿ki, bo dotyczy knyszyñskiego 
herbu. Skoro majstruj¹ przy swoim 

1w³adze województwa podlaskiego , 
to czemu by nie tkn¹æ Knyszyna. 
Herb tutejszy jawi siê dostojnie: 
wy¿ej god³o ostatniego Jagiellona, 
pod nim ¿ubr (tur?).

Miewa³em zatrudnienie 
przy heraldyce i z tamtego czasu 
wynios³em przekonanie, ¿e orze³ jest 
i owszem, ale lew — ten dopiero 
znaczy. Mieszkañcy Knyszyna 
wzrusz¹ zapewne ramionami, bo 
niby sk¹d tu lew? A jednak…

W styczniu A.D. 1569 na 
sejm do Lublina przyby³ osob¹ 
w³asn¹ Zygmunt August. Tkwi³ tam 
poœród gwarów, swarów i przekoma-
rzañ, a¿ nareszcie 4 lipca wyda³ 
dyplom potwierdzaj¹cy zwi¹zek 
Polski i Litwy — Uniê. W jej wyniku 
przy³¹czone zosta³y do Korony 
Wo³yñ, Kijowszczyzna i Podlasie. 
Dokonanie znacz¹ce. 

Król by³ w³adc¹ chimery-
cznym, w wiêkszoœci dzia³añ chwiej-

W konstelacji lwa
JERZY MIROS£AW P£ACHECKI
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nigdy nie  wspomniano,  aby 
gdziekolwiek indziej na Podlasiu 
zaistnia³y podobnie egzotyczne 

3zwierzêta. Tury, ¿ubry , jelenie, ³osie 
to w tutejszej heraldyce powsze-
chnoœæ. Co innego takie afrykañskie 
lwy…!

——————
1 Dnia 02.02.2010 r. zosta³o zatwier-
dzone nowe logo województwa. Jego 
twórc¹ jest znany artysta Leon Tara-
sewicz. W przeprowadzonym wœród 
mieszkañców sonda¿u nowinki nie 
akceptuje 77% ankietowanych. 
2 W orszaku, z którym przyby³ do 
Knyszyna Zygmunt August wraz ze 
œwie¿o poœlubion¹ ma³¿onk¹ Kata-
rzyn¹ z Habsburgów — Rakuszank¹ 
znajdowa³y siê wielb³¹dy. Mia³o to 
miejsce jesieni¹ 1553 r., na pewno 
przed 17 paŸdziernika.
3 Przynajmniej 8 miejscowoœci w 
samym tylko województwie podla-
skim ma w herbie ¿ubra: Bia³owie¿a, 
Drohiczyn, KuŸnica, Narewka, 
Sokó³ka, Tykocin, Wizna, Zambrów.

Fryderyk Hohenzollern, ten sam, 
który w 1560 r. goœci³ polskiego króla 
w swoim pa³acyku ko³o Olecka. 
Polowano wówczas zapamiêtale. 
Byæ mo¿e zachowuj¹c pamiêæ tych 
okaza³ych ³owów albo poruszony 
lubelskim ho³dem Zygmunt August 
zaprosi³ Albrechta do Knyszyna. 

W pierwszych dniach sier-
pnia 1569 r. orszaki ruszy³y w drogê 
sun¹c przez Kock, Radzyñ, Miêdzy-
rzec, Mielnik, Bielsk, Tykocin. 27 te-
go miesi¹ca stanê³y w knyszyñskiej 
rezydencji króla. Goszczono siê tam, 
po czym Albrecht pod¹¿y³ do Prus, 
zaœ 9 grudnia Zygmunt August uda³ 
siê do Warszawy. Jest ma³o prawdo-
podobne, aby w tê podró¿ ruszy³ 
wioz¹c ze sob¹ lwy. Obu „królów 
pustyni i puszczy” najpewniej 
pozostawiono w Knyszynie.

Nie twierdzê, ¿e stanowi to 
dostateczny powód, aby zaraz 
lokowaæ lwy w godle miasta. Ale 
gdyby tak z obu stron podtrzyma³y 
herbowy kartusz? Taka koncepcja 
wyró¿nia znakomite europejskie 
grody. To fakt. Jest te¿ faktem, ¿e 
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na lenistwo to „dolce far niente”, 
czyli „s³odka bezczynnoœæ” oznacza-
j¹ca ni mniej ni wiêcej tylko „wa³ko-
nienie siê”, a jeszcze inne to „zas³u-
¿one nieróbstwo”. To ostatnie poci¹-
ga za sob¹ interesuj¹ce pytanie. Mia-
nowicie, czy lenistwo nam siê 
nale¿y? Jeœli by³oby ono faktycznie 
czêœci¹ ludzkiej natury, wtedy mo¿na 
by by³o siê pokusiæ o rozwa¿ania. 
Jeœli jednak nie jest, wówczas staje-
my przed dylematem: zgrzeszyæ czy 
nie zgrzeszyæ? Brzmi to doœæ absur-
dalnie, zw³aszcza, ¿e wydaje siê, i¿ 
grzech wymaga naszego czynnego 
udzia³u, lenistwo natomiast jest bez-
czynnoœci¹. Jednak to bezczynnoœæ 
zabija inicjatywê i potencja³, który 
wg „Przypowieœci o talentach” jest 
zadaniem, a nie tylko pustym darem.

„S¹ dwa sposoby na to, ¿eby 
znaleŸæ siê na wierzcho³ku dêbu. 
Jeden, to usi¹œæ na ¿o³êdziu i czekaæ. 
Drugi, to wspi¹æ siê na drzewo” 
(Charles Kemmons Wilson). Prze-
znaczenie cz³owieka zdaje siê zatem 
prowadziæ albo do szczytu, albo doni-
k¹d. Owo „donik¹d” to zawieszenie 
w czasoprzestrzeni  droga do mierno-
ty, prowizorki ¿ycia i duchowej 
apatii. A przecie¿ cz³owiekowi, ju¿ w 
momencie narodzin, postawiono 
du¿e wymagania. Pierwszym z nich i 
najbardziej wartoœciowym, które 

ednym z najtrudniejszych pytañ, 
jakie mo¿na sobie postawiæ, i Jjakie, przeczuwaj¹c trudnoœci, z 

którymi bêdzie musia³ zmierzyæ siê 
wolny Polak, stawia³ ju¿ papie¿ Jan 
Pawe³ II, jest pytanie: co zrobiæ z 
wolnoœci¹? Innymi s³owy — jakich 
wyborów dokonaæ i w jaki sposób 
wykorzystaæ ziemski czas, który wg 
Biblii jest dla nas szans¹, aby 
przygotowaæ siê na „¿ycie po ¿yciu”. 
Praktyka pokazuje, ¿e mamy do 
wyboru dwie drogi: ¿ycie w trudzie 
albo lenistwo.

Czym jest lenistwo? Wed³ug 
KKK lenistwo jest grzechem przeci-
wko Bo¿ej mi³oœci, poniewa¿ prowa-
dzi do jej zaniedbania. „Wy³¹czaj¹c 
siê” z ¿ycia i zaniedbuj¹c relacjê        
z Nim, cz³owiek traci atrybut radoœci 
dziecka Bo¿ego.

My ubraliœmy lenistwo w 
ró¿ne s³owa. Niektórzy nazywaj¹ je 
„odpoczynkiem”, czemu stanowczo 
sprzeciwia siê ojciec Pawe³ Górzyñ-
ski, który twierdzi, ¿e jest to wprowa-
dzanie chaosu pojêciowego, ponie-
wa¿ lenistwo, w odró¿nieniu od „od-
poczynku”, jest zjawiskiem negaty-
wnym. Jego nastêpstwem, jako grze-
chu ciê¿kiego, jest apatia, smutek i 
postawa niechêci, w szczególnoœci 
do rozwijania w³asnego cz³owie-
czeñstwa. Inne popularne okreœlenia 

DOMINIKA £EMPICKA

Siedem grzechów g³ównych 

— lenistwo
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której przywykliœmy za socjalizmu 
(„Czy siê stoi, czy siê le¿y, dwa tysi¹-
ce siê nale¿y”). Ciekawym zjawi-
skiem jest to, ¿e klasyczny leñ jest 
przekonany, i¿ nale¿y mu siê absolu-
tnie wszystko; niewa¿ne, ¿e bêd¹c w 
szkole zaniedbywa³ naukê, win¹ za 
z³e oceny obarcza³ „mœciwych” nau-
czycieli, nie skoñczy³ szko³y, „bo siê 
nie op³aca”, nie poszed³ do pracy, „bo 
dziki kapitalizm”, a jeœli ju¿ poszed³, 
to przespa³ na biurku 2/3 czasu pracy, 
w konsekwencji zmuszaj¹c matkê do 
oddania mu po³owy emerytury. Opty-
mistyczna ludzka natura domaga siê 
poszukiwania winnych wokó³, tak 
wiêc przyczyn¹ „spartaczonego” 
przez nas obowi¹zku mog¹ byæ kolej-
no: brzydka lub ³adna pogoda, zbyt 
wysokie lub zbyt niskie ciœnienie, 
„z³e” rozplanowanie czasu, niedobry 
m¹¿, niedobra ¿ona, niedobre dzie-
cko i ¿a³osna rzeczywistoœæ XXI w. 
Gdy „czekamy na ¿o³êdziu”, niebo 
zdaje siê jednak dziwnym trafem nie 
przybli¿aæ a wspinanie siê „na wy¿y-
ny”, w szczególnoœci na wy¿yny 
cz³owieczeñstwa, zdaje siê lenia doœæ 
mocno przerastaæ. 

Czy rzeczywistoœæ nas prze-
rasta? „Nikomu Bóg nie daje ponad 
jego si³y”  stwierdzi³ pewien ksi¹dz w 
jednym z londyñskich koœcio³ów. 
Stawianie tego typu hipotez jest pro-
st¹ drog¹ do wyci¹gniêcia d³ugiej li-
sty roszczeñ wobec niesprawiedliwe-
go losu, owiniêcia siê kocykiem, 
zamkniêcia siê na œwiat i otwarcia na 
„dzia³ania niepo¿¹dane”. W jaki za-
tem sposób nie staæ siê ³atwym ³upem 
tego, który maluje wizjê piêkna bez 
Piêkna? „RÓB COŒ, aby ciê diabe³ 
zasta³ zajêtym” (œw. Hieronim).        •

ka¿dy z nas otrzyma³ w darze, jest 
¿ycie. Drugim s¹ wg przypowieœci 
Jezusa talenty, którymi zostaliœmy 
obdarowani ju¿ nie „po równo” w 
ludzkim rozumieniu tego s³owa, ale 
tak, jak tego zechcia³ Ojciec. Wedle 
przypowieœci ci, którzy otrzymali ich 
wiêcej, wiêcej siê bêd¹ musieli natru-
dziæ, aby je rozwin¹æ. Wk³ad pracy 
powinien wiêc rosn¹æ proporcjonal-
nie wraz z iloœci¹ darów Bo¿ych. Co 
jednak zrobiæ, gdy tak bardzo nam siê 
nie chce nad sob¹ pracowaæ? 

„Bo¿e, spraw, by nam siê 
chcia³o, tak jak nam siê nie chce” — 
stwierdzi³ Kubuœ Puchatek. Problem 
jednak nie ogranicza siê do samego 
„chcenia”, ale sprowadza siê do de-
cyzji, która nast¹pi po momencie wa-
hania. Ta decyzja z kolei znowu pro-
wadzi do pytania „Co zrobiæ z wolno-
œci¹?” Z pewnoœci¹ ³atwiej by by³o 
cz³owiekowi, gdyby jednak nie zosta³ 
obdarzony woln¹ wol¹ i nie by³ nara-
¿ony na ponoszenie konsekwencji 
w³asnych pomy³ek. £atwiej by by³o 
wyzbyæ siê wolnej woli i zarazem 
odpowiedzialnoœci za w³asne decy-
zje. Tymczasem cz³owiekowi zosta³y 
postawione trudne wymagania 
zmagania siê z codziennoœci¹, od 
której nie ma odwrotu. Co zatem w 
takiej sytuacji robi klasyczny leñ? 

„Ucieka od rzeczywistoœci” 
— twierdzi ksi¹dz Pawe³. Lenistwo 
jest ucieczk¹, do której wed³ug niego 
nie mamy prawa, podobnie, jak nie 
mamy prawa do oziêb³oœci, obojêtno-
œci i znu¿enia duchowego, które s¹ 
naturalnymi nastêpstwami bezczyn-
noœci. Lenistwo zdaje siê w konsek-
wencji prowadziæ do wykszta³cenia 
tzw. „postawy roszczeniowej”, do 
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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,
 

Uczniowie z Knyszyna i Kalinówki Koœcielnej. Wycieczka szlakiem tatarskim — 
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