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EDUKACJA

INFORMACJA DLA SK£ADAJ¥CYCH WNIOSEK O 
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2011/2012

dotyczy mieszkañców gminy Knyszyn

Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci 
gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a 
choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub 
wyst¹pi³o zdarzenie losowe.

Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania 
siê o stypendium szkolne nie mo¿e przekroczyæ 351 z³ netto.

O przyznanie stypendium mo¿e ubiegaæ siê :
- uczeñ szko³y publicznej lub niepublicznej (szko³y podstawowej ,gimnazjum, szko³y 
ponadgimnazjalnej),
- s³uchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego,
- s³uchacz nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych,
- s³uchacz kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych, do czasu ukoñczenia 
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
- wychowanek publicznego lub niepublicznego oœrodka umo¿liwiaj¹cego dzieciom i 
m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku 
nauki do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mog¹ z³o¿yæ :
- rodzice ucznia,
- pe³noletni uczeñ,
- dyrektor szko³y.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dane uzasadniaj¹ce przyznanie œwiadczenia pomocy 
materialnej , w tym zaœwiadczenia albo oœwiadczenia o wysokoœci dochodów.

W przypadku korzystania ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej nale¿y 
przed³o¿yæ zaœwiadczenie  albo oœwiadczenie.

Realizacja przyznanego stypendium szkolnego bêdzie nastêpowaæ poprzez 
refundacjê poniesionych kosztów po z³o¿eniu i weryfikacji dokumentów 
potwierdzaj¹cych dokonanie wydatków zwi¹zanych z pobieraniem nauki przez 
uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Knyszynie  
pokój nr 6. Termin sk³adania wniosków : do 15 wrzeœnia 2011 r.

Szczegó³owe informacje na temat stypendium szkolnego udzielaj¹ pracownicy 
socjalni  pokój nr 6 w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Knyszynie.
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AKTUALNOŒCI

Informacje samorz¹dowe
•

•

 Wykonano drogi do Jaskry i w Nowinach Kasjerskich (wiêcej na str. 12 
„Goñca”)
 Odby³ siê przetarg na wykonanie chodnika na ulicy Grodzieñskiej, od ulicy 

Pocztowej do ulicy Nowej (inwestycja wspó³finansowana z PZDW)
• Wykonano dokumentacjê na modernizacjê ul. Goni¹dzkiej i czêœci Rynku 
• Wykonano podzia³ dzia³ki przy ulicy Pocztowej i Grodzieñskiej •Wskazano 
pas drogowy drogi prostopad³ej do drogi na wysypisko 
• Wy³oniono firmê na utylizacjê eternitu w gminie Knyszyn
8.Zlecono wskazanie pasa drogi w Zofiówce przebiegaj¹cej od szosy Knyszyn 
– Jasionówka do drogi Zofiówka – Nowiny Kasjerskie 
• Trwaj¹ prace geodezyjne przy podziale dzia³ki nr 208 o pow. 2,29 po by³ej 
szkole w Zofiówce 
• Zlecono wskazanie s³upków granicznych pomiêdzy ul. Koœcieln¹ i 
Goni¹dzk¹ 
• Wymieniono komin w kot³owni w Knyszynie Zamku. Inwestycjê 
dofinansowano z Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa 
• Zlecono wskazanie pasa drogi do cmentarza ¿ydowskiego
• Wykonano dokumentacjê na modernizacjê budynku w Gr¹dach (dom 
kultury)
• Wykonano dokumentacjê projektow¹ modernizacji drogi do Gr¹dów
• Przygotowano aktualizacjê wniosków na termomodernizacjê ZSO w 
Knyszynie i ZS w Kalinówce Koœcielnej 
• Uzyskano œrodki z rezerwy oœwiatowej na remonty w szko³ach w Knyszynie 
i Kalinówce Koœcielnej 
• Gminne Centrum Informacji przeniesiono do Biblioteki Publicznej
• Przeprowadzono zbiórkê urz¹dzeñ elektrycznych na terenie gminy
• Zakoñczono pierwsz¹ czêœæ realizacji projektu „P³ywaæ ju¿ umiem” Projekt 
ukoñczy³o 60 uczniów z obu szkó³ finansowany po 50% Ministerstwo Sportu i 
Gmina. We wrzeœniu rozpocznie siê druga czêœæ projektu.
• Od wrzeœnia prowadzone bêd¹ dodatkowe zajêcia dla uczniów finansowane 
z UE (ok. 80 tys. z³) dla dzieci maj¹cych problemy z nauk¹ jak i dla dzieci 
uzdolnionych. Przewidziany jest zakup pomocy naukowo-dydaktycznych za 
oko³o 30 tys. z³ (komputerów, kserokopiarek, mebli)
• Powsta³ wniosek na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w 
programie „Radosna Szko³a” opiewaj¹cy na 18 tys. z³
• Przekazano dotacjê celow¹ na sfinansowanie wk³adu w³asnego SPZOZ w 
realizacji projektu „Poprawa jakoœci i dostêpnoœci diagnostyki obrazowej i 
ultrasonograficznej w powiecie monieckim” ( aparat USG oraz ucyfrowienie 
aparatu RTG Simens) 
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AKTUALNOŒCI

Rada Miejska w Knyszynie w sierpnia, na VII 
sesji, przyjê³a uchwa³y w sprawach:
• op³at za œwiadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminê 
Knyszyn,
• przyjêcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Knyszyn oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w 
sk³ad gminnego zasobu mieszkaniowego na lata 2011-2015,
• ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy,• powo³ania zespo³u do 
wydania opinii o kandydatach na ³awników, 
• wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokali mieszkalnych, 
• wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci gminy Knyszyn,
• udzielenia pomocy finansowej powiatowi monieckiemu na dofinansowanie 
remontu Wiejskiego Oœrodka Zdrowia w Kalinówce Koœcielnej,
• zabezpieczenia œrodków finansowych na wykonanie termomodernizacji 
budynków szkó³ w Knyszynie i w Kalinówce Koœcielnej” w ramach projektu 
„Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie 
Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”, 
• dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2011 r. 
• dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na 
lata 2011-2015.

PowódŸ w Guzach

W drugiej po³owie lipca rozleg³ym podtopieniom uleg³y tereny wokó³ wsi Guzy. 
Woda z przep³ywaj¹cej tamtêdy rzeki Nereœl ju¿ nie pierwszy raz da³a siê we znaki 
okolicznym rolnikom
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AKTUALNOŒCI

Zmiany w 
becikowym
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Knyszynie informuje, ¿e od 1 
stycznia 2012 r. prawo do dodatku do 
zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia 
dziecka i jednorazowej zapomogi z 
tytu³u urodzenia siê dziecka pono-
wnie uzale¿nione bêdzie od przed-
stawienia przez osobê ubiegaj¹c¹ siê 
o œwiadczenia rodzinne zaœwiadcze-
nia, ¿e matka dziecka pozostawa³a 
pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ 
od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu.

Podstawa prawna:
• Art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o œwiadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z 
póŸn. zm.)
• Art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. 
o zmianie ustawy o œwiadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej ze œrodków 
publicznych (Dz. U. Nr 50,poz.301).

A. ROSZKOWSKA

Zwrot podatku 

akcyzowego
Od 1 do 30 wrzeœnia mo¿na sk³adaæ 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napêdowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej, zakupionego w okresie od  
1 marca do 31 sierpnia 2011 r.

Wnioski nale¿y sk³adaæ 
w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie 
w pokoju nr 13.

RED

Badania w knyszyñskim 

laboratorium
Laboratorium oraz pracownie RTG i 
USG dzia³aj¹ce przy

Laboratorium mo¿e wyko-
naæ ponad 60 badañ, od najbardziej 
podstawowych po du¿o rzadsze. 
Placówka jest czynna ca³¹ dobê.

Przyjmowanie materia³u do 
analizy od pacjentów z przychodni 
odbywa siê od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 7.00 – 9.00 (nie dotyczy 
badañ pilnych). Badania pilne 
wykonywane s¹ w ci¹gu godziny.  
Kontakt tel. 85 71 67 196.

Cennik badañ laborato-
ryjnych oraz RTG i USG mo¿na 
znaleŸæ na stronie internetowej 
www.knyszyn.pl.

RED

 Samodzielnym 
Publicznym Zak³adzie Opieki 
Zdrowotnej im. dr. E. Jelskiego w 
Knyszynie wykonuj¹ profesjonalnie, 
na nowoczesnym sprzêcie, szereg 
badañ i analiz. 

„Za¿ynek” w Knyszynie

17 wrzeœnia wystartuje z Knyszyna 
organizowany przez PTTK rajd na 
orientacjê (uczestnicy poruszaj¹ siê z 
map¹ i kompasem) „Za¿ynek”. 

Wytyczone po Puszczy 
Knyszyñskiej trasy wynios¹ 100 km 
marszu lub 300 km jazdy rowerem, 
które uczestnicy bêd¹ musieli poko-
naæ w ci¹gu doby. Baza wypadow¹ 
rajdu to ZSO w Knyszynie. Wci¹¿ 
trwaj¹ zapisy. Zainteresowanych 
odsy³amy na www.zazynek.prv.pl
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W lipcu zakoñczy³ siê organizowany 
przez Knyszyñski Oœrodek Kultury 
letni wypoczynek dla dzieci i 
m³odzie¿y z Knyszyna – popularna 
„Akcja lato”. Na zajêcia uczêszcza³a 
40 osobowa grupa.

Wakacyjne spotkania w 
oœrodku kultury obfitowa³y w 
ró¿norodne zajêcia kulturalne. Dzieci 
poznawa³y tajniki „króle-wskiej 
gry”, rozwija³y swoj¹ wyobraŸniê 
wykonuj¹c prace plastyczne, próbo-
wa³y swoich si³ bawi¹c siê na 
karaoke. Wiele radoœci przynios³y 

KULTURA

Wakacje w KOK
JADWIGA KONOPKO

najm³odszym zajêcia cyrkowe oraz 
dzieñ sportu.

Czwartkowe popo³udnie 
dzieci spêdzi³y w zabytkowym 
domku przy ul. Koœcielnej ucz¹c siê 
wiæ wianki na zakoñczenie Oktawy 
Bo¿ego Cia³a. Po ¿mudnej pracy by³ 
te¿ czas na smaczne kie³baski z grilla.

Uczestnicy wakacji mieli 
zorganizowane dwa wyjazdy: do 
Bia³ostockiego Teatru Lalek na 
spektakl pt. „Pan Brzuchatek” i do 
Wioski Indiañskiej w Jurowcach (fot. 
poni¿ej).                                           •
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KULTURA

Jeszcze 
o knyszach

Potrawa zwana knysze nie jest 
opisana przez etnografów. Wspomi-
naj¹ o niej I.K. Kubiakowie wi¹¿¹c j¹ 
ze zwyczajowym pieczywem obrzê-
dowym towarzysz¹c¹ pogrzebom      
i wspominkom po zmar³ych (3 ma³e 
bocheneczki chleba zwane knysza-
mi), a tak¿e C. Pietkiewicz, który 
ponadto podaje, ¿e by³y to chlebki, do 
których wk³adano nadzienie, g³ównie 
z kaszy gryczanej lub maku. Ciasto 
te¿ robiono z m¹ki gryczanej z 
dodatkiem m¹ki ¿ytniej. Pan Kraw-
czuk w swej „Legendzie” opowieœci 
„Knysze jak Knyszyn” nazywa je 
wprost pierogami z cebul¹ i miêsem 
pieczonym na liœciu chrzanu.

W internecie znaleŸæ mo¿na 
informacje o knyszach wspó³czeœnie 
sprzedawanych w specjalnym barze 
w Nowym Yorku, a tak¿e we 
Wroc³awiu. Tam¿e jest te¿ ciekawa 
informacja, ¿e mieszkanka Nowego 
Yorku, pani Lucyna, ¯ydówka z 
Knyszyna rodowodu knysz doszu-
kuje siê w tradycji swoich przodków 
w Knyszynie.

Mo¿na za³o¿yæ, ¿e pierwo-
wzorem knysz jest pieczywo 
obrzêdowe – byæ mo¿e zwi¹zane ze 
zmar³ymi. Wskazuj¹ na to u¿ycie 
maku, kaszy gryczanej i zwyczaje 
prawos³awnych. Mo¿na te¿ za³o¿yæ, 
¿e nazwa knysze przeniesiona zosta³a 
na pieczone pierogi (rodzaj kulebia-
ka) o urozmaiconym nadzieniu (bar w 
Nowym Jorku i rodzaj fast foodu we 
Wroc³awiu) lub w ogóle jakieœ 
pierogi.  Sugestywna legenda 
Krawczuka „Knysze jak Knyszyn” 
mog¹ byæ noœnym elementem 
promocji Knyszyna, gminy Knyszyn 
i Puszczy Knyszyñskiej.

Proponujê dokonaæ rozpoznania 
lokalnej tradycji poprzez konkurs na 
knysze. Pozwoli to na stwierdzenie 
¿ywoœci tradycji oraz formy i odmian 
tej potrawy. W wyniku tego rozpo-
znania proponowa³bym zorganizo-
wanie promocyjnej imprezy z 
udzia³em TV i pism promuj¹cych 
przepisy kulinarne itp.

•

ZYGMUNT CIESIELSKI



KULTURA

Na Zieln¹ do Czechowizny
14 sierpnia odby³ siê festyn pod 
has³em „Na Zieln¹ do Czechowi-
zny”. Organizatorzy imprezy zape-
wnili mieszkañcom gminy i przyby-
³ym goœciom wiele atrakcji: mo¿na 
by³o obejrzeæ wystêpy zespo³ów 
ludowych, najm³odsi bawili siê na 
karuzeli, trampolinie i dmuchanym 
zamku, a starsi przy dŸwiêkach 
zespo³u Vexel. Zabawa trwa³a do 
póŸnych godzin wieczornych. 

W czasie festynu zosta³ 
rozstrzygniêty tak¿e konkurs kulinar-
ny na knysze. Jury — sk³adaj¹ce siê 
ze znawców podlaskiej tradycji — 
oceniaj¹ce przygotowane potrawy 
zwraca³o uwagê nie tylko na ich smak 

i wygl¹d, ale tak¿e na nawi¹zywanie 
do lokalnych tradycji kulinarnych. 

Pierwsze miejsce w konkur-
sie zajê³y knysze przygotowane przez 
Magdalenê Wysock¹. Na wszystkich 
uczestników czeka³y atrakcyjne 
nagrody, najcenniejsze to kuchenka 
mikrofalowa, maszynka do miêsa i 
krajalnica.

Zaprezentowane podczas 
festynu przepisy na knysze zostan¹ 
wpisane do Ksiêgi Tradycji, która 
stanowiæ bêdzie sta³y element 
ekspozycji zabytkowego domu 
rodziny Piaseckich w Knyszynie. 

Fotoreporta¿ z imprezy na 
ok³adce „Goñca”.

POMNIKI GRANITOWE
Marek Ok³a 

 ? Pomniki
 ? Parapety
 ? Schody
 ? Kostka granitowa
 ? Wazony granitowe

     Boguszewo 7               
     tel. 601 924 904           e-mail: 
oklatomasz@gmail.com

Najwy¿sza jakoœæ, najni¿sze 

www.okla.net.pl

 R
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AKTUALNOŒCI

21 sierpnia Knyszyñskie Towarzy-
stwo Regionalne im. Zygmunta Au-
gusta spotka³o siê w domu Piaseckich 
przy ul. Koœcielnej. Miejsce to bêdzie 
now¹ siedzib¹ naszego stowarzy-
szenia. Na budynku pojawi³ siê szyld 
Towarzystwa nawi¹zuj¹cy wygl¹-
dem do pieczêci Knyszyna z 1568 r.

G³ównym punktem spotka-
nia by³a prezentacja najnowszego 
tomiku wierszy Reginy Œwitoñ „W 
cieniu s³ów”. Jej poezja pe³na jest 
subtelnych opisów przyrody i przy-
wi¹zania do knyszyñskiej ziemi. 
Autorka na spotkaniu przeczyta³a 
swój wiersz nagrodzony na Ogólno-
polskim Czerwcowym Konkursie 
Jednego Wiersza i kilka innych, które 
znalaz³y siê w tomiku. Publikacja 
zosta³a opatrzona zdjêciami autor-
stwa Krzysztofa Bagiñskiego.

Na spotkaniu przedstawio-
no tak¿e informacje na temat dzia³al-

noœci Towarzystwa w ubieg³ym roku 
oraz omówiono plany i zamierzenia 
na najbli¿szy okres. 

W 2011 r. Knyszyñskie Towa-
rzystwo Regionalne zrealizowa³o 
nastêpuj¹ce projekty:
• wykona³o tablicê informacyjn¹ na 
cmentarzu ¿ydowskim za 1353 z³, w 
tym z darowizny otrzymanej od 
spo³ecznoœci ¿ydowskiej – 1350 z³.
• wydano ksi¹¿kê Reginy Œwitoñ pt. 
„W cieniu s³ów”; poniesiono wydatki 
w kwocie 1000 z³, w ca³oœci pokryte z 
darowizny; promocja tomiku wierszy 
mia³a miejsce tak¿e podczas 
tegorocznych „Dni Knyszyna”
• ze œrodków otrzymanych w 2010 r. z 
1% podatku op³acono wykonanie 
remontu okien koœcio³a w Knyszynie 
w kwocie 6 000 z³.
• zorganizowano projekt nt. pieœni 
wo³oczebnych, na który wydano 

4035,82 z³, w tym 
4000 z³ z dotacji 
Urzêdu Marsza³ko-
wskiego.
•  zorgan izowano  
„Miêdzynarodowy 
Przegl¹d Pieœni Ko-
nopielkowych”, na 
który poniesiono na-
k³ady 4 534,37 z³, w 
tym 4 500 z³ z dotacji 
otrzymanej z Urzêdu 
Marsza³kowskiego.

Towarzystwo dzia³a na 
Koœcielnej

KRZYSZTOF BAGIÑSKI

Spotkanie by³o poœwiêcone poezji Reginy Œwitoñ
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AKTUALNOŒCI

• grupa m³odzie¿y pod kierunkiem 
Andrzeja Paszkowskiego uporz¹dko-
wa³a groby weteranów Powstania 
Styczniowego. Krzysztof Bagiñski 
wykona³ renowacjê tabliczki na 
grobie Konstantego Muszyñskiego.

W pierwszej po³owie tego 
roku KTR otrzyma³o ze œrodków 
Unii Europejskiej refundacjê 
(23830,94 z³) nak³adów poniesio-
nych w ramach realizacji projektu 
„Œladami historii królewskiego 
Knyszyna”.

Na konto Towarzystwa 
wp³ynê³y te¿ pieni¹dze z 1% podatku 

za 2010 r. Otrzymaliœmy 9 731,90 z³, 
za co serdecznie dziêkujemy. Œrodki 
te zostan¹ wydane zgodnie z deklara-
cjami darczyñców.

W tym roku planujemy 
wydaæ „Kronikê parafii Knyszyn” ks. 
Kazimierza Cyganka oraz odnowiæ 
nagrobki kapitana Przysieckiego i 
bardzo zas³u¿onej dla Knyszyna 
rodziny Bartkiewiczów i Piaseckich.
W planach mamy te¿ publikacê 
nowego tomiku poezji Reginy 
Œwitoñ, w ca³oœci poœwiêconego 
Knyszynowi oraz kolejnej ksi¹¿ki 
Tomasza Krawczuka.                       •

Ceniony architekt Zenon Zabag³o z 
Atelier Zetta, autor m.in. wielokro-
tnie nagradzanego pomys³u zagospo-
darowania Rynku Koœciuszki w Bia-
³ymstoku zajmie siê rewitalizacj¹ 
placu miejskiego w Knyszynie. Zaba-
g³o opracuje koncepcjê, na podstawie 
której sukcesywnie bêd¹ zmieniane 
kolejne elementy w sercu naszego 
miasta. 

Architekt bêdzie dzia³a³ na 
podstawie wytycznych konserwatora 
zabytków, który postuluje przywró-
cenie miejscu wygl¹du jak najbar-
dziej podobnego do tego sprzed II 
wojny œwiatowej. Projektant w du¿ej 
mierze oprze siê równie¿ na history-
czno-naukowym opracowaniu wyko-
nywanym w³aœnie na zlecenie gminy 
przez profesora Józefa Maroszka.

Wed³ug domys³ów, po zmia-
nach, na bardziej wyeksponowanym 

miejscu znajdzie siê pomnik króla 
Zygmunta Augusta. Nie wykluczone, 
¿e bêdzie jakaœ próba odtworzenia 
sarkofagu z sercem Jagiellona, 
obelisku poleg³ych w wojnie polsko-
bolszewiczkiej i zieleni wokó³ niego 
czy pamiêtaj¹cej jeszcze XVIII wiek 
starodawnej pompy. Z pewnoœci¹ 
bêdzie wymieniona nawierzchnia 
Rynku, na przyk³ad na eleganck¹ 
kostkê granitow¹. Mo¿emy spodzie-
waæ siê równie¿ stylowych ³aweczek 
czy latarni. Wed³ug wytycznych 
konserwatora zabytków powinien 
byæ tak¿e zlikwidowany park.

Gdy koncepcja bêdzie goto-
wa, na jej podstawie gmina zleci 
wykonanie projektu. Potem, w 
zale¿noœci od funduszy, ale najpra-
wdopodobniej etapami, bêdzie 
wcielaæ go w ¿ycie.                           •

ESD

Rynek odzyska blask 
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maga³y jak najszybszego remontu. 
Podczas prac u³o¿ono nowe p³ytki 
chodnikowe, wykonano odwodnie-
nie, wjazdy na posesje oraz asfaltow¹ 
nawierzchniê drogi. Inwestycjê 
finansowa³y, w równych czêœciach, 
gmina Knyszyn i powiat moniecki. 

Nowa droga w 
Nowinach to nie jedyna 
inwestycja w naszej 
gminie tego lata. W³a-
œnie oddano do u¿ytku 
drogê gminn¹ numer 
104772B, czyli dojazd 
do wsi Jaskra.

Inwestycjê w ca³o-
œci zrealizowa³a Gmina 
Knyszyn. Na ponad 1,6 
km u³o¿ono warstwê 
betonu asfaltowego, w 
tej samej technologii 
wykonano zjazdy indy-
widualne.

Odbiór drogi w Jaskrze. Burmistrz Andrzej Matyszewski, za-
stêpca Krzysztof Bagiñski, radny Józef Andraka oraz prze-
dstawiciel wykonawcy i inspektor nadzoru inwestorskiego

W sierpniu wykonano modernizacjê 
drogi powiatowej numerr 1398B w 
Nowinach Kasjerskich. Przebudowa-
no odcinek o d³ugoœci oko³o 890 m. 

Dotychczasowa nawie-
rzchnia brukowa oraz stare chodniki 
by³y w z³ym stanie technicznym i wy-

Nowe drogi w gminie

WL, AAM

Budowa nowej drogi w 
Nowinach. Poni¿ej  jej –
stan prze remontem
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W sierpniu na sentymentaln¹ podró¿ 
do naszego miasta przyjecha³ wraz     
z dzieæmi i wnukami Sam Solarz. 

Solarz urodzi³ siê w Kny-
szynie w rodzinie ¿ydowskiej (jego 
ojciec, D¿ama, by³ woŸnic¹). Przed II 
wojn¹ œwiatow¹ mieszka³ w domu 
stoj¹cym na posesji dzisiejszego 
banku. 2 listopada 1942 r., jak niemal 
wszyscy ¯ydzi, znalaz³ siê w hitlero-
wskim transporcie, który docelowo 
mia³ trafiæ do obozu zag³ady w Tre-
blince. Ze stacji przejœciowej – ko-
szar 10. Pu³ku Piechoty w Bia³ymsto-
ku – uda³o mu siê wydostaæ. Ukryli 
siê z koleg¹ w beczkach, w których 
wywieziono ich poza wojskowy 
teren. Nastêpnie trafi³ do bia³osto-
ckiego getta. Tam zosta³ przy³apany 
na szmuglowaniu ¿ywnoœci z pol-
skiej strony. Grozi³a mu egzekucja, 
ale szczêœliwie uciek³ od Niemców i 
wróci³ do dzielnicy ¿ydowskiej. Trze-
ci raz unikn¹³ œmierci, gdy wydosta³ 
siê z transportu zmierzaj¹cego do 
obozu koncentracyjnego po likwida-
cji getta w Bia³ymstoku.

Sam Solarz z ogromnym 
sentymentem wspomina Knyszyn, 
œwietnie pamiêta miasto swego 
dzieciñstwa i ludzi mieszkaj¹cych tu 
przed wojn¹. Doskonale mówi po 
polsku. W Nowym Jorku, gdzie 
prowadzi du¿¹ firmê przetwórstwa 
miêsnego utrzymuje kontakt z kilko-
ma knyszynianami. 

Podczas swojej wizyty spo-
tka³ siê z mieszkañcami naszego mia-
sta pamiêtaj¹cymi czasy przedwojen-
ne, które wspólnie, w niezwykle 
serdecznej atmosferze, wspominali. 
Potem goœci wzruszy³a przygotowa-
na przez Krzysztofa Bagiñskiego 
prezentacja w jêzyku angielskim 
dotycz¹ca historii Knyszyna i zamie-
szkuj¹cej go ludnoœci ¿ydowskiej. 

W trakcie wycieczki po 
mieœcie Solarz z rodzin¹ przeszed³ 
punktami szlaku „Œladami historii 
królewskiego Knyszyna”, by³ rów-
nie¿ w miejscu dawnej synagogi przy 
ul. Grodzieñskiej oraz na ul. Szkol-
nej, gdzie mieœci³a siê druga bo¿nica, 
mykwa i cheder. Odwiedzi³ tak¿e 
cmentarz ¿ydowski.

Wizyta w mieœcie 
dzieciñstwa

Sam Solarz ze starszymi mieszkañcami Kny-
szyna wspominali przedwojenne czasy

ESD

F
o
t. K

. B
a
g
iñ

ski



MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Biblioteka Ordynacji 
Krasiñskich 

HISTORIA

14

ód Krasiñskich mia³ w XIX 
wieku wiele zas³ug dla Rkultury polskiej. Wyda³ na 

œwiat Zygmunta Krasiñskiego, 
wielkiego poetê, trzeciego wieszcza 
epoki romantyzmu. Powo³a³ równie¿ 
instytucjê: Bibliotekê Ordynacji 
Krasiñskich (BOK), która przyczy-
ni³a siê do zachowania polskoœci w 
okresie zaborów, a w odrodzonej 
Polsce umo¿liwi³a rzeszy czytelni-
ków, naukowców korzystanie z 
bogatych zbiorów bibliotecznych i 
dzie³ sztuki. Warto jej dzieje 
przybli¿yæ czytelnikom „Nowego 
Goñca Knyszyñskiego”. 

Biblioteka Ordynacji Kra-
siñskich zosta³a utworzona w 1944 r. 
przez Wincentego Krasiñskiego. 
Drugi punkt statutu nowo powsta³ej 
ordynacji Krasiñskich przewidywa³ 
utworzenie tej instytucji. Siedzib¹ 
Biblioteki sta³ siê pa³ac Czapskich, 
bêd¹cy w³asnoœci¹ Wincentego 
Krasiñskiego. Pocz¹tek zbiorów 
sk³adaj¹cych siê na zasób, z którego 
utworzono Bibliotekê siêga XVI 
stulecia. Szczególnie cenn¹ wœród 
nich, by³a osiemnastowieczna 
biblioteka i zbiory dzie³ sztuki 
Tomasza Czapskiego. S³yn¹³ on z 

okrucieñstwa, a jednoczeœnie by³ 
mi³oœnikiem i kolekcjonerem ksi¹¿ek 
i dzie³ sztuki. Zgromadzi³ cenne 
zbiory, które poprzez jego wnuczkê 
Urszulê, ¿onê Wincentego Krasiñ-
skiego przesz³y na Krasiñskich. 
Wincenty Krasiñski równie¿ kole-
kcjonowa³ rêkopisy, ksi¹¿ki, obrazy 
rzeŸby. Odziedziczona kolekcja oraz 
zbiory w³asne Krasiñskiego sta³y siê 
zacz¹tkiem Biblioteki Ordynacji 
Krasiñskich. 

W pierwszych latach fun-
kcjonowania Biblioteka mia³a chara-
kter instytucji prywatnej, niedo-
stêpnej dla osób postronnych. Prze³o-
mowym momentem w dziejach 
biblioteki by³ rok 1860. Wówczas 
Ludwik Krasiñski m¹¿ wdowy po 
Zygmuncie Krasiñskim — El¿biety i 
opiekun jego ma³oletnich dzieci 
podj¹³ decyzjê o przejêciu i 
w³¹czeniu w zbiory Biblioteki 
kolekcji Konstantego Œwidziñskiego.

Konstanty  Œwidziñski  
(1793-1855) by³ znanym bibliofilem 
i kolekcjonerem dzie³ sztuki, na 
gromadzenie których przeznaczy³ 
znaczn¹ czeœæ maj¹tku odziedziczo-
nego po matce. Pod koniec ¿ycia jego 
kolekcja obejmowa³a 21920 dzie³ w 
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25317 tomach, 1031 rêkopisów, 
12492 ryciny, 3000 monet, 246 
eksponatów archeologicznych, 136 
obrazów i by³a znacznie wiêksza od 
s³ynnych zborów Ossoliñskich. 
Konstanty Œwidziñski nie mia³ 
bezpoœrednich potomków. W testa-
mencie swoje zbiory zapisa³ Ordy-
nacji Piñczowskiej Myszkowskich, 
zastrzegaj¹c, i¿ powinny zostaæ 
udostêpnione publicznie w Warsza-
wie. Na utrzymanie kolekcji i jej 
pomna¿anie przeznaczy³ dochody z 
klucza sulgostowskiego (4200 ha 
warte 1,5 miliona rubli). Zbiory 
mia³y nosiæ nazwê Muzeum Polskie 
im. Œwidziñskich. 

Z czasem okaza³o siê, i¿ za-
rz¹dzaj¹cy Ordynacj¹ Myszko-
wskich Aleksander hrabia Wielopol-
ski nie zamierza w pe³ni respektowaæ 
woli Konstantego Œwidziñskiego, 
zw³aszcza w kwestii ich upublicznie-
nia w Warszawie. Po awanturach 
Wielopolski zwróci³ zbiory Œwidziñ-
skim (Ludwikowi i Tytusowi braciom 
przyrodnim Konstantego, którzy po 
wieloletnich procesach, po obaleniu 
testamentu Konstantego odzyskali 
Sulgostów), a ci ju¿ na innych warun-
kach przekazali je Bibliotece Ordy-
nacji Krasiñskich. Po przejêciu 
kolekcji Konstantego Œwidziñskiego 
zbiory Biblioteki wzros³y kilkukro-
tnie. 

W Bibliotece zbiory Œwi-
dziñskiego zgodnie z wol¹ ofiaroda-
wcy zosta³y udostêpnione szerokiej 
publicznoœci w Warszawie. Od tego 
momentu Biblioteka Ordynacji 
Krasiñskich sta³a siê instytucj¹ u¿yte-
cznoœci publicznej. Spadkobiercy 
Œwidziñskiego przez d³ugi czas 

odmawiali ³o¿enia œrodków na 
utrzymanie i pomna¿anie kolekcji. 
Koszty te musieli ponosiæ Krasiñscy.

Biblioteka zatrudnia³a bi-
bliotekarzy, czêsto ludzi zas³u¿onych 
dla nauki i kultury polskiej. 
Najbardziej znani to: Ignacy Janicki, 
Józef Kallenbach, W³adys³aw Cho-
mêtowski, Ignacy Baranowski, 
August Zaleski — minister spraw 
zagranicznych w odrodzonej Polsce i 
prezydent RP na uchodŸstwie.

Oprócz  udostêpniania  
zbiorów dla naukowców i zwyk³ych 
czytelników BOK prowadzi³a w 
oparciu o w³asne zbiory dzia³alnoœæ 
wydawnicz¹. Ukaza³y siê nastêpuj¹-
ce serie wydawnicze:

1) Seria Biblioteka Ordynacji 
Krasiñskich. Zosta³a zapocz¹tkowa-
na przez W³adys³awa Krasiñskiego w 
1868 roku. W latach 1868-1871 uka-
za³o siê w niej piêæ tomów, min: Dia-
riusz Sejmu Piotrkowskiego RP 1565 
i Akta podkanclerskie Franciszka 
Krasiñskiego z lat 1558-1576;
2) Seria Biblioteka Ordynacji Kra-
siñskich — muzeum Konstantego 
Œwidziñskiego. Seria ta zaczê³a 
ukazywaæ siê w 1875 roku, gdy 
Œwidziñscy zgodnie z umow¹ 
rozpoczêli jej finansowanie. Kolejne 
tomy wydawnicze serii wychodzi³y 
pocz¹tkowo w rytmie rocznym, w 
latach nastêpnych w miarê przygoto-
wania poszczególnych tytu³ów. Do 
roku 1915 wydano 29 tomów w 
trzynastu woluminach, og³aszaj¹c 
min dokumenty z okresu panowania 
Stefana Batorego, rokoszu Zebrzydo-
wskiego, wojny moskiewskiej 1633 r. 
Najokazalsz¹ pozycj¹ tej serii by³o 
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monumentalne wydanie „�ród³a do 
historii pu³ku polskiego lekkokon-
nego gwardii Napoleona”. Pu³kiem 
tym dowodzi³ w okresie wojen 
napoleoñskich Wincenty Krasiñski. 
Wydawnictwem tym Biblioteka 
sp³aca³a d³ug wdziêcznoœci wobec 
swego za³o¿yciela. Jednoczeœnie 
utrwali³a dla potomnoœci obszerny 
fragment wojen napoleoñskich. 
3) Seria Collctanea Biblioteki 
Ordynacji hr. Krasiñskich. Pomys³o-
dawc¹ serii prezentuj¹cej pojedyncze 
rêkopisy b¹dŸ druki ze zbiorów BOK 
by³ ordynat Adam Krasiñski. W serii 
tej ukaza³y siê min: Katechizm 
Brzeski 1553/54 r., Inwentarze 
pa³acu Krasiñskich póŸnej Rzeczpo-
spolitej. 

Serie wydawnicze pozwo-
li³y ocaliæ dla potomnoœci wiele 
wa¿nych Ÿróde³, które zosta³y 
zniszczone w czasie pierwszej i 
drugiej wojny œwiatowej. 

Zbiory BOK z up³ywem lat 
powiêksza³y siê w wyniku zakupów 
dokonywanych przez ordynatów 
W³adys³awa i Adama Krasiñskich 
oraz darowizny. Biblioteka przy-
garnê³a liczne prywatne zbiory i kole-
kcje dzie³ sztuki, chroni¹c je przed 
rozproszeniem. By³y to m.in. :
• ksiêgozbiór Leona Napoleona 
£ubieñskiego (niegdyœ adwersarza 
Zygmunta Krasiñskiego);
• kolekcja Hipolita Skimborowicza;
• kolekcja Józefa Wolfa;
• ksiêgozbiór W³adys³awa Pobóg 
Górskiego;
• kolekcja Józefa Drege’a;
• kolekcja W³odzimierz Spasowicza;
• kolekcja Leopolda Meyeta;

• zakupiona kolekcja Kazimierza 
Reychmana.

W 1909 r. umiera bezdzie-
tnie Adam Krasiñski, ostatni ordynat 
linii opinogórskiej. W testamencie 
zapewni³ on Bibliotece stosownym 
legatem rentê wieczyst¹ na systema-
tyczny zakup ksi¹¿ek oraz finanso-
wanie pracy bibliotekarzy i funkcjo-
nowanie instytucji. Przekaza³ te¿ 
cenne archiwum rodzinne. 

Ordynacja zgodnie ze statu-
tem mog³a byæ dziedziczona tylko w 
linii mêskiej. Nowym ordynatem 
zosta³ przedstawiciel linii oboŸnieñ-
skiej Krasiñskich, Józef Krasiñski 
(1848-1918). 

Józef Krasiñski w momen-
cie objêcia ordynacji by³ ju¿ mocno 
chory i zarz¹dzaniem maj¹tkiem 
w³asnym oraz ordynacji zajmowa³ siê 
jego syn Edward Krasiñski(1870-
1940). Doskonale rozumia³ on rolê 
Biblioteki i otoczy³ j¹ wielostronn¹ 
opiek¹. Po œmierci Adama Krasiñ-
skiego Biblioteka straci³a siedzibê, 
poniewa¿ pa³ac Czapskich przeszed³ 
w posiadanie Edwarda Raczyñskie-
go, syna Ró¿y Raczyñskiej. Zreszt¹ 
budynek ten nie nadawa³ siê ju¿ na 
miejsce przechowywania ci¹gle 
powiêkszanych zbiorów. Edward 
Krasiñski postanowi³ wybudowaæ dla 
biblioteki now¹ siedzibê. W celu 
zapoznania siê z nowoczesnymi 
rozwi¹zan iami  budownic twa  
muzealnego i bibliotecznego oraz 
organizacj¹ pracy w du¿ych 
europejskich instytucjach kultury w 
1910 roku wraz z bibliotekarzem 
Ignacym Baranowskim odby³ podró¿ 
po Europie Zachodniej. Aby sfinan-
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sowaæ budowê nowego gmachu 
sprzeda³ rodowy maj¹tek Radziejo-
wice. Naby³ rozleg³¹ parcelê przy ul. 
Okólnik 9 w Warszawie, na której 
wkrótce rozpoczêto budowê.

Sporz¹dzenie projektu po-
wierzono Juliuszowi Nagórskiemu,  
a budowê firmie Martens i Daab. Wg 
za³o¿eñ mia³a powstaæ rozleg³a, 
wieloskrzyd³owa budowla ze 
skrzyd³em magazynowym, dwoma 
skrzyd³ami mieszkalnymi oraz repre-
zentacyjn¹ czêœci¹ œrodkow¹ mie-
szcz¹c¹ czytelniê i sale wystawowe. 

Poœwiêcenie fundamentów 
oraz wmurowanie kamienia wêgiel-
nego odby³o siê 10 grudnia 1912 r.  
w setn¹ rocznicê urodzin Zygmunta 
Krasiñskiego. Tempo budowy by³o 
bardzo szybkie, bo ju¿ pod koniec 
czerwca 1913 r. g³ówne skrzyd³o 
magazynowe gmachu na Okólniku, 
szeœciopiêtrowy magazyn by³ 
wykoñczony. W paŸdzierniku tego 
roku zbiory zosta³y przeniesione do 

ukoñczonej czêœci siedziby biblioteki 
i kontynuowano budowê dalszych jej 
czêœci. Jednak ju¿ jesieni¹ 1914 r. 
budowa zosta³a wstrzymana w 
zwi¹zku z dzia³aniami wojennymi 
pierwszej wojny œwiatowej. 

W latach 1915-1917 biblio-
teka s³u¿y³a pomoc¹ innym instytu-
cjom i w³aœcicielom zbiorów, ukry-
waj¹c dokumenty i kolekcje zagro-
¿one rekwizycj¹ przez Rosjan, a 
nastêpnie przez Niemców. Przecho-
wywano m.in. akta Unii Horodelskiej 
i Lubelskiej z archiwum nieœwieskie-
go, inwentarze Zamku Królewskiego 
w Warszawie, archiwum POW.

W1918 r. umiera Józef Kra-
siñski. Ordynacjê oficjalnie przyj-
muje  Edward  Kras iñski ,  od  
dziesiêciu lat faktyczny opiekun 
Biblioteki. Po zakoñczeniu I wojny 
œwiatowej oraz wojny 1920 r. z 
bolszewikami, z powodu dotkliwych 
strat, jakie ponios³a Ordynacja 
Krasiñskich w wyniku dzia³añ 

Gmach 
Biblioteki 
Ordynacji 

Krasiñskichw 
Warszawie
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wojennych,  budowa gmachu 
biblioteki nie zosta³a wznowiona ze 
wzglêdu na brak funduszy na dalsze 
prace. Czêœæ gotowych lokali 
mieszkalnych wynajêto w celach 
zarobkowych. Prace budowlane 
wznowiono dopiero pod koniec lat 
dwudziestych. W czerwcu 1930 r. 
ca³kowicie wykoñczony gmach przy 
Okólniku zosta³ przekazany do 
u¿ytku. Pomieœci³ wszystkie zbiory 
biblioteczne, bogate muzealia oraz 
kolekcjê dzie³ sztuki Ordynacji 
Krasiñskich Na frontonie budynku 
umieszczono rodowe zawo³anie 
Krasiñskich: Amor patria nostra lex 
— Mi³oœc ojczyzny naszym prawem.

W dniu 2 grudnia 1930 r.,  
w siedemdziesi¹t¹ rocznicê po³¹cze-
nia biblioteki z Muzeum Polskim 
Konstantego Œwidziñskiego, odby³o 
siê uroczyste otwarcie nowej siedzi-
by Biblioteki Ordynacji Krasiñskich 
z udzia³em prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej Ignacego Moœcickiego. 
Po otwarciu gmachu, do II wojny 
œwiatowej Biblioteka funkcjonowa³a 
jako ceniony w Polsce i Europie 
warsztat naukowy. 

Wybuch drugiej wojny 
œwiatowej przerywa jej po¿yteczn¹ 
dzia³alnoœæ. Ju¿ 24 i 25 wrzeœnia 
w gmach Biblioteki trafiaj¹ bomby, 
niszcz¹c centraln¹ czêœæ budynku 
z sal¹ biblioteczn¹ i ksiêgozbiorem 
podrêcznym. Po ustaniu dzia³añ 
wojennych by³y prowadzone prace 
zabezpieczaj¹ce i porz¹dkowe. 
Edward Krasiñski za to, i¿ stan¹³ w 
obronie katowanego przez Niemców 
ch³opca folwarcznego, zostaje 
zes³any do obozu w Dachau, gdzie 
umiera 8 grudnia. W 1941 r. w³adze 

niemieckie w³¹czy³y BOK do 
Steatsbibliothek Warschau (instytucji 
utworzonej 27 lipca 1940 r. z 
Biblioteki Narodowej i Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie). 
Rozpoczê³o siê przemieszczanie 
zbiorów bibliotecznych. Druki 
nowsze BOK, polskie i obce trafi³y 
do Biblioteki Narodowej i Uniwer-
syteckiej. Do gmachu na Okólniku 
przeniesiono zbiory specjalne obu 
tych bibliotek i po³¹czono z rêkopi-
sami, starymi drukami, zbiorami 
muzycznymi, teatralnymi, kartogra-
ficznymi i ikonograficznymi Biblio-
teki.  Po wybuchu powstania 
warszawskiego, 5 wrzeœnia 1944 r. 
gmach BOK zosta³ zbombardowany. 
Zburzone zosta³y niemal w ca³oœci 
magazyny, na wy¿szych piêtrach 
wybuch³ po¿ar, który strawi³ znaczn¹ 
czêœæ zbiorów. Pewn¹ ich partiê 
uratowano, wyrzucaj¹c woluminy 
przez okna na podwórze. Najcen-
niejsze zbiory ukryte w piwnicach 
pozosta³y nienaruszone. W paŸdzier-
niku 1940 r. oddzia³y Bandkom-
mando na specjalny rozkaz w³adz 
niemieckich podpali³y wszystkie 
pozosta³e jeszcze w gmachu Biblio-
teki zbiory. £¹cznie na Okólniku 
sp³onê³o 26 tysiêcy rêkopisów, 
niemal 80 tysiêcy starych druków, 
2500 inkunabu³ów, 100 tysiêcy 
rysunków i grafik, 50 tysiêcy nut i 
teatraliów. Przepad³y du¿e zbiory 
kartograficzne. W ten sposób, 
dok³adnie w setn¹ rocznicê utworze-
nia Biblioteki jej bezcenne dla 
kultury i nauki zbiory zosta³y w 
sposób barbarzyñski unicestwione.

Po II wojnie œwiatowej 
gmach na Okólniku w 1958 r. 
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otrzyma³a Biblioteka Narodowa, 
której ju¿ wczeœniej przekazano 
ocala³¹ czêœæ zbiorów BOK.

W czêœciowo odbudowa-
nym budynku dawnej Biblioteki 
umieszczono niektóre pracownie 
BN, g³ównie drukarnie, introligator-
nie, specjalistyczne wydawnictwa. 
Nieprzystosowana do takich funkcji, 
nieremontowana budowla szybko 
niszcza³a i zmienia³a swój charakter. 
Biblioteka Narodowa opuœci³a j¹ w 
1989 r., po przeprowadzce do nowej 
siedziby na Polu Mokotowskim. Od 
wielu lat z powodu niewyjaœnionego 
stanu prawnego centralna czêœæ 
gmachu opuszczona niszczeje. 
Zamieszka³e s¹ tylko skrzyd³a 
boczne. 

Bogate zbiory biblioteczne, 
kolekcje sztuki mia³o wiele rodów 
magnackich. Wiêkszoœæ z nich ukryta 
w pa³acowych komnatach by³a dostê-
pna tylko dla najbli¿szej rodziny i 
znajomych. Nieliczne tylko rody 
m.in. Ossoliñscy, Dzia³yñscy, Ra-
czyñscy oraz Krasiñscy udostêpnili je 
szerokiemu ogó³owi spo³eczeñstwa. 

Powstanie oraz dalsza dzia-
³alnoœæ Biblioteki Ordynacji Krasiñ-
skich œwiadczy chlubnie o rodzinie 
Krasiñskich i to z ró¿nych linii rodo-
wych, którzy przez ca³y czas trwania 
Biblioteki otaczali j¹ opiek¹.             •
 

Przy pisaniu niniejszego artyku³u korzysta³em 
z opracowania internetowego Biblioteka 
Ordynacji Krasiñskich w zbiorach i publika-
cjach Biblioteki Narodowej.

P³askorzeŸba nad wejœciem do gmachu Biblioteki z herbem Krasiñskich
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S³up graniczny niedaleko wsi 
Bogusze pod Prostkami zosta³ 
postawiony w 1545 r. na styku trzech 
granic: Korony, Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego oraz Prus Ksi¹¿êcych. 
Obelisk stan¹³ w miejscu zwanym 
tradycyjnie Kamienny Bród. Na nim 
umieszczono herby: Litwy (Pogoñ)    
i Prus Ksi¹¿êcych (wizerunek bran-
denburskiego or³a z koron¹ na szyi     
i liter¹ S na piersiach, co oznacza³o 
zale¿noœæ lenn¹).  

Na s³upie przytwierdzono 
tablice z napisem: QUANDO 
S I G I S M U N D U S  PA T R I I S  
AUGUSTUS IN ORIS PRIMUS ET 
ALBERTUS MARCHIO IURA 
DABANT ILLE JAGELLONIS 
VETERESQUE BINOMINISURBES 
HICQUE BORUSSORUM PACE 
REGEBAT OPES HAEC ERECTA 
FUIT MOLES QUA LIMITE FINES 

SIGNAT ET AMBORUM 
SEPARAT ARVA DUCUM. ANNO 
M.D. XLV. MENSE AUGUSTO. 

Dok³adnie 466 lat temu, w sierpniu 1545 roku, na 
granicy Korony, Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i Prus 
Ksi¹¿êcych ustawiono s³up graniczny. Istniej¹cy do 
dziœ obelisk dowodzi, jak potê¿nym pañstwem rz¹dzi³  
z Knyszyna Zygmunt August.

S³up na granicy trzech 
pañstw Zygmunta Augusta

MARTA PISZCZATOWSKA

S³up graniczny Zygmunta Augusta 
stoi nieopodal dzisiejszej wsi Bogusze
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Pruskiego z Królewcu. Na s³upie 
umieszczono kopie z piaskowca w 
1907 roku.

•

Literatura: 
J. Maroszek, Pogranicze Litwy i 
Korony w planach króla Zygmunta 
Augusta. Z dziejów realizacji myœli 
monarszej miêdzy Niemnem a 
Narwi¹, Bia³ystok 2000, s. 172, 173, 
tablica IV. 
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, 
t. IV, s. 90. 
www.powiat.elk.pl/miejsca/ciekawe
-1-76-slup-graniczny.html.

Co w t³umaczeniu Antonie-
go Wiœniewskiego brzmi: 

Kiedy Zygmunt August sprawowa³ 
rz¹dy w pañstwie ojca a (jedno-
czeœnie) margrabia Albert I panowa³, 
ów nad Jagie³³y dwojga imion 
starodawnymi grodami, ten nad 
krajem Prusów w pokoju piastowa³ 
w³adzê, wzniesiony zosta³ ten s³up, 
który mia³ oznaczaæ liniê graniczn¹ 
kraju oraz rozgra-niczaæ tereny obu 
w³adców roku 1545 miesi¹ca 
sierpnia. 

Tablica z oryginalnym napi-
sem zosta³a wywieziona do Muzeum 

Tablica i herby umieszczone na s³upie granicznym
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Pochodz¹cy z Knyszyna Waldemar Szostkiewicz 
przekaza³ rodzinnemu miastu swoje ksi¹¿ki i mundur

Pami¹tki w Knyszynie
Pochodz¹cy z Knyszyna m
Waldemar Szostkiewicz, obecnie 
mieszkaj¹cy w Gdyni, ju¿ dwukro-
tnie przekaza³ do Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Knyszynie 
ksi¹¿ki ze swojej rodzinnej biblio-
teki. S¹ to bardzo ró¿norodne 
publikacje, wœród których znajduj¹ 
siê popularne powieœci, literatura 
historyczna, kombatancka i wiele 
pozycji o tematyce religijnej.

Pan Szostkiewicz nosi siê 
te¿ z zamiarem przekazania do kny-
szyñskiej Izby Regionalnej pami¹tek 
rodzinnych, w tym dotycz¹cych 

jr  historii Knyszyna i dzia³alnoœci 
darczyñcy, takich jak mundur, 
odznaczenia czy dokumenty z pocz¹-
tków dzia³alnoœci klubu sportowego 
„Podlasiak”, w którego zak³adaniu, 
w 1953 r. uczestniczy³.

Z ramienia Knyszyñskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta sprawê pilotuje 
Ryszard Dworzañczyk, który utrzy-
muje sta³y kontakt z Waldemarem 
Szostkiewiczem i poœredniczy w 
przekazywaniu darów.

Serdecznie dziêkujemy za 
przekazane pami¹tki i ksi¹¿ki, które 
tak znacznie wzbogaci³y zasoby 
naszej biblioteki.

Waldemar Szostkiewicz, gdy wybu-
ch³a II wojna œwiatowa, mia³ 13 lat. 
Ju¿ wtedy zacz¹³ dzia³alnoœæ konspi-
racyjn¹ w ma³ej grupie harcerskiej. 
W 1944 r. wst¹pi³ do partyzanckich 
Narodowych Si³ Zbrojnych, w 
których wczeœniej s³u¿y³ jego ojciec. 
Bra³ udzia³ w potyczkach na Czer-
wonym Bagnie, w Czerwonym Borze 
i odbiciu wiêŸniów ko³o Ma³ego P³o-
cka. By³ aresztowany przez Gestapo, 
przebywa³ na zes³aniu w Zwi¹zku 
Radzieckim. Po powrocie do kraju, w 
okresie stalinizmu, by³ wiêziony. 
Obecnie pe³ni funkcjê prezesa 
Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy NSZ 
okrêgu Pomorskiego w Gdañsku.

RED

Waldemar Szostkiewicz
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Dziœ 500-letni Knyszyn przez 400 lat 
by³ typowym wielokulturowym 
miasteczkiem. ¯yli tu Niemcy, Ro-
sjanie, Rusini, Tatarzy, ale najwyra-
Ÿniejszego charakteru nadawa³o mu, 
typowe dla wschodniej Rzeczypo-
spolitej, polsko-¿ydowskie oblicze. 
¯ydzi przez wieki przyczyniali siê do 
rozwoju demograficznego, kultural-
nego, a przede wszystkim gospodar-
czego Knyszyna. Przed wybuchem II 
wojny œwiatowej stanowili 1/3 jego 
mieszkañców. 

Pierwsi przedstawiciele 
spo³ecznoœci ¿ydowskiej przybyli do 
Knyszyna w czasach Zygmunta 
Augusta, a do dziœ spoczywaj¹ na te-
renie jego dworskiego za³o¿enia. 

 Królewskie sadzawki
Sadzawki Zygmunta Augusta znaj-
dowa³y siê za XVI-wiecznymi zabu-
dowaniami dworskimi, wœród 
których by³y domy króla, spichlerz, 
kuchnie, ³aŸnia oraz ogród (wszystko 
po dzisiejszej nieparzystej stronie ul. 
Bia³ostockiej, od wysokoœci szko³y 
do Jaskranki). Dalej za nimi rozci¹ga³ 
siê tzw. Staw Wielki – jeziorko zapo-
rowe, które powsta³o po spiêtrzeniu 
rzeki oraz rozplanowane na zlecenie 

Jagiellona 20 sadzawek. Hodowano 
w nich ryby na królewski stó³, a same 
zbiorniki pe³ni³y funkcjê estetyczn¹ – 
tworzy³y krajobraz widoczny z domu 
monarchy. Ich budowê rozpoczêto w 
1558 r., gdy starosta Piotr Chwalcze-
wski odebra³ mieszczanom knyszyñ-
skim wygon dla byd³a. Sadzawki 
by³y fachowo wykonane: odylowane, 
z systemem wietrzników, rynien i 
czopów (Maroszek J., 1993, s. 17). 

Ju¿ w XVII w. zabudowania 
i ca³e za³o¿enie dworca Zygmunta 
Augusta by³o w ruinie. Starostowie, 
którzy przez 8 pokoleñ mieli zarz¹-
dzaæ prywatnym miastem króla, serce 
swojego gospodarstwa urz¹dzili w 
dzisiejszym Knyszynie Zamku. Sa-
dzawki opuszczone i zaniedbane nie 
przynosi³y im ¿adnego po¿ytku.

W tej chwili uwa¿ny obser-
wator mo¿e jeszcze dostrzec na 
³¹kach po pó³nocnej stronie Goœciñca 
ró¿nice w wysokoœciach terenu w 
miejscu dawnych sadzawek. Z 20 
zbiorników najlepiej do naszych 
czasów zachowa³y siê te najdalej 
wysuniête na pó³nocny-zachód, 
których groble usiane s¹ ¿ydowskimi 
nagrobkami. 

Jeden z najwiêkszych i najlepiej zachowany na Podlasiu. Wyj¹tko-
wy mo¿e nawet w Europie. Kirkut na groblach sadzawek Zygmun-
ta Augusta jest jedynym namacalnym œladem po knyszyñskich 
¯ydach, jednoczeœnie to ostatni relikt królewskiego dworu. Ca-
³oœæ zaniedbana i raczej niedoceniana tworzy zabytek niezwyk³y

Bezcenny kirkut 
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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Sadzawki te – cenny ele-
ment komponowania przestrzeni 
wed³ug renesansowej estetyki – s¹ 
jedyn¹ pozosta³oœci¹ knyszyñskiej 
rezydencji Zygmunta Augusta. 
Umiejscowienie wokó³ nich cmen-
tarza paradoksalnie zapobieg³o ich 
rozoraniu i rozparcelowaniu. Je-
dnoczeœnie dziêki temu, ¿e kirkut 
le¿a³ w³aœnie tu – poza miastem, na 
terenie trudnodostêpnym – pozo-
sta³ niemal nienaruszony. Dwa 
zabytkowe elementy ocali³y siê na-
wzajem tworz¹c miejsce niezwykle 
cenne z punktu widzenia historii     
i architektury krajobrazu. Cmen-
tarz ¿ydowski po³o¿ony na XVI-
wiecznych groblach mo¿na uznaæ 
za wyj¹tkowy w skali ogólnopol-
skiej, a nawet europejskiej.

Pocz¹tki cmentarza
Dzieje kirkutu w Knyszynie opisaæ 
nie jest ³atwo. Ksiêga ¿ydowskiego 
bractwa pogrzebowego Chewra 
Kadisza ju¿ nie istnieje, II wojny 
œwiatowej nie przetrwa³y najstarsze 
¿ydowskie ksiêgi metrykalne czy 

jakakolwiek dokumentacja kahalna 
(Dokumentacja..., s. 17). Korzystaæ 
mo¿emy jedynie za szcz¹tkowych 
informacji i wypisów. 

W XVI-XVII w. ¯ydów w 
Knyszynie nie by³o wielu, najwy¿ej 
kilka-kilkanaœcie rodzin. W tym 
czasie nale¿eli do œwietnie rozwijaj¹-
cej siê gminy wyznaniowej w 
Tykocinie, tam te¿ powinni chowaæ 
swoich zmar³ych. Niezale¿na gmina 
¿ydowska powsta³a w naszym mia-
steczku dopiero oko³o 1705 r. (pier-
wsza pisana wzmianka o bo¿nicy). 
Zdaniem historyka Anatola Le-
szczyñskiego by³o to zwi¹zane z d¹-
¿eniem starostów do o¿ywienia go-
spodarczego po wojnach II po³owy 
XVIII w. Zgoda na za³o¿enie kaha³u 
pozwoli³a na rozwój przedsiêbiorczej 
spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Byæ mo¿e 
zaraz potem starozakonni zaczêli 
grzebaæ zmar³ych na terenie zni-
szczonego ju¿ za³o¿enia dworskiego 
Zygmunta Augusta, bêd¹cego w 
zarz¹dzie knyszyñskich starostów 
(Leszczyñski A., 1980, s. 43, 67). 

Jeœli nie na pocz¹tku XVIII 
w., to na pewno ju¿ w po³owie tego 
stulecia pochówki na groblach 
odbywa³y siê za aprobat¹ w³adz 
miejskich. Oficjalne przyzwolenie na 
tê praktykê kaha³ otrzyma³ w 1786 r. 
Jego tekst, mo¿e na podstawie 
oryginalnych ksi¹g ¿ydowskich, albo 
raczej wypisów, których w 1939 r. 
dokona³ przed ich zniszczeniem Józef 
Piasecki, przytoczy³ ks. Kazimierz 
Cyganek, który pisze:  

„w ksiêdze zarz¹du cmentarnego 
Gminy ¯ydowskiej w Knyszynie, 
tzw. ‘Hewre Kadyszów’ dotycz¹cy 
pozwolenia grzebania ¯ydów na 

Teren grobli zajêtych przez 
cmentarz ¿ydowski 

Sadzawki na wschód od zabudowañ
dworskich Zygmunta Augusta

1

2
4

3

1   Goœciniec królewski
2   Droga do Wodzi³ówki
3   Pierwotna droga na cmentarz
4   Druga droga na cmentarz
5   Droga, któr¹ dziœ mo¿emy dojœæ na cmentarz

5
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groblach sadzawek królewskich na 
pierwszych stronach czytamy 
nastêpuj¹ce zarz¹dzenie: Zebrani 
mieszkañcy Knyszyna ̄ ydzi wspólno-
œci¹ aby ogrodzili mogi³ki swoje i 
myœli przedsiêwziêcia swego ¿¹daæ 
pozwala Zwierzchnoœæ Dworska 
przychylaj¹c siê do tej proœby, tak 
mieysca, jak z dawna by³o i te ogro-
dzenie i tym¿e grzebania siê dozwala. 
Dnia 14 Apryla 1786 r.  Kopecki — 
Gubernator i dalej wyjaœnia ten¿e 
Kopecki: poniewa¿ mieszkañcy 
knyszyñscy ¯ydzi z dawna na 
sadzawkach dworskich Knyszyna 
mogi³ki miane z dozwolenia dnia 14 
Apryla 1786 r. oko³o tych¿e mogi³ek 
parkanem dobrym ogrodzenie 
ponowili, przez co wygodne miejsce 
do grzebania zmar³ych swoich 
uczynili, a¿eby odt¹d ¿aden z Kny-
szyñskiego Pañstwa, b¹dŸ i Miasta 
czyli wprost mieszkaniec nie wa¿y³ siê 
szukaæ innego mieysca po cudzych 
pañstwach z op³aceniem wyznaczaj¹-
cym Zwierzchnoœæ Dworska Kny-
szyñska odt¹d nie zabrania, ale 
owszem, a¿eby tu ka¿dy nale¿¹cy, ja-
ko i z mniejszym kosztem grzeba³, a 
przez to i mieysce i siebie nie uszka-
dza³, nakazujê. Dnia 30 grudnia   
1787 r. Kopecki (Cyganek, K., s. 159)

Udostêpnienie terenu po-
zwoli³o gminie ¿ydowskiej z Kny-
szyna na pobieranie op³at z tytu³u po-
chówków i niewzbogacanie nadrzê-
dnego jej Tykocina. Tym samym 
knyszyñscy ̄ ydzi ca³kowicie unieza-
le¿nili siê od kaha³u w Tykocinie. 

Za³o¿enie
Nekropolia knyszyñskich ̄ ydów pod 
wzglêdem wielkoœci – po kirkutach w 

Bia³ymstoku, Krynkach i Sokó³ce – 
jest najwiêksz¹ na Podlasiu. Zajmuje 
2,8 ha, z czego po³owê stanowi¹ 
usiane macewami groble i nowy 
cmentarz, drug¹ po³owê – zag³êbie-
nia po sadzawkach. Teren history-
czny, objêty zainteresowaniem kon-
serwatorskim, siêga zaœ 3,5 ha 
(Dokumentacja..., s. 18).

Kirkut dziœ nie jest ogrodzo-
ny, ale nale¿y przypuszczaæ, ¿e przed 
II wojn¹ œwiatow¹ otacza³ go p³ot, na 
co wskazuje cytowane ju¿ zarz¹dze-
nie gubernatora Kopeckiego. Dzieli 
siê na dwie czêœci: star¹, sprzed    
1750 r. oraz now¹, z lat 30 XX w. No-
wy fragment kirkutu za³o¿ono, gdy 
wszystkie wolne miejsca na groblach 
zosta³y zajête lub wczeœniej wyku-
pione. Pocz¹tkowo mia³ siê znajdo-
waæ na Górze Królowej Bony, lecz 
katolicy uprzedzili ludnoœæ ¿ydo-
wsk¹ i ustawili tam w 1925 r. krzy¿ 
(Cyganek, K., s. 27). Ostatecznie 
zaczêto chowaæ starozakonnych nie-
opodal starego cmentarza (najstarszy 
nagrobek tej czêœci pochodzi z 1933 
r., najm³odszy z prze³omu lat 1936-
1937). Jednoczeœnie, do oko³o 1939 
r., zape³niano wczeœniej „zarezerwo-
wane” place na cmentarzu starym.

Obok nowej czêœci znajduje 
siê zbiorowa mogi³a kilkudziesiêciu 
knyszyñskich ¯ydów zamordowa-
nych przez hitlerowców w 1942 r.

Droga na cmentarz
Pierwsza droga dojazdowa do 
cmentarza bieg³a prostopadle do 
Goœciñca. Wed³ug zanotowanej 20 lat 
temu relacji Heleny Wandalowej 
przestano jej u¿ywaæ, po tym, jak 
dokonano na niej pochówku ¯yda 
Kwasika, który odebra³ sobie ¿ycie na 



HISTORIA

26

szubienicy. Od tego czasu na kir-kut 
chodzono ju¿ nieistniej¹c¹ drog¹ 
prostopad³¹ do traktu Knyszyn–        
– Wodzi³ówka (mniej wiêcej na jej 
wysokoœci ustawiono drogowskaz na 
cmentarz). Dziœ na kirkut najwygo-
dniej jest dotrzeæ drog¹ biegn¹c¹ 
kilkanaœcie metrów dalej, prowa-
dz¹c¹ do opuszczonego gospodars-
twa przy nowym cmentarzu.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ 
przy drogach dojazdowych do 
cmentarza istnia³ domek stró¿a, 
najpierw w czêœci po³udniowo-
wschodniej,  potem pó³nocnej 
(Dokumentacja..., s. 18).

Na kirkucie nigdy nie 
wytyczono alejek, gdy¿ ich funkcjê 
pe³ni³y same groble. Zmar³ych 
chowano wzd³u¿ nich, jednak bez 
wyraŸnie zaznaczonego porz¹dku 
chronologicznego. Trudno ustaliæ, w 
którym miejscu zaczêto stawiaæ 
pierwsze nagrobki. Co prawda 
skupiska najstarszych macew 
znajduj¹ siê po zachodniej czêœci 
cmentarza, jednak miejsca te by³y 
póŸniej sukcesywnie zagospo-
darowywane kolejnymi mogi³ami w 
wyniku czego obok nagrobków 
najstarszych znajduj¹ siê równie¿ 
nagrobki o kilkadziesi¹t lat m³odsze 
(Dokumentacja..., s. 23-24).

Niezdewastowany...
Wed³ug specjalistów, knyszyñski jest 
najlepiej zachowanym cmentarzem 
¿ydowskim Bia³ostocczyzny. Choæ 
nie ominê³y go wojenne i powojenne 
kradzie¿e to jego historyczn¹ wartoœæ 
podnosi fakt, i¿ nigdy nie zosta³ bru-
talnie zdewastowany (Dokumenta-
cja..., s. 19). Œledz¹c powojenne losy 
cmentarzy ¿ydowskich jest to, co 

trzeba z przykroœci¹ stwierdziæ, 
wyj¹tkowe.

1500 ¯ydów – u¿ytkowni-
ków kirkutu – zniknê³o z Knyszyna 
niemal w ci¹gu jednego dnia. 
Wiêkszoœæ z nich hitlerowcy wywie-
Ÿli do obozu zag³ady w Treblince. 74 
zamordowali w Knyszynie. Ci, 
którzy cudem prze¿yli, wyjechali za 
granicê. Cmentarz szybko zdzicza³. 
To oraz fakt, ¿e by³ po³o¿ony za 
miastem najprawdopodobniej ocali³o 
go przed zorganizowanym pl¹drowa-
niem (choæ z drugiej strony mo¿na 
stawiaæ teorie, ¿e w³aœnie po³o¿enie 
cmentarza poza zasiêgiem wzroku 
innych mieszkañców mog³o nêciæ 
potencjalnych grabie¿ców). 

...ale okradziony
Badacze szacuj¹, ¿e na cmentarzu w 
Knyszynie brakuje oko³o 20-30% 
macew (Dokumentacja..., s. 19). Nie 
ma w¹tpliwoœci, ¿e „zniknê³y” te 
najcenniejsze, ze szlachetnych mate-
ria³ów: granitu, marmuru czy piasko-
wca. A takie – du¿e i okaza³e na 
pewno by³y. Œwiadczy o tym zdjêcie z 
1946 r. bêd¹ce niegdyœ w zbiorach 
Cecylii Piaseckiej przedstawiaj¹ce 
mê¿czyznê siedz¹cego na nagrobku. 
Kamienna skrzynia z rzeŸbionymi 
ko³ami stoi do dziœ (nota bene 
wywrócona), ale po graniutowej 
du¿ej macewie nie ma œladu. 
 W czasie II wojny œwiatowej 
hitlerowcy zwykle dewastowali 
cmentarze ¿ydowskie u¿ywaj¹c p³yt 
nagrobnych chocia¿by do uk³adania 
chodników. Miejscowa ludnoœæ 
wykorzystywa³a obrobione macewy 
na przyk³ad do ostrza³ek czy budowy 
swoich nagrobków. Niestety nale¿y 
przypuszczaæ, chocia¿by na podsta-
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wie opisanego wy¿ej zdjêcia, ¿e do 
kradzie¿y na cmentarzu ¿ydowskim 
przyczynili siê lokalni mieszkañcy.

O braku najcenniejszych 
macew œwiadczy du¿a liczba 
betonowych przypór, które w³aœnie 
znajdowa³y siê przy najbardziej 
okaza³ych tablicach. Kilka skupisk 
cegie³ i zwalonego gruzu potwierdza-
j¹ istnienie znaczniejszych grobo-
wców.

Co pozosta³o
Skupiska najwczeœniejszych nagro-
bków zlokalizowane s¹ w zachodniej 
czêœci grobli, a najstarszy ze zidenty-
fikowanych pochodzi z 1807 r. 
(niejakiego Gimpela). Na cmentarzu 
starym pozosta³o do dziœ 620 macew  
i 66 przypór (zwykle betonowych 

wylewek), na nowym: 12 macew 
(kilka z przyporami) i 16 przypór 
(Dokumentacja..., s. 31). Przypory 
niegdyœ by³y zwieñczone macewami, 
a wielkoœæ tych „ogo³oconych” 
œwiadczy, ¿e by³y to te najwiêksze. 
Na starym cmentarzu granice kilku-
nastu mogi³ wyznaczaj¹ wci¹¿ œwie-
tnie widoczne kamienie-otoczaki. 

Niemal wszystkie nagrobki 
zwrócone s¹ tradycyjnie na wschód. 
Zdecydowana wiêkszoœæ to proste, 
oko³o 70-centymetrowe, macewy 
aszkenazyjskie z popularnego 
zlepieñca. Brak na nich misternych 
zdobieñ czy wyszukanych epitafiów.

Zwykle stelle opisuje skró-
cona inskrypcja hebrajska (jest tylko 
jeden nagrobek, najm³odszy, z 

Jedne ze starszych nagrobków: z lewej — rabina Katza i jego syna — 1829, 1831 r., z 
prawej: Chany Neitig i m³odzieñca (?) — 1825 r.  Wiosn¹, gdy zag³êbienia sadzawek 
wype³nia woda z roztopów (góra fotografii) doskonale widaæ granice grobli. 
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napisem polsko-hebrajskim) wed³ug 
schematu, jak w przyk³adzie:

T S
narzeczona Mariasza

córka Abrahama
Badszumczuski

2 Adar
roku 5699
T.N.S.B.H.

co po rozwiniêciu daje: „T[u] 
S[poczywa] narzeczona Mariasza / 
córka Abrahama / Badszymczuski 
[zmar³a]2[dnia] miesi¹ca Adar 
[luty-marzec] roku 5699 [1928] 
T.N.S.B.H [Niechaj jej dusza bêdzie 
mia³a udzia³ w ¿yciu przysz³ym]” 
(Karta ewidencyjna Nagrobek 
Mariaszy, nr 1478, WUOZ w 
Bia³ymstoku).

Najcenniejsze macewy
Kilkadziesi¹t macew nale¿y zaliczyæ 
do cennych przyk³adów sztuki 
kamieniarskiej. Szczególnie warto-
œciowe s¹ te wykonane z piaskowca   
i granitu (m.in. Sary Goni¹dzkiej z 
1880 r., Meira Grinszpana z 1932 r.). 
S¹ te¿ macewy wyró¿niaj¹ce siê 
rozmiarem (np. 120-centymetrowa 
rabinowej Lei Grinszpan z 1931 r., 
wysoka na 142 cm Szymona). Na 
odnotowanie zas³uguj¹ tak¿e te o 
oryginalnym kszta³cie. Oprócz 
najwczeœniejszych, niemal nie 
obrobionych kamieni, znajduj¹ siê tu 
szlifowane g³azy zakoñczone pó³ko-
liœcie, sto¿kowato, œciêtymi ³ukami, o 
cechach mauretañskich (Sorecha z 
1932 r.) czy o niespotykanych wciê-
ciach po bokach (wywrócony nagro-
bek Estery Epsztejn z 1928 r.). 

Uwagê przykuwaj¹ stelle 
wykonane szczególnie misternie, na 
przyk³ad z wykorzystaniem techniki 

wypuk³ej inskrypcji (m.in. Arona 
Jasionowskiego z 1934 r.). Na 
kilkudziesiêciu macewach kamienia-
rze wykonali symboliczne rysunki: 
od prymitywnych kwiatów i otoków 
(rabina Litmana z pocz¹tku XIX w., 
Szlomo z 1834 r.), przez czêste tabli-
ce Moj¿eszowe i Gwiazdy Dawida, 
po bardziej wyszukane: wieniec, 
b³ogos³awi¹ce d³onie, z³amane 
drzewo, ptak czy lew (jak na nagro-
bkach: Sary Orlañskiej, Abrahama z 
1913 r.) Na czêœci macew wci¹¿ mo-
¿na dostrzec pozosta³oœci farby, zwy-
kle czarnej, któr¹ wyró¿niano napisy. 
Na kilkunastu odnowiono je w 
ostatnich latach, w czasie wspólnych 
akcji m³odzie¿y z Polski i Izraela. 

Artyzm kilku macew wyra-
¿a siê tak¿e przez oryginalnoœæ in-
skrypcji, jak chocia¿by na nagrobku 
niejakiego Arie z 1880 r.:

Kirkut w Knyszynie 1946 r. Po okaza³ej 
granitowej macewie dziœ nie ma œladu
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„O la Boga dzieñ kary i nieszczêœcia / Nasze 
g³owy bolej¹ i dusze pe³ne goryczy / Dzisiaj 
zgas³y nasze oczy / Nad tym boleje nasze serce 
/ Czyje serce nie wyleje siê jak woda / w dniu 
kiedy jego dusza wznios³a siê do nieba / Ze 
strat¹ naszej s³awy upadliœmy na ziemiê / p³acz 
i ¿a³oba nape³ni³y nas / Spad³a nasza g³ówna 
ostoja / nasz uczciwy i cnotliwy ojciec opuœci³ 
nas / Nasz pe³en mi³oœci i rozumu nauczyciel / 
G³odnych nakarmi³ swoim chlebem / Nagich 
ubra³ szatami / Jego s³owa ludziom dogadza³y” 

(t³um C. Ecker; Karta ewidencyjna 
Nagrobek Arie, nr 1501, WUOZ).

Dziki-cenny drzewostan
Dziœ cech¹ cmentarza jest jego 
bardzo gêste zadrzewienie. Brak tu 
celowo nasadzanej roœlinnoœci, ale 
wiêkszoœæ z tej zieleni pamiêta 
tutejsze pogrzeby. Spoœród kilkuset 
drzew i samosiejów, wiek najstar-
szych siêga oko³o 170 lat. 

Na cmentarzu znajdziemy 
lipy, dêby, sosny, œwierki, brzozy, 
czeremchy, leszczyny, topole, wi¹zy, 
wierzby. 70 lat nieu¿ytkowania 

cmentarza doprowadzi³y do jego 
zdziczenia. Porastaj¹ce nekropoliê 
krzewy: malin, kruszyn, czarnego 
bzu czy chmielu, w okresie letnim 
bardzo utrudniaj¹ jego zwiedzanie. 

Nekropolia tysiêcy
Mo¿na szacowaæ, ¿e przez 200 lat na 
cmentarzu za miastem pochowano 
kilka tysiêcy osób. Ich miejsca 
spoczynku upamiêtniaj¹ nagrobki. 
Odczytaæ z nich mo¿na m.in. nazwi-
ska takie jak: £apszyc, Junowicz, 
Mankowski, Weinstein, Trakenbeg, 
Kulik, Oszenbach, Zuskowicz, Bur-
sztejn, Koehen, Czeslar, Brzeziñski, 
Zalmen, £oszowski, Litman, Rozen-
berg, Rozenblum, Goni¹dzki, Tra-
kenbeg, Zapasner, Suraski, Kanaciñ-
ski, Epsztejn, Kap³an, Wajnsztajn, 
Kraciñski, Cheifec, Katz, Jasio-
nowski, £opaciñski, Orsikowski, 
Grynszpan, S³odownik... (Karty 
ewidencyjne).
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dawna 
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dawna 
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droga (prostopad³a do 
drogi do Wodzi³ówki), 
któr¹ dziœ mo¿na 
dojœæ na cmentarz

    przypuszczalne miejsce zbiorowej mogi³y
    opuszczone gospodarstwo
    istniej¹ce do dziœ macewy i przypory
    nieistniej¹ce domy stró¿a

*

dawna 
sadzawka

¤

O
prac. na podst.: D

okum
entacja..; P

ogranicze L
itw

y....

•
•

•

n



30

HISTORIA

Chyba najpóŸniejsza z 
mogi³, zbiorowa, wci¹¿ pozostaje nie 
oznaczona.  Spoczêl i  w nie j  
knyszynianie, których 2 listopada 
1942 r. rano, w Rynku, rozstrzelali 
gestapowcy. Wœród ofiar by³y osoby 
próbuj¹ce uciec przed wywózk¹ 
(przyszykowano na ten dzieñ tran-
sport prowadz¹cy docelowo do Tre-
blinki), albo które nie chcia³y opuœciæ 
swoich domów i zginê³y na ich 
progach, jak piekarz Efraim Zapa-
sner. Naliczono wtedy 75 zw³ok, 
które zebrali so³tysi i pochowano 
przy nowej czêœci kirkutu, obok drogi 
i pola z mieszank¹ paszow¹ (Piasecki 
J., 1993, s. 112, Ho³da E, 1981, s. 81).

Wiêkszoœæ ¯ydów z Kny-
szyna zginê³a w Treblince. Zag³adê 
prze¿y³o oko³o 80. Wydarzenia te 
upamiêtni³a w 1964 r. tablica, która 

wczeœniej by³a umieszczona na 
budynku magistratu, a wkrótce, po 
dok³adnym ustaleniu miejsca mogi³y, 
stanie dok³adnie na niej.

•••

Knyszyñski koœció³, choæ na Podlasiu 
jeden z najstarszych, to wielokrotnie 
przebudowywany, postawiony z 
brakiem dba³oœci o szczególny 
artyzm, jest po prostu jedn¹ ze 
œwi¹tyñ, jaka istnieje w ka¿dej nieco 
wiêkszej miejscowoœci. Oprócz tego 
stoj¹ lamusy w Knyszynie i Kalinów-
ce oraz dom przy ul. Koœcielnej 6. 
Obiekty ciekawe, ale trudno nimi 
przyci¹gn¹æ wielu turystów. Niestety, 
oprócz historii ,  Knyszyn ma 
niewiele... 

Mo¿na zaryzykowaæ stwier-
dzenie, ¿e wci¹¿ szerzej nieodkryty 
cmentarz ¿ydowski jawi siê najcen-
niejszym zabytkiem Knyszyna. Raz 
jako pozosta³oœæ królewskiego za³o-
¿enia, dwa – jako miejsce spoczynku 
ludnoœci, która tak gwa³townie 
zniknê³a z s¹siedztwa naszych ojców 
i dziadów.

Warto podkreœliæ, ¿e dziœ, po 
„milcz¹cym” okresie PRL-u, historia 
polskich ¯ydów jest szczególnie 
chêtnie badana, istnieje szeroka 
fascynacja t¹ spo³ecznoœci¹, a nawet 
swego rodzaju moda na odkrywanie 
judaików. Niewielki Knyszyn, który 
mo¿e pochwaliæ siê cennym kirku-
tem i raczej tolerancyjnymi mie-
szkañcami, ba nawet Sprawiedli-
wymi wœród Narodów Œwiata 
powinien w³¹czyæ siê w ów nurt.

Warto, by ten przekaz o nas 
— a jest na to ogromna szansa — 

Nagrobek Rozenbluma (1935 r.) z cieka-
wym, wypuk³ym reliefem gwiazdy Da-
wida oraz imienia i nazwiska zmar³ego
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wyszed³ w Polskê. Byæ mo¿e tak¹ 
okazj¹ bêdzie uroczyste upamiêtnie-
nie 70. rocznicy zag³ady knyszyñ-
skich ¯ydów? Inicjatywê w tej 
sprawie pozostawiam ju¿ w³adzom 
Knyszyna... 

ESD 

Najwa¿niejsze Ÿród³a i literatura:
Ho³da E., Przetrwaæ siebie, Warsza-
wa 1981;
Karty ewidencyjne nagrobków na 
cmentarzu ¿ydowskim w Knyszynie 
(WUOZ w Bia³ymstoku);
Leszczyñski A., ̄ ydzi Ziemi Bielskiej 
od po³owy XVII w. do 1795 r.; 
Wroc³aw 1980;

Maroszek J., Pogranicze 
Litwy i Korony w planach 
króla Zygmunta Augusta, 
Bia³ystok 2000;
Maroszek J., Wiœnie-
wska-Plichta I., Wiœnie-
wski T., Dokumentacja 
ewidencyjna cmentarza 
¿ydowskiego w Knyszy-
nie ,  Bia³ystok 1990 
(WUOZ w Bia³ymstoku);
Piasecki J., Ekstermina-
cja ¯ydów, w: Bia³ostoc-
czyzna 1993, nr 3 (31), s. 
111-112.

Po³o¿enie kirkutu w Knyszynie na królewskich 
sadzawkach mo¿na uznaæ za jedne z najoryginalniej-
szych, nawet w Europie. Powy¿ej: cmentarz ¿ydo-
wski u podnó¿a ruin zamku Beckov na S³owacji 
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W odpowiedzi na list Pana Zdzis³awa 
Zabielskiego z dnia 27.07.2011 r. 
Redakcja „Nowego Goñca Knyszyñ-
skiego” przeprasza Pana Zdzis³awa 
Zabielskiego za opublikowanie w 
numerze 5/2011, bez jego zgody, listu z 
dnia 24 lutego 2011 r. bêd¹cego, zdaniem 
autora, prywatn¹ korespondencj¹ do 
Krzysztofa Bagiñskiego, zastêpcy 
burmistrza Knyszyna (zaadresowan¹ na 
Urz¹d Miejski w Knyszynie).

Ponadto informujemy, i¿ 
publikuj¹c list Pana Zdzis³awa Zabiel-
skiego (z drobnymi zmianami redakcyj-
nymi) nie mieliœmy zamiaru oœmieszenia 
jego Autora a jedynie przedstawienie 
naszym czytelnikom wa¿nych aspektów 
historii ziemi knyszyñskiej.

Podajemy oryginalne brzmie-
nie punktu drugiego listu z 24.02.2011 r.:
„2. Str. 8 – cerkiew cmentarna obrz¹dku 
prawos³awnego przy ul. Tykockiej 
niestety ju¿ nie istnia³a po II wojnie 
œwiatowej. Zosta³a wczeœniej, bo w 
warunkach ostrej zimy lat 1939/40, roze-
brana na cele opa³owe przez wyzwoliciel-
sk¹ Armiê Czerwon¹.”

  KRZYSZTOF BAGIÑSKI
  redaktor naczelny

Do zamieszczonych w poprzednim 
numerze „Goñca” relacji z obchodów Dni 
Knyszyna wkrad³ siê b³¹d. Kierownikiem 
Bia³ostockiego Muzeum Wsi jest 
oczywiœcie Artur Gawe³. Przepraszamy.

REDAKCJA
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TERESA DUBICKA

ie wystarczy³aby gruntowna 
wiedza na temat malarstwa NFrancisca Goli, znajomoœæ 

biografii artysty, wra¿liwoœæ na 
sztukê i umiejêtnoœæ interpretacji 
jego dzie³.

Jacka Dehnela, autora 
powieœci „Saturn”, zainspirowa³a 
praca Juana José Janquery o 
Czarnych obrazach. Z ksi¹¿ki tej 
jednoznacznie wynika, ¿e autorem 
monumentalnego cyklu fresków, 
znajduj¹cych siê w tzw. Domu 
G³uchego pod Madrytem, jest kto 
inny. Prawdopodobnie syn Francisca 
Goi, Javier, o którym biografowie 
najczêœciej milcz¹, gdy¿ pozosta³y po 
nim nader sk¹pe informacje. 

Trzej  monologizuj¹cy 
bohaterzy-narratorzy to Francisco 
Goya, jego syn Javier i Mariano, 

wnuk wielkiego Goi. Sugestywny 
podtytu³ „Saturna”: „Czarne obrazy z 
¿ycia mê¿czyzn z rodziny Goya”, jak 
zapowiada autor jest „kluczem do 
tego, co zdarzy³o siê miêdzy 
Francisco, Javierem i Mariano, a co 
do dziœ zdarza siê w niejednej 
patriarchalnej rodzinie”.

Z kart powieœci wy³ania siê 
obraz skomplikowanych relacji 
rodzinnych — dziwnej pl¹taniny 
mi³oœci,  nienawiœci,  pogardy               
i fascynacji, wielkodusznoœci za-
pêtlonej z zazdroœci¹ i zawiœci¹.

Wielki Goya. Mê¿czyzna o 
imponuj¹cej posturze, nieposkromio-
nym apetycie na wszystkie zmys³owe 
przyjemnoœci, genialny artysta, tytan 
pracy. Zrêcznie lawiruj¹cy w 
niespokojnych, niepewnych czasach. 
Gdy Hiszpania wstrz¹sana by³a 

Trzy 

monologi, 

czyli œwiat wed³ug 
Francisca, Javiera, 
Mariano
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kolejnymi paroksyzmami wojen, 
powstañ, buntów, przewrotów — on 
s³u¿y kolejnym w³adcom. Stwierdza: 
„Malarz nie jest od tego, ¿eby obieraæ 
króla, rozdzielaæ maj¹tki, sprawowaæ 
w³adzê, kierowaæ wojskami — 
w³adza jego […] ogranicza siê do 
kilku ³okci pobielonego p³ótna, na 
którym maluje potê¿niejszych od 
siebie […]”. ¯yciowy konformizm? 
Pewnie tak. Javier nawet nie próbuje 
ukryæ podziwu dla umiejêtnoœci ojca 
malowania i  b³yskawicznego 
przemalowywania obrazów. Tak by 
spodoba³y siê „ma³ym ludziom 
przyssanym do sutka w³adcy”.

Jego najbli¿si nigdy nie 
poznali smaku nêdzy, nawet poczucia 
niepewnoœci, gdy¿ Francisco „by³ jak 
ma³a menniczka z ci¹g³ym dostêpem 
do kruszcu”.

Ma³y Javier przyszed³ na 
œwiat przy ulicy (nomen omen) 
Rozczarowania. Jego starsze rodzeñ-
stwo, bracia i siostry, zmarli we wcze-
snym dzieciñstwie. Ch³opiec nie 
spe³nia³ oczekiwañ i aspiracji ojca. 
Byli diametralnie ró¿nymi osobowo-
œciami. Król ¿ycia, sybaryta, folguj¹-
cy swym nieposkromionym ¿¹dzom i 
milcz¹cy zamkniêty w sobie, sk³onny 
do depresji Javier. Uciekaj¹cy przed 
spojrzeniami ojca, wyra¿aj¹cymi 
najpierw rozczarowanie, potem ju¿ 
tylko pogardê. Ta „zimna ryba”, 
„pusta skorupa”. Odczuwaj¹cy 
powinowactwo dusz tylko z matk¹, 
te¿ zepchniêt¹ na margines ¿ycia.

Talent malarski kie³kowa³ w 
nim, ale jak anemiczne pêdy roœliny, 
przyciœniêtej kamieniem. Rysunki 
syna Francisco poprawia „obc¹”        
i „ostr¹” kresk¹. Niszczy ich „piêkno 

i wdziêk”, „g³adkoœæ i urok”. Ojciec   
i syn, ale odmienne osobowoœci w 
dwie ró¿ne estetyki. 

Dopiero œmieræ starego 
Francisca uwolni³a Javiera od 
przyt³aczaj¹cej obecnoœci ojca.

Zadziwia j¹co  szybko,  
sprawnie i umiejêtnie zabezpiecza 
maj¹tek, uniemo¿liwiaj¹c roszczenia 
wieloletniej kochanki ojca Leokadii i 
ich nastoletniej córki.

Ma œwiadomoœæ, ¿e scheda 
po ojcu to bêdzie wiecznie bij¹ce 
Ÿród³o, z którego czerpaæ bêd¹ Javier 
i Gumersinda, i Marino i Concepción, 
i ich dzieci…

I jeszcze Mariano, wnuk 
geniusza. Ubóstwiany przez dziadka 
Marianito. Jeœli chcemy okreœliæ 
stopieñ podobieñstwa mówimy, ¿e 
niedaleko pada jab³ko od jab³oni. 
Anglicy powiadaj¹ od³amek ze 
starego kamienia. Wnuk Goi by³ 
rzeczywiœcie maleñkim od³amkiem. 
Zabezpieczony materialnie przez 
zapobiegliwego dziadka, po prostu… 
korzysta z bogactwa. Marianito to 
modny panicz, dandys, rozmi³owany 
w „piêknym ¿yciu snob”. Pogardza 
Hiszpani¹, Madryt to „prowincja 
Pary¿a”. Tylko srebrne reale i z³ote 
escudo nie s¹ staroœwieckie.

Przymyka oczy na krê-
tactwa ojca. Po jego œmierci to on 
zostanie szafarzem pamiêci wielkie-
go Goi. Srebrnym scyzorykiem 
skruszy ostatni podpis Javiera na 
fresku przedstawiaj¹cym Saturna. 
Jedno poci¹gniêcie srebrnego ostrza 
zetrze pamiêæ o Javierze Goi i jego 
krótkotrwa³y triumf nad ojcem.

•
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adanie, które wyznacza nam 
wiara, a które dotyczy Zodkrywania Boga i radoœci 

¿ycia w przyjaŸni z Nim, domaga siê 
troski o nasze wnêtrze. Nasz œwiat 
wewnêtrznych wartoœci, wra¿liwoœæ 
na bodŸce duchowe i prawdziwe 
piêkno, s¹ przytêpiane przez pseudo-
wartoœci, które p³yn¹ z zewn¹trz. 
Dziœ w sposób szczególny, gdy 
doœwiadczamy kryzysu wraz z ca³ym 
œwiatem, gdy coraz wiêcej w nas 
niepokoju i lêku o przysz³oœæ, 
równoczeœnie œwiat wartoœci i 
potrzeba bliskoœci Boga schodz¹ na 
dalszy plan. Cz³owiek walczy o 
materiê.

Otrzymaliœmy jednak ¿ycie 
od Boga jako wielki skarb i 
powinniœmy uczyæ siê nim cieszyæ. 
Pierwsz¹ i zasadnicz¹ postaw¹ 
wzglêdem Stwórcy powinna byæ 
radoœæ z ¿ycia i uwielbianie Go za ten 
najcenniejszy z ziemskich darów. 
Wszelkie ¿yciowe drogi, realizowa-
nie powo³ania, które otrzymaliœmy 
od Boga, bêdzie szar¹ i smêtn¹ 
rzeczywistoœci¹, jeœli na niej nie 
odnajdziemy radoœci i sensu w tym, 
co nas spotyka, jeœli na tej drodze nie 

odnajdziemy Chrystusa, który sta³ siê 
cz³owiekiem po to, by byæ z nami w 
codziennej rzeczywistoœci. Trzeba 
wiêc, byœmy uczyli siê cieszyæ z 
drobnych chwil, które prze¿ywamy, 
ze spotkania z ludŸmi, którzy prze-
cie¿ tak samo jak my doœwiadczaj¹ 
licznych problemów i tak jak my 
podlegaj¹ przemijaniu. W piosence 
pt: „Ma³e rzeczy”, Sylwia Grze-
szczak œpiewa takie oto s³owa: „Cie-
szmy siê z ma³ych rzeczy, bo wzór na 
szczêœcie w nich zapisany jest…”. 
Jeœli bowiem nie potrafimy cieszyæ 
siê z drobnych rzeczy, to tak napra-
wdê nic nas nie bêdzie w stanie 
uszczêœliwiæ. Bêdziemy goniæ wiatr, 
po drodze gubi¹c ulatuj¹ce do 
wiecznoœci chwile, w których 
moglibyœmy cieszyæ siê ¿yciem.

Wszystko rozgrywa siê na 
p³aszczyŸnie naszego wnêtrza i od 
jego g³êbi i wra¿liwoœci zale¿y 
patrzenie na ¿ycie. Tegoroczne 
wakacje nie obdarzy³y nas zbyt 
s³oneczn¹ pogod¹, ale to w jaki 
sposób patrzyliœmy na to, co nas 
spotyka, œwiadczy o naszym wnê-
trzu. Podczas jednego z programów 
dziennikarka prowadzi³a wywiad      

Opaliæ siê 

wewnêtrznie…
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z ludŸmi na temat planów wakacyj-
nych oraz sposobów radzenia sobie z 
brzydk¹ pogod¹. Podczas wywiadu 
zatrzymuje parê m³odych ludzi i 
stawia pytanie: „Jak pañstwo radz¹ 
sobie z tak niesprzyjaj¹c¹ aur¹?”. 
Wówczas ch³opak odpowiada: 
„Proszê pani, pogoda jest jaka jest, 
ale nam to nie przeszkadza. Jeœli ktoœ 
ma bogate ¿ycie wewnêtrzne, zawsze 
odnajdzie radoœæ i sposób, by cieszyæ 
siê i tak¹ pogod¹ i m¹drze spêdziæ 
c zas” .  Zachwyc i ³ a  mn ie  t a  
odpowiedŸ. Myœlê, ¿e dziewczyna 
by³a dumna z takiej odpowiedzi 
swojego ch³opaka. Da³o mi to du¿o 
do myœlenia. 

Tak czêsto kwêkamy i 
marudzimy, a przecie¿ prawdziwa 
radoœæ nie jest zwi¹zana z zewnê-
trznym blichtrem. Mo¿na le¿eæ na 
pla¿y i opaliæ siê na czekoladê, ale 
czy to bêdzie Ÿród³em szczêœcia? 
Mo¿na byæ m³odym i urodziwym, ale 
czy to da pe³niê szczêœcia? Mo¿na 
posiadaæ znaczne mo¿liwoœci 
finansowe, rozwijaæ firmê, ale czy to 
nape³ni serce cz³owieka szczêœciem? 
Z pewnoœci¹ nie! Bêdzie to bardzo 
p³ytka i krótkotrwa³a radoœæ. 
Prawdziwe bowiem szczêœcie 
wyp³ywa z wnêtrza cz³owieka, a jego 
Ÿród³em jest bliskoœæ Boga. Tylko On 
jest w stanie uchroniæ nas przed 
pustk¹ ¿ycia i parali¿uj¹cym 
pesymizmem. Tak jak wystawiamy 
nasze cia³a, by opali³y siê promie-
niami s³oñca, tak trzeba, by nasze 
wnêtrze by³o opalane powiewem 
obecnoœc i  Ducha  Œwiê tego .  
Powinniœmy je opalaæ trwaj¹c w 
milczeniu przed Najœwiêtszym 
Sakramentem i ws³uchuj¹c siê w 

cichy szept Boga, przekonuj¹cego 
nas o tym, ¿e jesteœmy dla Niego kimœ 
najwa¿niejszym, ¿e pragnie dla nas 
prawdziwego szczêœcia, nie zawsze 
zgodnego z naszym zamys³em, ¿e s¹ 
wartoœci wa¿niejsze, ni¿ powierzcho-
wnoœæ œwiata, ¿e nigdy nie pozostaje-
my sami z naszymi lêkami o przy-
sz³oœæ, bo On jest Bogiem wszech-
mocnym – Panem ¿ycia i œmierci. 
Nasze wnêtrze mo¿emy opalaæ 
podczas Eucharystii, gdy œwiadomie 
w Komunii œw. przyjmujemy 
Chrystusa i podczas sakramentu 
pokuty, w czasie którego doœwia-
dczamy przebaczaj¹cej mi³oœci Boga 
i wyciszamy kot³uj¹ce siê myœli. 
Mo¿emy je wystawiaæ ma blask 
Bo¿ej prawdy siêgaj¹c po tekst Pisma 
œw., czy dobrej lektury wartoœciowej 
ksi¹¿ki. 

Szukajmy wiêc prawdziwe-
go S³oñca, którym jest ¿ywa obe-
cnoœæ Boga, a piêkno opalenizny 
wewnêtrznej bêdzie widoczne na 
naszych twarzach. 

•



Jury oceniaj¹ce przygotowane na konkurs knysze

Uczestniczki konkursu

W trakcie imprezy odby³ siê pokaz jazdy konnej i tradycyjnych strojów

Fot. Agnieszka Wysocka
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