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AKTUALNOŒCI

DORADZTWO 
PRAWNE

§ Profesjonalne udzielanie porad 
prawnych

§ Fachowe pisanie pism procesowych

§ oraz pism do organów 
administracyjnych

Knyszyn, ul. Rynek 39
Knyszyñski Oœrodek Kultury

REKLAMA

Naszemu koledze, 
Redaktorowi „Nowego Goñca Knyszyñskiego”

 

Krzysztofowi Bagiñskiemu

wyrazy szczerego wspó³czucia 

z powodu œmierci Taty

sk³ada Redakcja „Goñca” 

KONDOLENCJE
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W bibliotece szkolnej odby³o siê 
spotkanie klasy VI „c” z Tomaszem 
Krawczukiem, autorem legend i 
gawêd z okolic Knyszyna. W jego 
trakcie uczniowie dowiedzieli siê, jak 
pisze siê legendy i sk¹d czerpie siê 

ANNA RADZAJEWSKA
SP Nr 2 w Moñkach

pomys³y na twórczoœæ literack¹. Pan 
Tomasz przeczyta³ nie opublikowan¹ 
jeszcze bajkê o zaj¹czkach pt. „Mama 
mi mówi³a” oraz legendê „Zaklêta w 
¿abkê”. Podpisa³ i podarowa³ 
bibliotece swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê 

„Knysze knyszyñ-
skie”, opowiada³ o 
swoim ¿yciu i zachê-
ca³ do anga¿owania 
siê w odkrywanie bo-
gatej historii naszego 
regionu.
Organizatorem spo-
tkania by³o Ko³o 
Regionalne.              •

„Knyszyñskie knysze” w Moñkach
 

Kolorowe przedszkole
 

Knyszyñskie przedszkole bêdzie 
teraz nie tylko zdecydowanie cie-
plejsze i energooszczêdne, ale te¿ 
du¿o ³adniejsze. Bajecznie kolorowe, 
zielono-¿ó³te z zewn¹trz, z pewno-
œci¹ zachêci maluchów do wstêpo-
wania w jego progi.

W paŸdzierniku zakoñczy³ siê 
d³ugooczekiwany remont budynku 
przedszkola. Przeszed³ on komple-
ksow¹ termomodernizacjê — jest 
docieplony z zewn¹trz oraz ma 
wymienion¹ instalacjê centralnego 
ogrzewania. Prace te kosztowa³y 
Gminê Knyszyn 162 tys. z³               •
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Kolejne wyró¿nienie 

dla wsi Guzy
„Za podejmowanie inicjatyw na rzecz 
rozwoju wsi i integracji spo³eczeñ-
stwa lokalnego” oraz „za ca³okszta³t 
dzia³añ spo³ecznych i kulturalnych” 
— tak 18 paŸdziernika w³adze regio-
nu uzasadnia³y przyznanie dla wsi 
Guzy wyró¿nienia w ramach konkur-
su „Inicjatywa so³ecka roku 2010”.

Wyró¿nienia i nagrody do 
Guzów trafiaj¹ rokrocznie. W du¿ym 
stopniu dziêki wskrzeszeniu niezwy-
kle ciekawej, a ju¿ wymieraj¹cej w 
kraju tradycji mêskiego kolêdowania 
z konopielk¹. 

W imieniu wsi Guzy wyró¿nie-
nie odbiera³ so³tys wsi, Stanis³aw 
Kakareko (zdjêcie powy¿ej).           •

Gmina Knyszyn  
nadal pomaga £ubnicom

W paŸdzierniku do dotkniêtej w 
czasie tegorocznej powodzi gminy 
£ubnice Knyszyn i okoliczne wsie 
wys³a³y drugi transport z pomoc¹ — 
zbo¿em i ziemniakami  (wczeœniej do 
£ubnic dotar³o od nas 28 ton zbo¿a i 
datki finansowe).
— Dziêkujê wszystkim mieszkañ-
com naszej gminy, którzy hojnie po-
dzielili siê swoimi plonami z poszko-
dowanymi w czasie letniej powodzi 
oraz ksiê¿om wspieraj¹cym akcjê 
poprzez przekazywanie do ogó³u 
mieszkañców informacji o prowa-
dzonych zbiórkach  — podziêkowa³ 
darczyñcom burmistrz Knyszyna.

£ubnice le¿¹ w województwie 
œwiêtokrzyskim. By³o tam podtopio-
nych ponad1600 gospodarstw.          •

RED
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Telewizor, plansze i maty dydakty-
czne, kodeksy drogowe, elementy do 
uk³adania toru przeszkód, wyposa¿e-
nie do rowerów, kaski, ochraniacze i 
kamizelki oraz 4 rowery i skuter — w 
to wszystko zosta³o wyposa¿one 
nowopowsta³e Miejsko-Gminne 
Centrum Bezpieczeñstwa Ruchu 
Drogowego. Mieœci siê ono w 

specjalnie do tego przeznaczonej 
szkolnej sali.

Centrum powsta³o w Kny-
szynie z inicjatywy Andrzeja Dani-
szewskiego, dyrektora Wojewó-
dzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego. 
Wiêkszoœæ jego wyposa¿enia oraz 
rowery zapewni³ WORD. Z funduszy 
gminy Knyszyn dokupiono skuter.    •

Bezpieczniej na drodze
11 paŸdziernika przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Kny-
szynie otwarto 

 Trzecie tego typu w naszym powiecie centrum to 
doskona³e zaplecze do nauki zasad bezpieczeñstwa na drodze.

Miejsko-Gminne Centrum Bezpieczeñstwa Ruchu 
Drogowego.

ES

Uroczystemu otwarciu Centrum towarzyszy³y wyst¹pienia goœci i uczniów, w tym  
pokaz umiejêtnoœci na torze przeszkód
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Z Centrum najbardziej 
oczywiœcie ciesz¹ siê uczniowie. 
Zawsze coœ, co wzbogaca bazê 
dydaktyczn¹ szko³y przysparza 
dzieciom radoœæ.”

Andrzej Daniszewski
dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka 
Ruchu Drogowego

„Jako Wojewódzki Oœrodek Ruchu 
Drogowego mamy obowi¹zek 
dzia³aæ na rzecz bezpieczeñstwa 
ruchu drogowego. Jednym z takich 
dzia³añ jest w³aœnie budowa Centrów 
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego.

Knyszyñskie to ju¿ 21. 
centrum w województwie. Tak siê 
z³o¿y³o, ¿e w³adze samorz¹dowe i 
szkolne chcia³y je utworzyæ w mie-
œcie i ostatecznie, przy wspó³pracy z 
WORD-em, mog³o ono tu powstaæ.

Teraz chcia³bym, aby dzieci 
wykorzystywa³y wszystkie pomoce. 
Dziêki temu na pewno bêd¹ dobrze 
przygotowane do uczestnictwa w 
bezpiecznym ruchu drogowym.”

Mieczys³aw Baszko,
wicemarsza³ek województwa 
podlaskiego:

„Tworzenie takich oœrodków to 
bardzo cenna inicjatywa. Umo¿liwia 
naukê bezpiecznego poruszania siê 
pieszych, rowerzystów i motorowe-
rzystów po drogach. 

Jest to szczególnie wa¿ne w 
przypadku takich miejscowoœci, jak 
w³aœnie Knyszyn, które le¿¹ przy 
ruchliwych i niebezpiecznych 
trasach. Ucz¹c dzieci i m³odzie¿, jak 
nale¿y zachowywaæ siê na drogach, 
mo¿emy mieæ pewnoœæ, ¿e prawid³o-
we nawyki zostan¹ im na nastêpne 
dziesi¹tki lat. 

Oœrodek w Knyszynie jest 
jednym z kilkudziesiêciu ju¿ na 
terenie naszego województwa. 
Marzy mi siê, ¿eby powsta³y we 
wszystkich gminach i szko³ach.”

Krzysztof Chowañski, 
dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Knyszynie:

Miejsko-Gminne Centrum Bezpie-
czeñstwa Ruchu Drogowego to ini-
cjatywa bardzo potrzebna. Przede 
wszystkim wzbogaca bazê dydakty-
czn¹ szko³y. 

Zaplecze Centrum bêdzie 
wykorzystywane w czasie przygoto-
wañ do egzaminu na kartê rowerow¹ i 
motorowerow¹, któr¹ do tej pory 
dzieci mog³y wyrabiaæ w ramach 
zajêæ z techniki. Wczeœniej korzy-
sta³y ze swoich rowerów i materia³ów 
do nauki, teraz to wszystko zapewni 
im szko³a.
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— Powstanie szerokopasmowej sieci 
w naszej gminie zapowiada siê jedn¹ 
z najwa¿niejszych inwestycji najbli¿-
szych lat — mówi Robert Sidorski, 
zastêpca burmistrza Knyszyna. — 
Co prawda w tej chwili w mieœcie 
mo¿na bezp³atnie korzystaæ z hot-
spotu, ale nie jest on wystarczaj¹cy 
dla tylu u¿ytkowników. Nowy bêdzie 
zdecydowanie szybszy, dostêpny dla 
ka¿dego — wyjaœnia Sidorski.

7,7 mln z³ z unijnej kasy na 
internet w Knyszynie

W paŸdzierniku zakoñczono formal-
n¹ ocenê wniosków o unijne dofinan-
sowanie projektów dotycz¹cych spo-
³eczeñstwa informacyjnego. Spoœród 
8, które wp³ynê³y w ramach konkursu 
pozytywn¹ ocenê przesz³o 5 na ogól-
n¹ wartoœæ 44,9 mln z³. Wœród nich 
znalaz³ siê wniosek z³o¿ony przez 
Knyszyn w partnerstwie z 3 gminami 
z naszego powiatu pod nazw¹ „Budo-
wa szerokopasmowej sieci dystrybu-
cyjnej z publicznymi punktami do-
stêpu do Internetu na terenie gmin 
Moñki, Knyszyn, Goni¹dz i Jaœwi³y” 
na wartoœæ dofinansowania prawie 

7,7 mln z³. Pieni¹dze te bêd¹ stanowiæ 
85% wartoœci inwestycji. Pozosta³e 
15% do³o¿¹ gminy z w³asnych bud¿e-
tów, ka¿da kwotê proporcjonaln¹ do 
swojej wielkoœci. 

Projekt Knyszyna oraz Moniek, 
Goni¹dza i Jaœwi³ ma przede wszy-
stkim wyrównywaæ dysproporcje w 
naszym regionie w zakresie wyko-
rzystywania Internetu oraz rozwoju 
us³ug elektronicznych.

Radiowa sieæ z 8 masztów        
i 150 anten

W tym celu zostanie wybudowana 
bezprzewodowa sieæ szerokopasmo-
wa wraz z publicznymi punktami do-
stêpu do internetu. W ka¿dej z 4 gmin, 
stan¹ po 2 du¿e maszty i w sumie 150 
anten, zaœ w przetargu zostanie wy³o-
niony operator, który bêdzie œwiad-
czyæ nam us³ugi internetowe. Umo-
¿liwi to ka¿demu mieszkañcowi 
gminy dostêp do szybkiej, bezp³atnej 
sieci bezprzewodowej. 

Jej budowa rozpocznie siê w 
styczniu, a prace nad ni¹ zakoñczyæ 
siê przed 2012 r.                                •

Szerokopasmowy, bezp³atny, ogólnodostêpny — do 
koñca 2011 r. w gminie Knyszyn bêdzie mo¿na korzy-
staæ z nowoczesnego internetu.

Serfow@nie 
na szerokim paœmie

ES
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We wrzeœniu odby³a siê kilkakrotnie 
odk³adana, trzydniowa wycieczka, w 
której uczestniczy³o 44 uczniów z 
klas V i VI SP oraz z klas I gimnazjum 
w Knyszynie. Opiekê nad nimi spra-
wowa³y: Joanna Nalewajko, Anna 
Chowañska, Bo¿ena Marciszewska 
oraz Bernadetta Przybyszewska.

Uczniowie zwiedzili zabytko-
w¹ kopalniê soli w Wieliczce, 
Zakopane oraz Kraków. 

Podczas zwiedzania kopalni 
m³odzie¿ dowiedzia³a siê du¿o o jej 
historii, pracy górników oraz zmian, 
jakie tam zasz³y na przestrzeni wie-
ków. Wszyscy podziwiali wspania³e 
komory i kaplice ozdobione rzeŸba-
mi z soli.  Najpiêkniejsz¹ z nich by³a 
niew¹tpliwie kaplica œw. Kingi, gdzie 
znajduj¹ siê m.in. pomnik Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II, o³tarz z rzeŸb¹ œw. 
Kingi, p³askorzeŸba ,,Ostatnia 
wieczerza” oraz wiele innych 
wspania³ych dzie³ sztuki. 

Drugi dzieñ wycieczki spêdzili-
œmy w Zakopanem i jego okolicach. 
Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy-
³a wyprawa nad Morskie Oko. 
Uczniowie przeszli trasê ok. 18 km, 
podziwiaj¹c wysokie zbocza gór, 
szczyty pokryte œniegiem i wodospa-
dy. Po po³udniu z trybun Wielkiej 
Krokwi podziwialiœmy doskonale 
widoczn¹ panoramê Zakopanego. 
Nastêpnie odby³ siê nieod³¹czny ele-
ment zwiedzania Zakopanego, czyli 
spacer po Krupówkach i zakupy.

Trzeci dzieñ poœwiêcony by³ na 
zwiedzanie Krakowa. Opowieœci 
pani przewodnik, oprowadzaj¹cej po 
Wawelu, stanowi³y œwietn¹ lekcjê da-
wnej i wspó³czesnej historii. Nastê-
pnie zwiedziliœmy koœció³ Mariacki i 
Sukiennice. Obiad w restauracji 
,,Smocza Jama” stanowi³ po¿egnanie 
z Krakowem i zakoñczenie wycie-
czki.

Wyjazd uczniów zosta³ wsparty 
finansowo przez burmistrza Knyszy-
na, Andrzeja Matyszewskiego, za co 
serdecznie dziêkujemy. Dziêkujemy 
równie¿ firmie ,,Kurier” Jankowscy 
za bezpieczny przewóz dzieci i 
wspania³¹ opiekê pani pilot.              • 

BO¯ENA MARCISZEWSKA

Nietypowy pocz¹tek roku 
szkolnego
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Panie marsza³ku, koñczy siê kolej-
na kadencja samorz¹du terytorial-
nego. Jak Pana zdaniem mo¿na j¹ 
oceniæ w naszym regionie?

— Zdecydowanie pozytywnie. 
Dlatego uwa¿am, ¿e najbli¿sze cztery 
lata powinny byæ poœwiêcone konty-
nuacji i doprowadzeniu do koñca 
rozpoczêtych procesów gospodar-
czych. Tego wymaga zw³aszcza 
dobro inwestycji. Prace przygotowa-
wcze i sam cykl inwestycyjny trudno 
zamkn¹æ w kilku latach, dlatego trze-
ba je prowadziæ przez dwie, a czasem 
i wiêcej kadencji. Dla przyk³adu tak 
jest z budow¹ Opery i Filharmonii 
Podlaskiej. 
Druga wa¿na przes³anka to harmono-
gram funduszy unijnych, zwi¹zany z 
obecn¹ perspektyw¹ finansow¹ 2007-
2013. Jesteœmy dok³adnie poœrodku 
tego okresu. 
Jeœli chodzi o Regionalny Program 
Operacyjny, wiêkszoœæ umów ju¿ 
zosta³a podpisana, przekazaliœmy 
beneficjentom ponad 1,3 miliarda z³, 
czyli ponad po³owê, a dwadzieœcia 
procent rozliczyliœmy z Komisj¹ 

Europejsk¹. Tym samym znaleŸliœmy 
siê wœród piêciu województw, które 
maj¹ tê poprzeczkê przekroczon¹, w 
zwi¹zku z czym otrzymamy dodatko-
we pieni¹dze z Krajowej Rezerwy 
Wykonania. Spodziewam siê, ¿e 
bêdzie to oko³o 50 milionów euro.

„(...) nie ma terenów jakoœ specja-
lnie wyró¿nionych ani te¿ wyraŸnie 
zapomnianych — rozwija siê ca³e 
województwo”

W najnowszym rankingu „Wspólno-
ty” nasze województwo znalaz³o siê 
na III miejscu w kraju pod wzglêdem 
wydatkowania funduszy unijnych, a 
na II miejscu pod wzglêdem inwe-
stycji sportowych. To s¹ sukcesy, 
których nie mo¿na podwa¿yæ, bo 
wynikaj¹ z zestawieñ firm spoza wo-
jewództwa oraz z ocen naukowców z 
autorytetem, jak prof. Swianiewicz.

Czy te sukcesy to tylko i wy³¹cznie 
wynik aktywnoœci lokalnych podla-
skich spo³ecznoœci i samorz¹dów?
 

— W ostatnich latach nasze wojewó-
dztwo zamieni³o siê w jeden wielki 
plac budowy, co najwyraŸniej widaæ 

O rozwijaj¹cym siê województwie, euro-inwestycjach, ma³ych 
miasteczkach, królewskim Knyszynie i zadaniach, przed którymi 
stan¹ podlaskie samorz¹dy najbli¿szej kadencji

„Sprzyjaj¹ce okolicznoœci 
potraficie dobrze wykorzystaæ”
specjalnie dla „Goñca” mówi marsza³ek województwa, 
Jaros³aw Dworzañski.
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w Bia³ymstoku, ale te¿ w wielu 
innych miejscach. Praktycznie nie ma 
gminy czy powiatu, w której nie 
trwa³oby w³aœnie inwestowanie — w 
drogi, oœrodki zdrowia, szko³y, 
wodoci¹gi, bazê turystyczn¹ i sporto-
w¹. Stopieñ wykorzystania funduszy 
unijnych jest oczywiœcie ró¿ny — 
wiele tu zale¿y od chêci i dobrych po-
mys³ów w³adz i spo³ecznoœci lokal-
nych, od umiejêtnoœci profesjonal-
nego przygotowywania wniosków. W 
ka¿dym razie nie ma terenów jakoœ 
specjalnie wyró¿nionych ani te¿ 
wyraŸnie zapomnianych — rozwija 
siê ca³e województwo, co mo¿e byæ 
powodem do satysfakcji i dumy. 

Obserwuj¹c dzia³ania wojewó-
dztwa mo¿na jednak odnieœæ wra-
¿enie, ¿e du¿e inwestycje i chocia-
¿by znacz¹ce inicjatywy kulturalne 
trwaj¹ w Bia³ymstoku. Potem s¹ 
Suwa³ki, £om¿a i wsie, którym siê 
ostatnio poœwiêca sporo uwagi. 
Czy nie jest tak, ¿e ma³e miaste-
czka, takie jak Knyszyn, s¹ zupe³-
nie zapomniane?

— To ca³kowicie mylne wra¿enie. 
Fakty œwiadcz¹ o czym innym. W 
przypadku Knyszyna mogê powie-
dzieæ, ¿e trzy projekty dosta³y w 
ostatnim czasie dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. 
Ich wartoœæ to ponad 9 mln z³, a 
dofinansowanie to prawie 7,7 mln z³. 
Dziêki temu dotacja na 1 mieszkañca 
gminy przekroczy³a u Was 1585 z³. 
Pewnie to nie jest du¿o, wola³bym, 
¿eby te kwoty by³y kilkakrotnie 
wy¿sze, ale to zale¿y i od puli pieniê-
dzy, jak¹ posiada województwo, i od 
pomys³owoœci oraz determinacji 
w³adz lokalnych, by do tej kasy 

siêgn¹æ. Gmina Knyszyn otrzyma³a 
te¿ pieni¹dze z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Jeœli dobrze 
pamiêtam  na adaptacjê zabytkowego 
budynku, gdzie ma byæ Izba Regio-
nalna oraz na remont i wyposa¿enie 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury.
 

A zna Pan Knyszyn? 

—Oczywiœcie, w koñcu od urodzenia 
mieszkam w Bia³ymstoku, a Knyszyn 
jest prawie w strefie podmiejskiej. 
Jako nauczyciel, a potem dyrektor 
szko³y bywa³em u Was równie¿ z 
m³odzie¿¹. Zawsze mnie urzeka³o to 
spokojne miasteczko, z bogat¹ histo-
ri¹, wyró¿niane ju¿ przez Zygmunta 

Zdaniem Jaros³awa Dworzañskiego, z wojewó-
dztwa, które trzyma pieczê nad œrodkami 
unijnymi mo¿na pozyskaæ du¿o, ale „wiele 
zale¿y od chêci i dobrych pomys³ów w³adz i 
spo³ecznoœci lokalnych”

F
o
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Augusta. Wasze g³ówne atuty to 
po³o¿enie tu¿ obok wielkiego miasta, 
jakim staje siê Bia³ystok, i obok 
ruchliwej drogi w stronê Mazur. 
Jestem pewny, ¿e obie te sprzyjaj¹ce 
okolicznoœci potraficie dobrze 
wykorzystaæ. 

A jak Pan widzi najbli¿sze 4 lata dla 
podlaskich miasteczek?

— Ja bym chcia³ unikn¹æ dzielenia 
województwa na du¿e i mniejsze 
miasta, na miasteczka, na wsie. 
Trzeba patrzeæ kompleksowo, a nie 
na poszczególne punkty na mapie, w 
oderwaniu od s¹siadów. W moim 
przekonaniu nasze województwo — 
po ugruntowaniu w ostatnich latach 
swojej pozycji — musi nadal dyna-
micznie siê rozwijaæ, ¿eby podnosiæ 
poziom gospodarki, zmniejszaæ 
bezrobocie i uzyskiwaæ coraz lepsze 
warunki ¿ycia mieszkañców. Czy to 
bêdzie mo¿liwe? Zale¿y po trosze od 
nas wszystkich, bo 21 listopada 
mo¿emy wybraæ dobre w³adze samo-
rz¹dowe wszystkich szczebli, które 
bêd¹ dbaæ o dalszy rozwój. Ale 
mo¿emy te¿ wybraæ ludzi, którzy po-
gr¹¿¹ nas w k³ótniach i awanturach, 
nie bêd¹ umieli wznieœæ siê ponad 
podzia³y polityczne i zabraæ siê 
fachowo do roboty.

Jakie najwa¿niejsze inwestycje, 
wydarzenia, decyzje czekaj¹ w 
najbli¿szym czasie nasz region?

— O konkretnych decyzjach nie chcê 
mówiæ, bo sam te¿ kandydujê do 
sejmiku i nie wiadomo, kto oka¿e siê 
zwyciêzc¹ ani jaka koalicja przejmie 
w³adzê. W moim przekonaniu w inte-
resie mieszkañców województwa nie 

jest potrzebny ¿aden wstrz¹s czy re-
wolucja, tylko spokojna kontynuacja 
tego, co ju¿ trwa: dokoñczenie 
trwaj¹cych inwestycji i rozpoczêcie 
nowych (lotnisko, przebudowa szpi-
tali, modernizacje dróg, wodoci¹gi, 
oczyszczalnie œcieków, remonty 
szkó³ i domów kultury). 

„Wasze g³ówne atuty to po³o¿enie tu¿ 
obok wielkiego miasta, jakim staje 
siê Bia³ystok, i obok ruchliwej drogi 
w stronê Mazur”. 

Potrzebny jest w dalszym ci¹gu 
sprawiedliwy podzia³ pozostaj¹cych 
jeszcze do wydania funduszy 
unijnych i Krajowej Rezerwy Wyko-
nania, nadzorowanie i rozliczanie 
tych wydatków. Moje niedawne 
spotkanie z szefem Komisji Europej-
skiej Jose Manuelem Barroso upe-
wnia mnie w przekonaniu, ¿e ju¿ 
teraz trzeba jak najlepiej przygotowy-
waæ siê do przysz³ej perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020. Kraje 
starej Unii, przyciœniête kryzysem, 
najchêtniej obciê³yby wydatki, 
dlatego musimy broniæ zarówno 
polityki spójnoœci, wyrównywania 
poziomów ¿ycia i gospodarki. Trzeba 
te¿ lobbowaæ za zachowaniem wspól-
nej polityki rolnej i za kontynuowa-
niem Programu Rozwój Polski 
Wschodniej. Dlatego dalszy rozwój 
województwa i sytuacja ka¿dego 
mieszkañca zale¿eæ bêd¹ od tego, kto 
21 listopada dostanie mandat od 
wyborców i czy potrafi on stworzyæ 
sensown¹ koalicjê oraz sensowny 
program dzia³ania.           

 •

Wywiad: Ewelina Sadowska
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niedosyt. Przy dobrej wspó³pracy 
Rady Miejskiej mo¿na by³o wykonaæ 
znacznie wiêcej. Jako przyk³ad 
nasuwaj¹ mi siê tu „schetynówki”, 
drogi lokalne budowane dziêki 
rz¹dowemu dofinansowaniu.

Pozyskiwanie œrodków unijnych. 
inwestycji, ale nie brak te¿ straconych szans. Idealna 
wspó³praca i „darcie kotów” z samorz¹dowcami ró¿nych 
szczebli. Niewygodne dla burmistrza decyzje oraz radoœæ z 
lokalnego dzia³ania. Jak burmistrz Knyszyna, Andrzej 
Matyszewski, podsumowuje minione 4 lata? 

Kilka naprawdê du¿ych 

Koñczy siê kolejna kadencja 
samorz¹du terytorialnego. Jak 
oceni³by j¹ Pan dla Knyszyna?

— Oceniaj¹c mijaj¹c¹ kadencjê mam 
mieszane uczucia — z jednej strony 
uda³o siê sporo rzeczy zrobiæ, z 
drugiej natomiast jest pewien 

„Uda³o 
siê 

sporo 
zrobiæ”
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A czego nie uda³o siê zrealizo-
waæ, pomimo tego, ¿e by³y takie 
zamiary?

— Zamierzenia by³y wiêksze ni¿ 
w y k o n a n e  z a d a n i a .  P r z e d e  
wszystkim nie uda³o siê zrealizowaæ 
¿adnej ze wspominanych ju¿ 
„schetynówek”. Nasza gmina jako 
jedna z nielicznych w kraju nie 
skorzysta³a z mo¿liwoœci pozyskania 
pieniêdzy z tego programu, niestety 
przez niemo¿noœæ zajêcia wspólnego 
stanowiska naszej Rady Miejskiej. 
Ale z drugiej strony w³aœnie dziêki 
staraniom radnych uda³o siê wyasfal-
towæ drogi do Guzów, Gr¹dów i 
Czechowizny. Ten kierunek pracy 
nale¿a³oby kontynuowaæ.

Niestety nie uda³o siê te¿ 
dokoñczyæ kanalizacji i, choæ 
zale¿a³o mi na tym, uruchomiæ 
kolejnej pierwszej klasy w naszym 
liceum.

By³a to ju¿ kolejna Pana 
kadencja jako burmistrza. Czy 
praca ta nie sta³a siê rutyn¹, nie 
czuje Pan „wypalenia”? A mo¿e 
z d³ugoletniego piastowania tej 
samej funkcji p³yn¹ tylko 
pozytywy?

— Ka¿da z moich dotychczasowych 
kadencji jest inna — zmieniaj¹ siê 
zadania gminy, jej cele, ale przede 
wszystkim rosn¹ potrzeby i wymaga-
nia ze strony mieszkañców.

Dziêki d³ugoletniej pracy 
systematycznie zdobywa siê nowe 
doœwiadczenie, tym bardziej, ¿e 

A jak miniona kadencja minê³a 
dla burmistrza?

— By³a to kadencja doœæ specyfi-
czna. Ostatnie 4 lata to okres ogrom-
nych mo¿liwoœci w staraniu siê o do-
tacje unijne, a jak siê okaza³o, mo¿na 
je by³o nieraz ³atwiej pozyskaæ, ni¿ 
znaleŸæ akceptacjê niektórych 
cz³onków Rady Miejskiej na z³o¿enie 
przez burmistrza wniosku o przyzna-
nie tych pieniêdzy.

Jak¹ najtrudniejsz¹ decyzjê w 
tej kadencji musia³ Pan podj¹æ?

— Likwidacja szko³y w Zofiówce. 
Szko³a ta wi¹za³a siê z pewn¹ 
tradycj¹, presti¿em wsi, a trzeba by³o 
j¹ zamkn¹æ. 

Czas pokaza³, ¿e by³a to 
chyba jednak trafna decyzja. 
M³odzie¿ uczy siê w du¿o lepiej 
wyposa¿onych budynkach, z pe³nym 
dostêpem do obiektów kultury 
fizycznej. Dla czêœci uczniów skróci³ 
siê nawet dziêki temu czas przeby-
wania w murach szko³y. Mówiê tu o 
dzieciach z Nowin Kasjerskich, które 
teraz wyje¿d¿aj¹ nie o 6.40, a o 7.40. 
Dodatkowo unowoczeœniliœmy 
transport do szko³y w Kalinówce.

Jakie Pana zdaniem by³y 
najwa¿niejsze inwestycje w 
gminie w ci¹gu ostatnich lat?

— Na pewno szybko zrealizowana 
sala gimnastyczna w Kalinówce 
Koœcielnej i asfaltowanie ulic na 
osiedlu Zygmunta Augusta w 
Knyszynie.
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procesy demokratyczne zachodz¹ce 
w kraju zmieniaj¹ siê w bardzo 
szybkim tempie. 

Zadania urzêdnika gminy w 
latach 90. i po 2000 r. s¹ zupe³nie 
inne. Teraz praca na stanowisku 
burmistrza jest bardziej zbli¿ona do 
roli s³u¿ebnej, a nie systemu 
nakazowo-rozdzielczego. Jest bar-
dziej bezpoœrednia, z mieszkañcami. 
Mamy realizowaæ wspólne cele i 
zamierzenia. 

To co tak naprawdê sprawia 
Panu najwiêksz¹ radoœæ w 
pracy samorz¹dowej?

Pierwsza moja praca jak¹ wykonywa-
³em by³ to sta¿ w administracji 
pañstwowej. Zapewne dziêki temu 
zawsze teraz przyjmujê wszystkich 
chêtnych do odbycia sta¿u w 
urzêdzie. Przez okres przekszta³ceñ i 
reform w kraju zmieni³a siê jednak 
rola urzêdnika, potem pracownika 
samorz¹du. Wyzwala to nowe 
mo¿liwoœci, pozwala na kreatywn¹ 
politykê gospodarcz¹ ze strony 
samorz¹du.  Cieszy mnie,  ¿e 
zachodz¹ce zmiany, to zmiany na 
lepsze i mogê braæ w nich udzia³.

Knyszynowi nie zawsze dobrze 
wspó³pracowa³o siê z samorz¹-
dami wy¿szych szczebli, powia-
towym w Moñkach czy wojewó-
dzkim. Jak ta wspó³praca prze-
biega³a w mijaj¹cej kadencji?

Ostatnio wspó³praca z powiatem by³a 
dobra, natomiast z województwem 
nawet bardzo dobra, mówiê tu o 

samorz¹dzie i jednostkach wojewó-
dztwa. St¹d uda³o siê pozyskaæ np. 
dofinansowanie na budowê sali gim-
nastycznej w Kalinówce, odresta-
urowanie zabytkowego koœcio³a w tej 
wsi czy remont zabytkowego domu 
rodziny Piaseckich.

To czego mo¿na jeszcze ¿yczyæ 
Knyszynowi na najbli¿sze 4 
lata?

Przede wszystkim nowych inwestycji 
drogowych: budowy trasy szybkiego 
ruchu oraz remontu drogi krajowej 
Bia³ystok-Moñki. Jeœli chodzi o 
przedsiêwziêcia typowo lokalne, 
nale¿a³oby dokoñczyæ kanalizacjê, 
asfaltowanie dróg gminnych i, 
wspólnie z powiatem, dróg powiato-
wych ³¹cz¹cych nasz¹ gminê z 
Moñkami. 

Natomiast jeszcze w tej 
kadencji, mam przynajmniej tak¹ 
nadziejê, rozstrzygniêty zostanie 
konkurs na dofinansowanie budowy 
sieci szerokopasmowego dostêpu do 
internetu. 

Gmina Knyszyn z³o¿y³a ju¿ 
wniosek o dofinansowanie. Co 
prawda realizacja projektu planowa-
na jest w nastêpnym roku, ale zgodnie 
z obietnicami Instytucji Zarz¹dzaj¹-
cej (Urzêdu Masza³kowskiego, 
przyp. red.) podpisanie umowy mo¿e 
nast¹piæ jeszcze w tym.

Wywiad: Ewelina Sadowska
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Do redakcji „Goñca” dotar³y wiersze 
dwóch dziewczyn: Doroty Skoczylas 
i Ma³gorzaty Pilichiewicz. Redakcja 
przychylnie traktuje próby pisarskie 
m³odych ludzi, wiêc je prezentujemy.

Czy to przypadek, ¿e wiele 
dziewczyn w wieku …nastu lat po-
dejmuje próby pisania poezji? Chyba 
nie. Bo kiedy szalej¹ hormony, a w 
sercu burza, a nawet tornado uczuæ, 
nastolatki wiersze  pisz¹. Po co? ̄ eby 

Odchodzisz

Symfoni¹ mi³oœci
Oplot³eœ me serce
Utka³eœ m¹ duszê
Bezkresn¹ têsknot¹

Nie pozwalasz mi odetchn¹æ
Chcesz mnie na wy³¹cznoœæ
Otuli³eœ mnie swym ciep³em
I wieczn¹ samotnoœci¹

Okryty mrokiem
Kroczysz w ciemnoœci
Jak tajemniczy pos³aniec
Najciemniejszej nocy

St¹pasz po dywanie
Z cierpieñ mych utkanym
Subtelnie krok po kroku
Sens jest odebrany

B³¹dzisz po œcie¿kach
Zamglonego ¿ycia
Tak bezradnie kroczysz
Bezwiednie sp³oszony
Odchodzisz…

Dorota Skoczylas 

te emocje nazwaæ, a tym samym je 
oswoiæ. Nazwane, zapisane nie s¹ ju¿ 
takie straszne.

Dziœ te wiersze dla ich autorek 
s¹ wa¿ne, ale jutro mo¿e znajd¹ siê w 
szufladzie, gdzie zgromadzone s¹ 
inne „sentymenty”. Po latach siêgn¹ 
po nie z ³ezk¹ wzruszenia, a mo¿e 
tak¿e z uœmiechem pob³a¿ania. ¯eby 
sta³y siê prawdziw¹ poezj¹, przed ich 
autorkami wiele pracy.            

          •

KRYSTYNA URBANOWICZ

Nastolatki wiersze pisz¹
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24 paŸdziernika, w knyszyñskim 
koœciele po mszy œwiêtej celebro-
wanej przez ks. rektora Andrzeja 
Proniewskiego mogliœmy obejrzeæ 
spektakl ku czci b³ogos³awionego   
ks. Jerzego Popie³uszki.

Goœciem specjalnym by³ przy-
jaciel b³ogos³awionego ks. Jerzego 
Popie³uszki, ks. Stanis³aw Ma³ko-
wski,  który wyg³osi³ homiliê.

Spektakl wyre¿yserowa³a 
Maria £empicka, a oprawê muzyczn¹ 
zapewnili Anna Jelska i ks. Jerzy 
Chwieæko.

Wykonawcy: Agnieszka Bagiñ-
ska, ks. Karol Piniewski, Zosia Ba-
giñska, Ola Sienkiewicz, Monika Bu-
dna, Ma³gorzata Filianowicz, 
Monika BrzoŸ, Iza Grzeszczyk, Ewa 
Bochenek, Ewelina Purzecka, Marta 
Cylwik, Patrycja Budna, Paulina Mo-
siejewska, Natalia Chiliñska.

Jerzy Popie³uszko. Spektakl

F
o
t. K

. B
a
g
iñ

ski

Spektakl ogl¹da³ ks. Ma³kowski

KB



18

AKTUALNOŒCI

siê udawaæ do po¿aru: ³opaty, 
t³umice, bosaki, kilofy czy taczki z 
piaskiem.

•••

W kwietniu 1995 r. Komendant 
G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Warszawie, w³¹czy³ knyszyñsk¹ 
jednostkê OSP do krajowego systemu 
ratownictwa gaœniczego. Teraz 

nyszyñska Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna w przysz³ym roku Kœwiêtowaæ bêdzie 110-lecie 

swego istnienia — przed ponad 
wiekiem, po wielkim po¿arze, 
kupiono w Knyszynie beczkowóz, 
rêczn¹ sikawkê i beczki na wodê, a 
ulice miasta oznakowano tabliczka-
mi, na których narysowano sprzêt, z 
jakim mieszkañcy danej ulicy maj¹ 

Ognista dru¿yna 
honorowych ratowników
TOMASZ KRAWCZUK

Knyszyñscy stra¿acy oddaj¹ krew
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Bochenek by³ najlepszy w wojewó-
dztwie podlaskim, bowiem zdoby³ I 
miejsce i puchar. 

W tegorocznej pi¹tej edycji 
knyszyñska jednostka OSP tak¿e 
uczes tniczy i  jak  wynika z  
zestawienia do koñca paŸdziernika 
osi¹gnê³a wy¿szy rezultat od 2009 r. i 
ma szansê siêgn¹æ po najwy¿szy laur. 

Pozosta³o jeszcze jedno 
zbiorowe oddawanie krwi przez stra-
¿aków — 8 listopada w ambulansie 
przed Urzêdem Miejskim. 

Aby zapewniæ najwy¿sze w 
województwie podium, apelujê o 
liczne, to ostatnie, uczestnictwo w 
dawstwie krwi. 

•

dysponuje dwoma samochodami 
gaœniczymi typu „Jelcz” oraz 
samochodem ratownictwa drogowe-
go. Posiadaj¹ pi³ê do ciêcia metali i 
betonu, dzia³ko o wysokiej wydajno-
œci do podawania wody lub piany, 
agregat pr¹dotwórczy, pi³ê do 
œcinania drzew, sprzêt oœwietlenio-
wy, p³ywaj¹c¹ pompê do poboru 
wody z rzeki lub stawu oraz pe³ne 
wyposa¿enie stra¿aków. 

Knyszyñska OSP mia³a 
zawsze opiniê dobrze zorganizowa-
nej, bojowej, sprawnej, zdyscyplino-
wanej i szybko zbieraj¹cej siê na alar-
my jednostki do akcji ratunkowych.

Ale knyszyñska OSP jest 
tak¿e znana z innej aktywnoœci. Oto 
w 1998 r. powsta³a dru¿yna stra¿acka 
Honorowych Dawców Krwi przy 
Klubie HDK PCK „Szlachetne 
serce” w Knyszynie, zrzeszaj¹cej 
pocz¹tkowo 10 krwiodawczych 
druhów. Kierownikiem tej dru¿yny 
zosta³ i jest czynnym przewodnikiem 
do dzisiaj Waldemar Bochenek. W 
chwili obecnej uczestnicz¹ w niej te¿: 
Jaros³aw Bruszewski, Ryszard 
Gogolewski, Szczepan Go³êbiewski, 
Micha³ Karwacki, Maciej Kuliko-
wski, Janusz Milewski, Cezary P³oñ-
ski, Przemys³aw Pop³awski i Woj-
ciech Wysocki.

Corocznie od czterech lat 
trwa od 1 marca do 30 listopada 
turniej krwiodawczy dla cz³onków 
stra¿y po¿arnych pod nazw¹: 
„Ognisty ratownik — gor¹ca krew”. 
W ubieg³ym roku do tego turnieju 
przyst¹pi³a tak¿e knyszyñska OSP. 
Nasza jednostka zajê³a II miejsce, a 
indywidualnie druh Waldemar 

Uczestnictwo w dawstwie 
krwi w zestawieniu ogólnym 
krwiodawczej dru¿yny prze-
dstawia siê nastêpuj¹co:

1998 r. – 15 950 ml
1999 r. – 17 700 ml
2000 r. – 11 550 ml
2001 r. – 10 650 ml
2002 r. – 9 900 ml
2003 r. – 6 300 ml 
2004 r. – 4 950 ml
2005 r. – 4 500 ml
2006 r. – 2 250 ml 
2007 r. – 3 600 ml
2008 r. – 3 350 ml
2009 r. – 14 150 ml
2010 r. – 16 000 ml 
(do koñca paŸdziernika)

Ogó³em – 120 850 ml
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ochraniacze siatkarskie oraz dofinan-
sowaliœmy obóz sportowy m³odych 
siatkarek, który odby³ siê w 
Rajgrodzie.

W 2010 r. wyst¹piliœmy do 
naszej spo³ecznoœci z now¹ inicjaty-
w¹. Widz¹c starania ks. proboszcza 
oraz du¿y wysi³ek finansowy para-
fian zmierzaj¹cy do odnowienia ele-
wacji knyszyñskiego koœcio³a, posta-
nowiliœmy zachêciæ do przekazy-
wania 1% podatku w³aœnie na ten cel.

Nasza inicjatywa spotka³a 
siê z du¿ym zainteresowaniem. 
Darowizny na remont koœcio³a 
przekaza³o 109 osób na ³¹czn¹ kwotê 
5 968 z³. Najni¿sza wp³ata to 1 z³ 
natomiast najwy¿sza to 2604,20 z³. 
Pomimo tego, ¿e wiêkszoœæ wp³at nie 
przekracza 20 z³, to dziêki wspólne-
mu wysi³kowi uda³o siê uzbieraæ 
konkretn¹ sumê, która bêdzie 
znacz¹c¹ cegie³k¹ do³o¿on¹ do 
remontu naszej œwi¹tyni.

nyszyñskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta KAugusta ju¿ od dwóch lat 

posiada status Organizacji Po¿ytku 
Publicznego, co uprawnia do otrzy-
mywania darowizn z 1% podatku. 
Daje to mo¿liwoœæ mieszkañcom 
gminy Knyszyn oraz sympatykom 
ziemi knyszyñskiej wspierania lokal-
nych inicjatyw. Dziêki temu 1% po-
datku nie trafia do bud¿etu pañstwa, 
ale zgodnie z wol¹ podatnika mo¿e 
wspieraæ realizacjê konkretnych 
potrzeb lokalnej spo³ecznoœci.

W 2009 r. nasze Towarzy-
stwo Regionalne otrzyma³o z 1% po-
datku 3 914,20 z³. Wtedy szczególnie 
zachêcaliœmy do przekazywania 
darowizn na potrzeby m³odzie¿owej 
sekcji pi³ki siatkowej Klubu Sporto-
wego „Podlasiak Knyszyn”. Spotka-
³o siê to z odzewem darczyñców. 
Zgodnie z ich wol¹ za kwotê 2 250 z³ 
zakupiliœmy pi³ki, buty sportowe i 

1% podatku dla 
Knyszyna

KRZYSZTOF BAGIÑSKI
wiceprezes 
Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego
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Pieni¹dze przekazane z 
1% podatku bêd¹ stano-
wiæ cegie³kê w remoncie 
elewacji zabytkowego, 
XVI-wiecznego koœcio³a 
w Knyszynie

urzêdów skarbowych w Moñkach, 
Bia³ymstoku, Zambrowie, Olsztynie, 
Warszawie i Lublinie. 

Wszystkim darczyñcom 
bardzo gor¹co dziêkujemy.

Zachêcamy do przekazywa-
nia 1% podatku w nastêpnym roku. 
Jak pokaza³y doœwiadczenia z lat 
poprzednich liczy siê ka¿da, nawet 
najmniejsza kwota. Zapewniamy, ¿e 
wszystkie przekazane œrodki zostan¹ 
wykorzystane zgodnie z celami 
stowarzyszenia dla dobra naszej 
lokalnej spo³ecznoœci.

•

W 2010 r. oko³o 170 poda-
tników przekaza³o naszemu stowa-
rzyszeniu ³¹czn¹ kwotê 11 083,60 
z³. Z tego, o czym wspomnia³em 
wczeœniej, 5 968 z³ zadeklarowali 
na remont koœcio³a w Knyszynie,           
2 039,10 z³ na sport (pi³ka siatko-
wa), pozosta³e 2 300,40 z³ zosta³o 
przekazane bez wskazania celu, na 
który maj¹ byæ przeznaczone.

Okazuje siê, ¿e nasza ini-
cjatywa jednoczy sympatyków ziemi 
knyszyñskiej rozsianych po ca³ej 
Polsce. Otrzymaliœmy przelewy z 
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Nadleœnictwo Knyszyn obchodzi w³aœnie swoje 450. urodziny. Z 
tej okazji wydano specjaln¹ kartkê pocztow¹ i stempel. W 
przysz³ym roku szykuj¹ siê zaœ du¿e obchody zwi¹zane z t¹ 
rocznic¹. O potrzebie ich zorganizowania opowiada szef 
Nadleœnictwa Knyszyn, Edward Komenda.

Nadleœnictwo Knyszyn 

ma 450 lat

pu³kownik wojsk koronnych (1704) 
czy Piotr Czapski wojewoda pomor-
ski (1737).

Nadleœniczy Komenda wyja-
œnia jednak, ¿e mówienie teraz o 450-
leciu administracji leœnej na Podlasiu 
jest niezbyt fortunne — istnia³a bo-
wiem ju¿ wczeœniej. Przekazy Ÿró-
d³owe z pocz¹tku XVI w. mówi¹ na 
przyk³ad o jakimœ leœniczym w Go-
ni¹dzu. Dlatego trzeba podkreœlaæ, ¿e 
data ta dotyczy powstania leœnictwa, 
zaœ nowoczesn¹ administracjê na 
terenach leœnych organizowa³a 

— Przegl¹dam ró¿ne czasopisma 
leœników, na przyk³ad „Las Polski” i 
czytam, ¿e któreœ z leœnictw obchodzi 
200 lat swego istnienia. Tam siê 
wydaje, ¿e to jest szczyt wszystkiego, 
a tymczasem tutaj nadleœnictwo 
powsta³o wiele, wiele wczeœniej, 450 
lat temu — mówi dr in¿. Edward 
Komenda, nadleœniczy Nadleœnictwa 
Knyszyn. 

Nadleœnictwo Knyszyn zosta³o 
za³o¿one w 1560 r. na polecenie króla 
Zygmunta Augusta przez starostê 
knyszyñskiego Piotra Chwalcze-
wskiego. Pierwsza jego siedziba by³a 
po³o¿ona w Borsukówce, w pobli¿u 
królewskiego zwierzyñca.

Przez wieki leœniczymi (taki 
tytu³ nosili zarz¹dzaj¹cy nadleœni-
ctwem) byli ludzie pe³ni¹cy wa¿ne 
funkcje pañstwowe m.in. Jan Berg 
starosta rajgrodzki (1654), Jan Koss 
wojewoda che³mski (1690), Stefan 
Miko³aj Branicki, stolnik koronny 
(1691), Tomasz Józef Zamoyski 

EWELINA SADOWSKA

Rocznicowy stempel

AKTUALNOŒCI
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uznali, i¿ jest to na tyle znacz¹ca data, 
¿e warto w³¹czyæ j¹ do ogólnopol-
skiej kampanii — mówi Edward 
Komenda. 

Na razie jeszcze nie ustalono 
szczegó³ów. Byæ mo¿e odbêdzie siê 
jakaœ impreza na Rynku Koœciuszki w 
Bia³ymstoku b¹dŸ w Bia³ostockim 
Muzeum Wsi.

Póki co, dla upamiêtnienia 
niebagatelnego jubileuszu Nadleœni-
ctwo Knyszyn wraz z Poczt¹ Polsk¹ 
wyda³o okolicznoœciow¹ kartê po-
cztow¹ oraz stempel. W obiegu zna-
laz³ siê równie¿ znaczek z wizerunk-
iem króla Zygmunta Augusta.
— Rozes³a³em pocztówki po ca³ej 
Polsce i wszêdzie spotka³em siê z 
bardzo pozytywn¹ reakcj¹ — opo-
wiada knyszyñski nadleœniczy. — 
Musimy wiêc promocjê prowadziæ na 
szersz¹ skalê. Du¿o wydarzeñ o 
znaczeniu ogólnopolskim (podpisa-
nie ustawy leœnej, morskiej) dzia³o 
siê na naszym terenie, a ma³o kto o 
tym wie. Podobnie w Polsce nikt nie 
kojarzy z Knyszynem legendarnego 
Twardowskiego czy Jana Zamoy-
skiego... — dodaje Komenda.

•

„Ustawa Leœniczym”, któr¹ 
1568 r. król Zygmunt August wyda³ w 
Knyszynie .  Powo³ywa³a  ona 
leœniczych, podleœniczych oraz 
ludnoœæ s³u¿ebn¹. Leœniczy by³ 
dzier¿awc¹, z którym król zawiera³ 
umowê dzier¿awn¹. Bezpoœrednio 
puszcz¹ zarz¹dzali podleœniczy przy 
pomocy osoczników (osaczali zwie-
rzynê w czasie polowañ), strzelców, 
bartników i bobrowniczych. 

Ustaw¹ t¹ król powierzy³ leœni-
ctwo w³asnej osobie. Bezpoœrednio 
jemu trzeba by³ zdawaæ wszelkie 
relacje, a bez królewskiej pisemnej 
zgody nie mo¿na by³o wyci¹æ 
jakiegokolwiek ¿ywego drzewa. 

•••
W przysz³ym roku ruszy kampania 
promocyjna Puszczy Knyszyñskiej 
(na prze³omie kwietnia i maja 
billboardy reklamowe pojawi¹ siê w 
Bia³ymstoku, Warszawie i na 
Górnym Œl¹sku). W jej ramach 
odbêd¹ siê te¿ wydarzenia zwi¹zane z 
450-leciem naszego Nadleœnictwa.
— Chcieliœmy zrobiæ du¿e uroczy-
stoœci w Knyszynie, ale prze³o¿eni 

27 lutego 

Pami¹tkow¹ kartkê, 
na której znalaz³o siê 
zdjêcie knyszyñskie-
go pomnika króla 
Zygmunta Augusta 
mo¿na kupiæ w urzêd-
ach pocztowych. Jej 
koszt to 50 gr

AKTUALNOŒCI
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Œwiadkowie œwietnoœci Knyszyna II

W Muzeum Historycznym w Bia³ymstoku ju¿ zakoñczy³a siê wy-
stawa „Królewski Knyszyn. Starostwo knyszyñskie w XVI-XX w.” 
W tym „Goñcu” przedstawiamy bli¿ej kolejne przedmioty i posta-
cie, które by³y prezentowane na ekspozycji. 

MARTA PISZCZATOWSKA

Bezcenne dewocjonalia
 z knyszyñskiej fary

Parafia rzymsko-katolicka pod we-
zwaniem œw. Jana Aposto³a i Ewan-
gelisty na wystawê „Królewski Kny-
szyn” wypo¿yczy³a swoje eksponaty. 

Obecnie s¹ one przechowywane w 
Izbie Regionalnej przy Knyszyñskim 
Oœrodku Kultury. W Muzeum Histo-
rycznym w Bia³ymstoku mogliœmy 
ogl¹daæ:

Ornat bia³y z II po³owy XVIII w.

Ornat bia³y z 1611 r., przeszed³ 
renowacjê w 1902 r. 

Kielich srebrny, ok. 1520 r., przed 
1529 r. Trybowany i grawerowany, 
poz³acany w stylu póŸnogotyckim. 
Herb Radziwi³ ³ów — Tr¹by 
umieszczony na stopie. Kielich 
wyz³ocony w 1828 r. 

Kielich srebrny, trybowany i punco-
wany oraz cyzelowany w ca³oœci 
z³ocony. Kielich by³ w³asnoœci¹ bra-
ctwa ró¿añcowego, a zosta³ mu ofia-
rowany przez mieszczanina knyszyñ-
skiego Paw³a Homona 6 wrzeœnia 
1633 r.

Ampu³ki mszalne, neobarokowe, z 
II po³owy XIX w. Odlane ze stopu 
cyny i metali kolorowych.

Naczynie srebrne (puszka) po    
1580 r., przed 1606 r. Ofiarowane w 
1594 r. przez ks. Miko³aja Kiœlickie-
go, plebana knyszyñskiego i kalino-
wskiego. Kiœlicki w 1598 r. by³ 
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plebanem w Zamoœciu, 
Jana Zamoyskiego, budowa³ koœció³ 
w Knyszynie. Naczynie wewn¹trz 
wyz³acane, na jego czaszy herby: 
Gryf Kiœlickiego oraz Jelita Jana 
Zamoyskiego.

Naczynie na oleje œwiête, ok. 1785 r. 
Srebrne, z³ocone, grawerowane. 

W zbiorach Muzeum Podlaskiego 
znajduj¹ siê udostêpnione na wysta-
wê numizmaty:

Denary litewskie Zygmunta Augu-
sta, Wilno 1559, awers i rewers.

Dwudenary litewskie Zygmunta 
Augusta,Wilno 1569 i 1570, awers i 
rewers.

Pó³grosze litewskie Zygmunta Au-
gusta, Tykocin 1566, awers i rewers. 
Zwraca uwagê charakterystyczny dla 
monet z tej mennicy herb Jastrzêbiec 
wojewody krakowskiego Stanis³awa 
Myszkowskiego: podkowa na opak z 
krzy¿em kawalerskim w œrodku.

dworzaninem Pó³grosz litewski Zygmunta Augu-
sta wybity w Wilnie w 1565 r., 
rewers.

Trojak litewski Zygmunta Augu-
sta, Wilnie, 1565, awers.

Czworak litewski Zygmunta Augu-
sta, Wilno 1569, awers. Nomina³ ten 
sta³ siê bardzo popularny w Holandii, 
gdzie przezwano go „brodaczem” ze 
wzglêdu na charakterystyczny 
wizerunek monarchy.

Skarb monet z Knyszyna zdepono-
wany w okresie potopu szwedzkiego 
(po 1655 r.). Jego sk³ad œwiadczy o 
niewielkiej zamo¿noœci osoby, która 
go ukry³a. Zawiera dwa grosze 
koronne i jeden litewski Zygmunta 
III Wazy oraz szel¹gi: litewskie Zy-
gmunta III Wazy (2) oraz Jana Kazi-
mierza (1), ryskie Gustawa II Adolfa 
(1), pruskie Jerzego Wilhelma (1), 
ryskie oraz inflanckie Krystyny 
Wazówny (odpowiednio 8 i 4), elbl¹-
skie, ryskie oraz inflanckie Karola X 
Gustawa (odpowiednio 1, 1, 1).
Wiêkszoœæ skarbów z okresu 
staropolskiego deponowana by³a w 
naczyniach glinianych powsze-
chnych w ówczesnym gospodarstwie 
domowym. Zdarzaj¹ siê równie¿ 
przyk³ady ceramiki przeznaczonej 
specjalnie do przechowywania 
monet, jak zaprezentowana gliniana 
skarbonka z XVII w.

Biblioteka Muzeum Podlaskiego 
wypo¿yczy³a na wystawê Prawa, 
Konstytucye y Przywileie Krolestwa 
Polskiego, y Wielkiego Xiêstwa 

Dawne numizmaty

Volumina Legum
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Litewskiego…, (³ac. Volumina 
Legum), t. V, s. 360. Wydano je w 
Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospoli-
tey w Collegium Warszawskim Scho-
larum Piarum… w 1738 r.  

Dzie³o to powsta³o z inicjatywy 
biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja 
Za³uskiego. Pierwszy jego tom 
wydano tu¿ przed sejmem w 
Warszawie 18 wrzeœnia 1732 r. 
Pierwsze szeœæ tomów, zawieraj¹-
cych prawa uchwalone do 1736 r., 
opracowa³ i wyda³ w latach 1732-
1739 pijar Stanis³aw Konarski. 
Na wystawie pokazano tom V w 
oryginalnym osiemnastowiecznym 
wydaniu.

Tomasz G¹tkiewicz, wnuk Jana 
Waœniewskiego zarz¹dcy maj¹tku 
Knyszyn wypo¿yczy³ na wystawê 
swoje zbiory rodzinne: 

Telegramy z ¿yczeniami œlubnymi 
dla Janiny i Adama G¹tkiewiczów 
(m.in. od Jana Tyszkiewicza). 

Ksiêgê z kondolencjami (m.in. od 
¿ydowskiej spo³ecznoœci Knyszyna) 
dla rodziny Waœniewskich po œmierci 
Jana Waœniewskiego .

•••

Wystawa „Królewski Knyszyn” to 
nie tylko prezentacja materialnych 
œwiadectw historii starostwa kny-
szyñskiego, ale równie¿ próba ukaza-
nia jego losów w szerszym konte-
kœcie i prezentacja najznamieni-
tszych jego w³odarzy.

W 1659 r. król Jan Kazimierz, wobec 
krytycznej sytuacji finansowej 
Rzeczpospolitej zastawi³ starostwa 
knyszyñskie i goni¹dzkie w³oskiemu 
kupcowi Wilhelmowi Orsettiemu za 
sumê 553 444 z³ 21 gr i 9 szel¹gów. 
Po œmierci starosty Miko³aja 
Ossoliñskiego w 1663 r., bracia 
Franciszek, Wilhelm i Miko³aj 
Orsetti stali siê w³aœcicielami 
starostw. W ten oto sposób przesz³y 
one w rêce prywatne.

Orsetti oprócz starostwa 
knyszyñskiego na Podlasiu posiadali 

Archiwum ostatnich 
zarz¹dców maj¹tku

Orsetti w³aœcicielami 
starostwa
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wsie, m. in. Waniewo, Kowalew-
szczyznê, gdzie mieli swoj¹ posia-
d³oœæ. By³ to typowy dwór z drugiej 
po³owy XVII w., trzytraktowy, syme-
tryczny, wykazuj¹cy wiele podo-
bieñstw do pa³aców pierwszej po³o-
wy XVII w. Œrodkowe pomieszcze-
nie spe³nia³o rolê sieni, izby sto³owej 
i sali. Uk³ad wzbogaca³y alkierze, w 

1nich komórki . 
W Jaros³awiu Orsetti posia-

dali wybudowan¹ w 1593 r., jedn¹ z 
najpiêkniejszych kamienic mie-
szczañskich. Pocz¹tkowo znajdowa-
³a siê w zabudowie zwartej, po po¿a-
rze w 1625 r. sta³a siê kamienic¹ 
naro¿n¹. W 1633 roku kamienicê 
naby³ Wilhelm Orsetti od aptekarza 
Stanis³awa Smiszowica. Mimo i¿ 
wymaga³a remontu, zosta³a wycenio-
na na 11.000 z³p. Ta niebagatelna 
suma wynika³a z pozycji handlowej 
Jaros³awia. Z zachowanego z 1632 r. 
opisu wiemy, i¿ na parterze od frontu 
znajdowa³y siê dwa pomieszczenia 
przedzielone sieni¹, w œrodku 
izdebka z kuchni¹, a z ty³u wielka 
izba. Na piêtrze mieœci³a siê izba z 
komnatk¹. Budynek mia³ trzy 
murowane piwnice. Kamienicê 
przykrywa³ dwuszczytowy dach. 
Obecny swój wygl¹d — kamienicy w 
stylu póŸnego renesansu — zawdziê-
cza przebudowie dokonanej przez 
Wilhelma Orsettiego. W trakcie tego 
remontu zamieniono drewniany 
podcieñ na murowany, wymurowano 
od nowa ca³e piêtro, a dach otoczono 
z dwóch stron attyk¹. Kamienica z 
ma³ymi przebudowami zachowa³a 
siê do dzisiaj i jest prawdziw¹ ozdob¹ 
Jaros³awia. Od 1945 r. mieœci siê w 

2niej muzeum . 

Tomasz Czapski (1711-1784) od    
13 wrzeœnia 1740 r. zarz¹dza³ wraz z 
bratem Paw³em Tadeuszem staro-
stwem knyszyñskim, które otrzymali 
konsensem królewskim po swoim 
ojcu, Piotrze Janie Czapskim.

W polskiej historiografii 
Tomasz Czapski jest przedstawiany 
jako cz³owiek niezwykle majêtny o 
duszy awanturnika, i wyj¹tkowym 
okrucieñstwie. Spoœród licznych 
sporów toczonych przez starostê 
najg³oœniejszym echem odbi³ siê 
zatarg z Janem Klemensem Brani-
ckim, w³aœcicielem bia³ostockiego 
latyfundium s¹siaduj¹cego ze staro-
stwem knyszyñskim.

Tomasz Czapski pozostawi³ 
po sobie bogaty zbiór ksi¹¿ek, obra-
zów, sztychów, rycin. Zbiory te 
odziedziczy³a jego wnuczka Maria 
Urszula, ¿ona Wincentego Krasiñ-
skiego, za³o¿yciela Biblioteki Ordy-
nacji Krasiñskich.

W czasach gdy starost¹ knyszyñ-
skim by³ Tomasz Czapski, tak 10 
lipca 1767 r. Ernst Ahasverus von 
Lehndorf opisuje Knyszyn i jego 
okolice: 
[…] Nastêpnego dnia przeprawili-
œmy siê ³odziami przez Biebrzê, doœæ 
du¿¹ rzekê, a obiad zjedliœmy w 
polskim miasteczku Knyszynie, 
obskurnej dziurze z drewnianymi 
domkami, tak nêdznie zbudowanymi, 
¿e mia³o siê wra¿enie, i¿ najl¿ejszy 
wiatr powinien je obaliæ. Deszcz i 
œnieg przenikaj¹ tu ze wszystkich 
stron, ale ludzie tutejsi przyzwyczaili 

Tomasz Czapski
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siê do tego i nie czuj¹ siê z tego 
powodu nieszczêœliwi. ¯ydzi zajmuj¹ 
siê tu wszystkim. Miasto nale¿y do 
Czapskich, rodziny w Polsce bardzo 
znanej, ale obecnego w³aœciciela 
wygnano z kraju i dobra jego s¹ w 
ca³kowitym upadku. Po obiedzie 
przybyliœmy do Dobrzyniewa, po-
przedniej jego rezydencji. Zamek i 
miasto s¹ w kompletnej ruinie. 
Wszystkie domy zwalone, a pa³ac, 
piêkny budynek w w³oskim stylu, 
móg³by równie dobrze staæ w 
Herculaneum. Widaæ jeszcze œlady po 
bardzo ³adnym parku. Mimo ¿e jest to 
niebezpieczne, wchodzimy do pa³acu, 
gdzie znajduj¹ siê jeszcze piêkne 
rzeŸby i z³ote ornamenty, które opar³y 
siê niszcz¹cemu dzia³aniu czasu. 
Biblioteka zachowa³a siê jeszcze w 
ca³oœci; s¹ tu ³adne rzeŸby, piêkne 
szafy i wiele z³oconych opraw, ale 
poniewa¿ klucze gdzieœ siê zawieru-
szy³y, nie mogê sobie wyrobiæ zdania 
o zawartoœci biblioteki. ¯egnamy tê 
resztkê dawnej wspania³oœci, jeszcze 
raz przekraczamy Biebrzê po moœcie 
d³ugoœci æwieræ mili i oko³o pi¹tej 
wieczorem przybywamy do Bia³ego-

3stoku.

Na wystawie pokazano tak¿e dwa 
inwentarze starostwa knyszyñskiego 
z czasów kiedy jego w³aœcicielem by³ 
Tomasz Czapski:
·

Inwentarz folwarków do starostwa 
knyszyñskiego nale¿¹cych, 1766 r., 
sygn. MNK 110, w³. Biblioteka 
Ksi¹¿¹t Czartoryskich, Muzeum 
Narodowe w Krakowie.
Inwentarz dóbr Knyszyñskich 
1749 r., sygn. ZZG 86, Archiwum 
Pañstwowe w Krakowie (il. obok).

Wincenty Krasiñski (1789-1858) 
hrabia, genera³ wojsk napoleoñskich, 
w latach 1855-1856 zastêpca 
namiestnika Królestwa Polskiego, 
ojciec poety Zygmunta Krasiñskiego.

W 1803  r.  Wincen ty  
Krasiñski poœlubi³ Mariê Urszulê 
Radziwi³³ównê, która wnios³a mu w 
posagu starostwo knyszyñskie a wraz 
z nim cenne zbiory gromadzone przez 
Tomasza Czapskiego, które sta³y siê 
podstaw¹ utworzonej w 1844 r. 
Biblioteki Ordynacji Krasiñskich, od 
1860 r. udostêpniaj¹cej swe wolumi-
ny w pa³acu Czapskich przy Krako-
wskim Przedmieœciu w Warszawie,   
a od 1914 r. we w³asnej siedzibie przy 
ulicy Okólnik. Zbiory wraz z ca³¹ bi-
bliotek¹ zosta³y spalone przez Niem-
ców w po³owie paŸdziernika 1944 r. 

Zygmunt Krasiñski (1812-1859) 
dramatopisarz i poeta, autor Nie-
Boskiej komedii.

Starostwo w rêkach 
Krasiñskich
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Zygmunt Krasiñski obj¹³ 
starostwo knyszyñskie po œlubie z 
El¿biet¹ Branick¹ w 1843 r. Jesieni¹ 
tego¿ roku uda³ siê do Knyszyna, by 
przeprowadziæ lustracjê starostwa. 
Swój pobyt w maj¹tku opisywa³ w 
korespondencji do Delfiny Potockiej, 
¿al¹c siê: Mimo to, co mówiê o 
gospodarstwie i co jest prawd¹, 
¿adnej ochoty jednak do tych sfer nie 
czujê — ¿adnej i ¿adnej. Najpierw 
zdrowia szalonego potrzeba do nich i 
oczu zdrowych, a ja zdrowia za grosz 
nie mam i coraz mi gorzej jest! Nie 
widz¹c siebie w roli gospodarza, 
Zygmunt Krasiñski przebywa³ na 
emigracji. Zmar³ w 1859 r. w Pary¿u. 
Dobra po nim odziedziczy³ syn, 
W³adys³aw Krasiñski.

Na wystawie mogliœmy tak¿e zoba-
czyæ znan¹ rycinê Napoleona Ordy 
przedstawiaj¹c¹ ruiny knyszyñskie-
go zamku. 

Grafika pochodzi z opubli-
kowanego w latach 1873-1883 wyda-
wnictwa „Album widoków history-
cznych Polski, przedstawiaj¹cy miej-
sca historyczne od pocz¹tku chrzeœci-
jañstwa w Polsce, ruiny zamków 
obronnych z czasów wojen tureckich, 
tatarskich, krzy¿ackich, kozackich i 
szwedzkich — piêkne rezydencye, 
œwiadcz¹ce o przesz³oœci i cywiliza-
cyi w tym kraju oraz miejsca urodze-
nia ludzi ws³awionych orê¿em, 
piórem lub nauk¹”.

•
____
Przypisy:

1 Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z 
drzewa w dawnej Polsce, t. I, Warszawa 1907, 
s. 324-325; Krótka nauka budownicza dworów, 
pa³aców, zamków pod³ug nieba i zwyczaju 
polskiego, opracowa³ Adam Mi³obêdzki, 
Wroc³aw 1957, s. 42, ryc. 42, 43; 
2 Folder Muzeum w Jaros³awiu, Kamienica 
Orsettich, tekst K. Kieferling, b. d. wydania;
3 Polska stanis³awowska w oczach cudzoziem-
ców, t. II, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ 
Wac³aw Zawadzki, Warszawa 1963, s. 7.

Grafika Napoleona Ordy

Ruiny zamku w
Knyszynie, 
Napoleon Orda,
 lata 70.-80. XIX w.
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Profesor Józef Maroszek na temat 
czasów króla Zygmunta Augusta, a 
Mieczys³aw Lewkowicz wraz z 
potomkiem ostatnich zarz¹dców 
Maj¹tku Knyszyn — Tomaszem 
G¹tkiewiczem — o I po³owie XX w. 
W paŸdzierniku w Muzeum History-
cznym w Bia³ymstoku odby³y siê 
dwa niezwykle barwne i bogato 
ilustrowane wyk³ady towarzysz¹ce 
zakoñczonej ju¿ wystawie „Króle-
wski Knyszyn”.                                •

HISTORIA

Badania i gawêdy

Tomasz G¹tkiewicz i Mie-
czys³aw Lewkowicz snuli 
interesuj¹c¹ gawêdê o 
losach Maj¹tku Knyszyn i 
ludzi z nim zwi¹zanych

Prof. Józef Maroszek prezentowa³ 
wyniki prowadzonych przez niego 
przez wiele lat badañ naukowych 
dotycz¹cych Knyszyna i jego okolic

Fot. Anna Sierko. Muzeum Podlaskie w Bia³ymstoku
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ryzowa³ siê w Heidelbergu na 
podstawie rozprawy o kwestii reform 
w³oœciañskich w Polsce w latach 
1764-1774. W tym te¿ roku wróci³ do 

smym pokoleniem — ostatnim 
w myœl ustawy sejmowej z Ó1676 r. — u¿ytkowników 

starostwa knyszyñskiego by³y dzieci 
W³adys³awa i Ró¿y Krasiñskich: 
Adam i El¿bieta Krasiñscy oraz syn 
Marii Beatrix i Edwarda Raczyñ-
skich — Karol Roger Raczyñski. 

Adam Krasiñski  urodzi³ siê 
22.09.1870 r. w Krakowie. Zosta³ 
wczeœnie, bo w wieku trzech lat, osie-
rocony przez ojca. Dzieciñstwo ze 
wzglêdu na zagro¿enie gruŸlic¹ 
spêdzi³ wraz z matk¹ Ró¿¹ w 
Zakopanem. 

Odebra³ staranne wykszta³-
cenie domowe, m.in. pod kierunkiem 
Zygmunta Wolskiego. Maturê zda³ w 
gimnazjum œw. Anny w Krakowie. W 
1891 r. wyjecha³ na studia do Nie-
miec i Szwajcarii. Studiowa³ kolejno 
na uniwersytetach w Bonn, szwajcar-
skim Fryburgu i Heidelbergu nauki 
prawne i spo³eczne. W 1897 r. dokto-

POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH

Ósme pokolenie u¿ytkowników starostwa

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Adam Krasiñski

cz. XII

Adam Krasiñski
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dóbr ordynacji, za³o¿y³ szko³ê i 
ochronkê w Opinogórze, stacjê 
doœwiadczaln¹ w Chruszczewie  
„kasê przezornoœci i pomocy” w celu 
wspierania pracowników. Otoczy³ 
starann¹ opiek¹ Bibliotekê Ordynacji 
Krasiñskich, która za jego czasów 
wzbogaci³a siê o spuœciznê po 
Zygmuncie Krasiñskim, zbiory po 
W³adys³awie Górskim, Józefie 
Wolffie, Felicjanie Feleñskim, 
archiwum po Ma³achowskich do 
XVIII wieku, archiwum Wojska 
Polskiego z lat 1814-1831. Sfinanso-
wa³ wydanie 16 tomów Biblioteki 
Ordynacji Krasiñskich. Du¿e zas³ugi 
po³o¿y³ Adam Krasiñski przy 
publikowaniu utworów i listów swo-
jego wielkiego dziadka Zygmunta. 
Próbowa³ równie¿ si³ w poezji. Czu³ 
jednak ciê¿ar tradycji rodzinnej, 
dlatego te¿ wiersze publikowa³ pod 
pseudonimami. Jego wiersze œwia-
dcz¹ o pewnej wra¿liwoœci lirycznej   
i dobrym opanowaniu techniki 
poetyckiej. 

Nie s¹ znane wiêksze doko-
nania Adama Krasiñskiego jako 
wspó³u¿ytkownika dóbr knyszyñ-
skich. Na pewno dokonano za jego 
czasów rozbudowy stawów w Kny-
szynie Zamku. Jak ju¿ wczeœniej 
wspomniano, Adam w odró¿nieniu 
od swoich przodków by³ dobrym 
gospodarzem i najpewniej poprawi³ 
gospodarkê dóbr knyszyñskich. 

28.10.1897 r. Adam Krasiñ-
ski o¿eni³ siê z Wand¹ z Bodenich 
(1874-1950), córk¹ Kazimierza, 
by³ego namiestnika Galicji. Ma³¿eñ-
stwo to by³o bezdzietne. 

W czerwcu 1908 r. uda³ siê 
na kuracjê do Marienbadu, Wiednia i 

kraju i osiad³ w Warszawie, gdzie 
rozwin¹³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ 
kulturaln¹, spo³eczn¹ i polityczn¹. 

W 1900 r. obj¹³ kierowni-
ctwo, potem zosta³ redaktorem i 
wydawc¹ wa¿nego dla kultury 
polskiej czasopisma „Biblioteka 
Warszawska”, które wspomaga³ 
finansowo. W 1905 r. wraz ze Zdzi-
s³awem Lubomirskim, Juliuszem 
Tarnowskim i Sewerynem Czetwe-
rtyñskim utworzy³ stronnictwo 
polityczne Spójnia, które reprezento-
wa³o pogl¹dy konserwatywne 
zbli¿one do Narodowej Demokracji. 
Adam Krasiñski by³ faktycznym 
przywódc¹ Spójni. W swojej publicy-
styce broni³ w³asnoœci ziemskiej, wy-
powiadaj¹c siê przeciw wyw³aszcze-
niu wielkiej w³asnoœci. 

W 1906 r. zosta³ wybrany 
prezesem Rady Nadzorczej Macierzy 
Szkolnej. Na tym stanowisku podj¹³ 
walkê z rusyfikacj¹, postulowa³ 
upowszechnienie oœwiaty i czytelni-
ctwa. Przyczyni³ siê do utworzenia 
Towarzystwa Naukowego Warsza-
wskiego, Towarzystwa Mi³oœników 
Historii, Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przesz³oœci czy Towarzy-
stwa Popierania Przemys³u Ludowe-
go w Królestwie. Patronowa³ wysta-
wie rolniczej w Ciechanowie w    
1907 r. By³ inicjatorem budowy 
sanatorium przeciwgruŸliczego w  
Zakopanem, którego obok H. 
Sienkiewicza i I. Paderewskiego by³ 
udzia³owcem. Z jego inicjatywy 
powsta³o seminarium nauczycielskie 
w Ursynowie. 

W wieku 21 lat obj¹³ 
ordynacjê opinogórsk¹. Przyczyni³ 
siê do podniesienia stanu gospodarki 
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Roger Karol Raczyñski

Roger Karol Raczyñski urodzi³ siê 
30.01.1878 r. w Rogalinie. Matka, 
Maria Beatrix opuœci³a rodzinê gdy 
mia³ kilka lat i zmar³a tragicznie w 
1784 r. Po jej œmierci, Rogera Karola 
wychowywa³a druga ¿ona jego ojca 
— Ró¿a Raczyñska. M³odoœæ spêdzi³ 
w Rogalinie. 

W 1903 r. Karol Roger o¿e-
ni³ siê ze Stefani¹ z Czetwertyñskich 
ze Skidla. Otrzyma³ po matce dobra 
Z³oty Potok w województwie czêsto-
chowskim. Po wyremontowaniu w 
latach 1903-1905 pa³acu w Z³otym 
Potoku sta³ siê on g³ówn¹ siedzib¹ 
nowej rodziny. Z³oty Potok by³ i jest 
znany z du¿ej hodowli pstr¹ga, któr¹ 
za³o¿y³ Edward Raczyñski. 

Karol Roger Raczyñski 
nale¿a³ do pierwszych organizatorów 

Ospedaletti we W³oszech, gdzie 
zmar³ 17.01.1909 r. na potyfusowe 
zatrucie krwi. Zw³oki jego sprowa-
dzono do kraju w maju 1909 r. i z³o¿o-
no w krypcie koœcio³a w Opinogórze. 

Na Adamie Krasiñskim 
wygas³ ród Wincentego Krasiñskiego 
po mieczu. Ordynacja opinogórska 
przesz³a po jego œmierci na Józefa 
Krasiñskiego z linii oboŸnieñsko-
radziejowickiej. Mimo krótkiego 
¿ycia dokonania Adama Krasiñ-
skiego by³y imponuj¹ce i œwiadczy³y, 
i¿ by³ cz³owiekiem nieprzeciêtnym. 

El¿bieta Krasiñska urodzi³a siê w 
1872 r. Najpewniej przesz³a takie 
samo wychowanie jak brat Adam w 
Zakopanem pod okiem matki Ró¿y.

By³a kobiet¹ piêkn¹ i inteli-
gentn¹. Wysz³a za m¹¿ za Jana 
Tyszkiewicza z Waki (1867-1903). W 
ma³¿eñstwie urodzi³a siê im czwórka 
dzieci: w tym Zofia i Jan Micha³ — 
póŸniejsi wspó³dzier¿awcy maj¹tku 
Knyszyn. 

Jan Tyszkiewicz zmar³ 
nieoczekiwanie w wieku 35 lat na 
zapalenie wyrostka w Dawos w 
Szwajcarii, gdzie rodzina jeŸdzi³a w 
celu ratowania zdrowia chorej na 
gruŸlicê El¿biety oraz zagro¿onych 
gruŸlic¹ dzieci. Niestety szwajcar-
skie powietrze niewiele pomog³o i w  
1906 r. zmar³a te¿ El¿bieta. Czwórka 
ma³ych dzieci zosta³a ca³kowitymi 
sierotami. Ich wychowaniem zajê³a 
siê troskliwie babka, Ró¿a Raczyñ-
ska. 

El¿bieta Krasiñska

Roger Karol  Raczyñski
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powiecie muszkowskim na Œl¹sku, 
które mia³y walory klimatyczne, co w 
tym regionie mia³o niebagatelne 
znaczenie. W latach 1928-1935 ok. 
230 ha lasów zosta³o rozparcelowa-
nych na dzia³ki budowlane. Wyty-
czono ulice oraz place publiczne. 
Chêtnym do budowy domów sprze-
dawano dzia³ki w cenie od 30 do 80 gr 
za metr kwadratowy. Wiêkszoœæ lasu 
zosta³a wyciêta. Raczyñski wybudo-
wa³ tartak, w którym przecierano 
wyciête drzewa oraz wytwórnie beto-
nu i cegielnie zaopatruj¹ce budowy 
oraz kawiarnie i pensjonat Na³êcz. W 
okolicy zosta³ wybudowany koœció³, 
a przed II wojn¹ œwiatow¹ stanê³o 
tam oko³o 30 domów mieszkalnych. 
Po II wojnie nast¹pi³ szybki rozwój 
budownictwa i w efekcie powsta³a 
nowa miejscowoœæ o charakterze 
leœno-rekreacyjnym — ¯arki  
Letnisko, licz¹ca obecnie oko³o 2000 
mieszkañców, podobna do naszego 
Supraœla. 

W 1934 r. w celu ochrony 
Ÿróde³ Wiercicy zasilaj¹cej stawy 
Karol Roger ustanowi³ rezerwat o 
pow. 201 ha, a w 1935 r. w Domku 
Góralskim na pstr¹garni utworzono 
schronisko Polskiego Towarzystwa 
Ta t rzañsk iego .  Mimo wy¿e j  
wykazanej aktywnoœci istnieje 
opinia, i¿ Karol Roger Raczyñski 
bardziej oddawa³ siê swoim pasjom 
ni¿ gospodarzeniu i czêsto przebywa³ 
za granic¹, a prawdziwym gospoda-
rzem by³a jego ¿ona Stefania. 
Maj¹tek, na którym gospodarowa³ 
Raczyñski, oprócz Knyszyna liczy³ 
12.600 ha. Dobrami knyszyñskimi, z 
których g³ówne dochody przed wojn¹ 
czerpali Jan Micha³ Tyszkiewicz i 

sportu samochodowego w Polsce. W 
1907 r. bra³ udzia³ w rajdzie dooko³a 
Belgii. W dniu 7.12.1909 r. uczestni-
czy³ w zebraniu za³o¿ycielskim To-
warzystwa Automobilowego Króle-
stwa Polskiego (TAKP). W 1914 r. 
by³ komandorem pierwszego miê-
dzynarodowego rajdu dooko³a 
Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu 
niepodleg³oœci przez Polskê nale¿a³ 
do czo³owych dzia³aczy powsta³ego 
Automobilklubu Polska (AP). W 
latach 1921-1923 i 1928-1934 by³ 
prezesem AP. Dofinansowywa³ z 
w³asnych œrodków dzia³alnoœæ 
Automobilklubu. Przewodniczy³ I 
Ogólnopolskiemu Zjazdowi Auto-
mobilistów w Warszawie w 1927 r. 
Reprezentowa³ Polskê na zjazdach 
miêdzynarodowej federacji automo-
bilowej. Ufundowa³ wiele nagród dla 
uczestników rajdów. 

Karol Roger dzia³a³ równie¿ 
w organizacjach rolniczych, m.in. w 
Towarzystwie Rolniczym Czêsto-
chowskim, którego by³ prezesem w   
1919 r., a tak¿e w Centralnym Towa-
rzystwie Rolniczym. 

Karol Roger Raczyñski 
uprzemys³owi³ Z³oty Potok. W     
1908 r. zosta³a tam wybudowana 
dobrze prosperuj¹ca fabryka wyro-
bów cementowych oraz materia³ów 
drenarskich, a w 1912 r. w 
Zalesicach, jednym z folwarków 
maj¹tku, fabryka przetworów 
ziemniaczanych. Zosta³y rozbudo-
wane stawy, w których oprócz pstr¹-
ga rozpoczêto hodowlê karpia i 
sandacza. 

W 1915 r. Raczyñski kupi³ 
kompleks lasów sosnowych po³o¿o-
nych w miejscowoœci ¯arki w 
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wyemigrowa³a do Anglii. Zmar³a w 
Londynie w 1948 r. 

Karol Roger Raczyñski mia³ 
dwóch przyrodnich braci: Rogera 
Adama Raczyñskiego (1889-1945) i 
Edwarda Raczyñskiego (1891-1993).  
Edward Raczyñski w latach 1979-
1986 by³ przedostatnim prezyden-
tem RP na uchodŸstwie. Do¿y³ 
piêknego wieku 102 lat.

• 
_____

Literatura:
• Teresa Zieliñska, Poczet Polskich 
rodów arystokratycznych, WSiP, 
Warszawa 1997;
•  Zbigniew Sudolski ,  Adam 
Krasiñski, [w:] Polski S³ownik 
Biograficzny, tom XV;
• Wojciech Roszkowski, Karol Roger 
Raczyñski, [w:] Polski S³ownik 
Biograficzny, tom XXIX.

Zofia Czartoryska interesowa³ siê 
niewiele i by³ praktycznie nieznany 
mieszkañcom Knyszyna. Nawet 
pe³nomocnictwa udzielane admini-
stratorom dóbr w jego imieniu spo-
rz¹dzali u notariusza jego pe³nomo-
cnicy. 

W okresie I wojny œwiato-
wej i wojny 1920 r. w dobrach 
knyszyñskich zosta³ zniszczony bro-
war, ferma fabryczna w Dobrzynie-
wie i czêœæ budynków gospodar-
czych. Tylko ferma fabryczna zosta³a 
odbudowana i to przez dzier¿awców. 
Jedyna inwestycja w maj¹tku Kny-
szyn, jak¹ wybudowano w latach 
dwudziestych to wie¿a, która mie-
œci³a biura oraz pokoje goœcinne. W 
latach trzydziestych du¿e wzburzenie 
opinii publicznej wywo³a³a decyzja o 
wyciêciu w parku w Dobrzyniewie, 
kilkuset wiekowych lip i ich sprze-
da¿y. Decyzja ta œwiadczy³a o poszu-
kiwaniu dochodów za wszelk¹ cenê, 
czyli o nienajlepszej sytuacji finanso-
wej Karola Rogera Raczyñskiego. 

W ma³¿eñstwie Karola 
Rogera i Stefanii wieku doros³ego 
do¿y³o dwóch synów: Konstanty 
(1906-1926), który m³odo zmar³ w 
wyniku urazu powsta³ego na 
zawodach sportowych oraz Roger 
(1909-1961) zmar³y bezdzietnie na 
emigracji w Londynie. 

Karol Roger Raczyñski 
wraz z ¿on¹ okres wojny spêdzili w 
Z³otym Potoku. Po wojnie zostali 
wysiedleni przez w³adzê ludow¹. 
Karol Roger zmar³ 29.11.1946 r. w 
£odzi. Pochowany zosta³ w grobie 
rodzinnym w koœciele w Z³otym 
Potoku. Po jego œmierci wdowa 
Stefania Raczyñska wraz z synem 

Wie¿a w Maj¹tku Knyszyn



Fot. Krzysztof Baginski

PaŸdziernik w Knyszynie
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