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AKTUALNOŒCI

Turniej Wsi Partnerstwa o koronê 
Królewskiego Goœciñca Podlasia 

Na zakoñczenie wakacji, w Knyszy-
nie, odby³ siê turniej dru¿yn repre-
zentuj¹cych gminy ze stowarzysze-
nia Królewski Goœciniec Podlasia: 
Dobrzyniewo Du¿e, Jasionówkê, 
Krypno i oczywiœcie Knyszyn.

Plenerow¹ imprezê na stadionie 
Podlasiaka rozpoczê³a  msza polowa. 

W ramach zmagañ ka¿da z dru-
¿yn przygotowa³a stoisko przedsta-
wiaj¹ce inscenizacjê wybranej bajki, 
sceniczn¹ prezentacjê zwi¹zan¹ te-
matycznie ze stoiskiem, uk³ad tane-
czny oraz bigos. Ponadto gminy 

rywalizowa³y w szeregu przezaba-
wnych konkursów przygotowanych 
przez Knyszyñski Oœrodek Kultury.

Dru¿yny ocenia³a komisja, w 
której zasiada³o po jednym przedsta-
wicielu ka¿dej gminy. Knyszyniacy 
uplasowali siê na 2. miejscu.

W sympatycznym wspó³zawo-
dnictwie wziê³o udzia³ ponad 120 
osób. Mimo przelotnych opadów 
panowa³a wspania³a atmosfera i 
wszyscy wraz z publicznoœci¹ 
doskonale siê bawili. Na zakoñczenie 
gra³ zespó³ „4EVER”.

Knyszyñska inscenizacja„Z³otej rybki”
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AKTUALNOŒCI

Turniej Wsi Partnerstwa o 
Koronê Królewskiego Go-
œciñca Podlasia na stadio-
nie Podlasiaka rozpocz¹³ 
knyszyñski proboszcz

Przedstawicielem Knyszy-
na w komisji konkursowej 
by³ Krzysztof Bagiñski

Szefowie czterech gmin stowa-
rzyszenia zasadzili dêby na 
placu Jana Paw³a II

Przebieg ca³ego turnieju fotografowa³ 
Mieczys³aw Piasecki
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AKTUALNOŒCI

Furorê zrobili knyszyñscy ch³opacy tañcz¹c przebrani za baletnice

Wbijanie gwoŸdzi na czas, czyli „kobieta te¿ 
potrafi” 

W czasie „pla¿owania” trzeba 
by³o wykazaæ siê szybkoœci¹ w 
bieganiu i... piciu wody

Moja-twoja to zmagania damsko-
mêskich dru¿yn w pi³owaniu k³ody



6

AKTUALNOŒCI

Knyszyn wspiera 
dotkniêt¹ powodzi¹ gminê 
£ubnice

£ubnice to gmina w województwie 
œwiêtokrzyskim, któr¹ w tym roku 
nawiedzi³a powódŸ. Na jej terenie 
zosta³o podtopionych ponad 1600 
gospodarstw. 

O pomoc dla poszkodowanych 
przez niszcz¹cy ¿ywio³ zwróci³ siê do 
knyszynian burmistrz miasta. W 
odpowiedzi na apel zbierano p³ody 
rolne i pieni¹dze. 

Do tej pory do powodzian z 
£ubnic wys³ano 28 ton zbo¿a. W tej 
chwili brakuje 6 ton do kolejnego 
transportu (zbiórk¹ zajmuje siê 
Zak³ad Gospodarki Komunalnej). 
Zgromadzono tak¿e œrodki finanso-
we w kwocie ok. 2200 z³.                  •

Rekordowa cena 
dzia³ki w Knyszynie

Rekordow¹ cenê osi¹gnê³a we 
wrzeœniowym przetargu gminna 

2dzia³ka o powierzchni 266 m  przy  
ul. Grodzieñskiej. Licytacjê tej, jak 
siê okazuje szczególnie po¿¹danej 
knyszyñskiej nieruchomoœci rozpo-
czêto od niespe³na 10 tys. z³, a zakoñ-
czono na 140 tys. z³ netto (170,8 tys. 
z³ z 22-procentowym vatem). Naj-
wy¿sz¹ cenê zaoferowa³ Zdzis³aw 
Jeleniewski.

Metr kwadratowy kosztowa³ 
nabywcê 642 z³. Dla porównania ce-
ny dzia³ek budowlanych w Bia³ym-

2stoku oscyluj¹ oko³o 200 z³ za m .     •

Ciep³e przedszkole, budynki 
przyjazne dla niepe³nospra-
wnych uczniów i estetyczna 
sto³ówka — to bêd¹ efekty 
trwaj¹cych prac w placówkach 
oœwiatowych naszej gminy.

Modernizacje
w szko³ach i przedszkolu

Termomodernizacjê knyszyñskiego 
przedszkola planowano ju¿ od d³u¿-
szego czasu i w koñcu j¹ rozpoczêto. 
W jej wyniku, do po³owy paŸdzierni-
ka, ca³y budynek bêdzie docieplony z 
zewn¹trz, dodatkowo zostanie prze-
robione w nim centralne ogrzewanie. 

Prace w przedszkolu prowadzi 
wybrany w przetargu Zak³ad Insta-
lacji Sanitarnych Andrzej Wietocha z 
Wi¹zownicy. Bêd¹ one kosztowaæ 
niespe³na 162 tys. z³. Nie wykluczo-
ne, ¿e czêœæ z tych kosztów wróci do 
miejskiego bud¿etu dziêki ewentual-
nemu wsparciu ze œrodków zewnê-
trzynych, o które ma zamiar ubiegaæ 
siê gmina.

Dwa budynki szkolne — w 
Knyszynie i Kalinówce Koœcielnej 
bêd¹ zaœ dostosowywane do potrzeb 
niepe³nosprawnych. S¹ w nich 
zupe³nie przebudowywane ³azienki. 
Koszt inwestycji to ponad 86,5 tys. z³. 
40 tys. z³ na ten cel trafi³o z tzw. 
rezerwy oœwiatowej. Z wyremonto-
wanych ³azienek uczniowie bêd¹ 
mogli korzystaæ ju¿ w paŸdzierniku. 

Ju¿ zakoñczy³ siê tak¿e roboty 
na szkolnej sto³ówce w Knyszynie. 
Teraz wspólne obiady bêd¹ jedzone w 
du¿o przyjemniejszym wnêtrzu.       •

ES
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niespe³na 211 tys. z³. Oko³o 3/4 
kosztów inwestycji pokryje wsparcie 
z unijnego programu LEADER+, 
którego funduszami dysponuje 
stowarzyszenie Królewski Goœciniec 
Podlasia. 

Termin zakoñczenia inwe-
stycji przewidziano na po³owê pa-
Ÿdziernika. Teraz na zagospodarowa-
nie czeka ju¿ tylko wnêtrze piêknie 
odrestaurowanego dworkowego 
domu.

Zarówno toalety (mêska i damska) 
jak i miejsce do grillowania bêd¹ siê 
mieœci³y w odpowiednio przebudo-
wanej stodole stoj¹cej na tyle posesji. 
Pozostan¹ one do dyspozycji tury-
stów, ale te¿ oczywiœcie zorganizo-
wanych grup knyszynian.

Prace przy zagospodarowa-
niu turystycznym terenu wokó³ 
przysz³ej siedziby Izby Regionalnej 
ju¿ trwaj¹. Prowadzi je Zak³ad 
Konstrukcyjno-Monta¿owy „ASIS”. 
Cena brutto wykonania remontu to 

Piêknieje otoczenie
 przysz³ej Izby Regionalnej

Teren utwardzony, na którym bêdzie mo¿na zaparkowaæ 
samochód, toalety, miejsce do spotkañ przy grillu i nowe 
ogrodzenie posesji — wszystko to powstaje wokó³ zabytku przy 
ul. Koœcielnej 6, czyli dawnego domu rodziny Piaseckich. 

ES
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AKTUALNOŒCI

Informacje
samorz¹dowe

• W ramach utrzymania dróg podsy-
pano drogi: w koloni Ogrodniki (w 
kierunku K¹tów), w Knyszyn Zamku 
i prowadz¹c¹ do Gr¹dów. 

• Wykonano remonty chodników na 
ul. Legionowej, ul. Goni¹dzkiej (od 
posesji 44 do 52), w Knyszyn Zamku 
i w Rynku, (w tym  plac przy budce).

• Oczyszczono rów drogowy oraz 
u³o¿ono krawê¿niki przy drodze do 
Gr¹dów.

• W CzechowiŸnie zakupiono i umie-
szczono nowe znaki oraz odebrano 

budowê drogi gminnej do wsi. 
• Wykonano dokumentacjê na 
modernizacjê dróg w Nowinach 
Kasjerskich (do miejscowej kaplicy) 
i Jaskra – Kalinówka Koœcielna. W 
trakcie opracowywania jest decyzja 
lokalizacyjna celu publicznego i 
œrodowiskowa.

• Dobiegaj¹ koñca prace nad pozy-
skaniem gruntów ze Skarbu Pañstwa 
na drogê w Ogrodnikach.

• W dniach 20-28 sierpnia trwa³ 
zorganizowany wypoczynek dla 
grupy dzieci i m³odzie¿y z Zofiówki. 
Przez 8 dni prowadzone by³y dla nich 
zajêcia rekreacyjno-sportowe.

• Zakoñczono realizacjê projektu 
Chór Bell Canto, czego fina³em jest 
wydana p³yta z nagraniem utworów 
kompozytorów polskich. P³yty bêd¹ 
rozdawane w ramach promocji 
Gminy Knyszyn. Projekt realizowa-
no przy wsparciu finansowym 
województwa podlaskiego 

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Knyszynie uprzejmie informuje, i¿ 
rozpoczêta z dniem 1 marca 2010 r. 
realizacja projektu systemowego pt. 
„B¹dŸ pewna i niezale¿na” z 
Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki wspó³finansowanego ze 
œrodków Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez oœrodki 
pomocy spo³ecznej, skoñczy³a siê   
31 sierpnia.

W zwi¹zku z powy¿szym w 
dniu 30 sierpnia 2010 r. odby³a siê w 
Knyszyñskim Oœrodku Kultury 
konfe renc ja  podsumowuj¹ca  
realizacjê projektu.                           •

„B¹dŸ pewna i niezale¿na”
Z a k o ñ c z y ³ a  s i ê  d r u g a  e d y c j a

ANNA ROSZKOWSKA

OG£OSZENIE

Knyszyñski Oœrodek 
Kultury wynajmie salê 
w i d o w i s k o w ¹  n a  
zorganizowanie balu 
sylwestrowego. 

Oferty prosimy sk³adaæ w Kny-
szyñskim Oœrodku Kultury do 31 
paŸdziernika w godz. 9:00 – 16:00.
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KULTURA

W Bibliotece Publicznej w Kny-
szynie mo¿na bezp³atnie skorzystaæ z 
Internetu. 

Sam sprawdŸ: 4 stanowiska 
z dostêpem do sieci i drukarka do 
wykorzystania. Zapraszamy.

•

Biblioteka Publiczna w Knyszynie 
zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na 
bezp³atne i cykliczne zajêcia w 
Bajecznej Krainie. 

W ka¿d¹ œrodê w godz. 
10:00 do 12:00 proponujemy 
poznawanie bajek, zabawê z tekstem, 
ale te¿ tradycyjnymi zabawkami oraz 
zajêcia plastyczne i artystyczne. 
Ka¿de dziecko nieuczêszczaj¹ce do 
przedszkola jest mile widziane. 
Zapraszamy!

Zajêcia tego typu odbywaj¹-
ce siê w ubieg³ym roku szkolnym 
cieszy³y siê ogromnym powodze-
niem, a relacje zamieszczane by³y na 
www. biblioteka.knyszyn.pl.
Zachêcamy do odwiedzin naszej 
strony.

Jedno z zajêæ dla najm³odszych w knyszyñskiej bibliotece

Bajeczna kraina 
w bibliotece zaprasza

KRYSTYNA 
PISZCZATOWSKA

F
o
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AKTUALNOŒCI

których œwieci³o s³oñce pozwalaj¹ce 
wylegiwaæ siê na pla¿y. Ka¿dy dzieñ 
by³ skupiony wokó³ Eucharystii z 
konferencj¹ i wspólnej modlitwy. 
Mia³a miejsce równie¿ Adoracja 
Najœwiêtszego Sakramentu. Wyjazd 
by³  mo¿liwy dziêki  ofiarom 
zgromadzonym na koncie funduszu 
m³odzie¿owego przy parafii, podczas 
tac zbieranych na œlubach i œpiewów 
scholi. Czêœæ wydatków musia³a te¿ 
pokryæ sama m³odzie¿. W tym roku, z 
osobami, które po raz pierwszy 
wyjecha³y do Jastarni, zwiedziliœmy 
Gdyniê, a w niej Akwarium Gdyñskie 
z ciekawymi i egzotycznymi 
stworzonkami wodnymi oraz okrêt 
wojenny ORP „B³yskawica„ i „Dar 
Pomorza”. Najwiêcej jednak emocji 
wyzwalaj¹cych adrenalinê zgotowa³ 
przejazd motorówk¹ „Speed One” po 
wzburzonych falach Zatoki Puckiej, z 
szybkoœci¹ ok. 100 km/h.

Ze smutkiem musieliœmy 
wyje¿d¿aæ, bo takie chwile szybko 
mijaj¹. Ale perspektywa kolejnych 
wyjazdów z pewnoœci¹ dodaje 
pozytywnych motywacji.

•

d y  p o ¿ ó ³ k ³ e  l i œ c i e  z  
szelestem spadaj¹ z drzew, a Gj e s i enny  wia t r  smaga  

p o l i c z k i ,  p o z o s t a j ¹  j e d y n i e  
westchnienia na myœl o gor¹cych 
letnich miesi¹cach, wakacjach i 
mi³ych chwilach spêdzonych z 
przyjació³mi. Czas wakacji odchodzi 
w niepamiêæ, ale pozostaje radosna 
perspektywa kolejnych wakacji, 
pozwalaj¹ca na podjêcie trudu pracy i 
nauki.

Szczególnie mi³o zapisuj¹ 
siê w pamiêci wakacje spêdzone na 
³onie natury. Bowiem podziwiaj¹c jej 
piêkno, mo¿na odnaleŸæ harmoniê 
serca z przyrod¹ i Stwórc¹ tego 
piêkna. S³u¿¹ temu tzw. „Wakacje z 
Bogiem”, pozwalaj¹ce po³¹czyæ 
wypoczynek z modlitw¹. W tym roku 
m³odzie¿ parafii w Knyszynie z 
grupy scholi, oazy i ministrantów w 
liczbie 46 osób, po raz kolejny mia³a 
mo¿liwoœæ prze¿ywania takich 
wakacji w Jastarni od 31 lipca do       
9 sierpnia. W tym roku byliœmy 
trochê d³u¿ej, bo a¿ 9 dni. Chocia¿ 
tegoroczna pogoda by³a bardzo 
zmienna, to jednak by³y te¿ dni, w 

Schola i ministranci 
w Jastarni

Ks. JERZY CHWIEÆKO
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AKTUALNOŒCI

odobnie jak w ubieg³ym roku, 
w tym równie¿ zorganizowa-Pliœmy „Wakacje z Bogiem” 

przy parafii w Knyszynie. Grupka 
dzieci z Knyszyna w liczbie ok. 40 
osób przez tydzieñ mog³a w takich 
wakacjach uczestniczyæ. 

Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ 
siê modlitw¹. Nastêpnie by³y ró¿ne 
konkursy, gry i zabawy. Najwiêcej 
jednak atrakcji dostarczy³ basen 
ustawiony przy plebanii na tê okazjê. 
Dzieci koniecznie chcia³y byæ 
wrzucone do wody. Ka¿dego dnia 

mog³y równie¿ zjeœæ gor¹ce kie³baski 
i kanapki. 

Dziêkujemy siostrze Marze-
nie Daniszewskiej, alumnowi Danie-
lowi Wierzbickiemu i wszystkim 
Mamom, które pomog³y w zorgani-
zowaniu tych wakacji. Szczególne 
podziêkowania nale¿¹ siê ks. 
proboszczowi Andrzejowi Sado-
wskiemu, inicjatorowi tej akcji.

•

Zdjêcia z wyjazdu do Jastarni oraz z 
„Wakacji z Bogiem” — na tylnej ok³adce 

„Goñca”. 

Ks. JERZY CHWIEÆKO

Wakacje z Bogiem 
przy parafii w Knyszynie

Wspólne przygotowywanie czegoœ „na z¹b”

F
o
t. ks. J. C

h
w

ie
æko
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AKTUALNOŒCI

rupa 20 naukowców, kiero-
wana przez prof. Micha³a GPodbielskiego (Uniwersytet 

Jagielloñski) zawita³a do Knyszyna. 
Wizyta w naszym miaste-

czku by³a jednym z punktów II 
Miêdzynarodowego Seminarium 
Objazdowego pt. „Wspólne dziedzi-
ctwo pogranicza wschodniego. Z 
Krakowa do Wilna”. 

Japoñscy badacze, 
liœci z takich dziedzin jak historia 
Polski, literatura polska i kulturo-
znastwo Knyszyn zwiedzali przede 
wszystkim jako miejsce o history-
cznym znaczeniu, szczególnie 
zwi¹zane z królem Zygmuntem 
Augustem

specja-

Japoñscy naukowcy 
zwiedzaj¹ Knyszyn

Japoñczycy zatrzymali siê przy pomniku króla Zygmunta Augusta

KOK RED
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KULTURA

KNYSZYÑSKI OŒRODEK KULTURY

serdecznie zaprasza dzieci i m³odzie¿ do uczestnictwa 
w sta³ych formach zajêæ kulturalno-artystycznych.

Od 1 paŸdziernika, po wakacyjnej przerwie wznawia 
swoj¹ dzia³alnoœæ:

M³odzie¿owy Amatorski Teatr Tradycji 

Œwietlica „Po szkole” (mo¿liwoœæ odrabiania 
lekcji, tenis sto³owy, gry, zabawy)

M³odzie¿owy chór Bell Canto 

Warsztaty sztuki ludowej 

Ko³o ma³ego plastyka

Ko³o informatyczne

Ko³o fotograficzne 

Zespó³ tañca Hip-Hop

Sekcja tenisa sto³owego

Uwaga rodzice! Przyjmujemy tak¿e zapisy 
uzdolnionych muzycznie dzieci do Spo³ecznego 
Ogniska Muzycznego. Przes³uchanie wstêpne 

kandydatów: 8 paŸdziernika w godz. od 15:00 do 17:00

Szczegó³owych informacji udziela i zapisy 
przyjmuje Knyszyñski Oœrodek Kultury 

tel.: 85 727 99 97; 85 727 99 98 lub 85 727 99 72.

Serdecznie zapraszamy!
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i³oœnicy historii Knyszyna 
skupieni w Knyszyñskim MTowarzystwie Regional-

nym im. Zygmunta Augusta od wielu 
lat podejmuj¹ dzia³ania przyczyniaj¹-
ce siê w znacz¹cy sposób do propago-
wania chlubnej przesz³oœci naszej 
ziemi. Wiêkszoœæ z tych przedsiê-
wziêæ by³a mo¿liwa dziêki ¿yczliwe-
mu wsparciu burmistrza i pomocy 
finansowej Gminy Knyszyn. W 
œrodowisku Knyszyñskiego Towa-
rzystwa Regionalnego narodzi³a siê 
idea budowy pomnika króla Zy-
gmunta Augusta, zainicjowana przez 
œp. ks. dziekana Alfreda Ignatowicza 
oraz kilku wa¿nych tablic pami¹tko-
wych. Zrealizowaliœmy projekty 
turystyczne, propaguj¹ce lokaln¹ 
historiê, skierowane g³ównie do 
dzieci i m³odzie¿y, powsta³y foldery 
turystyczne, prezentacje multime-
dialne oraz liczne publikacje prasowe 

i internetowe. Szczególnie cenne s¹ 
publikacje historyczne prof. Józefa 
Maroszka czy te¿ Henryka Stasiewi-
cza, Edmunda Chodorowskiego i 
Mieczys³awa Lewkowicza oraz 
poetek El¿biety Daniszewskiej i 
Reginy Œwitoñ. Nieoceniona jest 
dzia³alnoœæ spo³eczna Tomasza 
Krawczuka oraz innych cz³onków 
naszego stowarzyszenia. Mamy ju¿ 
nowe pokolenie mi³oœników ziemi 
knyszyñskiej i lokalnych historyków 
takich, jak: S³awomir Radecki, Marta 
Piszczatowska i Anna Malesiñska 
(autorki wystawy w bia³ostockim 
Muzeum Historycznym poœwiêconej 
starostwu knyszyñskiemu) oraz 
Urszula Magdziuk, Agnieszka Wyso-
cka, Ewelina Sadowska i Katarzyna 
Wysocka-Szuj, które s¹ autorkami 
naszego najnowszego projektu pt. 
„Œladami historii królewskiego 
Knyszyna”.

„Œladami historii 
królewskiego 
Knyszyna”

Nowy projekt Knyszyñskiego Towarzystwa 
Regionalnego im. Zygmunta Augusta

KRZYSZTOF BAGIÑSKI
koordynator projektu
wiceprezes KTR

AKTUALNOŒCI
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Na realizacjê tego projektu 
Knyszyñskie Towarzystwo Regio-
nalne im. Zygmunta Augusta 
uzyska³o dotacjê z Gminy Knyszyn w 
kwocie 9415 z³ oraz dofinansowanie 
z Unii Europejskiej, w kwocie 23 835 
z³. Bêd¹ to œrodki z dzia³ania 
LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, pozostaj¹ce w dyspozycji 
L o k a l n e j  G r u p y  D z i a ³ a n i a  
„Królewski Goœciniec Podlasia”.

Projekt zak³ada utworzenie 
szlaku turystycznego wraz z 
systemem informacji wizualnej w 
postaci 16 tablic informacyjnych, 
które zostan¹ ustawione w Knyszy-
nie, Kalinówce Koœcielnej i Knyszy-
nie Zamku, w miejscach 
wa¿nych dla historii i 
dziedzictwa kulturowego 
ziemi knyszyñskiej. Tablice 
ilustrowane archiwalnymi 
zdjêciami zaprezentuj¹ 
historiê naszej ziemi, jej 
zabytki, wielokulturowe 
dziedzictwo oraz miejsca 
z w i ¹ z a n e  z  k r ó l e m  
Zygmuntem Augustem. 
Ca³oœæ zostanie opisana w 
folderze bêd¹cym przewo-
dnikiem turystycznym oraz 
na miejskim portalu interne-
towym. Projekt bêdzie reali-
zowany w partnerstwie z 
Gmin¹ Knyszyn, parafi¹ 
rzymskokatolick¹ w Kny-
szynie, parafi¹ rzymskoka-
tolick¹ w Kalinówce Ko-
œcielnej oraz Hodowl¹ Za-
rodow¹ Zwierz¹t w Kny-
szynie Zamku. Tablice zo-

stan¹ ustawione na dzia³kach 
bêd¹cych w³asnoœci¹ partnerów 
projektu. Realizacja projektu odpo-
wiada na potrzeby turystów coraz li-
czniej odwiedzaj¹cych ziemiê kny-
szyñsk¹ oraz mieszkañców, którzy 
bêd¹ mogli dowiedzieæ siê wiêcej o 
chlubnej przesz³oœci swojej ziemi.

Podlaski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Bia³ymstoku 
wyrazi³ zgodê na ustawienie tablic w 
strefie konserwatorskiej miasta 
Knyszyna.

Realizacja projektu bêdzie 
kolejnym dzia³aniem przyczynia-
j¹cym siê do lepszej promocji gminy 
Knyszyn

•

Knyszyn: Koœció³ i dzwonnica ok. 1953 r.

AKTUALNOŒCI
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Niemców podczas ostatniej wojny i 
rozebrana w latach 1950-55. Na 
zapleczu ul. Grodzieñskiej sta³a zaœ 
murowana bó¿nica Orach Chaim. 

Budynek synagogi miêdzy 
ul. Grodzieñsk¹ a Starodworn¹ zosta³ 
wzniesiony na pocz¹tku XX w. przez 
¿ydowsk¹ gminê wyznaniow¹. 
(Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zaby-
tków podaje, ¿e powsta³a w latach 20. 
XX w, Tomasz Wiœniewski jej 

ajstarsz¹ drewnian¹ bo¿nicê 
w Knyszynie, znajduj¹c¹ siê Nprzy ulicy Tykockiej, pobu-

dowano prawdopodobnie jeszcze w 
XVIII w. Sp³onê³a ona w po¿arze 
miasta w 1915 r. Wkrótce, w jej pobli-
¿u, przy ul. Szkolnej (ówczesnej 
Berka Joselewicza) wzniesiono no-
w¹, murowan¹ bo¿nicê Bejsa Jaszur, 
przeznaczon¹ dla biedniejszych 
¯ydów. Zosta³a ona zniszczona przez 

Orach Chaim
Losy knyszynskiej synagogi

EWELINA SADOWSKA

Synagoga Orach Chaim. Tak wygl¹da³a w latach 1943-1983
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budowê datuje z kolei na lata 1898-
1900. Twierdzi te¿, ¿e by³a kryta 
dwuspadowym dachem z blachy, w 
szczycie i frontonie mia³a tablice 
Moj¿eszowe i gwiazdy Dawida, a w 
latach 1934-1935 przesz³a przebudo-
wê. Zniszczona w okresie II wojny 
œwiatowej, w czasach okupacji ra-
dzieckiej przykryta zosta³a koperto-
wym dachem i zatraci³a czêœæ detali 
— informacje te jednak trudno po-
twierdziæ, a nie wykluczone, ¿e czêœæ 
z nich mo¿e dotyczyæ synagogi na ul. 
Szkolnej). Wiadomo na pewno, ¿e 
Orach Chaim jako dom modlitwy 
s³u¿y³ knyszynianom wyznania 
moj¿eszowego do czasu wojny 
niemiecko-sowieckiej w 1941 r. 

Knyszyñska bo¿nica repre-
zentowa³a najbardziej rozpowsze-
chniony na naszych ziemiach typ 
synagogi dziewiêciopolowej. Styl 
tzw. dziewiêciopolówek wykszta³ci³ 
siê w XVII w., a charakteryzowa³ siê 
umieszczaniem na œrodku czterech 
s³upów ograniczaj¹cych bimê 
(kazalnicê czy mównicê, na której 
odbywa³o siê uroczyste czytanie Tory 
i jej komentowanie) i jednocze-œnie 
podtrzymuj¹cych sklepienie. Doda-
tkowo zastosowane przy budowie 
knyszyñskiej synagogi rozwi¹zania 
przywo³uj¹ na myœl architekturê 
przemys³ow¹ prze³omu XIX i XX w. 

Synagoga powsta³a na 
rzucie zbli¿onym do kwadratu  
(14,75 m na 17,27 m), na kamiennym 
fundamencie (wkopany 1,1-1,3 m 
poni¿ej poziomu terenu). Elewacjê 
stanowi³ starannie wykonany mur (56 
cm gruboœci) z ceg³y wypalanej na 
¿ó³to. Naro¿a budynku by³y ujête 
p³askimi lizenami, a nad ca³oœci¹ 

bieg³ uskokowy gzyms koronuj¹cy. 
Frontow¹ elewacjê przecina³y 
jeszcze dwa gzymsy, w tym jeden, 
bardziej ozdobny, oddzielaj¹cy 
kondygnacje, a pozosta³e œciany 
opasywa³ rz¹d wystaj¹cych cegie³ na 
wysokoœci parapetów wielkich okien. 
Na uwagê zas³ugiwa³a z pewnoœci¹ 
œciana wschodnia — tam oprócz 
czterech dekoracyjnych pól pod 
gzymsem (które znajdowa³y siê te¿ 
na elewacji pó³nocnej) uwypuklo-na 
by³a równie¿ ca³a œrodkowa czêœæ 
elewacji. W tym miejscu — czyli 
tradycyjnie dla architektury judaisty-
cznej, na wschodzie — wewn¹trz 
œwi¹tyni znajdowa³a siê pierwotnie 
szafa o³tarzowa Aron ha-Kodesz, w 
której przechowywano zwoje Tory.

Charakteru budynkowi na-
dawa³y jednak przede wszystkim 
bardzo du¿e, prostok¹tne okna 
zamkniête ³ukami odcinkowymi. 
Wykañcza³ je gzyms nadokienny 
uk³adany z tzw. rolki stoj¹cej. Od 

Rzut przyziemia. 1985 r. S³upy i czêœæ 
(zaznaczona nieco cieñsz¹ lini¹) wydzie-
lonych pomieszczeñ — wtórne
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strony zachodniej mieœci³o siê jedno 
takie okno, od po³udnia i pó³nocy po 
trzy, od wschodu — cztery. Z 
pewnoœci¹ by³y wielopolowe. Du¿e 
okna oœwietla³y jednokondygnacyjn¹ 
salê g³ówn¹ synagogi. Czêœæ zacho-
dnia budowli, gdzie znajdowa³y siê 
babiñce (¿ydowskie œwi¹tynie mia³y 
oddzielne przestrzenie modlitewne 
dla kobiet i mê¿czyzn) sk³ada³a siê z 
dwóch kondygnacji. Oœwietla³y je 
okna mniejsze: piêæ wychodz¹cych 
na zachód, i po dwa od zachodniej 
strony na elewacji pó³nocnej i 
po³udniowej. Sala modlitewna dla 
mê¿czyzn by³a jednoprzestrzenna, z 
bim¹ po œrodku.

G³ówne wejœcie do synago-
gi znajdowa³o siê od strony ul. 

Grodzieñskiej). Mniejsze — od 
strony po³udniowej — kierowa³o na 
babiñce, do których prowadzi³a 
klatka schodowa. Ca³¹ budowlê po-
krywa³ czteropo³aciowy (kopertowy) 
dach z ceramicznej dachówki.

Zapewne ju¿ w 1943 r., po 
wymordowaniu knyszyñskich ¯y-
dów, hitlerowcy zajêli synagogê i po 
dokonaniu znacz¹cych zmian 
architektonicznych przerobili j¹ na 
magazyn (w ten sposób wykorzysty-
wano obiekt a¿ do rozbiórki — je-
szcze w latach 80. przechowywano tu 
m.in. ³awki parkowe). W okresie 
wojny zamurowano wszystkie wiel-
kie okna oraz czêœæ mniejszych w to 
miejsce pozostawiaj¹c jedynie okra-
towane œwietliki. Na ca³oœci budynku 

Schematyczna rekonstrukcja przedwojennego wygl¹du poszczególnych elewacji 
synagogi. Na szaro zaznaczono elementy dekoracyjne muru. Trudno okreœliæ jakich 
rozmiarów by³y g³ówne drzwi wejœciowe (orientacyjnie naszkicowane przerywan¹ 
kresk¹) oraz jak wygl¹da³y przeszklenia okien (na rysunku w ogóle nie zaznaczone, z 

(1) okna wychodz¹ce na babiñce; (2) wejœcie g³ówne; (3) wejœcie na babiñce; (4) Aron ha-Kodesz

zachód

wschód

po³udnie

pó³noc

(1) 

(2) 

(4) 

(1) 

(3)
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wprowadzono dwie kondygnacje, 
wykonano drewniany strop na pod-
ci¹gach i s³upach. G³ówne drzwi wej-
œciowe powiêkszono wstawiaj¹c w 
ich miejsce wrota. Ju¿ po wojnie da-
chówkê wymieniono na cementow¹ 
oraz od pó³nocnego-wschodu dobu-
dowano drewniany magazyn GS-u.

W 1976 r. pojawi³ siê po-
mys³, by synagogê zaadoptowaæ na 
potrzeby gminnej szko³y zbiorczej. 
Po nadbudowie piêtra mia³by siê tam 
mieœciæ internat dla 100 osób. Dwa 
lata póŸniej cel adaptacji zmodyfiko-
wano — zaplanowano urz¹dzenie 
tam domu kultury z bibliotek¹ miej-
sk¹. Od razu przyst¹piono do prac 
przygotowawczych — w Moñkach 
miano opracowaæ projekt adaptacji, 
pad³y pierwsze uzgodnienia z konser-
watorem zabytków. Na parterze zmo-
dernizowanego budynku mieœci³aby 
siê sala widowiskowa ze scen¹, na 
piêtrze biblioteka dla dzieci i doro-
s³ych oraz pomieszczenia dla kó³ zai-
nteresowañ. Do synagogi dobudowaæ 
miano czêœæ z kawiarni¹, szatni¹ i 
sanitariatami.

W 1979 r. do Knyszyna 
trafi ³o studium programowo-
przestrzenne adaptacji i rozbudowy 
synagogi. In¿. Józef Dakowicz po-
twierdzi³ w nim, ¿e budynek trzeba 
wyremontowaæ. Wymiany wymaga-
³o przede wszystkim pokrycie 
dachowe oraz stolarka (zlikwido-
wane w latach 40. otwory okienne za-
murowano nie wszêdzie usuwaj¹c 
futryny). Generalnie uznano, ¿e mury 
i ca³oœæ elewacji zewnêtrznej mog¹ 
pos³u¿yæ — przy zachowaniu jak 
najwiêkszej liczby oryginalnych 
detali — przysz³emu domowi kultu-

ry. Problematyczny by³ teren wokó³, 
który uniemo¿liwia³ odp³yw wód, a 
jego poziom w niektórych miejscach 
siêga³ do 20 cm powy¿ej posadzki.

W 1980 r. prowadzono 
konsultacje z Wydzia³em Rolnictwa i 
Leœnictwa Urzêdu Wojewódzkiego 
ws. rozplanowania otaczaj¹cej obiekt 
zieleni oraz z zak³adem energety-
cznym. Zaplanowano wówczas roz-
poczêcie przebudowy na 1981 r. 
Ustalono wtedy te¿, ¿e 25% kosztów 
przebudowy pokryje UMiG w 
Knyszynie, 50% Wydzia³ Kultury i 
Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego i 25% 
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Rozpo-
wszechniania Filmów (z pewnoœci¹ 
ze wzglêdu na zaplanowan¹ salê 
kinow¹).

W 1981 r. knyszyñski magi-
strat zleci³ Stowarzyszeniu Archite-
któw Polskich opracowanie eksper-
tyzy obejmuj¹cej adaptacjê przysz³ej 
synagogi i jednoczeœnie przesun¹³ 
rozpoczêcie jej przebudowy o 
kolejny rok. W 1982 r. by³ ju¿ 
dok³adny plan architektoniczny, a 
mimo to, w sierpniu 1983 r., Urz¹d 
Wojewódzki pisze do naczelnika, ¿e 
„zaniepokojony jest niskim wykona-
niem robót remontowych”. 

W miêdzyczasie gmina na-
by³a od prywatnej w³aœcicielki pose-
sjê dojazdow¹ od strony ul. Grodzieñ-
skiej. Plac budowy przekazano wy-
konawcy, Micha³owi Ha³aburdzie, w 
listopadzie 1983 r. (choæ jakieœ roboty 
by³y chyba zaczête ju¿ wczeœniej bo 
w urzêdowych pismach przewija siê 
„by³y wykonawca” Jan Poskrobko). 
Prace mia³y trwaæ 2 lata. 

„Remont” siê rozpocz¹³. Na 
pewno w marcu 1984 r. nie by³o na 
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synagodze dachu, w lutym 1985 r. 
pracownicy UMiG w Knyszynie 
przejêli ceg³y z jej czêœciowej roz-
biórki na potrzeby podbudów funda-
mentowych budynku magistratu. 
Rozebrany by³ gzyms i usuniête za-
murowania z pierwotnych otworów 
okiennych (do wysokoœci 4-5 m). W 
miêdzyczsie 

Prace, czy to remontowe czy 
rozbiórkowe, przerwano. W czerwcu 
1986 r. synagoga i jej otoczenie 
niszcza³y przede wszystkim przez 
zaniedbania i brak zabezpieczeñ. 
Du¿e iloœci le¿¹cej na stosie ceg³y 
zaczê³y siê kruszyæ, niezabezpieczo-
ne, ca³kowicie bezwartoœciowe sta³o 
siê drewno z wiêŸby dachowej czy 
stropów, które mia³o byæ wykorzysta-
ne do prac pomocniczych. „We-
wn¹trz budynku le¿¹ ha³dy gruzu, 
œmieci i odpadów zagrzybia³ego 
drewna” — opisuje budynek in¿. J. 
Skoblewski. Opracowana przez 
niego ekspertyza podaje, ¿e mury 
synagogi by³y miejscowo skorodo-
wane co wynika³o z wieloletniego 
braku izolacji i niezapewnionego 
odp³ywu wód poopadowych. Zapro-
ponowano wiêc wykonanie prac 
wzmacniaj¹cych i odpowiedniej 
izolacji. Ostatecznie stwierdzono, ¿e 

synagogê mo¿na zaadoptowaæ na 
parterowy budynek. 

W sierpniu 1986 r. wzywano 
Ha³aburdê do uporz¹dkowania teren. 
By „zabezpieczyæ” obiekt zabito jego 
okno deskami.

W czerwcu 1987 r. naczel-
nik gminy Knyszyn, Waldemar Do-
brzynieiwcz — co nie do koñca by³o 
prawd¹ — pisa³ do konserwatora za-
bytków: „budynek ze wzglêdu na z³y 
stan techniczny — m.in. brak funda-
mentów, spêkane mury — nie nadaje 
siê do remontu na jakikolwiek cel”. 
Dalej dodaje: „sytuacjê powy¿sz¹ 
przedstawi³em na Prezydium Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Kny-
szynie, które wyrazi³o opiniê, ¿e po-
zosta³oœæ budynku nale¿y rozebraæ, 
jednoczeœnie upamiêtniaj¹c miejsce 
odpowiedni¹ tablic¹”. Jak wiadomo 
owa tablica nigdy nie stanê³a, a po 
synagodze nie ma nawet œladu...

Plac na którym sta³a synago-
ga w 2009 r. Gmina Knyszyn przeka-
za³a (na skutek postanowienia komi-
sji regulacyjnej w Warszawie oraz na 
podstawie ugody w zamian za 
odst¹pienie od innych roszczeñ) 
Gminie Wyznaniowej ¯ydowskiej w 
Warszawie Ta odsprzeda³a teren 
prywatnej osobie.                              •

Projekt przebudowy synagogi na po-
trzeby domu kultury. 1979 r. Do starej 
budowli mia³ przywieraæ wspó³czesny 
budynek (na rys. jedynie jego fragment)

Rys. Studium uporz¹-
dkowania zabudowy....
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______

�ród³a i literatura:
Archiwum UMiG w Knyszynie:
U¿ytkowanie zabytków nieruchomych zago-
spodarowanych (1975-1989);
Rozbudowa budynku synagogi w Knyszynie 
(1976-1986); 
Studium uporz¹dkowania zabudowy pó³nocno-
wschodniej pierzei rynku w Knyszynie (1979); 
Inwentaryzacja konstrukcyjna (1979);
Orzeczenie mykologiczno-budowlane (1979);
Ekspertyza techn., architekt. adaptacji i 
rozbudowy dla potrzeb M.G.O.K (1982); 
Ekspertyza architektoniczna adaptacji by³ej 
synagogi — I etap realizacji (1982);
Ekspertyza techniczna BJ-37/86 (1986);
Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w 
Bia³ymstoku: Karta ewidencyjna zabytków 
architektury nr 1891. Dawna synagoga (1985); 
S. Radecki; Stosunki polsko-¿ydowskie w 
Knyszynie, [w:] „NGK” 2004, nr 6 (24);
T. Wiœniewski, Bo¿nice Bia³ostocczyzny, 
Bia³ystok 1992.

Na pocz¹tku lat 80. synagoga, choæ 
wymaga³a remontu by³a w dobrym 
stanie technicznym. Potwierdzaj¹ to 
szczegó³owe dokumentacje, fotogra-
fie lub chocia¿by to, ¿e odbywa³y siê 
w niej w tym czasie dyskoteki. 

Prawdopodobnych „teorii 
rozbiórkowych” synagogi jest kilka 
(ale ¿adna przez nikogo oficjalnie nie 
potwierdzona). Mo¿e od razu chcia-
no zbudowaæ oœrodek kultury przy 
magistracie. Urz¹d Wojewódzki, 
gdzie starano siê o finanse uzna³ je-
dnak, ¿e dopóki jest budynek bo¿ni-
cy, który na ten cel mo¿na przezna-
czyæ nie przyzna funduszy na nowy. 
No i w zaowalowany sposób przepro-
wadzono rozbiórkê, bo dotacja na 
KOK by³a ju¿ zapewniona. Lub mo¿e 
rzeczywiœcie chciano, by oœrodek 
kultury by³ w synagodze, ale ra¿¹ca 
niegospodarnoœæ, przed³u¿aj¹ce siê 
prace i brak zabezpieczeñ przez kilka 
lat doprowadzi³y obiekt do takiej 
dewastacji, ¿e nie mo¿na by³o nic nad 
nim nadbudowaæ, a co za tym idzie, 
nie by³o sensu robiæ tam KOKu. Za 
równie bezsensowne uznano pewnie 
przywracanie bo¿nicy do stanu 
sprzed „remontu” wiêc postanowio-
no j¹ rozebraæ. 

Kto wie czy gdyby w latach 
80. w ogóle nie ruszano dawnej 
œwi¹tyni knyszyñskich ¯ydów teraz 
by ci¹gle nie sta³a?

W czasie II wojny œwiato-
wej hitlerowcy zniszczyli synagogê 
w Tykocinie. Tam obiekt odbudowa-
no. Knyszyñska bo¿nica przez 
okupantów zosta³a jedynie przebudo-
wana, a jej zniszczenie nie ma nic 
wspólnego z czasami wojny. Dziœ 
tykociñsk¹ ¿ydowsk¹ œwi¹tyniê 
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odwiedza tysi¹ce turystów z ca³ej 
Polski i œwiata. Ciekawe czy znaczna 
ich czêœæ nie zaje¿d¿a³aby równie¿ i 
do nas?                                              •

Artyku³ dotycz¹cy knyszyskiej 
synagogi nie powsta³by bez nieoce-
nionego wsparcia Krzysztofa Ba-
giñskiego. Dziêkujê mu za wszelkie 
wskazówki, pomoc w gromadzeniu 
materia³ów i udostêpnienie cen-
nych archiwaliów UMiG w Kny-
szynie.

ES
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Las

tu wschód wciska w ¿ywiczne alkowy
rozespane oczy
kryszta³owo-seledynowe korony
do g³ów sosen przymierza
tu wiatr piano pianissimo wtóruje
do szeptu porannego pacierza

z zasch³ej poœcieli mchów i paproci
borowik leniwie kapeluszem dzieñ wita
tr¹cane ch³odn¹ strun¹ mgie³
szeleszcz¹ gasn¹cych liœci chóry
na patenie ciszy oddech nieba podaje
w z³oto jesieni strojna
d³oñ natury
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Popiersie Zygmunta Krasiñskiego — jeden z 
eksponatów wystawy „Królewski Knyszyn” 
— A. Nowicki wg Tenerani Pietro, Warszawa, 
2007; wys. 60 cm, gips, masa plastyczna; 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Wyk³ady towarzysz¹ce wystawie Muzeum Historycznego

Wiêcej o historii Knyszyna
to jeszcze nie by³ w Muzeum 
Historycznym w Bia³ym-Kstoku (ul. Warszawska 37), 

powinien jak najszybciej siê tam 
wybraæ — jeszcze tylko do 17 pa-
Ÿdziernika mo¿na ogl¹daæ ekspozy-
cjê „Królewski Knyszyn. Starostwo 
knyszyñskie w XVI-XX wieku”. 

Do muzeum szczególnie warto zaj-
rzeæ w dwie pierwsze paŸdzierniko-
we œrody. Wtedy, oprócz zwiedzenia 
wystawy, bêdzie mo¿na wys³uchaæ 
interesuj¹cych wyk³adów:

6 paŸdziernika o godz. 
18:00 historyk Uniwersytetu w 
Bia³ymstoku, profesor Józef 
Maroszek opowie o pograniczu 
Litwy i Korony (w tym oczywiœcie o 
Knyszynie) w planach króla 
Zygmunta Augusta. 

Natomiast 13 paŸdziernika 
(równie¿ o godz. 18:00) Mieczys³aw 
Lewkowicz wraz z Tomaszem 
G¹tkiewiczem obrazowo cofn¹ siê 
do czasów Maj¹tku Knyszyn w 
latach 1900-1945.

Ci, którzy ju¿ widzieli „Królewski 
Knyszyn” mog¹ przypomnieæ sobie 
jego najcenniejsze eksponaty dziêki 
zamieszczonym w tym numerze 
„Goñca” tekstom autorek wystawy 
— Anny Malesiñskiej i Marty 
Piszczatowskiej. 

Zachêcamy równie¿ do 
œledzenia kolejnej czêœci losów 
naszego starostwa przez pryzmat 
jego w³odarzy — ju¿ jest XI czêœæ 
pocztu starostów knyszyñskich opra-
cowywanego przez Mieczys³awa 
Lewkowicza.

RED 
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Œwiadkowie œwietnoœci Knyszyna
Na ³amach „Nowego Goñca Knyszyñskiego” chcemy  przybli¿yæ 
czytelnikom nasz¹ historiê, a zw³aszcza to co namacalnie 
pozosta³o do dzisiaj z dawnej œwietnoœci królewskiego miasta — 
prezentujemy najwa¿niejsze eksponaty, które mo¿na zobaczyæ na 
wystawie „Królewski Knyszyn”. 

MARTA PISZCZATOWSKA
ANNA MALESIÑSKA

Mapy
starostwa

Fragmenty tej XVI-wiecznej mapy naszego starostwa 
kilkukrotnie prezentowaliœmy na ³amach „Goñca”. W 
Teraz jest szansa, by w muzeum zobaczyæ j¹ w ca³oœci.

tarostwo kny-
szyñskie po³o-S¿one by³o w 

wid³ach rzek: Narwi i 
Biebrzy, zajmowa³o 

2obszar 684 km , na 
którym znajdowa³o 
siê jedno miasto — 
Knyszyn i 39 wsi 

1(dane z 1561 roku) .
W a r u n k i  

leœne sprzyja³y dwóm 
rodzajom gospodarki 
— rolnictwu i leœni-
ctwu. Lasy, mimo ¿e by³y pod w³adz¹ 
leœniczego, pokrywa³y niemal ca³y 
obszar starostwa. Ziemie uprawne 
uzyskiwano przez karczowanie lasu 
wokó³ za³o¿onej osady. Wiêkszoœæ 
tych terenów zmienia³a siê w ci¹gu 
XVI wieku.

Na wystawie pokazano 
mapy starostwa. Tak jego granice 
opisuje Aleksander Jab³onowski: 
Starostwo knyszyñskie razem wziête z 
jego, we wschodniej po³aci, puszcz¹ 
rozleg³¹, rozci¹ga siê po prawej 
stronie Nereœli, z drugiej  Sokóldki, 
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Ksiêgozbiór Zygmunta Augusta

Volumin Zygmunta Augusta
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za tem do rubie¿y  leœn ic twa 
tykociñskiego, do puszczy kryñskiej 
grodzieñskiego powiatu. Na pó³nocy 
poza stawem czechowskim siêga to 
starostwo, po przekroczeniu ju¿ 
wierzchowisk Nereœli, a¿ do b³otnych 
topielisk, poza Brzozow¹ (do 
Biebrzy) i rêbów rajgrodzkich, maj¹c 
t a m  o d  z a c h o d u  s t a ro s t w o  
goni¹dzkie, od wschodu zaœ poza 
Brzozow¹, puszczê kuŸnick¹ w 

2powiecie grodzieñskim .
Eksponowana w Muzeum 

Historycznym mapa zosta³a wydana 
drukiem przez prof. Alexandrowicza 
w „Kwartalniku Historii Kultury 
Materialnej”. Jej orygina³ znajduje 
siê w Bibliotece Uniwersytetu 
Wileñskiego.

siêgozbiór Zygmunta II 
Augusta liczy³ ponad 4 Ktysi¹ce voluminów. 
Król zacz¹³ gromadziæ 

ksi¹¿ki od 1547 r., systematycznie 
kupuj¹c je za poœrednictwem 
wys³anników. Jednym ze Ÿróde³ 
powiêkszania jego biblioteki by³y 
liczne dary z kraju i zagranicy (m.in. 
s³ynny egzemplarz Biblii przes³any 
przez Marcina Lutra). 

Opiekê nad królewskimi 
zbiorami sprawowali nadworni 
bibliotekarze: w latach 1546-1548 
Jan z KoŸmina, po nim Stanis³aw 
Koszutski, a od 1559 r. £ukasz 

Górnicki, za czasów którego 
biblioteka zosta³a przewieziona na 
zamek w Tykocinie. Czêœæ ksi¹g 
przechowywano zaœ nadal w dworcu 
królewskim w Knyszynie (póŸniej w 
Bibliotece Ordynacji Zamoyskich).

Biblioteka Zygmunta II 
Augusta by³a odzwierciedleniem 
wiod¹cych kierunków i osi¹gniêæ 
naukowych epoki. Tworzy³y je 
przede wszystkim literatura prawni-
cza i historyczna oraz ksi¹¿ki z zakre-
su teologii, astronomii i medycyny. 
By³y to dzie³a pisane w ró¿nych 
jêzykach: polskim, ³aciñskim, fran-
cuskim, niemieckim, jak i w jêzyku 
hebrajskim, greckim, hiszpañskim.
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Knischini. Anno Domini MDLXXX

 Knyszynie, w drugiej po-
³owie XVI w. zatrzyma³a Wsiê „drukarnia lataj¹ca”.

Drukarnia ta mia³a towarzy-
szyæ wojskom i kancelarii króla 
Stefana Batorego. Istnia³a jako filia 
oficyny krakowskiej Miko³aja Szar-
fenbergera. Kierowa³ ni¹ czeladnik 
Walenty £apka, a inicjatorem uru-
chomienia wêdrownej drukarni by³ 
oczywiœcie Jan Zamoyski i to jemu 
Stefan Batory powierzy nadzór nad 
jej stworzeniem. Co wiêcej oficyna 
pozostawa³a w dyspozycji kanclerza i 
jak widaæ by³a tak¿e przez niego 
utrzymywana. W rachunkach Jana 
Zamoyskiego pod dat¹ 21 lutego 
1580 r. zanotowano: Drukarzowi z 
drukarni¹ do Knyszyna, który mia³ ze 
sob¹ woznic 3, koni 10  flor. 6/21/9. 
Drukarzowi f. 2. Dalej czytamy, i¿ 
zakupiono 5 ryz papieru: 2 po 50 gr, 2 
po 40 gr i 1 ryzê za 2 talary  razem f. 
8/10, który odes³ano do Knyszyna. 

Po œmierci ¿ony Krystyny 
Radziwi³³ówny w Knyszynie, w 
styczniu 1580 r. ukaza³o siê dzie³o dla 
uczczenia zmar³ej a skierowane do jej 
braci: Christina Radivila vel de 
illustri uxore, Ad illustres Principes 
D. Georgium Episcopum Vilnensis, 
D.  Nicolaum Chri tophorum,  
summum Magni Ducatus Lithuaniae, 
Magni Ducatus Lithuaniae, Praefe-
ctum Caunensem, D. Stanislaum 
Radivilos fratres Olicae et Nesvisiae 
Duces Giso (Gisii) Tidemann, 
Sereniss. Regis Poloniae Secretarii, 

5Knyszyn 1580 r.  By³ to najobszer-

niejszy druk W. £apki. Pod dat¹ 8 
czerwca znów zapisano wydatki w 
Knyszynie: Drukarzowi f. 8 . 

œwietnoœci 
dawnej Rzeczypospolitej, œwiade-
ctwo sztuki Renesansu, maj¹ce 
niezwyk³e walory artystyczne.

Wspania³a kolekcja arrasów 
ze scenami biblijnymi zosta³a 
ofiarowana Zygmuntowi Augustowi i 
jego trzeciej ¿onie, Katarzynie, w 
prezencie œlubnym przez teœcia — 
cesarza Ferdynanda I Habsburga. 
Kolekcja w 1553 r. przyby³a 
niew¹tpliwie do Knyszyna, gdy¿ 
ma³¿onkowie jesieni¹ i zim¹ 
1553/1554 r. mieszkali w tutejszym 
dworze. Czêœæ kolekcji arrasów 
zosta³a zamówiona w Brukseli w 
latach szeœædziesi¹tych XVI wieku. 

6

ekoracyjnym elementem 
wystroju rezydencji monar-Dszych by³y arrasy. Króle-

wskie tkaniny — „opony” (od: 
„opinaæ) — to znak 

Druk wydany 
w Knyszynie 1580 r.

Królewskie arrasy

MP
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Jeden z arrasów Zygmunta 
Augusta

„Œmieræ Zygmunta Augusta
w Knyszynie”

W chwili œmierci króla zbiór 
„opon” liczy³ oko³o 350 sztuk. Wœród 
nich znajdowa³y siê serie wielkich 
tematów figuralnych: Dzieje rajskie, 
Dzieje Noego, Wie¿a Babel, a tak¿e 
werdiury — te przedstawia³y 
krajobraz leœny ze zwierzêtami lub 
sceny z polowañ — wyraz zami³o-
wañ myœliwskich króla. Arrasy, 
zw³aszcza werdiury, by³y przecho-
wywane w skarbcu na zamku w 
Tykocinie, a tak¿e przydawa³y splen-
doru dworowi królewskiemu w 
Knyszynie. 

Do dziœ zachowa³a siê 
jedynie czêœæ z kolekcji arrasów 
Zymunta Augusta, ale i tak zalicza siê 
j¹ do najokazalszych w skali 
œwiatowej. Zdobi ona sale zamkowe 
na Wawelu.

ednym z najwa¿niejszych 
eksponatów wystawy jest obraz JJana Matejki „Œmieræ Zygmunta 

Augusta w Knyszynie”, 1886, olej, 
deska. 

Jan Alojzy Matejko (1838-
1893) to jeden z najwiêkszych 
malarzy polskich — któ¿ nie zna jego 
dzie³: Bitwy pod Grunwaldem, 
Stañczyka, Unii Lubelskiej, Ho³du 
Pruskiego, Zawieszenia dzwonu 
Zygmunta i wielu innych. 

Matejko by³ jednym z 
najwybitniejszych malarzy polskich 
drugiej po³owy XIX wieku. Ukszta³-
towa³ wyobraŸniê historyczn¹ 
Polaków. On pierwszy nada³ wysok¹ 

MP AM
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Tak przedstawi³ Matejko œmieæ ostatniego Jagiellona w jego ulubionym Knyszynie

rangê malarstwu historycznemu. 
Zdobywa³ najwy¿sze wyró¿nienia na 
wystawach w Pary¿u, Wiedniu, 
Berlinie. W latach 1852-1858 
studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych 
w Krakowie, której póŸniej by³ 
dyrektorem (od 1873 r.). Jego 
uczniami byli m.in. Maurycy 
Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef 
Mehoffer i Stanis³aw Wyspiañski.

Matejko chêtnie podejmo-
wa³ tematy nawi¹zuj¹ce do s³awnych 
romansów. Interesowa³ siê jedn¹ z 
najwiêkszych historii mi³osnych — 
króla Zygmunta Augusta i Barbary 
Radziwi³³ówny. Wielokrotnie nawi¹-
zywa³ do tej historii, maluj¹c obrazy: 
August w ogrodzie wileñskim, Zy-
gmunt Augusta i Barbara Radziwi³-

³ówna na dworze radziwi³³owskim, w 
Wilnie, Zygmunt Augusta prezentuje 
na dworze Barbarê Radziwi³³ównê, 
Twardowski wywo³uj¹cy cieñ Barba-
ry przed Zygmuntem Augustem. W 
1886 roku maluje obraz Œmieræ 

7Zygmunta Augusta w Knyszynie. 
Zygmunt August wyjecha³ 

do Knyszyna 21 czerwca 1572 roku, 
dotar³ tu 1 lipca 1572 roku i tu zmar³. 
7 lipca Anno Domini 1572 przy 
œmierci króla byli m.in. Stanis³aw 
Sêdziwój Czarnkowski, referendarz 
koronny, doktor Fogelweder, Franci-
szek Krasiñski, biskup krakowski 
oraz Jerzy i Miko³aj Mniszchowie, 
którzy haniebnie zapisali siê w 
historii Knyszyna, grabi¹c maj¹tek 
zmar³ego monarchy. 
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Stoliczek od cesarza
Napoleona

Pami¹tka po fakcie, ¿e ojcem chrzestnym Zy-
gmunta Krasiñskiego by³ Napoleon Bonaparte
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toliczek mosiê¿ny z blatem 
wyk³adanym mozaik¹ marmu-Srow¹ z lat 20. XIX w. nale¿a³ 

dawniej do wyposa¿enia Pa³acu Kra-
siñskich w Knyszynie (XIX w. – 
pierwsza po³owa XX w.). 

Stó³ ten ofiarowa³ Wincen-
temu Krasiñskiemu Napoleon III 
cesarz francuski dla upamiêtnienia 
faktu, ¿e ojcem chrzestnym Zygmun-
ta Krasiñskiego by³ Napoleon I. 

Od 1939 r. stoliczek by³ w 
posiadaniu Jakuba Antoniuka, 
nastêpnie trafi³ do zbiorów Muzeum 
Historycznego w Bia³ymstoku.

________
Przypisy:

1 Lustracje województwa podlaskie-
go…, s. 73-77; J. Oleksicki, Sp³aw 
zbo¿a rzek¹ Narwi¹ w XVI wieku, w: 
Studia nad spo³eczeñstwem i gospo-
dark¹ Podlasia w XVI-XVIII wieku, 
pod red. A. Wyrobisza, Warszawa 
1981, s. 106-107. 
2 A. Jab³onowski, Podlasie, cz. III, s. 
226.
3 S. Alexandrowicz, Mapy maj¹tkowe 
pó³nocnego Podlasia z XVI wieku, w: 
„Kwartalnik Historii Kultury Mate-
rialnej”, r. 14, 1966, nr 2, s. 296-297.
4  Mapa dóbr knyszyñskich i 
rajgrodzko-goni¹dzkich z trzeciej 
æwierci XVI w. (po 1561 r.), 

wymiary: 83 cm x 63 cm, 
sygn. F. 23-135, Biblioteka 
Uniwersytetu Wileñskiego.
5 Do dzisiaj zachowa³y siê 
cztery egzemplarze tego 
dzie³a: w Bibliotece Narodo-
wej w Warszawie, Bibliotece 
PAN w Gdañsku, Bibliotece 
Jagielloñskiej w Krakowie i 
Bibliotece Ossolineum we 
Wroc³awiu.
6S. Grzybowski, Król i 
kanclerz, Kraków 1988, s. 23; 
A.  Kawecka-Gryczowa,  
Dzieje drukarni lataj¹cej, w: 
„Rocznik Biblioteki Narodo-
wej”, t. VII, 1971 r., s. 355-
377. 
7 M. Czapska-Michalik, Jan 
Matejko, Warszawa 2006, s. 7, 
77-81.
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POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH

Siódme pokolenie u¿ytkowników starostwa

cz. XI

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

W³adys³aw Krasiñski

iódmym pokoleniem u¿ytko-
wników starostwa knyszyñ-Sskiego by³y dzieci Elizy i 

Zygmunta Krasiñskich.

W³adys³aw Krasiñski urodzi³ siê 24 
wrzeœnia 1844 r. w Warszawie. Nauki 
a¿ do rozpoczêcia studiów odbywa³ w 
domu pod kierunkiem p³k. Józefa 
P a s z k o w s k i e g o  i  I g n a c e g o  
Jasiñskiego, który póŸniej zosta³ 
bibliotekarzem Biblioteki Ordynacji 
Krasiñskich. Na studia wyjecha³ do 
Francji. Studiowa³ w okresie 1863-
1 8 6 5  n a u k i  p r a w n i c z e  n a  
uniwersytecie w Aix-en-Provence, 
gdzie uzyska³ stopieñ licencjata. Po 
dojœciu do pe³noletnioœci i po 
powrocie do kraju W³adys³aw 
Krasiñski obj¹³ po ojcu Zygmuncie 
Ordynacjê Krasiñskich jako jej III 
ordynat. 

Maj¹c zami³owanie do 
historii zaj¹³ siê z wielk¹ pieczo³o-
witoœci¹ opracowywaniem bogatych 
zbiorów bibliotecznych. Powsta³y 
one ze zbiorów w³asnych licz¹cych 
4688 pozycji, których gromadzenie 
rozpocz¹³ w 1844 r. Wincenty 
Krasiñski tworz¹c Bibliotekê 
Ordynacji Krasiñskich. Do zbiorów 
tych w 1860 r. zosta³a do³¹czona 

HISTORIA
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Maria Beatrix Krasiñska

kolekcja Konstantego Œwidziñskie-
go. Liczy³a ona 21.912 dzie³ 
bibliotecznych w 25.317 tomach, 
1031 rêkopisów, 12.492 ryciny, oko³o 
3000  mone t ,  246  zaby tków 
archeologicznych oraz 136 obrazów. 
Po³¹czone kolekcje reprezentowa³y 
bogaty zbiór materia³ów history-
cznych. 

Wspólnie z bibliotekarzem 
W³adys³awem Chomêtowskim, 
W³adys³aw Krasiñski porz¹dkowa³ 
oraz uzupe³nia³ poprzez zakupy 
zbiory biblioteczne. W celu publika-
cji znajduj¹cych siê w nich materia-
³ów archiwalnych utworzy³ wyda-
wnictwo periodyczne i Bibliotekê 
Ordynacji Krasiñskich. Tom pier-
wszy opracowany przez. Chomêto-
wskiego ze wstêpem Krasiñskiego 
ukaza³ siê w 1868 r. Za ¿ycia 
W³adys³awa, w latach 1869-1872, 
wysz³y cztery dalsze tomy biblioteki.

Ponadto W³adys³aw Krasiñ-
ski by³ autorem samodzielnej pracy 
historycznej pt. „Przyczynek do 
dziejów dyplomacji w Polsce 1566-
1572” oraz opublikowanych w 
„Kronice Rodzinnej” beletrysty-
cznych „Szkiców z W³och”. 

W³adys³aw Krasiñski o¿eni³ 
siê z Ró¿¹ Potock¹. By³o to 
ma³¿eñstwo zaaran¿owane przez 
rodziny, poniewa¿ Ró¿a Potocka by³a 
zakochana z wzajemnoœci¹ w 
E d w a r d z i e  R a c z y ñ s k i m .  W  
ma³¿eñstwie W³adys³awa z Ró¿¹ 
urodzi³o siê troje dzieci: syn Adam 
(1867-1909) oraz dwie córki El¿bieta 
(1872-1906) i Zofia (1873-1891).

W³adys³aw od najm³o-
dszych lat chory na gruŸlicê, wiêksz¹ 

czêœæ ¿ycia spêdza³ na po³udniu 
Francji, przyje¿d¿aj¹c tylko na lato 
do Opinogóry. Tam te¿ zmar³ 
6.02.1873 r. w wieku zaledwie 
dwudziestu dziewiêciu lat. 

Maria Beatrix Krasiñska urodzi³a siê 
24 kwietnia 1850 r. w Warszawie. 
Niewiele wiemy o jej dzieciñstwie i 
m³odoœci. Jak pisz¹ wspó³czeœni by³a 
kobiet¹ inteligentn¹, obdarzon¹ 
boga t¹  wyobraŸn i¹  i  da rem 
poetyckim, ale jej twórczoœæ nie 
wysz³a poza kr¹g towarzyski. By³a 
jednak osob¹ niezrównowa¿on¹ 
psychicznie i narkomank¹. 

W 1872 r. podobno zabiega³ 
o jej rêkê król Szwecji Karol XV, 
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romansach i morfinizmie. W dniu 24 
sierpnia 1884 r. utonê³a w jeziorze 
Coma.

W³adys³aw i Maria Beatrix w chwili 
œmierci w 1858 r. ojca Zygmunta byli 
n iepe ³no le tn i .  Wdowa El iza  
Krasiñska w 1860 r. wysz³a za m¹¿ za 
Ludwika Krasiñskiego. By³ on 
doskona³ym gospodarzem i to 
niew¹tpliwie on prowadzi³ sprawy 
maj¹tkowe dzieci, a¿ do osi¹gniêcia 

przez nie pe³noletnoœci, 
a mo¿e i póŸniej. 

Pod koniec ¿ycia 
Zygmunta Krasiñskiego 
stan ekonomiczny jego 
dóbr by³ katastrofalny. 
Uw³aszczenie ch³opów 
w 1864 r. równie¿ odbi³o 
siê niekorzystnie na 
ekonomice maj¹tków. 
Wydawaæ by siê mog³o, 
¿e po uw³aszczeniu 
powinno nast¹piæ ban-
kructwo Krasiñskich, 
tak siê jednak nie sta³o 
— prawdopodobnie 
e k o n o - m i c z n e g o  
uzdrowienia dokona³ 
Ludwik Krasiñ-ski ,  
który wydatnie po-
wiêkszy³ w³asny maj¹-
tek oraz najpewniej zro-
bi³ porz¹dek w dobrach 

którego nag³y zgon przekreœli³ plany 
matrymonialne. 

9 kwietnia 1877 r. Maria 
Beatrix wysz³a za m¹¿ za Edwarda 
Raczyñskiego (ukochanego Ró¿y 
Potockiej), cz³owieka o bardzo 
burzliwej m³odoœci. Po œlubie 
zamieszkali w Z³otym Potoku, który 
przypad³ jej w wianie. W 1878 r. 
urodzi³a mu syna Karola Rogera.

Ma³¿eñstwo Marii okaza³o 
siê nieudane, a ona sama zaczê³a 
zdradzaæ objawy choroby psychi-
cznej. W kilka lat po urodzeniu syna 
opuœci³a rodzinê i z kochankiem 
wyjecha³a do W³och. Przebywa³a 
g³ównie w Wenecji, pogr¹¿ona w 

W³adys³aw i Maria Beatrix
w starostwie knyszyñskim 

Maria z Krasiñskich Raczyñska z synem Karolem 
Rogerem

HISTORIA
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swoich pasierbów. 
W spadku po ojcu W³ady-

s³aw Krasiñski otrzyma³ Ordynacjê 
Krasiñskich natomiast Maria Beatrix 
dobra Z³oty Potok i Czemierniki. 
Dobra knyszyñskie by³y we 
wspólnym u¿ytkowaniu W³adys³awa 
i Marii Beatrix. 

Nieznane s¹ jakieœ ich 
wiêksze dokonania w dobrach kny-
szyñskich. Wrêcz przeciwnie — Ÿle 
przys³u¿yli siê miastu. W czasie 
u¿ytkowania przez nich dóbr 
knyszyñskich by³a budowana kolej z 
Brzeœcia do Grajewa. Dziêki 
zabiegom administracji maj¹tku 
Krasiñskich, tworz¹ce j¹ tory zosta³y 
odsuniête od Knyszyna — przy 
innym przebiegu przeciê³yby  grunty 
dóbr. W XIX w. kolej by³a 
znakomitym czynnikiem aktywizu-
j¹cym otoczenie. Oddalenie jej o 
oko³o 5 kilometrów od Knyszyna 
ca³kowicie przekreœli³o mo¿liwoœci 
rozwoju i zmarginalizowa³o miasto. 

Z publikacji dotycz¹cych 
historii koœcio³a w Krypnie wynika, 
i¿ Maria Beatrix Raczyñska podaro-
wa³a ceg³y, drewno oraz wapno na 
budowê (która trwa³a w okresie od 
1881 do 1885 r.) krypnieñskiej 
œwi¹tyni.

Œmieræ w m³odym wieku 
zarówno W³adys³awa jak i Marii 
Beatrix umo¿liwi³a po³¹czenie 
zakochanej pary — Zofii Potockiej 
Krasiñskiej i Edwarda Raczyñskiego, 
którzy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski i 
odt¹d troskliwie wychowywali dzieci 
pochodz¹ce z poprzednich ma³-
¿eñstw oraz w³asne. 

•

______

Literatura:
Boles³aw £opuszeñski, W³adys³aw 
Krasiñski, w: Polski S³ownik 
Biograficzny, tom XV;
Teresa Zieliñska, Poczet polskich 
rodów arystokratycznych, WSiP, 
Warszawa 1997;
Stanis³aw Hoduj, Sanktuarium 
Maryjne w Krypnie, Wydawnictwo 
Kurii Arcybiskupiej, 1983.
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statnie wydarzenia zwi¹zane 
z krzy¿em, o których Oinformowa³y nas media, 

dostarcza³y wielu emocji. Myœlê, ¿e 
w tej ca³ej zawierusze traciliœmy 
œwiadomoœæ tego, czym jest krzy¿. 
Zostawmy wiêc na boku sprawy 
polityki i jako chrzeœcijanie wspólnie 
zastanówmy siê nad tym, czym jest 
krzy¿ i jakie wartoœci z niego p³yn¹ 
dla tych, którzy s¹ wyznawcami 
Chrystusa. 

Dla ka¿dego chrzeœcijanina 
jest to symbol zwyciêstwa Chrystusa 
nad œmierci¹, piek³em i szatanem. 
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e zwyciê-
stwa definitywnego, bo ze strony z³a 
ponad szatanem nie ma mocniejszej 
si³y. Krzy¿ jest wiêc proporcem 
zwyciêstwa nad wszystkim, co 
realnie mog³oby zaszkodziæ duszy 
cz³owieka trwaj¹cego w przyjaŸni z 
Bogiem. Gdy spojrzymy na krzy¿ 
oczyma cia³a, dostrze¿emy prostotê 
budowy: dwie skrzy¿owane belki. 
Ale tajemnica i g³êbszy sens krzy¿a 
mo¿e byæ odczytany oczyma duszy. 
Belka pionowa ods³ania nam 
tajemnicê relacji Bóg  cz³owiek, 
relacji opartej na mi³oœci. Ze strony 

Boga ta mi³oœæ jest potwierdzona 
wiernoœci¹ w przymierzu i gotowo-
œci¹ przebaczania. Ze strony zaœ 
cz³owieka  gotowoœci¹ do pe³nienia 
woli Bo¿ej. Belka zaœ pozioma doty-
czy rzeczywistoœci horyzontalnej, 
czyli relacji miêdzyludzkiej równie¿ 
opartej na mi³oœci. Zauwa¿amy wiêc 
tu pewn¹ prawid³owoœæ: harmonia i 
w³aœciwa relacja z Bogiem powinna 
prowadziæ do harmonii z cz³owie-
kiem, bo za wszystkich umar³ Chry-
stus. Nie mo¿na wiêc mówiæ, ¿e 
kocha siê Boga, gdy nienawidzi siê 
cz³owieka. Nie mo¿na te¿ prawdzi-
wie kochaæ cz³owieka, gdy w sercu 
brakuje mi³oœci Boga. 

Symbolika i tak wielkie 
znaczenie krzy¿a powoli zaciera siê i 
czêsto sami na to pozwalamy, 
chocia¿by rezygnuj¹c z ¿ycia tymi 
wartoœciami, jakie kryje w sobie 
krzy¿, a które otwieraj¹ nas na 
wiecznoœæ. Zapominamy, ¿e w³aœnie 
w krzy¿u odnajdujemy te wartoœci, 
które potwierdzaj¹ nasz¹ to¿samoœæ 
uczniów Chrystusa. Sami wyrzuca-
my Boga z ¿ycia, a niektóre kraje 
europejskie ,  chrzeœci jañs twu 
zawdziêczaj¹ce cywilizacjê i kulturê, 

Czym jest dla mnie 
krzy¿?

Ks. JERZY CHWIEÆKO
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nie karali naszych dzieci, kiedy siê Ÿle 
zachowuj¹. A my powiedzieliœmy OK. 
Nastêpnie ktoœ powiedzia³ — pozwól-
my naszym córkom na aborcjê, jeœli 
chc¹. Nawet nie musz¹ o tym mówiæ 
swoim rodzicom. A my powiedzieli-
œmy OK. Po czym ktoœ m¹dry z rady 
szko³y powiedzia³: poniewa¿ ch³opcy 
i tak bêd¹ ch³opcami, wiêc i tak bêd¹ 
to robiæ, dajmy naszym synom tyle 
prezerwatyw ile chc¹, aby mogli 
za¿ywaæ tyle radoœci, ile chc¹. A my 
powiedzieliœmy OK. Po czym ktoœ 
powiedzia³ — drukujmy czasopisma 
ze zdjêciami nagich kobiet i nazwijmy 
to zdrowym, trzeŸwym podziwem dla 
piêkna kobiecego cia³a. A my 
powiedzieliœmy OK. Po czym prze-
mys³ rozrywkowy rozpocz¹³ produ-
kcjê widowisk TV i filmów promu-
j¹cych przemoc. Rozpocz¹³ nagrania 
muzyki zachêcaj¹cej do gwa³tu, 
narkotyków, zabójstwa, samobójstwa 
oraz satanizmu. My powiedzieliœmy 
¿e to tylko rozrywka, to nie ma 
¿adnych szkodliwych skutków, w 
ka¿dym b¹dŸ razie nikt nie traktowa³ 
tego powa¿nie, wiêc idziemy do 
przodu. Teraz pytamy siebie, dlacze-
go nasze dzieci nie maj¹ sumienia, 
dlaczego nie wiedz¹, co jest dobre, a 
co z³e, i dlaczego nie martwi ich 
zabijanie obcych, kolegów z klasy 
oraz samych siebie. Prawdopodo-
bnie, gdybyœmy o tym d³ugo i wystar-
czaj¹co mocno myœleli, moglibyœmy 
zgadn¹æ. Ja myœlê, ¿e ma to wiele 
wspólnego z tym, ¿e zbieramy to co 
zasialiœmy”. Mo¿e wiêc warto mieæ 
przed oczyma czytelny znak swojej 
to¿samoœci…?

chc¹ ten znak usun¹æ z ¿ycia 
publicznego. Jeœli siê jednak usunie 
krzy¿e, to wyrzuci siê te¿ z ¿ycia 
wartoœci chrzeœcijañskie. Do czego to 
doprowadzi? 

Po katastrofie terrorysty-
cznej w USA 11.09.2001r. na World 
Trade Center, córce amerykañskiego 
pastora Billy Grahama, dziennikarz 
TV postawi³ takie pytanie: „Jak Bóg 
móg³ pozwoliæ na coœ takiego?”. 
Wówczas odpowiedzia³a: „Jestem 
przekonana, ¿e Bóg jest do g³êbi 
zasmucony z tego powodu, podobnie 
jak i my, ale od wielu ju¿ lat mówimy 
Bogu, ¿eby wyniós³ siê z naszych 
szkó³, z naszych rz¹dów oraz z 
naszego ¿ycia, a poniewa¿ jest 
d¿entelmenem, jestem przekonana, ¿e 
w milczeniu wycofa³ siê. Jak mo¿emy 
siê spodziewaæ, ¿e Bóg udzieli nam 
swojego b³ogos³awieñstwa i ochroni 
nas, skoro my ¿¹damy, aby On 
zostawi³ nas w spokoju? Zobaczmy — 
myœlê, ¿e zaczê³o siê to wówczas, 
kiedy powiedziano, ¿e nie potrzebne 
s¹ ¿adne modlitwy w naszych 
szko³ach, a my powiedzieliœmy OK. 
Potem ktoœ powiedzia³, ¿eby lepiej nie 
czytaæ Biblii w szkole, Biblii, która 
mówi: nie zabijaj, nie kradnij, kochaj 
swego bliŸniego jak siebie samego. A 
my powiedzieliœmy OK. Nastêpnie 
ktoœ powiedzia³, ¿e nie powinniœmy 
dawaæ klapsa dzieciom, kiedy siê Ÿle 
zachowuj¹, poniewa¿ ich ma³e 
osobowoœci siê zniekszta³caj¹ i 
mo¿emy zniszczyæ u nich szacunek do 
samych siebie. A my powiedzieliœmy, 
¿e eksperci powinni wiedzieæ, o czym 
mówi¹. Dlatego powiedzieliœmy OK. 
Po czym ktoœ powiedzia³, ¿e lepiej by 
by³o, aby nauczyciele i wychowawcy 
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