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AKTUALNOŒCI

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010

Bêdzie druga tura
Wygra na pewno... ten, który by³ ju¿ burmistrzem

21 listopada mieszkañcy gminy 
Knyszyn wybierali burmistrza.

Spoœród 5 kandydatów 
wszyscy to, albo doœwiadczeni samo-
rz¹dowcy, bior¹cy udzia³ w lokalnej 
polityce ró¿nych szczebli, albo miej-
scowi aktywiœci. Najwiêcej g³osów 
zdobyli jednak ci, którzy ju¿ zasia-
dali na fotelu burmistrza. 

W drugiej turze wyborów,    
5 grudnia, wybierzemy — chcia³oby 
siê powiedzieæ, tradycyjnie — po-
miêdzy wystawionym przez KWW 
Samorz¹d Gminy 2010 Andrzejem 

Matyszewskim (teraz uzyska³ najle-
pszy wynik) oraz Antonim Stefano-
wiczem z KWW Knyszyn 2010. 

Wyniki pierwszej tury (w nawiasie 
liczba otrzymanych g³osów):

Antoni Jaros³aw Chmielewski 
17,7% (419);
Zbigniew Tadeusz Kur³owicz 
12,7% (299);
Andrzej Matyszewski 32,4% (764);
S³awomir Radecki 16,6% (393);
Antoni Stefanowicz 20,6% (486).

F
o
t. K

. B
a
g
iñ

ski



4

AKTUALNOŒCI

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010

Sk³ad nowej Rady Miejskiej     
(w nawiasach procent g³osów, 
jaki ostatecznie wybrani kandy-
daci uzyskali w swoich obwo-
dach):

1. Piotr Malesiñski (42%) — 
Goni¹dzka, Koœcielna numery parzyste;

2. Jerzy Bielski (55%) — Tykocka, 
Legionowa;

3. Krzysztof Go³ko (39%)— Bony, 
Mickiewicza, W³adys³awa Jagie³³y, 
Zygmunta Augusta, Barbary Radziwi³-
³ówny, Polna;

4. Irena Wysocka (33%) — 
Jagielloñska, Konopnickiej, Osiedlowa, 
Pocztowa, Podlaska, Sienkiewicza, Da-
szyñskiego, Dmowskiego, Pi³sudskiego, 
11 Listopada ;

5. Adam Œledziewski (40%) — 
Rynek, Szkolna, Koœcielna numery 
nieparzyste; 

6. Stanis³aw Cio³ko (38%) — 
Grodzieñska;

7. Grzegorz Józef Zajkowski 
(56%) — Bia³ostocka, Po³udniowa, 
Obozowa;

8. Adam Krzysztof Tracz (36%) 
— Nowa, £¹kowa, Starodworna;

9. Dorota Ma³gorzata Czerepko 
(60%) — Knyszyn Zamek;

10. Andrzej Baranowski (34%) 
— Czechowizna, kolonia Lewonie, 
Chobotki;

11. Barbara Teresa Fiedorowicz 
(32%) — Kalinówka Koœcielna, 
Wojtówce;

12. Stanis³aw Kakareko (32%) 
— Guzy, Ogrodniki; 

13. Andrzej Pietlukiewicz (63%) 
— Gr¹dy, Wodzi³ówka, Cisówka, 
Poniklica;

14. Józef Andraka (32%) — 
Jaskra, Nowiny Kasjerskie;

15. Katarzyna Poliñska (26%) — 
Zofiówka, Nowiny Zdroje. 
 

Jak siê okazuje, mieszkañcy 
w wiêkszoœci postawili na nowe twa-
rze w naszym lokalnym samorz¹dzie. 
Z obwodów miejskich kontynuowaæ 
pracê w radzie bêd¹ tylko trzy osoby 
(J. Bielski, I. Wysocka, S. Cio³ko). 
Tak¿e tylko w trzech obwodach 
wiejskich powierzono kolejny raz     
z rzêdu mandat radnego tym samym 
kandydatom (B. Fiedorowicz, A. Pie-
tlukiewicz, J. Andraka). 

Mamy nowych radnych
Gmina Knyszyn wybra³a Radê Miejsk¹ 
kadencji 2010-2014. 
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AKTUALNOŒCI

Wœród 15 nowych radnych 
znalaz³y siê 4 panie.

W listopadowych wyborach 
znakomicie spisa³a siê gmina Kny-
szyn pod wzglêdem frekwencji. Nasi 
mieszkañcy najliczniej z powiatu 
poszli do urn — frekwencja wynios³a 
59,2%. Dla porównania w ca³ym 
powiecie monieckim odda³a swój 
g³os po³owa uprawnionych, a w skali 
ogólnopolskiej frekwencja ukszta³to-
wa³a siê na poziomie 47,3%. Na 
miejskich radnych zag³osowa³o w na-
szej gminie dok³adnie 2320 osób, zaœ 
na burmistrza —2360. 

 •

W Knyszynie zostaæ ra-
dnym nie by³o ³atwo. O 15 mandatów 
ubiega³o siê w sumie 68 kandydatów. 
Najwiêcej, bo a¿ po 6 chêtnych, na 
stanowisko radnego startowa³o         
z okrêgu nr 4 i 6, najmniej — tylko 2 
— z okrêgu nr 13.

Te wybory pokaza³y, ¿e 
naprawdê liczy siê ka¿dy g³os. Radni 
z a¿ czterech okrêgów — nr 4, 11, 14   
i 15 (I. Wysocka, A. Andraka, B. Fie-
dorowicz, K. Poliñska) — zostali 
wybrani przewag¹ tylko 2-3 g³osów. 
Niemal bezkonkurencyjnymi okazali 
siê natomiast kandydaci wybrani z 
okrêgów nr 1, 9 i 13 (P. Malesiñski,  
D. Czerepko, A. Pietlukiewicz). 
Uzyskali oni najwy¿sz¹ przewagê 
nad swoimi by³ymi kontrkandyda-
tami (35-41 g³osów).

Oœmiu, czyli ponad po³owa 
radnych zosta³a wybrana z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Samorz¹d 
Gminy 2010.

Najstarszy z radnych — 
Piotr Malesiñski — ma 63 lata i to on 
bêdzie, zgodnie z ustaw¹, otwiera³ 
pierwsz¹ sesjê nowej kadencji. 
Cieszy, ¿e powa¿nie zaczynaj¹ inte-
resowaæ siê samorz¹dnoœci¹ m³odzi 
knyszynianie. Wœród kandydatów na 
radnego znalaz³ siê 19-latek, zaœ w 
radzie zasi¹d¹ K. Go³ko (27 lat) oraz 
A. Tracz (30 lat). 

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010

Lokal wyborczy w KOK

F
o
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ska

Jak g³osowaliœmy?

Ewelina Sadowska
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AKTUALNOŒCI

Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e, póki co, 
pogoda nie bêdzie sprzyjaæ wypo-
czynkowi przy ruszcie. Ju¿ ukoñczo-
no prace przy zagospodarowaniu 
otoczenia zabytkowego domu rodzi-
ny Piaseckich. G³ównym ich 
elementem by³a przebudowa stodo³y, 
której czêœæ przekszta³cono na 
odkryt¹ wiatê z miejscem do 
grillowania. Razem z modernizacj¹ 
budynku wybrukowano — zgodnie 

ze stylistyk¹ otoczenia — teren na po-
dwórzu przeznaczony do parkowania 
samochodów oraz na ca³ej posesji 
zasadzono nowe roœliny.
Wykonanie tych prac by³o mo¿liwe 
dziêki pozyskaniu œrodków z Unii 
Europejskiej. 
Nied³ugo bêd¹ te¿ zagospodarowy-
wane, z utrzymaniem dawnego 
charakteru nadanego przez ostatni¹ 
w³aœcicielkê posiad³oœci, Cecyliê 

P i a s e c k ¹ ,  
wnêtrza za-
bytkowego 
domu.

• 

Grillowanie na Koœcielnej

Nowa stacja benzynowa
W miejscu dzia³aj¹cej od dziesi¹-
tków lat w Knyszynie przy ul. Tyko-
ckiej stacji benzynowej powsta³ zde-
cydowanie nowoczeœniejszy punkt. 
Mo¿na tam zatankowaæ, oprócz 
benzyny czy oleju napêdowego, gaz  
i biopaliwo przeznaczone do silni-
ków diesla.

Ca³kowicie zmodernizowana stacja 
dzia³a pod szyldem Bliska. To sieæ 
ekonomicznych, niedu¿ych lokal-
nych punktów, do których paliwa 
dostarcza Polski Koncern Naftowy 
Orlen. W ca³ej Polsce istnieje ich 
prawie 440.     

             •

RED
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Budynki Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Knyszynie s¹ ju¿ 
przyjazne tak¿e niepe³nosprawnym 
uczniom. W³aœnie zakoñczono 
remont ³azienek oraz prace przy bu-
dowie nowego wejœcia. 
Korzystanie z obiektów szkolnych 
sta³o siê wygodniejsze dziêki zamon-
towaniu drzwi wejœciowych bezpo-
œrednio przy ulicy Bia³ostockiej, do 
których prowadzi podjazd. 
Niwelowanie barier architektoni-
cznych, jakimi s¹ stopnie schodów, 
jest niezmiernie wa¿ne dla dzieci       
i m³odzie¿y, korzystaj¹cych z wóz-
ków.                                                 •

Tradycyjnie, tak¿e 
i w tym roku, tu¿ 
przed Œwiêtem 
Wszystkich Œwiê-
tych m³odzie¿ z 
knyszyñsk i ego  
ZSO zajê³a siê 
uporz¹dkowaniem 
zaniedbanych czê-
œci naszego cmen-
tarza. 
Uczniom towarzy-
szy l i  dy rek to r  
szko³y, nauczy-
ciele oraz ksiê¿a.  •

Uczniowie uporz¹dkowali 
knyszyñsk¹ nekropoliê

Szko³a dostosowana do 
potrzeb niepe³nosprawnych

RED
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Marktschorgast to malownicza 
gmina po³o¿ona w pó³nocnej Bawarii 
(niemal na granicy dawnego NRD     
i RFN), która w ubieg³ym roku 
obchodzi³a 900-lecie swego istnie-
nia. Stara i niewielka, ale jak na 
Niemcy przysta³o, zadbana i rozwi-
niêta. Liczy 1600 mieszkañców, a na 
jej terenie dzia³aj¹ trzy spore fabryki 
(m.in. przetwórstwa grzybów i pro-
dukcji elementów do samochodów     
i maszyn). Tym, którzy bêd¹ chcieli 
odwiedziæ Marktschorgast, miaste-
czko z pewnoœci¹ zawsze bêdzie 
przyjazne — mieszka tam piêæ 
polskich rodzin. 

Niemieck¹ gminê odkry³ dla 
Knyszyna ks. Tomasz Powichrowski, 
który co roku jeŸdzi, na prze³omie 
lipca i sierpnia, zajmowaæ siê 
tamtejsz¹ parafi¹ katolick¹, podczas 
gdy miejscowy ksi¹dz ma urlop.

Tak zrodzi³ siê pomys³, by 
rozpocz¹æ polsko-niemieck¹ lokaln¹ 
wspó³pracê. W listopadzie przyjecha³ 
do naszego miasta zastêpca burmi-
strza Marktschorgast, Martin Grein     
i przedstawiciele tamtejszej rady 
miejskiej. Rozmawiali z burmistrzem 
Andrzejem Matyszewskim m.in.       
o wymianie m³odzie¿y, dzia³aniach 
lokalnych samorz¹dów, mo¿liwoœci 

8

Knyszyn — 
Marktschorgast
Plany wspó³pracy z niemieckim miasteczkiem

MarktschorgastF
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AKTUALNOŒCI

wspólnych rozgrywek pi³karskich 
oraz potencjale turystycznym obu 
miejscowoœci.

Postanowiono, ¿e wkrótce 
zostan¹ wystosowane oficjalne 
zaproszenia do wspó³pracy, najpierw 
ze strony niemieckiej, potem z Kny-
szyna. Jeœli nasza Rada Miejska uzna 
to za ciekawy pomys³, w³adze obu 
gmin podpisz¹ porozumienie o 
wspó³pracy. 

Zastêpcê burmistrza Markt-
schorgast, który przez wiele lat pro-
wadzi³ kilkusethektarowe gospodar-

stwo (teraz przejêli je jego synowie) 
najbardziej ciekawi³o knyszyñskie 
rolnictwo. Ca³kowicie spontanicznie 
zorganizowano wiêc dodatkowy 
punkt programu wizyty — niemieccy 
goœcie, z zainteresowaniem obejrzeli 
nowoczesne gospodarstwo Leszka 
Poliñskiego w CzechowiŸnie oraz 
Hodowlê Zarodow¹ Zwierz¹t w 
Knyszynie Zamku. Po tym Martin 
Grein przyzna³, ¿e... Podlasie 
przestanie mu siê kojarzyæ ju¿ tylko z 
¿ubrami i lasem.                                •

9

ES

Delegacja 
z Marktschorgast 

z ks. Powichrowskim 
w Knyszynie
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W dniu 26 paŸdziernika przeprowa-
dzono ekshumacjê szcz¹tków 
¿o³nierza Armii Radzieckiej z mogi³y 
usytuowanej na dzia³ce prywatnej w 
Poniklicy, do mogi³y zbiorowej 
¿o³nierzy radzieckich na cmentarzu 
miejskim w Bia³ymstoku przy ulicy 
W³adys³awa Wysockiego.

Prace wykona³ zak³ad 
Kompleksowe Us³ugi Pogrzebowe 
Edyty Budnej z Knyszyna. 

Podczas prac, oprócz ekipy 
ekshumacyjnej obecni byli prze-
dstawiciele: Zarz¹du Okrêgowego 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, 
Pañstwowego Powiatowego Inspe-

ktora Sanitarnego    
w Moñkach oraz 
Urzêdu Miejskiego 
w Knyszynie. Nato-
mias t  pochówek  
szcz¹tków na cmen-
tarzu w Bia³ymstoku 
odby³ siê w obecno-
œci przedstawicieli: 
Cmentarza Miej-
skiego w Bia³ymsto-
ku, prezydenta Bia-
³egostoku, Zarz¹du 
Okrêgowego Pol-
skiego Czerwonego 
Krzy¿a oraz Urzêdu 
Miejskiego w Kny-
szynie.

Poniklica:

Ekshumacja szcz¹tek 
radzieckiego ¿o³nierza
 IWONA DWORZAÑCZYK

Wczeœniej o mogi³ê dbali mieszkañcy Poniklicy
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Przeprowadzone prace son-
da¿owe wykaza³y, ¿e ¿o³nierz poleg³ 
w wyniku dzia³añ wojennych w 
sierpniu 1944 r. 

Wraz ze szcz¹tkami w mog-
ile odnaleziono fragmenty obuwia     
i paska, ³uskê naboju oraz scyzoryk, 

przy czym wymienione ele-
menty nie pozwoli³y na iden-
tyfikacjê to¿samoœci poleg³e-
go ¿o³nierza. 

Na przeprowadze-
nie prac ekshumacyjnych 
knyszyñski magistrat uzyska³ 
zezwolenie wojewody podla-
skiego wraz z dofinansowa-
niem zadania.

•

O mogile radzieckiego 
¿o³nierza pisaliœmy w „Goñcu” ju¿ 
rok temu („NGK” 2009, nr 8-9 (73)).

Czerwonoarmista zosta³ 
pochowany w lasku Stanis³awa 
Wysockiego w Poniklicy przez towa-
rzyszy broni. Od 1944 r. w³aœciciel 
terenu wraz z s¹siadami opiekowa³ 
siê jego mogi³¹.

Przy szcz¹tkach znaleziono rzeczy osobiste 
¿o³nierza, m.in. fragmenty obuwia, paska czy 
scyzoryk 

Szcz¹tki 
z³o¿ono do 
trumny, a 
nasztêpnie 
umieszczono 
w zbiorowej 
mogile 
¿o³nierzy 
radzieckich na 
cmentarzu 
miejskim w 
Bia³ymstoku

Fot.: Zak³ad pogrzebowy E. Budna; I. Dworzañczyk

RED
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Dnia 23 listopada na zabytkach z 
terenu gminy Knyszyn umieszczono 
niebiesko-bia³e tabliczki „Zabytek 
chroniony prawem”. Zosta³y one 
zakupione przez Urz¹d Miejski w 
Knyszynie, zaœ ich umieszczenie na-
st¹pi³o we wspó³pracy ze Starostwem 
Powiatowym w Moñkach oraz Podla-
skim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Bia³ymstoku. 

W ten sposób oznaczono 6 cennych 
historycznie obieków: 

1. Koœció³ w Knyszynie;
2. Lamus przy koœciele Knyszynie;
3. Drewniany dom przy ulicy 
Koœcielnej 6;
4. Budynek szpitalny przy ulicy 
Grodzieñskiej 96;
5. Koœció³ w Kalinówce Koœcielnej; 
6. Lamus przy koœciele w Kalinówce 
Koœcielnej.

F
o
t.
 A

g
n
ie
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ka
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Oznakowano zabytki 
z terenu gminy Knyszyn
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REGINA ŒWITOÑ

Pamiêci Profesora

*        *        *

tam gdzie dzwonek od lat
wi¹¿e bukiety wspomnieñ
Jego sylwetka
niczym zapisana tablica
w szkolnym krajobrazie

zdaje siê ¿e ci¹gle tu jest
niby wiatr ulotny œmiga uliczkami
na skromnym pegazie
uniesion¹ d³oni¹ pozdrawia z daleka...

³zawym spojrzeniem 
listopad œlady kó³ zaciera....

odszed³
do Tej co tajemnic¹ ró¿añcow¹
do siebie Go wiod³a
..........................................
pamiêæ nie umiera
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wskich. Urodzi³ siê dnia 17 lipca 
1932 r. we wsi Go³asze Moœcickie. 
Lata dziecinne spêdzi³ pod opiek¹ 
rodziców. Przez pierwsze trzy lata 
uczy³ siê w domu. By³ to okres oku-
pacji. Do klasy czwartej uczêszcza³ 
do Tybor Uszeñskich, a do pi¹tej do 
Kulesz Koœcielnych. Tam te¿ 
ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹. Klasê 
ósm¹ i dziewi¹t¹ skoñczy³ w Gimna-
zjum prywatnym na Bielanach         
w Warszawie. Nastêpnie uczy³ siê    
w Olecku i tam ukoñczy³ klasê dzie-
si¹t¹ i Kurs Pedagogiczny. W kolej-
nych latach by³o Studium Nauczy-
cielskie i Uniwersytet Nauczycielski.

Pracê w zawodzie nauczy-
cielskim rozpocz¹³ 16 sierpnia 1952 r. 
w Szkole Podstawowej w £aziukach. 
W latach 1961-1978 pracowa³ jako 
nauczyciel w Szkole Podstawowej    
w Kalinówce Koœcielnej. W roku 
1978 rozpocz¹³ pracê w Zbiorczej 
Szkole Gminnej w Knyszynie pe³ni¹c 
jednoczeœnie funkcjê wychowawcy 
w internacie licem. Od 01.09.1984 r. 
by³ kierownikiem internatu.

Przeszed³ na emeryturê 
31.08.1985 r. jednoczeœnie do 
31.08.1992 r. pracowa³ na czêœci 
etatu jako wychowawca internatu.

W okresie aktywnoœci za-
wodowej da³ siê poznaæ jako bardzo 
dobry nauczyciel i wychowawca. 

27 paŸdziernika w piêkny, s³oneczny 
dzieñ, koœció³ parafialny w Knyszy-
nie zgromadzi³ ogromn¹ rzeszê ludzi 
pogr¹¿onych w smutku i bólu z po-
wodu nag³ego odejœcia naszego dro-
giego Pana Kazimierza Bagiñskiego.

Panie Kazimierzu, a¿ tru-
dno uwierzyæ, ¿e nie ma Pana wœród 
nas. Jeszcze bowiem przedwczoraj 
spotkaliœmy siê przy wejœciu do 
szko³y i nic nie wskazywa³o na rych³¹ 
zmianê. Tryska³ Pan, jak zawsze, 
dobrym humorem, ale nie szczêdzi³ 
te¿ Pan dobrych  rad.

Pan Kazimierz Bagiñski — 
syn Stanis³awa i Anny z Go³asze-

Pamiêci Kazimierza Bagiñskiego
(17.07.1932 — 26.10.2010)

KRZYSZTOF CHOWAÑSKI
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Zdoby³ sympatiê m³odzie¿y w szkole, 
uznanie swojej pracy w radzie 
pedagogicznej i œrodowisku. Lekcje, 
prowadzone przez Pana Bagiñskiego, 
by³y ciekawe i przemyœlane. Posiada³ 
umiejêtnoœæ ³atwego nawi¹zywania 
kontaktu z uczniami. Dba³ o wysoki 
poziom wiadomoœci uczniów. By³ 
o r g a n i z a t o r e m  w i e l u  p r a c  
spo³ecznych na rzecz szko³y i 
œrodowiska. To miêdzy innymi dziêki 
jego staraniom warunki ¿ycia 
mieszkañców internatu bardzo siê 
poprawi³y. S³u¿y³ pomoc¹ m³odszym 
nauczycielom. 

Za swoj¹ pracê, wysi³ek       
i zaanga¿owanie zosta³ odznaczony 
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Srebrn¹ 
Odznak¹ Zas³u¿ony Bia³ostocczy-
Ÿnie i Krzy¿em Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
Drogi Panie Kazimierzu — Nauczy-
cielu, Wychowawco, Przyjacielu 
m³odzie¿y.

Ze szko³¹ zwi¹za³ Pan swe 
m³ode, najpiêkniejsze lata, poœwiêca-
j¹c jej ¿ycie. By³ Pan wymagaj¹cym 
nauczycielem, lecz bardzo wyrozu-
mia³ym i ¿yczliwym cz³owiekiem. 
Takim, który bardzo szybko potrafi³ 
zaskarbiæ sobie powszechn¹ sympa-
tiê i szacunek. Potrafi³ Pan precyzyj-
nie okreœliæ swe oczekiwania wobec 
innych, umia³ doceniæ drobne 
sukcesy i osi¹gniêcia, nigdy te¿ nie 
lekcewa¿y³ pora¿ek, traktuj¹c je jako 
doskona³¹ lekcje na przysz³oœæ. 

By³ Pan wspania³ym wzo-
rem uczciwego cz³owieka, który 
zawsze kierowa³ siê etycznym 
kodeksem. 

¯egnamy drogiego Pana 
Kazimierza Bagiñskiego — cz³owie-

ka, który spokojnie przechodzi³ przez 
zgie³k i poœpiech ¿ycia, jakby zawsze 
pamiêta³ o potrzebie ciszy, w której 
tak czêsto rozmyœla³ i której wartoœæ 
docenia³. ¯y³ w przyjaŸni ze 
wszystkimi, nie wyrzekaj¹c siê przy 
tym samego siebie. W ka¿dym 
potrafi³ odnaleŸæ coœ godnego uwagi 
i szacunku, ka¿dy z nas mia³ szansê, 
by zdobyæ jego sympatiê i uznanie.

Panie Kazimierzu — odsze-
d³eœ od nas tak niespodziewanie, ¿e 
wci¹¿ trudno oswoiæ siê ze strat¹, 
która dotknê³a nas wszystkich: 
rodzinê, przyjació³, znajomych. 
Odszed³eœ, tak jak ¿y³eœ — szybko, 
staraj¹c siê nie absorbowaæ sob¹, 
jakby przepraszaj¹c, ¿e jesteœ 
powodem troski

Panie Profesorze bêdzie Pan 
¿y³ w naszej pamiêci, swoich 
uczniów i przyjació³ jako wzorzec 
pewnych zasad. Myœlê, ¿e nie 
zmarnuj¹ oni ¿yczliwoœci, jak¹ w 
nich pobudzi³eœ. Podsumowuj¹c 
swoje ¿ycie mo¿esz powiedzieæ: 
Uczyni³em ich odrobinê lepszymi, 
pozwoli³em im na uœmiech. I ten 
uœmiech bêdzie Twoim najtrwalszym 
testamentem.

Wielka serdecznoœæ i ¿yczli-
woœæ — tak najkrócej mo¿na schara-
kteryzowaæ Pana Kazimierza Bagiñ-
skiego. Na zawsze pozostanie Pan     
w naszej pamiêci, jako niezwykle 
serdeczny kolega, przyjaciel i wycho-
wawca m³odzie¿y.

„Odszed³eœ cicho i bez po¿egnania, 
jak ten co nie chce swym odejœciem 
smuciæ, jak ten co wierzy w chwili 
rozstania, ¿e niebawem... wróci.” 
Spoczywaj w pokoju.                        •
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ról Zygmunt Augusta przeby-Kwa³ w Knyszynie 21 razy, 
³¹cznie 499 dni, a tak¿e podpisa³ w 
Knyszynie 373 dokumenty. 

Zygmunt II August mie-
szka³ w naszym mieœcie, przygoto-
wuj¹c siê do sejmów w roku: 1554, 
1564, 1566, 1567, a tak¿e po ich 
zakoñczeniu, w latach: 1563, 1564, 
1565, 1567, 1569. Król wydawa³ w 
Knyszynie liczne nominacje: w 1553 
roku rozda³ ich 5, w 1567 — 2, a w 
1569 a¿ 9 wakansów.

Na wystawie pokazano przywilej 
miejski miasta Knyszyna z 1568 
roku.

Przywilej lokacyjny na 
prawie magdeburskim Knyszyn 
otrzyma³ 18 paŸdziernika 1568 r. od 
króla Zygmunta II Augusta, po 
po¿arze, jaki wydarzy³ siê w mieœcie 
5 czerwca 1567 r., w którym prawdo-
podobnie sp³on¹³ wczeœniejszy 

Œwiadkowie œwietnoœci Knyszyna III

W tym numerze „Goñca” przedstawiamy ju¿ ostatnie 
materia³y i eksponaty, które by³y prezentowane na wystawie 
„Królewski Knyszyn. Starostwo knyszyñskie w XVI-XX w.”. 

MARTA PISZCZATOWSKA

Przywilej miasta Knyszyna

Fragment teksu przywileju miasta Knyszyna. 
Skan z dokumentów archiwalnych Archiwum 
G³ównego Akt Dawnych w Warszawie
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Równie¿ Archiwum Pañstwowego w 
Bia³ymstoku posiada du¿y zbiór 
Ÿróde³ dotycz¹cych miasta Knyszyna 
jak i starostwa knyszyñskiego. 

W zbiorze Starszego Nota-
riusza Grodzieñskiego znajduje siê 
Pe³nomocnictwo Janowi Waœnie-
wskiemu, upowa¿niaj¹ce go do 
zarz¹dzania maj¹tkiem Knyszyn, 
nale¿¹cym do Karola Rogera 
Raczyñskiego. 

Za t³umaczenie z jêzyka 
rosyjskiego tego dokumentu dziêku-
jemy Agnieszce Sajewskiej. 

Komisja Morska by³a to pierwsza w 
historii Polski instytucja, spe³niaj¹ca 
funkcje administracyjne, urzêdowe   
i s¹downicze, bêd¹ca jednoczeœnie 
przedsiêbiorstwem królewskim z sie-
dzib¹ w Gdañsku. Utworzona zosta³a 
24 III 1568 r. w Knyszynie przez 
Zygmunta Augusta, na jej czele król 
postawi³ Jana Kostkê, kasztelana 
gdañskiego i starostê puckiego.

Zadaniem Komisji Morskiej 
by³o urz¹dzanie wypraw morskich w 
imieniu i kosztem króla w celu utrzy-
mania polskiego stanu posiadania na 
Ba³tyku. 

Mia³a pe³ne prawo s¹dzenia 
wszystkich spraw, dotycz¹cych ka-
prów królewskich i konfiskat zaare-
sztowanych statków. Król z góry 
zarêcza³ prawomocnoœæ jej uchwa³, 
podawanych mu jedynie do wiado-

przywilej, co potwierdzaj¹ ksiêgi 
1prowadzone od roku 1545 .

Przywilej ten znajduje siê 
obecnie w Archiwum G³ównym Akt 
Dawnych w Warszawie, w zbiorze 
Ignacego Kapicy Milewskiego, Nr 
43, s. 434-453

�ród³a z Archiwum 
Pañstwowego w Bia³ymstoku

Plansze prezentuj¹ce dokumenty z AP 
w Bia³ymstoku
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Komisjê Morsk¹
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_______
1 Akta albo sprawy s¹dów miasta 
knyszyñskiego 1553-1580, oprac.     
J. Maroszek, Bia³ystok 1999; 
A. Wolff, Akta partykularne przedro-
zbiorowe Archiwum G³ównego 1381-
1835, [w:] Straty archiwów i bibliotek 
warszawskich w zakresie rêkopiœ-
miennych Ÿróde³ historycznych, t. 1, 
Warszawa 1957, s. 175-221.; 
J. Maroszek, Pogranicze Litwy i 
Korony w planach króla Zygmunta 
Augusta, Bia³ystok 2000. 
2 Archiwum Pañstwowe w Bia³ym-
stoku, Starszy Notariusz Grodzieñ-
ski, sygn. 175, k. 32

moœci. Cz³onkowie Komisji Mor-
skiej wy³¹czeni byli spod jurysdykcji 
Gdañska. Komisja posiada³a tzw. 
fundusz morski, pokrywaj¹cy jej 
wydatki, finansowany z dochodów 
zamku malborskiego i innych ziem 
pruskich, z wyrobu i sprzeda¿y 
towarów leœnych w królewszczy-
znach pruskich..

Komisja Morska zwiê-
kszy³a liczbê okrêtów królewskich 
do ponad dwudziestu, poprawi³a ich 
wyposa¿enie i usprawni³a organi-
zacjê floty. Przerwa³a dzia³alnoœæ     
po œmierci Zygmunta Augusta           
w 1572 r.                             

              •

Tekst aktu ustanawiaj¹cego Komisjê 
Morsk¹, tak jak tekst przywileju miej-
skiego Knyszyna, na wystawie zosta³ 
zaprezentowany w ca³oœci

Redakcja „Goñca” w swoim imieniu, a tak¿e — co nie 
powinno byæ nadu¿yciem — wszystkich knyszynian, pragnie 
pogratulowaæ muzealniczkom Muzeum Podlaskiego, Marcie 
Piszczatowskiej i Annie Malesiñskiej znakomitej inicjatywy,             
a nastêpnie doskona³ej realizacji ekspozycji „Królewski Knyszyn”. 

Oby w przysz³oœci uda³o siê mieszkañcom naszego 
miasteczka urzeczywistniaæ wiêcej takich pomys³ów.                       •
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Dziêkujemy równie¿ insty-
tucjom, które wypo¿yczy³y ekspona-
ty na wystawê. By³y to: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Okrêgowe w Toruniu, Za-
mek Królewski na Wawelu, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Fundacja 
Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie, 
Archiwum Pañstwowe w Krakowie, 
Biblioteka PAN i PAU w Krakowie, 
Muzeum Pa³ac w Wilanowie, 
Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, Archiwum G³ówne Akt 
Dawnych w Warszawie, Instytut 
Sztuki PAN w Warszawie, Biblioteka 
Uniwersytetu Wileñskiego w Wilnie, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze, Muzeum Kamienica Orsettich   
w Jaros³awiu, Muzeum Podlaskie    
w Bia³ymstoku, Ksi¹¿nica Podlaska 
w Bia³ymstoku, Biblioteka Uniwer-
sytecka im. Jerzego Giedroycia        
w Bia³ymstoku, Archiwum Pañstwo-
we w Bia³ymstoku, Archiwum 
Archidiecezjalne w Bia³ymstoku 
oraz kolekcjonerom prywatnym.

Dziêkujemy zw³aszcza 
Parafii pw. Œw. Jana Aposto³a i Ewan-
gelisty w Knyszynie oraz Izbie 
Regionalnej  dzia³aj¹cej  przy 
Knyszyñskim Oœrodku Kultury 

Za konsultacje i wsparcie 
merytoryczne dziêkujemy profeso-
rowi Józefowi Maroszkowi.              •

Wystawa „Królewski Knyszyn. 
Starostwo knyszyñskie w XVI-XX 
wieku” w Muzeum Historycznym   
w Bia³ymstoku dobieg³a koñca. 
Dziêkujemy wszystkim, bez których 
nie mog³aby siê ona odbyæ, wszy-
stkim mieszkañcom Knyszyna i tere-
nów dawnego starostwa knyszyñ-
skiego. 

Serdecznie dziêkujemy 
Panu Andrzejowi Lechowskiemu, 
dyrektorowi Muzeum Podlaskiego 
oraz Pani Lucynie Lesisz — kiero-
wnikowi Muzeum Historycznego, 
Barbarze Muszyñskiej — kierowni-
kowi Dzia³u Promocji Wystaw i Wy-
dawnictw, Panu Ryszardowi Saciu-
kowi — kierownikowi Muzeum 
RzeŸby Alfonsa Karnego za pomoc 
przy realizacji ekspozycji. 

W szczególnoœci podziêko-
wania nale¿¹ siê sponsorom: 

Hodowli Zarodowej 
Zwierz¹t Knyszyn 
sp. z o.o

Urzêdowi 
Miejskiemu 
w Knyszynie

Starostwu Powiatowemu
w Moñkach

Z.G.U. Dwór Dobarz
R. i D. Dworakowscy

Bez nich nie powsta³aby 
ta wystawa

MARTA PISZCZATOWSKA
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P³acili oni Raczyñskiemu czynsz 
roczny w wysokoœci 600 z³. Pozosta-
³e dwa folwarki dóbr: Klewiankê        
i Boguszewo, Raczyñski równie¿ 
wydzier¿awia³. Dzier¿awcy p³acili za 
ka¿dy z nich po 6 tys. z³ czynszu, 
czyli ok. 20 z³ za hektar gruntów. 
Natomiast Jan Tyszkiewicz, Zofia 
Czartoryska, p³acili za hektar dzier¿a-
wy, w sk³ad której wchodzi³a najcen-
niejsza czêœæ maj¹tku — stawy rybne 
— ok. 30 groszy. By³ to czynsz wrêcz 
symboliczny. Koszty utrzymania 
administracji dóbr wynosi³y w roku 
gospodarczym 1936/1937 67580 z³. 
G³ówn¹ czêœci¹ kosztów administra-
cji by³y p³acone centralnie podatki: 
30436 z³. Raczyñski ponosi³ 68% 
kosztów utrzymania administracji, 
natomiast Tyszkiewicz i Czartoryska 
tylko 32%. W efekcie takiego 
podzia³u w ci¹gu trzech przedwojen-
nych lat Karol Raczyñski mia³ tylko 
jednego roku zysk, natomiast 
Tyszkiewicz i Czartoryska mieli zysk 

ytu³ tego artyku³u jest trochê 
przewrotny, ale jak siê Tdowiemy z dalszej jego czêœci 

— prawdziwy. Uchwa³a Sejmu 
Rzeczpospolitej z 1776 r. nada³a w 
u¿ytkowanie potomkom Jana Gniñ-
skiego po mieczu i k¹dzieli, na osiem 
pokoleñ starostwo knyszyñskie. Po 
ósmym pokoleniu dobra mia³y wró-
ciæ do Rzeczpospolitej. Ósmym po-
koleniem u¿ytkowników dóbr przed 
II wojn¹ œwiatow¹ by³ hrabia Karol 
Roger Raczyñski. Sk¹d wiêc tytu³o-
we dziewi¹te pokolenie? 

Z zachowanych dokumen-
tów ksiêgowych z lat 1935-1938 oraz 
aktu notarialnego, sporz¹dzonego po 
œmierci Jana Tyszkiewicza, z pe³no-
mocnictwem dla Henryka Jakackie-
go wynika, i¿ czêœæ dóbr licz¹c¹ 1961 
ha, w sk³ad której wchodzi³y: stawy, 
folwark knyszyñski oraz ok. 800 ha 
lasów dzier¿awili od Raczyñskiego 
Jan Tyszkiewicz oraz jego siostra, 
Zofia Tyszkiewicz-Czartoryska 

HISTORIA

POCZET STAROSTÓW 
KNYSZYÑSKICH cz. XIII

Dziewi¹te pokolenie u¿ytkowników starostwa knyszyñskiego

MIECZYS£AW LEWKOWICZ
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Ró¿a Potocka, primo voto Krasiñska, 
secundo Raczyñska, by³a wielk¹         
i ciekaw¹ osobowoœci¹. W m³odoœci 
by³a zakochana w Edwardzie 
Raczyñskim. Jednak, w wyniku 
uk³adów rodzinnych, zosta³a wydana 
za W³adys³awa Krasiñskiego, a 
Edward Raczyñski o¿eni³ siê z siostr¹ 
W³adys³awa — Mari¹ Beatrix. Ró¿a 
Krasiñska urodzi³a trójkê dzieci, w 
tym Adama i El¿bietê. Przedwczesna 
œmieræ zabra³a W³adys³awa i Mariê 
Beatrix. Ró¿a Krasiñska i Edward 
Raczyñski zostali wdowcami. Nie 
by³o ju¿ przeszkód, ¿eby siê pobrali.

Piêkn¹ charakterystykê 
Ró¿y zawar³ ks Walerian Meyszto-
wicz w swojej ksi¹¿ce. „Gawêdy o 
czasach i ludziach”, w rozdziale po-
œwiêconym Janowi Tyszkiewiczowi: 

przez trzy lata. Zysk Raczyñskiego, 
po odliczeniu strat, wyniós³ 3595 z³, 
natomiast Tyszkiewicz i Czartoryska 
podzielili siê kwot¹ 79599 z³. 

Jak wiêc widzimy g³ównym 
beneficjentem dóbr by³ nie Raczyñ-
ski, ale Tyszkiewicz i Czartoryska. 
Uprawnia to do stwierdzenia, i¿ byli 
oni dziewi¹tym, nieformalnym poko-
leniem u¿ytkowników dóbr staro-
stwa. Zw³aszcza, ¿e Karol Raczyñski 
niewiele interesowa³ siê dobrami i to 
Jan Tyszkiewicz by³ g³ównym zarz¹-
dzaj¹cym. Zysk Zofii Czartoryskiej 
by³ najpewniej posagiem w ma³¿eñ-
stwo z Alfonsem Czartoryskim. 

Jaka by³a przyczyna takiego 
ustawienia ekonomiki dóbr?

Ósmym pokoleniem u¿y-
tkowników dóbr pierwotnie byli: 
Adam Krasiñski (1870-1907) wraz     
z siostr¹ El¿biet¹ Krasiñsk¹-Tyszkie-
wicz (1872-1906) i Karol Roger Ra-
czyñski (1878-1946). Adam i El¿bie-
ta zmarli bardzo m³odo na dziedzi-
czn¹ gruŸlicê. Adam zmar³ bezpoto-
mnie, natomiast El¿bieta, po równie¿ 
wczesnej œmierci mê¿a (w 1902 r.), 
osieroci³a czwórkê ma³oletnich dzie-
ci, w tym Jana i Zofiê. Adam i El¿bie-
ta byli niewiele starsi od Karola 
Raczyñskiego i „powinni” byli ¿yæ, 
co najmniej do drugiej wojny œwiato-
wej, czerpi¹c zyski z dóbr. Rada fa-
milijna, a najpewniej Ró¿a Raczy-
ñska, macocha Karola i babka Jana    
i Zofii zadecydowa³a o tym, i¿ wobec 
œmierci rodziców, ich dzieci — Jan    
i Zofia powinni tak¿e czerpaæ zyski   
z dóbr. 

HISTORIA

Ró¿a z Potockich
(Krasiñska) Raczyñska 
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Edward Raczyñski by³ mar-
nym gospodarzem. Jego pasj¹ by³o 
kolekcjonowanie dzie³ sztuki, co 
wymaga³o niema³ych pieniêdzy. W 
momencie o¿enku z Ró¿¹ jego 
fortuna by³a na skraju upadku. Dziêki 
zmys³owi ekonomicznemu i organi-
zacyjnemu Ró¿a w krótkim czasie 
doprowadzi³a do uzdrowienia ekono-
micznego maj¹tku i prowadzi³a go 
kwitn¹co dalej. Edward dziêki 
œrodkom jakie dostarcza³a ¿ona móg³ 
w dalszym ci¹gu oddawaæ siê swoim 
pasjom. Oprócz sanacji maj¹tku 
mê¿a, Ró¿a pomog³a równie¿ kilku 
innym fortunom arystokratycznym 
zagro¿onym bankructwem w wyjœciu 
na prost¹. W okresie miêdzywojen-
nym Ró¿a Raczyñska uchodzi³a za 
najwybitniejsz¹ postaæ, obok genera-
³owej Jadwigi Zamojskiej wœród 
polskich dam arystokratycznych.

Jan Micha³ hrabia Tyszkiewicz 
urodzi³ siê 30 maja 1896 r. w Wace. 
Po œmierci rodziców, wychowywany 
przez babkê Ró¿ê, przeszed³ tward¹ 
szko³ê ¿ycia. W 1918 r. zaci¹gn¹³ siê 
do formacji ochotniczej Samoobrona 
kresów, a nastêpnie do tworz¹cego siê 
wojska polskiego i a¿ do koñca wojen 
1920 r. z bolszewikami bra³ udzia³     
w walkach niepodleg³oœciowych, 
awansuj¹c z szeregowego do stopnia 
porucznika. W wojsku polskim s³u¿y³ 
w 13. pu³ku u³anów wileñskich. Za 
udzia³ w walkach niepodleg³oœcio-
wych zosta³ odznaczony krzy¿em 
Virtuti Militari.  

„Wychowaniem dzieci (po œmierci 
Jana i El¿biety Tyszkiewiczów) Jasia, 
W³adzia, Misia i Zosi, zajê³a siê 
babka. Któ¿ w Polsce nie zna³ starej 
pani Ró¿y Raczyñskiej. By³a Potock¹ 
z domu, siostr¹ Andrzeja, namiestni-
ka (Galicji). Po œmierci pierwszego 
mê¿a Krasiñskiego wysz³a za Raczyñ-
skiego i z nim mia³a synów Rogera i 
Edwarda, którzy póŸniej odznaczyli 
siê w s³u¿bie dyplomatycznej Rzecz-
pospolitej. By³a to pani niezwyk³ego 
rozumu i niezwyk³ego charakteru. 
„Patrzysz na moj¹ rêkê — mówi³a 
kiedyœ — brzydka to mêska rêka. Mój 
brat pan Andrzej mia³ tak¹ sam¹. 
Istotnie by³a to rêka mocna. Jej moc 
odbi³a siê na wychowaniu wnuków. 
Wychowanie twardej szko³y krako-
wskiej — z du¿ej fortuny malutkie 
tylko pensyjki studenckie. Ta skrajna 
skromnoœæ sprawi³a, ¿e Jaœ — gdy 
doszed³ do pe³noletnioœci obj¹³ swoj¹ 
Wakê, odziedziczony po stryju Wo³o-
¿yn i pe³n¹ wspomnieñ Zygmunta 
Augusta lennoœæ knyszyñsk¹ — by³ 
zdziwiony, prawie oszo³omiony obfi-
toœci¹ swoich dochodów. ¯y³ nadal 
jak najskromniej, a umia³ wydawaæ 
na dobroczynnoœæ i cele spo³eczne. 
Chyba nie by³ jeszcze pe³noletni, gdy 
zaczê³a siê wojna. Opowiadano, ¿e 
pani Raczyñska szef Rodu, jeszcze w 
1915 r. posz³a do Pi³sudskiego i 
powiedzia³a, ¿e od niej zale¿y, czy 
ca³a grupa jej synów i wnuków, 
bratanków i siostrzeñców ma iœæ do 
legionów. „Niech zaczekaj¹ — mia³ 
powiedzieæ Pi³sudski — przydadz¹ 
siê gdzie indziej”. 

HISTORIA

Jan Micha³
Tyszkiewicz
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Po opuszczeniu w 1920 r. 
armii zaj¹³ siê gospodarowaniem w 
zniszczonych przez wojny odziedzi-
czonych dobrach. Sercem jego 
maj¹tku by³a podwileñska Waka z 
piêknym, wzniesionym w latach    
80. XIX w. pa³acem (fotografia 
rezydencji na ok³adce „Goñca”). 
Dziêki po¿yczkom oraz wytê¿onej 
pracy dobra zosta³y odbudowane. Jan 
Tyszkiewicz by³ dobrym gospoda-
rzem. W dobrach wackich rozwija³ 
przemys³ — fabrykê papieru w Wace 
Murowanej, tekturowniê w Podbro-
dziu, rozbudowywa³ stawy rybne. 
Oprócz dzielnoœci gospodarczej 
prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ 
publiczn¹. W latach 1930-1935 by³ 
pos³em na Sejm III kadencji. Nale¿a³ 
do zwi¹zku ziemian, rady naczelnej 
OZN, Wileñskiego Towarzystwa  
Filantropijnego i wielu innych orga-

nizacji. Wspiera³ hojnie dzia³alnoœæ 
towarzystw filantropijnych. 

Jan Tyszkiewicz nale¿a³ do 
grona tzw ¯ubrów Wileñskich, 
skupiaj¹cego grupê konserwatywnej 
arystokracji wileñskiej, której 
najwybitniejszym przedstawicielem 
by³ Aleksander Meysztowicz. Orga-
nem ¿ubrów by³o „S³owo Wileñ-
skie”, którego redaktorem naczelnym 
by³ s³ynny Stanis³aw Mackiewicz-
Cat, przyjaciel Tyszkiewicza z okresu 
wojen niepodleg³oœciowych, który 
protegowa³ go na stanowisko 
redaktora. Tyszkiewicz, oprócz 
Wileñskiego Banku Ziemskiego, by³ 
g³ównym sponsorem „S³owa”. 

W 1932 r. Jan Tyszkiewicz 
na mocy testamentu syna s³ynnego 
f i lozofa  — Adol fa  Augus ta  
Cieszkowskiego, przyjaciela rodziny 
i wielkiego admiratora Ró¿y 
Raczyñskiej, otrzyma³ od niego 
dobra  Surchów w powiec ie  
krasnostawskim. Zgodnie z wol¹ 
darczyñcy  u¿ywa³  nazwiska  
Tyszkiewicz-Cieszkowski. 

Jan Tyszkiewicz by³ ¿onaty 
z Ann¹ Mari¹ Radziwi³³ówn¹, z któr¹ 
mia³ troje dzieci: El¿bietê, Zygmunta 
i Annê Mariê.

Tyszkiewicz zmar³ œmierci¹ 
tragiczn¹. Zgin¹³ 30.V.1939 r., w dniu 
swoich 43 urodzin w katastrofie 
lotniczej. Uczestniczy³ w rekole-
kcjach w Miêdzyrzeczu Podlaskim i 
spiesz¹c siê do domu, aby zd¹¿yæ na 
samolot z Warszawy do Wilna, 
uprosi³ Wiktora hr Platera o ust¹pie-
nie mu miejsca w samolocie piloto-
ster samolotu uderzy³ w s³upek 
ogrodzenia, samolot wzniós³ siê do 
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góry, a nastêpnie spad³ i roztrzaska³ 
siê. Obaj uczestnicy lotu zginêli. 
Œmieræ hrabiego Jana wywo³a³a 
powszechny ¿al w Wilnie i okolicy.
wanym przez Stanis³awa Zamoy-
skiego. Startuj¹c na rozmok³ej ³¹ce, 
samolot RWD-3 nie nabra³ wysoko-
œci, ster samolotu uderzy³ w s³upek 
ogrodzenia, samolot wzniós³ siê do 
góry, a nastêpnie spad³ i roztrzaska³ 
siê. Obaj uczestnicy lotu zginêli. 
Œmieræ hrabiego Jana wywo³a³a 
powszechny ¿al w Wilnie i okolicy.

T³umny pogrzeb, z licznym 
udzia³em arystokracji, oficjeli, okoli-
cznych mieszkañców, ca³ego 13 
pu³ku u³anów wileñskich, pocztów 
sztandarowych, wielu organizacji 
spo³ecznych, odby³ siê w Wace. Jan 
Tyszkiewicz zosta³ pochowany w 
grobie ziemnym, obok kaplicy 
mieszcz¹cej krypty grobowe cz³on-
ków rodu Tyszkiewiczów. Kaplica 
by³a w remoncie i po jego zakoñcze-
niu planowano przenieœæ trumnê ze 
zw³okami Jana do krypt. Nie zd¹¿ono 
tego uczyniæ przed wybuchem II 
wojny œwiatowej. Krypty grobowe 
zosta³y spl¹drowane i zniszczone we 
wrzeœniu 1939 r. przez wojska 
bolszewickie, natomiast grób Jana 
Tyszkiewicza ocala³.

Po wybuchu II wojny œwia-
towej, przed wkroczeniem wojsk 
sowieckich do Wilna, ¿onie, Annie 
wraz z trójk¹ ma³ych dzieci, uda³o 
siê, po wielu perypetiach przez 
Litwê, £otwê, Szwecjê i Norwegiê, 
wyjechaæ do Anglii, gdzie dzieci ¿yj¹ 
do chwili obecnej.

Z powy¿szej charakterysty-
ki widaæ, i¿ Jan Tyszkiewicz by³ 
postaci¹ nietuzinkow¹ Praktycznie  

przy pomocy administratora Jana 
Waœniewskiego w okresie miêdzy-
wojennym zarz¹dza³ maj¹tkiem 
Knyszyn, a Zarz¹d G³ówny Dóbr i 
Interesów hrabiego Jana Tyszkiewi-
cza prowadzi³ rachunek bankowy 
maj¹tku. Tyszkiewicz wiele pieniê-
dzy zainwestowa³ w Wakê, natomiast 
Knyszyn, nie bêd¹cy rodow¹ 
w³asnoœci¹, traktowa³ jako Ÿród³o 
dochodów. 

Pa³ac w Wace zosta³ obrabo-
wany w 1939 r. przez wojska sowie-
ckie. Po zajêciu w1941 r. Wileñ-
szczyzny przez Niemców, utworzyli 
oni w pa³acu w Wace szko³ê rolnicz¹  
i prowadzenie jej powierzyli Holen-
drom, którzy pa³ac uporz¹dkowali.

Obecnie Waka le¿y w grani-
cach Wilna. Pa³ac jest w niez³ym 
stanie choæ wymaga remontu.

Zofia Czartoryska
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Zofia Czartoryska by³a najstarszym 
dzieckiem Jana i El¿biety Tyszkiewi-
czów. Urodzi³a siê w 1895 r. Przesz³a, 
tak jak brat Jan, tward¹ ale m¹dr¹ 
szko³ê wychowania Ró¿y Raczyñ-
skiej. W 1923 r. wysz³a za m¹¿ za 
W³odzimierza Alfonsa Czartoryskie-
go z Pe³kiñ (1895-1975) i zamieszka-
³a z nim w Pe³kiniach. W ma³¿eñ-
stwie urodzi³o siê im troje dzieci: 
Pawe³, El¿bieta i Ró¿a. Pawe³ 
Czartoryski (1924-1999) by³ znanym 
naukowcem, specjalist¹ w zakresie 
historii nauki, pracownikiem PAN. 

Zofia i W³odzimierz Czarto-
ryscy finansowali naukê wielu zdol-
nych dzieci s³u¿by folwarcznej, które 
dziêki temu mog³y zdobyæ wykszta³-
cenie, niedostêpne normalnie dla 
tych dzieci, ze wzglêdu na wysokie 
koszty nauki. 

Zofia Czartoryska niewiele 
interesowa³a siê Knyszynem, by³a 
praktycznie nieznana mieszkañcom 
maj¹tku. Interesy jej reprezentowa³ 
brat Jan Tyszkiewicz. 

Czartoryscy po II wojnie 
œwiatowej zamieszkali Krakowie i 
tam Zofia zmar³a w1973 r.

Rok 1939 by³ cezur¹ w dzie-
jach dóbr starostwa knyszyñskiego. 
Œmieræ, w odstêpie zaledwie jednego 
miesi¹ca, zarówno d³ugoletniego 
administratora, Jana Waœniewskiego 
jak i Jana Tyszkiewicza, faktycznego 
zarz¹dcy dóbr, by³a kresem pewnej 
epoki. Wrzesieñ 1939 r. i wybuch II 
wojny œwiatowej kresu tego dope³ni³.

•

Ps. W czasie okupacji niemieckiej 
wielu mieszkañców Knyszyna         
i okolic by³o zmuszonych do pracy 
w maj¹tku Knyszyn. Mieszkañców 
tych proszê o kontakt pod nume-
rem telefonu  502 605 805.
_____________

Literatura:
Walerian Meysztowicz, Gawêdy o 
czasach i ludziach, Wydawnictwo 
LTW, £omianki 2008;
Teresa Zieliñska, Poczet polskich 
rodów arystokratycznych, WSiP, 
Warszawa 1997;
Lilianna Narkowicz, Okropna kata-
strofa lotnicza, Tygodnik Wileñ-
szczyzny.

Zofia Czartoryska z babk¹ Ró¿¹ 
Raczyñsk¹
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a¿dego roku, gdy koñczy siê 
Okres Zwyk³y, wchodzimy Kw czas Adwentu, rozpoczy-

naj¹cy nowy Rok Koœcielny. Ju¿ w 
tym okresie powoli zaczynamy 
odczuwaæ klimat Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia. Chocia¿ coraz bardziej 
okres Adwentu zdominowany jest 
przez komercjê, pragn¹c¹ uczyniæ z 
cz³owieka czêsto bezmyœlny typ 
konsumpcyjny, chocia¿ tak du¿o w 
nas poœpiechu i chaosu, to jednak 
powinniœmy ten czas prze¿ywaæ w 
wiêkszej ciszy i refleksji. Mamy 
bowiem nasze wnêtrze przygotowaæ 
szczególnemu Goœciowi, samemu 
Bogu, który staj¹c siê Cz³owiekiem 
zapragn¹³ zamieszkaæ poœród nas i 
obdarzaæ szczêœciem. Bóg jest w 
stanie zamieszkaæ jedynie w sercu 
uporz¹dkowanym, wyciszonym, 
sercu, które odczuwa potrzebê Jego 
obecnoœci. 

Chocia¿ Bóg jest Wsze-
chmocny, to jednak wobec ludzkiej 
wolnej woli wydaje siê byæ 
bezradnym, gdy¿ szanuje wolny 
wybór cz³owieka. Nie jest w stanie na 
si³ê uszczêœliwiæ kogoœ, kto na 
w³asne ¿yczenie pogr¹¿a siê w 
ba³aganie, wybiera chaos grzechu 
zamiast porz¹dek Prawa Bo¿ego         
i któremu jest dobrze w grzesznym 
stylu ¿ycia. Od zauwa¿enia konie-
cznoœci zmiany w naszym ¿yciu 
zaczyna siê prawdziwy Adwent. 
Czego powinna dotyczyæ praca nad 
naszym wnêtrzem w czasie 
Adwentu? Ta praca mo¿e dotyczyæ 
zmiany w relacjach z ludŸmi, których 
byæ mo¿e w naszej obojêtnoœci nie 
dostrzegamy na co dzieñ, chocia¿ 
¿yj¹ obok nas. Oka¿ wiêcej czu³oœci   
i zainteresowania swojej ¿onie czy 
mê¿owi! Stwórz atmosferê ciep³a      
i ¿yczliwoœci w swojej rodzinie! 

Czy warto ¿yæ 
w Komunii 
z Bogiem?

ks. JERZY CHWIEÆKO

Rozpocz¹³ siê okres Adwentu
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Pamiêtaj o swoich Rodzicach, którzy 
byæ mo¿e czekaj¹ na Twoje zaintere-
sowanie, telefon! Zmieñ swoje war-
toœciowanie, w którym doczesnoœæ    
i sprawy materialne mo¿e zbyt 
bardzo sta³y siê dominuj¹ce w Twoim 
¿yciu, a Boga ju¿ dawno zepchn¹³eœ 
na margines! Powinniœmy te¿ 
zwróciæ uwagê na nasze nastawienie 
do œwiata i ludzi. Mo¿e trzeba 
rozwi¹zaæ jakiœ problem, by móc 
znów rozmawiaæ np. z s¹siadem. 

Nowy Rok Koœcielny bêdziemy 
prze¿ywaæ pod has³em: „W Komu-
nii z Bogiem”. Pochylmy siê przez 
chwilê nad tajemnic¹ tej Komunii. 
Do ¿ycia w tym szczególnym 
zwi¹zku z Bogiem ka¿dy nas zosta³ 
powo³any od momentu Chrztu 
œwiêtego. Jest to Komuni¹ szczegól-
na, naznaczona niezwyk³¹ pokor¹ 
Boga. To On bowiem pierwszy 
wyszed³ z inicjatyw¹, by wejœæ z dia-
log z s³abym i grzesznym cz³owie-
kiem. Chocia¿ tak czêsto zapomina-
my o Nim, bo tyle ró¿nych spraw nas 
poch³ania, to jednak serce upomina 
siê o swoje. W ró¿nych sytuacjach, 
uœwiadamiaj¹cych nam nasz¹ 
znikomoœæ i ograniczonoœæ, serce 
zaczyna têskniæ za prawdziw¹ 
wielkoœci¹, za stabiln¹ mi³oœci¹, za 
porz¹dkiem w ¿yciu i za nieskoñczo-
noœci¹. Zaczyna wiêc têskniæ za 
samym Bogiem, który jako jedyny 
jest w stanie w pe³ni zaspokoiæ 
têsknoty serca. Nic poza Bogiem tak 
naprawdê nas nie nasyci. Mo¿emy to 
sobie uœwiadomiæ w bardzo prosty 
sposób. Gdy pragniemy osi¹gn¹æ coœ 
w ¿yciu na p³aszczyŸnie materialnej, 

wytê¿amy w tym kierunku wszystkie 
nasze si³y. Zdobywamy to i przez 
pewien okres jesteœmy zadowoleni. 
Ale nie jest to trwa³y zachwyt. Po 
jakimœ czasie te „zdobycze” nam 
powszedniej¹, staj¹ siê oczywiste, 
codzienne. Siadamy w luksusowym 
fotelu przed plazmowym odbiorni-
kiem telewizyjnym, bezmyœlnie 
przerzucaj¹c kana³y, wyje¿d¿amy 
dobrej marki samochodem, krz¹tamy 
siê z k¹ta w k¹t po piêknie wyposa¿o-
nym domku i czujemy, ¿e to nas ju¿ 
nie cieszy. Tworzymy wiêc sobie 
coraz to nowe cele i tak pêdzimy na 
oœlep przez ¿ycie, które staje siê 
pogoni¹ za œwiatem pêdz¹cym ku 
luksusom. Ale czy na tym ma polegaæ 
nasze ¿ycie? Czy o wielkoœci i szczê-
œciu cz³owieka ma decydowaæ mar-
kowy ciuch, dobry samochód, czy 
luksusowy dom? To jest œlepota 
wspó³czesnego cz³owieka, który 
straci³ wiêŸ Komunii z Bogiem, a 
swoj¹ religijnoœæ uczyni³ bezdu-
sznym wype³nieniem litery prawa. 
OdnajdŸmy wiêc w naszym sercu 
potrzebê powrotu do szczerej i trwa-
³ej Komunii z Bogiem, a wówczas 
prawdziwie bêdzie nas cieszy³o to, co 
zdobêdziemy uczciw¹ prac¹, za-
chwycimy siê na nowo cz³owiekiem, 
który ¿yje obok nas, odkryjemy w 
swoim wnêtrzu rzeczywist¹ wielkoœæ 
stworzenia Bo¿ego, a ¿ycie nie 
bêdzie œlepym pêdem ku nicoœci, ale 
radosnym zbli¿aniem siê do Komunii 
z Bogiem w wiecznoœci. Niech 
tegoroczny Adwent, naznaczony 
dobrymi postanowieniami i Bo¿¹ 
³ask¹ nam w tym dopomo¿e.

•



28

MOJA BIBLIOTEKA

aka historia mog³a zacz¹æ siê i 
skoñczyæ, jak wiele innych.  TW ka¿dym miejscu, w dowol-

nym czasie. Poznali siê, pokochali, 
za³o¿yli w³asn¹ rodzinê.

On — Jack Rosenblum —    
o powierzchownoœci wcale nie 
amanta filmowego. Drobny mê¿czy-
zna, z krótkimi nó¿kami. Za szk³ami 
okularów w drucianej oprawie — 
jasne oczy krótkowidza. Ona — 
SadieLandau, wspominaj¹c ich 
pierwsze spotkanie, bêdzie pamiêta³a 
faluj¹ce w³osy Jacka i jego czerwony 
rower. Rozeœmiana, ciemnow³osa, 
zielonooka, rozkosznie kr¹g³a dzie-
wczyna. Sk³onna do ¿artów, znacznie 
œmielsza, ni¿ wstydliwy Jack. Min¹ 
lata i w tej przedwczeœnie postarza³ej 
kobiecie, zatopionej w cichym 
przygnêbieniu, jej m¹¿ z trudem 
bêdzie rozpoznawa³ dawn¹ Sadie...

Historia opowiedziana 
przez Nataszê Solomons w ksi¹¿ce 

„Lista pana Rosenbluma”, tylko 
zaczyna siê banalnie. By³by to banal-
ny pocz¹tek, zwyczajna historia, 
gdyby nie ten szczególny czas.

Z³owrogi sens przekleñ-
stwa: „A bodajbyœ ¿y³ w ciekawych 
czasach!” rozumiemy, gdy uœwiado-
mimy sobie, ¿e pocz¹tek znajomoœci 
Jacka i Sadie przypada na lata          
30. XX w., a oni s¹ niemieckimi 
¯ydami. Chyba ani razu nie padaj¹ w 
powieœci s³owa: Holocaust, Zag³ada, 
antysemityzm. Solomons po prostu 
opowiada „zwyczajn¹ historiê”, typo-
w¹ w ówczesnej rzeczywistoœci, 
pos³uguj¹c siê aluzj¹, niedomówie-
niem, sugesti¹. 

Pozbawieni z dnia na dzieñ 
niemieckiego obywatelstwa ubiegaj¹ 
siê o wizy wyjazdowe dla szeœciu 
osób. Otrzymuj¹ trzy. D³ug¹ i wy-
czerpuj¹c¹ podró¿, najpierw kolej¹ z 
Niemiec do Francji, a nastêpnie, 
drog¹ morsk¹ do Wielkiej Brytanii, 

Byli raz sobie 

Jack i Sadie...
Natasha Solomons 
„Lista pana Rosenbluma”

TERESA DUBICKA
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odbywaj¹ Jack i Sadie Rosenblumo-
wie i ich roczna córeczka, Elizabeth. 
Rodzice i m³odszy brat Sadie, Emil, 
pozostaj¹ w Niemczech. Jest sierpieñ 
1937 r.

Jack od pierwszych chwil, 
gdy stan¹³ na brytyjskim brzegu 
wierzy, ¿e w tym kraju w koñcu 
bêdzie u siebie. Jest starannie ostrzy-
¿ony, ma nowy garnitur i b³yszcz¹ce 
buty, ale czu³by siê pewniej, gdyby 
nie ten... zapach cebuli, Z¿yma siê na 
Sadie, ¿e na podró¿ przygotowa³a 
kanapki z siekan¹ w¹tróbk¹ i cebul¹.

Rzutki, przedsiêbiorczy, 
pomys³owy, nieboj¹cy siê ryzyka 
Jack, szybko zapewnia rodzinie 
wzglêdny dostatek i poczucie 

bezpieczeñstwa, chocia¿ Europa 
ogarniêta jest wojn¹. Umiejêtnie 
„wœlizguje siê w nowe ¿ycie”, co 
zauwa¿a z mieszanin¹ zdziwienia, 
troski i smutku Sadie. Ciê¿ko pracuje, 
umiejêtnie kieruje swymi interesami   
i w chudych powojennych latach 
kupuje dom, w lepszej dzielnicy 
Londynu i samochód. Skrupulatnie 
przestrzega zasad wy³o¿onych w 
poradniku „¯ycie w Anglii: zbiór 
przydatnych informacji i prostych rad 
dla ka¿dego ekspatrianta”. Broszurka 
zawiera osiem punktów, studia i ko-
mentarze Jacka poszerzaj¹ j¹ o doda-
tkowe strony.

Dawno zrozumia³, i¿ „klu-
czem by³a asymilacja”. Jack pragnie 

Natasha Solmons 
„Lista pana Rosenbluma”, 
Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznañ 2010
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nie tyle byæ niewidoczny, co taki, jak 
inni. Chce byæ Anglikiem. Prawdzi-
wym angielskim d¿entelmenem.

Nie zdaje sobie sprawy, ¿e 
wygl¹da groteskowo w drogim 
garniturze, Ÿle dobranym krawacie w 
krzykliwym kolorze, a kapelusz, 
zamówiony u najlepszego, londyñ-
skiego kapelusznika, nie le¿y dobrze 
na jego g³owie.

Sadie, coraz bardziej samo-
tna, Ÿle siê czuje w Londynie. Spoty-
ka siê tylko z ¿ydowskimi znajomy-
mi, ma k³opoty z opanowaniem 
jêzyka. Chocia¿ Jack nalega, nie 
chce, wzorem angielskich damulek, 
stosowaæ fioletowej p³ukanki i po 
prostu nosi swoje siwe w³osy.

¯yje przesz³oœci¹, œni, widzi 
„oczyma duszy” swoich bliskich. 
Wspomina wakacje w Bawarii, dzie-
ciêce zabawy z Emilem, schowek pod 
pod³og¹, gdzie ukrywali swoje 
„skarby”.

Jêzyk niemiecki to swojsko 
brzmi¹ce nazwy potraw, przyrz¹dza-
nych przez Mutti, baœnie czytane do 
poduszki, pieszczotliwie i ¿artobliwe 
zwroty, którymi pos³ugiwali siê 
m³odzi  ma³¿onkowie:  „Mein 
Broitgeber” (Mój pan i w³adca), 
„Mein Spatz” (Mój wróbelku).

Jack tylko z³oœci siê i klnie 
po niemiecku.

Wra¿liwa, obdarzona wyo-
braŸni¹, obcuj¹ca z cieniami z prze-
sz³oœci Sadie ma wizjê. Wie, od które-
go momentu nie powinna ju¿ czekaæ 
na wieœci z Mittel Europy. Bez koñca 
ogl¹da fotografie rodziców i brata, 
ale ich twarze widzi, jak przez wodê        
w misce: nieostre, niewyraŸne, chy-
botliwe, rozp³ywaj¹ce siê...

Jej najbli¿si nie tylko umar-
li, oni zapadli siê w nicoœæ. Nie wia-
domo, kiedy i jak zginêli, gdzie szu-
kaæ ich grobów. Bêd¹ bezimiennymi 
ofiarami tak, jak miliony innych. St¹d 
u Sadie ten kult pami¹tek. Kilka 
fotografii, zeszyt z przepisami kuli-
narnymi babki i matki, lniany 
rêcznik, wykrochmalony i wypraso-
wany przez Mutti.

Kiedy zapada siê sufit         
w wiejskim domu Rosenblumów       
i strumienie brudnej wody zalewaj¹ 
kuchniê, piêkn¹ sto³ow¹ zastawê, 
obrusy, zrozpaczona Sadie, dr¿¹cymi 
rêkoma wydobywa z kredensu ma³e 
pude³ko. Tylko ono jest cenne. 
„Wszystko p³ywa³o w wodzie, twa-
rze ze zdjêæ by³y rozmazane i bez 
wyrazu, poch³oniête przez potop.” 
Kolejny potop, niczym ten biblijny, 
zabra³ nawet pamiêæ  o zmar³ych.

Ten ostatni  pomys³ Jacka, 
budowa w³asnego pola golfowego 
(chyba najbardziej ekscentryczny       
i szalony) spowoduje autentyczne 
zespolenie Rosenbluma z miejscem    
i ludŸmi. Znajdzie przyjació³, lojal-
nych s¹siadów, chêtnych do pomocy 
ludzi. Nie bêd¹ sami, nie bêd¹ wyklu-
czeni. Po raz pierwszy nie nazw¹ go 
¿yd³akiem, ¿ydowskim szkopkiem. 
Miejscowi zniekszta³caj¹ jego nazwi-
sko, ale nie ma w tym nic obraŸliwe-
go, przeciwnie: Rose — in — bloom 
to „kwitn¹ca ró¿a”.

Nawet Sadie da siê porwaæ 
idei w³asnego pola golfowego. Có¿, 
nawet, jeœli Jack jest wariatem, to 
bêd¹ szaleni razem. 

•
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TURYSTYKA

Ju¿ pojawi¹ siê pierwsze elementy 
szlaku turystycznego KTR „Œladami 
historii królewskiego Knyszyna” — 
tablice informacyjne.

16 tablic bêdzie eksponowaæ 
ciekawe miejsca naszej gminy oraz 
— by ocaliæ od zapomnienia, co by³o 
g³ówn¹ ide¹ powstania szlaku — te z 
przebogat¹ histori¹, ale po których 
nie zosta³o nic poza fotografiami. 

W Knyszynie, przy KOK, sta-
nie g³ówna tablica opisuj¹ca historiê 
miasta. Mniejsze, w formie pulpitów, 
zostan¹ umieszczone obok koœcio³a, 
lamusa i zabytkowego domu na        
ul. Koœcielnej. Tablica przy magistra-
cie zaprezentuje historiê rynku miej-
skiego, losy królewskiego sarkofagu 
i pierwszego koœcio³a. W parku, 
gdzie by³a cerkiew, stanie plansza nt. 
prawos³awnych i unickich œwi¹tyñ    
w naszym mieœcie. Natomiast przy 
ul. Grodzieñskiej, na dzia³ce dawnej 
synagogi turyœci i 
mieszkañcy bêd¹ 
mogli poznaæ losy 
knyszyñskich ¯y-
dów i ich œwi¹tyñ. 
Tablica znajdzie siê 
obok budynku przy-
chodni i dwie w oko-
licach ZSO: pier-
wsza, dotycz¹ca ma-
nufaktury, koszar 
wojskowych (inter-
nat) i kirchy ewange-
lickiej (przedszko-
le); druga opisze 

za³o¿enie dworskie Zygmunta 
Augusta (rozci¹ga³o siê od terenów 
szko³y a¿ do Jaskranki) oraz samej 
szko³y. Tablica znajdzie siê te¿ przy 
cmentarzu katolickim.

W Kalinówce Koœcielnej bêd¹  
3 punkty szlaku: osiemnastowieczny 
koœció³ek, lamus oraz cmentarz.       
W Knyszynie Zamku stanie zaœ plan-
sza dotycz¹ca nieistniej¹cego ju¿ za-
meczku Krasiñskich oraz du¿a, 
prezentuj¹ca historiê starostwa kny-
szyñskiego.

Na ka¿dej z tablic znajd¹ siê 
informacje w jêzyku angielskim, opis 
ca³ego szlaku, ciekawostki oraz 
archiwalne zdjêcia Knyszyna i inne 
elementy graficzne. Ca³oœæ bêdzie 
zaprezentowana w stylistyce podo-
bnej do tej na tylnej ok³adce „Goñca”. 

Na pocz¹tku nowego roku 
bêdzie te¿ ju¿ dostêpny przewodnik 
towarzysz¹cy szlakowi.

Staj¹ tablice 
przy nowym szlaku turystycznym gminy Knyszyn

8    Œladami historii królewskiego Knyszyna

Dwór królewski Szko³a

ES
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KNYSZYN

1568
KNYSZYN

1568

Œladami 
przesz³oœci
królewskiego Knyszyna

Nowy 

Dwór modrzewiowy w Knyszynie Zamku (pocz¹tek XX w.)

Lamus w Kalinówce Koœcielnej (okres 

Szpital (po II wojnie œwiatowej)

Dom Arndtów, ostatnio internat (prze³om XIX i XX w.)

Koœció³, dzwonnica, cerkiew (przed 1925 r.)Rodzina Cywanów (1900 r.)
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