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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 ceny!

www.okla.net.pl

CENTRUM
HANDLOWE

 
 MEBLE

  SPRZÊT AGD I RTV 

  ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 
ul. Szkolna 4, 19-120 Knyszyn
tel. 85 71 67 522

Czynne:
poniedzia³ek – pi¹tek: 8.00 – 17.00
sobota: 8.00 – 15.00

ZAPRASZAMY

? 

?
?

Sk lep zna jdu je  s ie  

za „B iedronka”‘
‘
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AKTUALNOŒCI

Zwrot podatku od ceny 

oleju napêdowego
Jeszcze do 31 marca mo¿na sk³adaæ 
wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napêdo-
wego wykorzystywanego do produ-
kcji rolnej, zakupionego w okresie od 
1.09.2010 r. do 28.02.2011 r.

Wnioski mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie 
Miejskim w Knyszynie, pokój nr 13. 

•
Rada so³ecka w Wojtówcach
Po powtórzonych wyborach do rady 
so³eckiej w Wojtówcach, wójtem wsi 
zosta³a Joanna Luiza Bekliesz-
Siwiec. W sk³ad rady so³eckiej weszli 
zaœ: Stanis³aw Mnich, Rafa³ Szypcio, 
Andrzej Mnich oraz Krzysztof 
Mnich.                                              •

Mini-centrum rekreacji 

w Zofiówce
Fundusz so³ecki, czyli pieni¹dze ze 
œrodków naszej Gminy, o których 
przeznaczeniu samodzielnie decydu-
j¹ poszczególne wsie zosta³ atrakcyj-
nie spo¿ytkowany w Zofiówce. Z 
inicjatywy mieszkañców, w trzech 
salach dawnej szko³y utworzono 
miejsce aktywnego wypoczynku i 
rekreacji. Zakupiono sprzêt do 
æwiczeñ, m.in. rower treningowy, 
atlas, przyrz¹dy gimnastyczne czy 
worki treningowe. Mo¿na tam tak¿e 
pograæ w bilard (zdjêcie powy¿ej).

Ze sprzêtu codziennie, po 
po³udniu, chêtnie korzysta m³odzie¿ 
szkolna, ale i doroœli mieszkañcy 
Zofiówki ze swoimi pociechami.

                                       •



5

AKTUALNOŒCI

5 marca Knyszyñski Oœrodek Kultury  
zorganizowa³ karnawa³owy bal 
seniora. We wspólnej zabawie wziê³o 
udzia³ oko³o 70 osób. Bawiono siê 
przy muzyce rozrywkowej, specjal-
nie na tê okazjê przygotowanej przez 
zespó³ z Bia³egostoku. 

W przerwach zabawy wyst¹-
pi³a moniecka kapela Wrzosy. 
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ wieczoru by³ 
pokaz tañca cygañskiego. 

Zdjêcie z balu poni¿ej. 
Wiêcej fotografii mo¿na zobaczyæ na 
www.kok.knyszyn.pl.

•

Bal seniora
w KOK

Op³aty za u¿ytkowanie 

wieczyste
nieruchomoœci
Urz¹d Miejski w Knyszynie zawia-
damia o obowi¹zku wnoszenia op³at 
rocznych z tytu³u u¿ytkowania 
wieczystego nieruchomoœci. 
Termin wnoszenia op³at, wysokoœæ 
op³at oraz numer konta bankowego 
nie uleg³y zmianie:

Ä Termin: do 31 marca
Ä Numer konta: PBS Knyszyn
11 8076 0001 0000 1209 2000 0010

W przypadku pytañ, nale¿y konta-
ktowaæ siê z Referatem Infrastru-
ktury i Promocji Gminy Urzêdu Miej-
skiego w Knyszynie, pokój nr 11,    
tel. 85 727 99 85.                               •
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AKTUALNOŒCI

Za poœrednictwem Stowarzyszenia 
Królewski Goœciniec Podlasia mo-
¿na sk³adaæ wnioski (do 12 kwietnia) 
o przyznanie dofinansowania w 
ramach trzech dzia³añ:
• wdra¿anie Lokalnych Strategii 
Rozwoju dla ma³ych projektów 
(limity  œrodków: 129 736  z³);
• tworzenie i rozwój mikroprzed-
siêbiorstw (limity dostêpnych œrod-
ków: 100 000  z³);
• ró¿nicowanie w kierunku dzia³al-
noœci nierolniczej.

Wnioski wraz za³¹cznikami w 3 egz. 
(orygina³ + 2 kopie) oraz w wersji 
elektronicznej nale¿y sk³adaæ osobi-
œcie w biurze Stowarzyszenia Króle-
wski Goœciniec Podlasia w Dobrzy-
niewie Du¿ym, ul. Bia³ostcka 23.

Szczegó³owe informacje nt. 
mo¿liwoœci sk³adania wniosków, w 
tym kryteria wyboru operacji i wykaz 
niezbêdnych dokumentów wraz z 

formularzem wniosku o przyznanie 
pomocy, dostêpne s¹:
• na stronach internetowych: Stowa-
rzyszenia Królewski Goœciniec 
Podlasia:

w zak³adce „Konkursy i przetargi” 
oraz Urzêdu Marsza³kowskiego 
Województwa Podlaskiego:

w zak³adce 
„Program Rozwoju Obszarów na lata 
2007-2013”
• w siedzibach: Stowarzyszenia Kró-
lewski Goœciniec Podlasia, przy       
ul. Bia³ostockiej 23 w Dobrzyniewie 
Du¿ym, tel. 85 71 97 811, 660 374 
995; fax. 85 71 97 811, e-mail:

 
oraz w Urzêdzie Marsza³kowskim 
Województwa Podlaskiego, w De-
partamencie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, ul. Kleeberga 20, 15-691 
Bia³ystok.

W zwi¹zku z og³oszeniem naboru 
wniosków o dofinansowania Stowa-
rzyszenie zorganizowa³o cykl 
spotkañ z mieszkañcami.

W sobotê 5 marca spotkanie 
odby³o siê w Urzêdzie Miejskim w 
Knyszynie. Uczestniczy³o w nim 19 
osób z naszej gminy zainteresowa-
nych pozyskiwaniem œrodków 
(zdjêcie obok). Podobne spotkania 
odby³y siê tak¿e w Koziñcach oraz w 
Jasionówce.

www.krolewskigosciniecpodlasia.pl

www.wrotapodlasia.pl 

krolewskigosciniecpodlasia@wp.pl

Stowarzyszenie Królewski Goœciniec Podlasia:

Mo¿na sk³adaæ wnioski o 
dofinansowanie

RED
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W kwietniu rozpoczyna siê

Narodowy Spis Powszechny
Od 1 kwietnia do koñca czerwca 
przeprowadzany bêdzie w ca³ej 
Polsce — oczywiœcie w naszej 
gminie tak¿e — Narodowy Spis 
Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ.

Osoby przekazuj¹ce dane w 
ramach spisu musz¹ udzielaæ œcis³ych 
i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi. 
Wszystkie zbierane i gromadzone w 
spisie informacje s¹ poufne — bêd¹ 
podlegaæ szczególnej ochronie taje-
mnic¹ statystyczn¹.

Rachmistrzowie (w gminie 
Knyszyn 3 osoby) bêd¹ nosiæ w wi-
docznym miejscu identyfikator ze 
zdjêciem, imieniem i nazwiskiem, 
pieczêci¹ urzêdu statystycznego oraz 
piecz¹tk¹ imienn¹ i podpisem 
dyrektora urzêdu. To¿samoœæ 
rachmistrza mo¿na potwierdziæ 
dzwoni¹c na infoliniê NSP 2011.

W pierwszej po³owie marca 
rachmistrzowie ju¿ przeprowadzili 
obchód przedspisowy. Na pocz¹tku 
lipca, w niektórych domach zostanie 
telefonicznie przeprowadzony spis 
kontrolny, sprawdzaj¹cy prace 
rachmistrzów.

Spis bêdzie realizowany metod¹ mie-
szan¹, tj. z wykorzystaniem syste-
mów informacyjnych oraz zebranych 
danych, w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
• pobranie danych z systemów 
informacyjnych
• samospis internetowy, polegaj¹cy 
na zaakceptowaniu lub korekcie 
danych pozyskanych z systemów 
informacyjnych (01.04 – 16.06);

• wywiad telefoniczny przeprowa-
dzony przez ankietera statystycznego 
(08.04 – 30.06);
• wywiad przeprowadzony przez 
rachmistrza spisowego z wykorzysta-
niem przenoœnego urz¹dzenia 
elektronicznego (08.04 – 30.06).

Samospisu bêdzie mo¿na dokonaæ 
poprzez wype³nienie formularza 
zamieszczonego na stronie:

 lub 
Wybieraj¹c zak³adkê „Formularze 
spisowe”, po wpisaniu loginu i has³a 
na ekranie pojawi siê formularz 
czêœciowo wype³niony danymi ze 
Ÿróde³ administracyjnych. Logowa-
nie do aplikacji samospisu odbywaæ 
siê bêdzie poprzez podanie numeru 
PESEL oraz has³a. Po zalogowaniu 
siê nale¿y przyst¹piæ do wype³niania 
formularza spisowego.

Szczegó³owe informacje na 
temat Narodowego Spisu Powsze-
chnego 2011 mo¿na znaleŸæ na 
stronach:  oraz 

www.spis.gov.pl

www.spis.gov.pl

www.stat.gov.pl. 

www.stat.gov.pl.                              RED
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EDUKACJA

„PowódŸ, po¿ar, dniem czy noc¹ — 
stra¿ przychodzi ci z pomoc¹” — to 
has³o Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y 
organizowanego przez Komendê 
G³ówn¹ Stra¿y Po¿arnej przy wspó³-
pracy z Wydzia³ami Zarz¹dzania 
Kryzysowego Urzêdów Wojewó-
dzkich. Celem konkursu by³a eduka-
cja dzieci i m³odzie¿y w zakresie 
zachowania bezpieczeñstwa w mo-
mencie wystêpowania wszelkiego 
typu zagro¿eñ. 

Konkurs by³ podzielony na 4 grupy:
I – m³odsza – uczniowie 6-8-letni
II – œrednia – uczniowie 9-12-letni
III – starsza – uczniowie 13-16 letni
IV – uczniowie niepe³nosprawni.

Gminne eliminacje do konkursu 
odby³y siê 21 lutego. Wziêli w nich 
udzia³ uczniowie z Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Knyszynie i 
Zespo³u Szkó³ w Kalinówce 
Koœcielnej. Ogó³em do konkursu 
zg³oszono 47 prac. 

„PowódŸ, po¿ar, dniem czy noc¹ — stra¿ 
przychodzi ci z pomoc¹”

Konkurs plastyczny 
dla uczniów

URSZULA PU£AWSKA
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EDUKACJA

Komisja konkursowa za-
kwalifikowa³a do etapu powiatowe-
go prace nastêpuj¹cych uczniów (wg 
zajmowanych miejsc):
GRUPA I: 
I – Paulina Dubicka – Przedszkole w 
Knyszynie
II – Konrad Dani³owski – Przed-
szkole w Knyszynie
III – Justyna Rafa³owska - Przed-
szkole w Knyszynie
IV – Julita Snarska – SP w Knyszynie
V – Natalia Paszko – SP w Knyszynie
GRUPA II:
I – Joanna Mas³owska – SP Knyszyn
II – Julian Iwanicki – SP Knyszyn
III – Natalia P³aszczyk – SP Knyszyn
IV – Weronika Jurgiel – SP w Kali-
nówce Koœcielnej

V – Szczepan Bagan – SP w Kalinów-
ce Koœcielnej
GRUPA III:
I – Julia Skutnik – Gimnazjum w 
Kalinówce Koœcielnej
II – Jacek Dubicki – Gimnazjum w 
Kalinówce Koœcielnej
III – Zuzanna Jaromiñska – SP w 
Kalinówce Koœcielnej
IV – Paulina Olszyñska – Gimna-
zjum w Kalinówce Koœcielnej.

Wszyscy laureaci szczebla gmin-
nego zostaj¹ uhonorowani przez 
burmistrza Knyszyna nagrodami 
ksi¹¿kowymi.                                 

 •

Wrêczenie nagród w przedszkolu w Knyszynie. Zdjêcie obok i na tylnej ok³adce — 
przedsazkolaki z Knyszyna
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KULTURA

Jak podaj¹ badania Biblioteki 
Narodowej tylko 44% Polaków czyta 
ksi¹¿ki. W porównaniu z Europ¹ 
wypadamy bardzo blado (80% czy-
taj¹cych Czechów, 70% czytaj¹cych 
Francuzów).

W naszej miejscowoœci 
biblioteka jest doœæ dobrze wyposa-
¿ona w nowoœci wydawnicze, lektury 
szkolne, literaturê fachow¹. Staramy 
siê, aby wszyscy czytelnicy znaleŸli 

tu dla siebie odpowiedni¹ lekturê. 
Ka¿dy mieszkaniec naszego miasta 
oraz gminy, mo¿e (ale te¿ powinien) 
zostaæ czytelnikiem biblioteki. 

Poprzez liczne akcje promujemy 
ksi¹¿ki i zachêcamy do czytania.

Lekcje, zabawy, konkursy dla 
najm³odszych

W naszej placówce odbywaj¹ siê 
regularnie lekcje biblioteczne dla 

Biblioteka: 

O czytaniu 
ksi¹¿ek i nie tylko

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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uczniów SP w Knyszynie, zajêcia z 
dzieæmi 3-4 letnimi, nieuczêszczaj¹-
cymi do przedszkola, konkursy 
plastyczne, literackie i recytatorskie. 
W 2010 r. 373 osoby prezentowa³y 
swoje zdolnoœci w konkursach, 210 
dzieci skorzysta³o z zajêæ plastyczny-
ch i a¿ 520 osób przysz³o na lekcje 
biblioteczne. 

Takie dzia³ania podnosz¹ 
stan czytelnictwa w naszej placówce. 
Zachêcamy mieszkañców ca³ej 
gminy do skorzystania z bogatej 
oferty biblioteki.

Konkurs recytatorski poezji 
ks. Twardowskiego

W bie¿¹cym roku zaproponowaliœmy 
uczniom klas I-VI szko³y podstawo-

wej konkurs recytatorski poezji ksiê-
dza Jana Twardowskiego. Spoœród 31 
recytuj¹cych nagrodzono i wyró¿nio-
no 15 osób. Troje z nich zakwalifi-
kowa³o siê do etapu powiatowego, 
który ma siê odbyæ 30 marca w 
Jasionówce.

Ponadto prowadzone s¹ cy-
kliczne zajêcia plastyczne i literackie. 
Jesteœmy przekonani, i¿ poprzez takie 
dzia³ania knyszyñskie dzieci nabior¹ 
nawyku czytania, co w przysz³oœci 
przyniesie tylko korzyœci.

Zachêæmy tych mieszkañców, którzy 
jeszcze nie skorzystali z naszej oferty, 
aby nie zwlekali i przyszli po ksi¹¿ki.

  •

Jedne z zajêæ dla najm³odszych czytelników knyszyñskiej biblioteki publicznej 
(zdjêcie równie¿ na stronie obok)
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EDUKACJA

W odpowiedzi na z³o¿ony w 
listopadzie 2010 r. do Ministerstwa 
Turystyki i Sportu wniosek o 
dofinansowanie z Funduszu Zajêæ 
Sportowo-Rekreacyjnych, Gmina 
Knyszyn otrzyma³a dotacjê w 
wysokoœci 9 969 z³ na realizacjê 
projektu „P³ywaæ — ju¿ umiem”. 
Drugie tyle pochodzi z Miejskiej 
Komisji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych.

Projekt jest skierowany do 
uczniów z obu zespo³ów szkolnych 
naszej gminy. Jego celem jest nabycie 
przez uczniów podstawowej umie-
jêtnoœci p³ywania, a w przypadku 
uczniów gimnazjum, równie¿ 
zapoznanie siê z podstawami bezpie-
czeñstwa i ratownictwa wodnego, 
poznanie zasad bezpiecznego 
zachowania siê w wodzie i jej 
pobli¿u. 

W projekcie ³¹cznie weŸmie 
udzia³ 90 uczniów: 45 ze szkó³ 
podstawowych i tyle samo z gimna-
zjów. 

Pierwsza czêœæ uczniów ju¿ 
rozpoczê³a zajêcia — 1 marca wy-
startowa³y dwie grupy z Knyszyna,    
a 3 marca dwie nastêpne z Kalinówki 

Koœcielnej. Ka¿da z grup pobierze po 
15 lekcji pod okiem instruktora nauki 
p³ywania. Nastêpna grupa uczniów 
rozpocznie naukê po wakacjach.

Wszystkie zajêcia odbywaj¹ 
siê na P³ywalni Powiatowej w 
Moñkach. Udzia³ w nich jest ca³ko-
wicie bezp³atny, a jedynym wymo-
giem, jaki musi spe³niæ uczestnik 
projektu, jest chêæ nauki i systematy-
cznoœæ na zajêciach.       

        •

P³ywaæ – ju¿ umiem
Uczniowie z Knyszyna i Kalinówki przez ca³y semestr 
bêd¹ jeŸdziæ na basen. Zajêcia s¹ bezp³atne — sfinan-
sowa³o je Ministerstwo Sportu oraz Gmina. 

URSZULA PU£AWSKA
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W marcu rozpocz¹³ siê nabór do szkó³ 
œrednich, uczniowie trzecich klas 
gimnazjów musz¹ podj¹æ decyzjê, 
gdzie chc¹ kontynuowaæ naukê.

Wybór szko³y ponad-
gminazjalnej to trudne zadanie, przed 
którym staje ka¿dy m³ody cz³owiek, 
który chce siê dalej kszta³ciæ. Trzeba 
wzi¹æ pod uwagê zarówno przygoto-
wanie do przysz³ego startu na rynku 
pracy, jak i perspektywy kontynu-
owania nauki. 

O czym warto pamiêtaæ 
wybieraj¹c szko³ê 

ponadgimnazjaln¹? 
Ä Jest to powa¿na decyzja, decyduje 
o szansach dostania siê na studia, w 
du¿ej mierze przes¹dza te¿ o 
przysz³oœci m³odego cz³owieka
Ä Wybór szko³y to tak¿e wybór 
kon t ak tów towarzysk i ch  na  
najbli¿sze lata, ale te¿ przyjaŸni 
utrzymuj¹cych siê potem przez ca³e 
¿ycie.
Ä Decyduj¹c siê na wybór szko³y nie 
nale¿y kierowaæ siê tym, gdzie id¹ 
nasi obecni koledzy. Czêsto zdarza 
siê, ¿e gimnazjalista podejmuje 
decyzjê dotycz¹c¹ dalszej edukacji ze 
wzglêdu na wybór jego przyjació³, 
¿eby czuæ siê pewnie i "nie iœæ w 
ciemno". Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e 

wybieraj¹c szko³ê ka¿da osoba 
kieruje siê czymœ innym. Trzeba 
myœleæ o wyborze profilu klasy i 
zawodu, a kieruj¹c siê jedynie 
wyborem znajomych, mo¿emy mieæ 
utrudniony start. Nie da siê jednak 
ukryæ, ¿e wybór szko³y ze wzglêdu na 
znajomych ma te¿ swoje plusy. 
£atwiej jest siê zaaklimatyzowaæ w 
nowym otoczeniu i nie odczuwa siê 
wielkiego stresu podczas zmiany 
miejsca nauki. 
Ä Wybór szko³y powinien byæ 
zgodny z zainteresowaniami i 
mo¿liwoœciami m³odego cz³owieka, 
ale tak¿e poprzedzony analiz¹ ofert 
szkó³ ponadgimnazjalnych. 
 
M³odzie¿ chêtnie wybiera naukê w 
liceach ogólnokszta³c¹cych, jest to 
kolejny etap zdobywania wiedzy 
przed studiami wy¿szymi. Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce im. prof. Czes³awa 
Kudzinowskiego w Knyszynie tak¿e 
rozpoczê³o nabór do klasy I na rok 
szkolny 2011/2012. Szko³a oferuje 
naukê w klasie z rozszerzonym 
jêzykiem polskim,  jêzykiem 
angielskim i matematyk¹ (z tych 
przedmiotów uczniowie musz¹ 
obowi¹zkowo zdawaæ maturê).    

  •

Rozpocz¹³ siê nabór 
do szkó³ œrednich



Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. prof. Czes³awa Kudzinowskiego w Knyszynie

Ju¿ wkrótce staniecie przed koniecznoœci¹ dokonania jednego z 
wa¿niejszych wyborów Waszego ¿ycia, a z pewnoœci¹ tej jego czêœci, która 
dotyczy edukacji. Przed wami dylemat wyboru liceum. W g¹szczu ró¿nych 
ofert i propozycji wielu szkó³ trudno odnaleŸæ tê wymarzon¹. Proponujemy 
Wam Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Knyszynie. Szko³ê dla tych wszystkich, 
którzy chc¹ siê uczyæ i powa¿nie traktuj¹ ten obowi¹zek. Szko³ê bezpieczn¹       
i przyjazn¹. Ucz¹c siê w niej zaoszczêdzacie czas, gdy¿ nie musicie spêdzaæ 
dodatkowych 3-4 godzin na dojazdach. To tak¿e oszczêdnoœci finansowe.

Szanowni Rodzice

Pragniemy zaproponowaæ Pañstwu, aby wasze dziecko kontynuowa³o 
naukê w³aœnie w naszym Liceum. Staramy siê stworzyæ uczniom mo¿liwoœci 
wszechstronnego rozwoju w oparciu o ich zainteresowania i zdolnoœci, 
wykreowaæ absolwenta zaopatrzonego w wiedzê i umiejêtnoœci, pozwalaj¹ce 
na œwiadome zarz¹dzanie swoj¹ dalsz¹ drog¹ edukacyjn¹, a w przysz³oœci 
karier¹ zawodow¹. Jest to mo¿liwe dziêki pracy naszej profesjonalnej                
i kreatywnej kadry pedagogicznej, która zapewnia efektywnoœæ nauczania oraz 
stwarza w³aœciwy klimat rozwoju moralnego, spo³ecznego, emocjonalnego       
i duchowego uczniów. Ten niepowtarzalny klimat naszego Liceum 
potwierdzaj¹ jego absolwenci (nauczyciele akademiccy, ksiê¿a, dyrektorzy, 
lekarze, prawnicy, adwokaci, politycy...).

Szanujemy Pañstwa wybór w sytuacji, gdy Wasze dziecko pragnie 
uczyæ siê w technikum zawodowym. Niemniej jednak, jak pokazuj¹ wyniki 
egzaminów zawodowych (dane OKE w £om¿y), znaczna czêœæ absolwentów 
tych szkól po czterech latach nauki, koñczy je nie zdaj¹c egzaminu 
zawodowego, a tym samym nie uzyskuje tytu³u technika. Koñcz¹ czteroletni¹ 
szko³ê tylko z matur¹. Dlatego te¿ proponujemy naukê w naszym liceum, 
gdzie po trzech latach uczniowie (zaoszczêdziwszy rok) mog¹ iœæ na studia 
lub zdobyæ zawód w szkole policealnej. Bêd¹ wówczas bardziej dojrzali do 
wyboru zawodu.

Zdawalnoœæ egzaminów zawodowych w % w wybranych technikach zawodowych w 
województwie podlaskim i powiecie monieckim przedstawia siê nastêpuj¹co (na 
podstawie danych OKE £om¿a): 
technik informatyk: 51,53 / 33,33                  technik ekonomista: 54,56 / 25
technik rolnik: 47,72 / 36,67                          technik handlowiec: 68,03/25
technik technologii ¿ywnoœci: 66,67 / 73,33 

Liczymy tak¿e na wspó³pracê z Pañstwem, aby by³a ona dla ca³ej Spo³ecznoœci 
Szkolnej inspiracj¹ do podejmowania nowych rozwi¹zañ pedagogicznych, 
które bêd¹ przek³ada³y siê na jakoœciowy i wszechstronny rozwój uczniów.

 

 
Drodzy przyszli Licealiœci rocznika 2011/2012! 



Og³oszenie w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej 
na rok szkolny 2011/2012 

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w ZSO w Knyszynie

W trosce o jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego oferujemy naukê 
w klasie z rozszerzonym jêzykiem polskim, jêzykiem angielskim i matematyk¹. Z 
tych przedmiotów matura jest obowi¹zkowa. 

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

Zapewniamy: 
• bardzo dobre warunki lokalowe
• wyremontowane sale lekcyjne wyposa¿one w pomoce dydaktyczne i zestawy 
TV/DVD/video
• dwie pracownie komputerowe z dostêpem do Internetu
• pe³nowymiarow¹ halê sportow¹ i si³owniê
• doskona³¹ bibliotekê oraz czytelniê z multimedialnym centrum informacji
• dobrze u³o¿ony rozk³ad zajêæ (lekcje zaczynaj¹ siê od 8.00 i koñcz¹ siê najpóŸniej o 14.30)
• opiekê pielêgniarki szkolnej
• sto³ówkê i sklepik szkolny
• bardzo dobry dojazd do szko³y, bo przecie¿ „wszystkie drogi prowadz¹ do Knyszyna...”

Atrakcje ¿ycia szkolnego – czyli co mo¿esz tu robiæ?
› dzia³aæ ku po¿ytkowi ogólnemu w kole PCK i w kole wolontariatu
› mo¿esz zostaæ honorowym dawc¹ krwi – klub HDK
› na przerwach masz mo¿liwoœæ zaj¹æ siê prowadzeniem naszego RadioSup³a
› zdobyæ szlify dziennikarskie na ³amach m.in. „Goñca Knyszyñskiego”
› gdy posiadasz talent artystyczny – zapewne zostanie on dostrze¿ony i odpowiednio 
ukazany spo³ecznoœci nie tylko szkolnej...
› jeœli masz zbyt du¿o energii, a przy tym lubisz sport – zajêcia sportowe i si³o-wnia s¹ do 
Twojej dyspozycji
› poza tym Samorz¹d Uczniowski ka¿dego roku otwiera podwoje dla lubi¹cych dzia³alnoœæ 
spo³eczn¹ 
› masz ogromny wp³yw na przebieg i organizacjê wielu imprez szkolnych

I pamiêtaj — jesteœmy otwarci na wszelkie inne dzia³ania! Zapraszamy! 

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Knyszynie, 
ul. Bia³ostocka 36, 19-120 Knyszyn, www.knyszyn.pl, 
zso.knyszyn@vp.pl; tel. 85 71 67 023 lub 85 71 67 053 
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Ulica Bia³ostocka, niegdyœ Dworska 
by³a fragmentem poprowadzonego 
w 1510 r. Goœciñca Królewskiego, 

który bieg³ przez Knyszyn, Chrabo³y 
i Krynice do Fast. Przed wybudo-
waniem dzisiejszej drogi krajowej nr 
65 by³ jedyn¹ tras¹ do Bia³egostoku i 
Grodna. 

Pierwsza wzmianka o ulicy 
Dworskiej pochodzi z 16 grudnia 
1553 r. To przy niej zlokalizowano 
za³o¿enie dworskie wraz z rezyden-
cj¹ króla Zygmunta Augusta. Ca³y 
kompleks zabudowañ znajdowa³ siê 
po obu stronach ulicy i ci¹gn¹³ siê 
pocz¹wszy od obecnej szko³y do 

rzeki Jaskranki (schemat planu 
zabudowañ dworskich — na stronie 
obok — opracowa³ prof. Józef 
Maroszek).

Miejsce staroœciñskich stajni
Po po³udniowej stronie ul. Dwor-
skiej, w miejscu internatu oraz 
zabudowanych parceli siedliskowych 
i ogrodów znajdowa³y siê budynki 
hodowlane, w których do 1558 r., 
czyli do czasu budowy poza miastem 
nowego folwarku (za³o¿enie dzisiej-
szego Knyszyna Zamku), utrzymy-
wano byd³o, a póŸniej konie starosty 
knyszyñskiego i zwierzêta potrzebne 
do bie¿¹cej obs³ugi dworca króla. 

Bia³ostocka 38. Przez kilkadziesi¹t ostatnich lat to adres internatu, w któ-
rym setki maturzystów z ca³ego regionu przygotowywa³o siê do egzami-
nu dojrza³oœci w knyszyñskim liceum, zawiera³o przyjaŸnie, odpoczy-
wa³o. Historia tego miejsca siêga jednak du¿o g³êbiej wstecz i jest cieka-
wsza ni¿ godziny „odrabianek” czy nawet najbardziej szalone prywatki. 
By³y internat to jeden z nielicznych, ponad 200-letnich budynków w Kny-
szynie, a plac, na którym stoi widzia³ najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów 
miasta: te zwi¹zane z królem Zygmuntem Augustem i wielokulturowo-
œci¹, która przez wieki je charakteryzowa³a. 
Dziœ nieco zaniedbane, jest jednym z najcenniejszych dla naszej historii.

Królewskie stajnie – pruskie koszary 
– manufaktura – s¹d – internat...

Tu dzia³a siê 
wielka historia 

KRZYSZTOF BAGIÑSKI
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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œciñskiej sta³ nieco dalej na wschód, 
teren internatu to teren wokó³ stajni). 

W trakcie badañ natrafiono 
zaœ na 99 fragmentów ceramiki — 
garnków, mis, donic i kafli pieco-
wych, g³ównie z okresu póŸnego 
œredniowiecza i czasów nowo¿y-
tnych. Artefakty s¹ podobne do tych, 
jakie odnaleziono podczas badañ 
archeologicznych prowadzonych po 
przeciwnej stronie ul. Bia³ostockiej w 
1984 r., potwierdzaj¹cych istnienie w 
tym miejscu rezydencji królewskiej 
(Karwowska H., 2002, s. 2).

Bia³ostocka 38 w XVII-XVIII w.
Po œmierci króla Zygmunta Augusta 
terenami zabudowañ dworskich na 
ul. Dwworskiej zarz¹dzali i brali z 
nich po¿ytki kolejni starostowie kny-
szyñscy m.in. Jan Zamojski, Tomasz 
Czapski czy Stanis³aw Ma³achowski. 
W zwi¹zku z faktem, ¿e siedziba sta-
rostwa, znajdowa³a siê wówczas ju¿ 
w obecnym Knyszynie Zamku, 
zabudowania królewskie niszcza³y 
(w XVII w. wspó³czeœni podaj¹, ¿e 
domy, w których mieszka³ król albo 
by³y w ruinie, albo ju¿ w ogóle nie 
istnia³y).

Dzia³ka, na której stoi inter-
nat, do pocz¹tku XIX w. raczej nie 
by³a zabudowana. Do tego czasu po 
jej zachodniej stronie ci¹gle sta³a 
cerkiew (teren wokó³ przesta³ byæ 
u¿ytkowany jako cmentarz na prze³o-
mie XVIII i XIX w.), po wschodniej, 
o czym wzmiankuje inwentarz z  
1766 r., w miejscu stajni znajdowa³y 
siê skromne zabudowania i domo-
stwo rodziny ¿ydowskiej (Maroszek 
J., 2000, s. 207). 

Stajnie urz¹dzono w pochodz¹cych z 
1510 r. budynkach Radziwi³³ów. 
Mo¿now³adcy ci mieli swoje dobra 
po pó³nocnej stronie ul. Bia³ostockiej 
od pierwszych lat XVI w., czyli cza-
sów kolonizacji Knyszyna przez 
Miko³aja Radziwi³³a. PóŸniej to tutaj 
w³aœnie znajdowa³a siê niewielka 
czêœæ koni z ogromnej stadniny króla 
(g³ówne stajnie znajdowa³y siê w 
okolicach uroczyska Stoczek, za 
sadzawkami).

Parcela XVI-wiecznej cerkwii
Na granicy w³asnoœci miejskiej i 
dworca Zygmunta Augusta, w miej-
scu gdzie dziœ znajduje siê najstarsza 
czêœæ szko³y z 1923 r., wzniesiono 
cerkiew prawos³awn¹ œw. Spasa. O 
cerkwi mówi¹ Ÿród³a z 1551 r., lecz 
jej lokalizacji dokona³ tam najpra-
wdopodobniej kilkanaœcie lat wcze-
œniej pierwszy królewski zarz¹dca 
dóbr knyszyñskich — Aleksander 
Chodkiewicz. Od XVII w. do 1830 r. 
œwi¹tynia dzia³a³a jako unicka 
(Maroszek J., 2000, s. 207), a wokó³ 
niej rozpoœciera³ siê cmentarz. 
Niewykluczone, ¿e siêga³ dzia³ki 
przy Bia³ostockiej 38. 

Co mówi¹ archeolodzy?
Wyniki prac archeologicznych 
Haliny Karwowskiej przeprowadzo-
nych na ty³ach internatu podczas 
budowy sali sportowej przy ZSO w 
Knyszynie w 2002 r. odkry³y œlady 
spalenizny, które mog¹ byæ pozosta-
³oœci¹ po¿aru zabudowañ ul. Dwor-
skiej w 1574 r. (Karwowska H., 2002, 
s. 2). Nie odkryto natomiast w tym 
miejscu ¿adnych œladów po obie-
ktach mieszkalnych czy te¿ gospo-
darczych (sam budynek stajni staro-
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Dzia³ki dla niemieckich 
kolonistów

W 1795 r., po III rozbiorze Polski, 
Knyszyn wszed³ w sk³ad pañstwa 
pruskiego. Zlikwidowano wówczas 
urz¹d starosty, a dobra starostwa 
knyszyñskiego, w tym królewszczy-
zny na ul. Dworskiej zosta³y skonfi-
skowane przez Prusaków. Zaborcy, 
chc¹c uporz¹dkowaæ zabudowê, 
wydzielili na terenach dawnej rezy-
dencji parcele miejskie i zaczêli za-
siedlaæ je niemieckimi osadnikami. 

W 1805 r., dziêki staraniom 
Wincentego Krasiñkiego, mê¿a 
Marii Urszuli Radziwi³³ówny maj¹-
cej byæ kolejn¹ u¿ytkowniczk¹ staro-
stwa, dobra królewskie wróci³y pod 
ich zarz¹d (Lewkowicz M., „NGK” 
5, 2010, s. 25). 

Powsta³e w tym czasie 
domy i zabudowania kolonistów nie-

mieckich pozosta³y ich w³asnoœci¹. 
Dzia³ki zaœ nale¿a³y de facto do dóbr 
Krasiñskich, ale by³y w wieczystej 
dzier¿awie osadników. Potwierdzaj¹ 
to przyk³ady cytowane w monografii 
Józefa Maroszka, jak równie¿ infor-
macje potomka w³aœcicieli budynku 
internatu, Andrzeja Ruszkowskego, 
który pamiêta, i¿ w 1936 r. koñczy³a 
siê stuletnia dzier¿awa od Krasiñ-
skich ogrodu przy zabudowaniach 
jego dziadków (Maroszek J., 2000, s. 
204; Ruszkowski A., 2009). 

Pruskie koszary
Zanim posesja przy ul. Bia³ostockiej 
38 wróci³a pod zarz¹d Krasiñskich, 
oko³o 1800 r. Prusacy zd¹¿yli zbudo-
waæ na niej dwa bliŸniacze, drewnia-
ne, spore budynki. Mia³y one s³u¿yæ 
jako koszary wojskowe dla stacjo-
nuj¹cego wówczas w Knyszynie 
szwadronu von Schimmelfenniga z 

Juliusz i Maria Zofia Arndtowie przed swoim domem. Budynek ten niemal w 
niezmienionym stanie stoi do dziœ dnia 
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regimentem Boœniaków, licz¹cego 
ponad 240 osób (Stasiewicz H., 2008, 
s. 101). Istniej¹ równie¿ przekazy, ¿e 
oba budynki zosta³y zbudowane w 
latach 30. XIX w. (Ruszkowski A., 
„NGK” 11, 2005, s. 26. Autor potem 
jednak przyjmuje za³eo¿enie, ¿e jego 
przodkowie odkupili budynki, a nie je 
wybudowali: Ruszkowski A., 2009). 

Po odejœciu Prusaków lub 
ju¿ po kampanii napoleoñskiej w 
1812 r. domy te przez jakiœ czas 
mog³y s³u¿yæ wojsku rosyjskiemu (w 
1807 r. Knyszyn znalaz³ siê w grani-
cach Cesarstwa). Wiadomo na pewno 
— czy zbudowane, czy odkupione 
(pytanie od kogo? mo¿e od zaborców 
rosyjskich) — budynki w 1836 r. 
wesz³y w posiadanie Rudolfa Arndta. 

Rodzina Arndtów w Knyszynie
Wed³ug tradycji rodzinnej (Ruszko-
wski A., 2009), Rudolf Arndt przyby³ 
do Knyszyna w epoce wojen napole-
oñskich z Nadrenii. By³ wêdrownym 
czeladnikiem tkackim. 

Ju¿ 4 lata po wprowadzeniu 
c³a na granicy miêdzy Królestwem 
Polskim z Cesarstwem Rosyjskim 
(co by³o wa¿nym bodŸcem dla ro-
zwoju przemys³u w³ókienniczego na 
naszych terenach) w jednym z 
domów na posesji przy ul. Bia³osto-
ckiej 38 Arndt otworzy³  manufakturê 
produkuj¹c¹ sukno. Jego przedsiêb-
iorstwo zatrudnia³o kilkunastu praco-
wników i by³o jednym z wiêkszych, 
obok manufaktur Gotliba Hoyzlera i 
Augusta Gregora, z dzia³aj¹cych w 
XIX-wiecznym Knyszynie zak³adów 
tkackich. Jak podaj¹ Ÿród³a, w 1843 r. 
pracowa³o tu 11 osób, a w ci¹gu roku 
wyprodukowano w niej 10 tys. 
arszynów sukna (Stasiewicz H. 2008, 

s. 106-107 na podst. Archiwum Para-
fialnego w Knyszynie).

Po Rudolfie nieruchomoœci 
odziedziczy³ syn, Juliusz Fryderyk 
Arndt (zmar³ 21 marca 1917 r.) 
o¿eniony z Mari¹ Zofi¹ z domu 
Pastor (zmar³a 7 grudnia 1918 r.). 

Henryk Stasiewicz na pod-
stawie archiwaliów podaje, ¿e Jul-
iusz Fryderyk zak³ad tkacki ojca — 
przêdzalniê przy ul. Bia³ostockiej, w 
istniej¹cym do dziœ budynku — 
prowadzi³ jeszcze w przededniu I 
wojny œwiatowej. Przy zau³ku szkol-
nym mia³ on równie¿ niewielki 
browar wyrabiaj¹cy piwo ni¿szej 
jakoœci (Stasiewicz H. 2008, s. 112).

Juliusz Fryderyk i Maria 
Zofia Arndtowie mieli czworo dzieci: 
Otyliê Mariê, Alicjê, Paw³a i Artura. 
Pawe³ i Artur wyjechali do Rosji, a 
Alicja wysz³a z m¹¿ za polskiego 
malarza Smó³kowicza, zosta³a po-
chowana w Knyszynie (Ruszkowski 
A., „NGK” 11, 2005, s. 26).

Arndtowie przez t rzy 
pokolenia, choæ szybko zasymilowali 
siê z Polakami, czuli te¿ zwi¹zek z 
tradycj¹ niemieck¹, m.in. poprzez 
kultywowanie wyznania w konfesji 
luterañskiej. 

Otylia Maria D¹browska — 
ostatnia prywatna w³aœcicielka 
Otylia Maria wysz³a za Niemca 
nazwiskiem Busch, nastêpnie 
wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski z 
Polakiem, Henrykiem D¹browskim. 
Razem z nim oraz córk¹ Iren¹ (mieli 
równie¿ synów: Jana Henryka i Paw-
³a Juliana) wyjecha³a do ukraiñskiego 
Charkowa we wrzeœniu 1914 r., sk¹d 
wróci³ do Knyszyna dopiero wiosn¹ 
1922 r. Zachowa³o siê zaœwiadczenie 
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z knyszyñskiego magistratu wysta-
wione 2 maja 1922 r.: „Magistrat m. 
Knyszyna niniejszym zaœwiadcza, ¿e 
zamieszka³y obecnie w Charkowie p. 
Henryk D¹browski lat 60, z ¿on¹ 
Otyli¹-Mari¹ lat 51 i córk¹ Iren¹ lat 
20 s¹ obywatelami m. Knyszyna, 
posiadaj¹ w m. Knyszynie nierucho-
moœæ sk³adaj¹ca siê z dwóch domów 
oraz placu i wyjechali do Rosji z 
Knyszyna we wrzeœniu 1914 r. z 
powodu wojny”. Podpisa³ burmistrz 
Malesiñski.

S¹d Okrêgowy w Bia³ym-
stoku, decyzj¹ z dnia 17 lipca 1922 r. 
zatwierdzi³ prawa Otylii Marii 
D¹browskiej z domu Arndt, do 
spadku pozosta³ego po jej zmar³ych 
rodzicach sk³adaj¹cego siê z placu z 
zabudowaniami w m. Knyszynie 
powiatu Bia³ostockiego. By³a ich 
jedyn¹ spadkobierczyni¹ — jej 

siostra zmar³a, a bracia zaginêli 
gdzieœ w Rosji.

Maria Otylia D¹browska po 
powrocie do Knyszyna i uznaniu jej 
praw do spadku, zaczê³a gospodarzyæ 
przy ul. Bia³ostockiej. Jej m¹¿, 
Henryk, pracowa³ wówczas na kolei 
w Poznaniu, a w Knyszynie spêdza³ 
jedynie letnie urlopy, na zimê zaœ 
Maria Otylia czêsto wyje¿d¿a³a do 
Poznania. 

Henryk zmar³ i zosta³ po-
chowany w Knyszynie w 1933 r. Od 
tego czasu Maria Otylia utrzymywa³a 
siê ze sprzeda¿y hodowanych przez 
siebie owoców, warzyw, kwiatów i 
siana. W 1938 r. up³yn¹³ 100-letni 
okres „wieczystej dzier¿awy” terenu, 
na którym znajdowa³ siê ogród  
(obecnie boisko szkolne). Do tego 
czasu drzewa owocowe w sadzie 
dzier¿awi³a latem ̄ ydom. 

Maria Otylia D¹browska jako patronka knyszyñskiego przedszkola
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Maria Otylia D¹browska w 
miêdzywojennym Knyszynie by³a 
niezwykle aktywn¹ osob¹: nale¿a³a 
do Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet,  pe³ni³a patronat nad 
knyszyñskim przedszkolem. Mie-
szka³a w zachodnim z bliŸniaczych 
domów, czêœæ jego pomieszczeñ 
wynajmowa³a tak¿e lokatorom, m.in. 
adwokatowi czy ukraiñskiej rodzinie 
(Ruszkowski A., 1999). Budynek ten 
sp³on¹³ podczas II wojny œwiatowej. 
Pozosta³a po nim jedynie studnia 
g³êbinowa, wczeœniej znajduj¹ca siê 
wewn¹trz budynku, z czasem 
zamieniona na fontannê (Stasiewicz 
H., 2008, str. 101). 

Drugi dom (póŸniejszy 
internat) Maria Otylia wynajmowa³a 
na S¹d Pokoju, ale korzysta³a z jego 
piwnic i usytuowanego od podwórza 
pokoju. Tu urodzili siê trzej wnu-
kowie Marii Otylii: Andrzej Ruszko-
wski (1928 r.), syn Ireny, oraz Henryk 
Kazimierz (zwany Ryœkiem, 1932 r.) 
i Lech Jan (1933 r.), synowie Jana 
Henryka. W posiad³oœci przy Bia³o-
stockiej 38 przyszli na œwiat równie¿ 
Juliusz Arndt i sama Maria Otylia. 

Jeden z jej synów — Jan 
Henryk, w czasie I wojny œwiatowej 
s³u¿y³ w legionach Pi³sudskiego, a 
podczas II wojny œwiatowej walczy³ 
wraz z Armi¹ Andersa, m.in. pod 
Monte Cassino. Pracowa³ jako sêdzia 
w Bia³ymstoku.

Internat
Maria Otylia D¹browska zakoñczy³a 
¿ycie w czasie II wojny œwiatowej w 
Kozienicach. Jeden jej syn zmar³ w 
1945 r. w Anglii, drugi zwi¹za³ swoje 
¿ycie ze Szwajcari¹. Pozosta³a w 
Polce córka Irena, z powodu pracy 

naukowej ca³e ¿ycie przebywa³a 
m.in. we Wroc³awiu i Pu³awach. W 
latach 60. XX w. w rozmowie z 
dyrektorem szko³y powiedzia³a, ¿e 
chcia³aby, by posesja Arndtów by³a 
darem jej matki dla szko³y i pami¹tk¹ 
po niej... 

Andrzej Ruszkowski w to-
miku poezji „Pocz¹tki drogi” wspo-
mina Knyszyn swojego dzieciñstwa, 
opisuje dom, podwórze oraz ogród 
swojej babci. Zachowa³y siê równie¿ 
trzy rysunki przedstawiaj¹ce te miej-
sca. Jeden z 1932 r., autorstwa Jana 
D¹browskiego (brata Marii Otylii), 
pokazuje podwórze, fragment domu 
wynajmowanego przez s¹d (obecny 
internat), widoczne jest okno do po-
koju, w którym urodzi³ siê Andrzej 
Ruszkowski oraz jego bracia ciote-
czni :Kazimierz Henryk D¹browski i 
Lech Jan D¹browski. Po prawej wi-
daæ dom leœniczego Sawarzyñskiego, 
komórkê na wêgiel, stary lamus 
Arndtów oraz p³ot do ogrodu i sadu. 
Dwa rysunki z 1923 r. autorstwa Ireny 
Ruszkowskiej, przedstawiaj¹ ogród 
oraz altanê w tym ogrodzie. Domu na 
ul. Bia³ostockiej widnieje te¿ na kilku 
przedwojennych fotografiach.

Budynek stoi na kamienno-
ceglanym fundamencie. Zosta³ posta-
wiony z drewnianych bali uszczel-
nianych mchem. Œciany zewnêtrzne 
obito malowan¹, drewnian¹ szalów-
k¹, dwuspadowy dach pokryto czer-
won¹ blach¹. 

Wygl¹d budynku przez 200 
lat nie uleg³ wiêkszym zmianom. 
Przed II wojn¹ œwiatow¹ szalunek 
tworzy³y zaokr¹glone, a nie jak teraz, 
p³askie deski. Dach by³ pokryty 
dachówk¹. Przez pewien czas okna 
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chroni³y okiennice, uproszczono 
nieco ganek. Do dziœ pozosta³y 
niezmienione, imponuj¹ce, sklepione 
kamieniem piwnice.

Na wycieczkê do wnêtrza 
domu, który w wiêkszoœci zajmowali 
Arndtowie (nieistniej¹cy) zabiera nas 
Andrzej Ruszkowski (Ruszkowski 
A., 1999, passim): dom mia³ sieñ 
kuchniê z p³yt¹ i piecem chlebowym, 
salonik, przechodni pokoik... Stoj¹cy 
do dnia dzisiejszego budynek we 
wspomnieniach autora to przede 
wszystkim s¹d, na którego ty³ach siê 
urodzi³. Sêdzia nie raz przychodzi³ do 
jego matki, z sugesti¹, by uspokoi³a 
krzykliwe niemowlê, gdy¿ nie mo¿e 
prowadziæ rozpraw...

Z ca³¹ posesj¹ nieod³¹cznie 
wi¹¿e siê wielokulturowa przesz³oœæ 
Knyszyna, doskonale podsumowana 
przez Ruszkowskiego: Arndtowie 
byli Niemcami i luteranami, Henryk 
D¹browski i ja Polakami i katolika-
mi, cmentarz by³ unicki, koszary 
prusko-boœniackie, a drzewa owoco-

we w sadzie Babcia wydzier¿awia³a 
zwykle latem ̄ ydom.

Dziœ  budynek powoli  
niszczeje — szkoda. Jest jednym z 
najcenniejszych œwiadków fascynu-
j¹cej historii naszego miasteczka i 
jego spo³ecznoœci...

•
Literatura:
H. Karwowska, „Wyniki nadzoru 
archeologicznego prac ziemnych 
zwi¹zanych z budow¹ sali sportowej...”, 
Bia³ystok 2002;
M. Lewkowicz, „Poczet starostów kny-
szyñskich”, cz. IX, „NGK” 2010, 5 (81);
J. Maroszek, „Pogranicze Litwy i Korony 
w Planach króla Zygmunta Augusta. Z 
historii dziejów myœli monarszej miêdzy 
Niemnem a Narwi¹”, Bia³ystok 2000;
H. Stasiewicz, „Knyszyn i ziemia 
knyszyñska”, Knyszyn 2008;
A. Ruszkowski: „Pocz¹tki drogi”, 
P u ³ a w y  1 9 9 9 ;  „ O t y l i a  M a r i a  
D¹browska”, „NGK” 2005, 11 (35); list 
do KTR, 31.05.2009;
Wykorzystano równie¿ fotografie i 
rysunki z archiwum rodzinnego Andrzeja 
Ruszkowskiego.

Rudolf Arndt
(wêdrowny czeladnik tkacki, przyby³ do Knyszyna na pocz. XIX w.)

o
Juliusz Fryderyk Arndt (zm. 1917). 

¿ona Maria Zofia (z domu Pastor, zm. 1918)
o

 Alicja (Smó³kowicz, pochowana w Knyszynie)
Pawe³ (zagin¹³ w Rosji)
Artur  (zagin¹³ w Rosji)

Otylia Maria (pierwszy m¹¿ — Busch, drugi — Henryk D¹browski, 
pochowany w Knyszynie)

o
Adelajda Busch

Jan Henryk D¹browski (sêdzia, ur. na Ukrainie, walczy³ pod Monte Cassino,
zm. w Anglii. Synowie: Henryk Kazimierz, Lech Jan  obaj ur. w Knyszynie)

Pawe³ Julian D¹browski (ur. na Ukrainie, zm. w Szwajcarii
Irena D¹browska, Ruszkowska (m¹¿ — Jan Ruszkowski)

o
Andrzej Ruszkowski (ur. w Knyszynie w 1928 r.)
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Wielogodzinne oczekiwanie w kolej-
ce za cukierkami czy soczkami Bobo 
Fruit, bezmiêsne poniedzia³ki w 
barach mlecznych, szczêœliwi zdoby-
wcy papieru toaletowego, pochody 
pierwszomajowe, furmanki w cen-
trum Bia³egostoku czy walka o miej-
sce w autobusie — wszystko to i 
jeszcze gros innych obrazów z dnia 
codziennego miasta i regionu, ponad 
20 lat temu bezb³êdnie uchwyci³ 
obiektyw Mariusza Olkowskiego.

Knyszynianin, Mariusz Ol-
kowski w latach 1983-1990 by³ foto-
reporterem „Kuriera Podlaskiego”. 
Zdjêcia z czasów jego reporterskiej 
pracy zosta³y pokazane na nowej wy-
stawie „Cudowne lata?”, przygoto-
wanej przez Muzeum Podlaskie.

Fotografie przedstawiaj¹ 
¿ycie codzienne w Bia³ymstoku w 
ostatniej dekadzie PRL-u. Ca³a 
ekspozycja zosta³a zaaran¿owana w 
formie fotoreporta¿u, w którym 

Fotografie Mariusza Olkowskiego 
w bia³ostockim ratuszu

Cudowne lata?

Dyrektor Muzeum 
Podlaskiego, Andrzej 
Lechowski (pierwszy 
z prawej) wraz z 
autorem Mariuszem 
Olkowskim otwieraj¹  
wystawê „Cudowne 
lata?”. 
Wernisa¿ ekspozycji 
odby³ siê 8 marca.
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zdjêcia przeplataj¹ siê z tekstami z 
prasy codziennej. Doskonale zaaran-
¿owane po³¹czenie obrazu i tekstu za-
bieraj¹ do tej, mimo wszystko, weso-
³ej epoki, znanej z filmów Stanis³awa 
Barei. Wystawa Mariusza Olko-
wskiego mo¿e staæ siê wycieczk¹ w 
minione czasy i ciekaw¹ lekcj¹ 
historii. 

Wystawa bêdzie czynna do po³owy 
czerwca w bia³ostockim ratuszu, 
na Rynku Koœciuszki. 

Przez ca³y czas trwania wystawy, 
mo¿na zagraæ w idealnie nawi¹zuj¹c¹ 
do tematyki zdjêæ grê planszow¹. 
Przygotowana przez Instytut Pamiêci 
Narodowej „Kolejka” jest wypraw¹ 
na zakupy w latach 80. 

Co zrobiæ gdy pó³ki w piêciu 
osiedlowych sklepach s¹ puste i nie 
wiemy, do którego zostanie dostar-
czony towar? Jak stan¹æ w kolejce i 
jak siê w niej przepychaæ, by kupiæ 
upragnione rzeczy? Jak wyelimino-
waæ spekulantów? Zakupy udadz¹ siê 
tylko najsprytniejszym graczom...

Graæ mo¿na od wtorku do 
pi¹tku od godz. 10.00 do 15, w sobo-
ty i niedziele o godz. 10.00, 12.00 i 
14.00. Do „Kolejki” mo¿na zapisaæ 
siê telefonicznie: 85 740 77 41 oraz 
509 336 740.

Jedno z dziesi¹tek zdjêæ Mariusza 
Olkowskiego przedstawionych na 
wystawie w Muzeum Podlaskim

Rozgrywka planszowej „Kolejki”
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Jak ju¿ napisa³em w poprzednim 
artykule, 31.12.1992 r. zosta³o 
zlikwidowane Pañstwowe Gospodar-
stwo Rolne Knyszyn, a w 1993 r. 
Pañstwowe Gospodarstwo Rybackie 
Gi¿ycko, w sk³ad którego wchodzi³ 
Zak³ad Rybacki Knyszyn. Mienie 
obu firm przejê³a Agencja W³asnoœci 
Rolnej Skarbu Pañstwa (AWRSP). 
By³a to instytucja powo³ana w celu 
prywatyzacji maj¹tku po likwidowa-
nych PGR-ach. Dalsze losy maj¹tku 
po obu firmach by³y ca³kowicie 
odmienne.

Sejm uchwalaj¹c ustawê o 
Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu 
Pañstwa przyj¹³ za³o¿enie, i¿ prywa-
tyzacji nie powinny podlegaæ te 
jednostki pañstwowe, które praco-
wa³y na rzecz postêpu biologicznego 
w rolnictwie. Do tych jednostek 
zaliczono Pañstwowe Oœrodki Hodo-
wli Zarodowej (POHZ), Stadniny 
Koni (SK) i Stacje Hodowli Roœlin 
(SHR). Uznano, i¿ jednostki te po 
restrukturyzacji powinny nadal byæ 

pod kontrol¹ pañstwa. Do przejmo-
wania mienia po zlikwidowanych 
ww. jednostkach zosta³ wyznaczony 
Oddzia³ Terenowy AWRSP w War-
szawie. W by³ym województwie bia-
³ostockim, z wyj¹tkiem s³abej Stacji 
Hodowli Roœlin w Stelmachowie, nie 
by³o tego typu jednostek. 

Jeszcze jako dyrektor PGR 
Knyszyn wyst¹pi³em do wojewody 
bia³ostockiego, który by³ organem 
za³o¿ycielskim PGR-u, o podjêcie 
starañ maj¹cych na celu zakwalifiko-
wanie PGR-u, z racji prowadzenia 
przezeñ hodowli zarodowej byd³a      
i trzody chlewnej, do jednostek które 
nie bêd¹ prywatyzowane na ogólnych 
zasadach. Wniosek ten zosta³ pozyty-
wnie oceniony. W 1992 r. Minister 
Rolnictwa podj¹³ decyzjê, i¿ mienie 
PGR Knyszyn przejmie nie w³aœciwy 
terytorialnie oddzia³ terenowy Agen-
cji w Suwa³kach, lecz oddzia³ tereno-
wy w Warszawie. By³ to du¿y sukces 
firmy, poniewa¿ decyzja Ministra 
Rolnictwa objê³a tylko piêæ istniej¹-

Losy maj¹tku Knyszyn 
w okresie 1993 – 2011

POCZET STAROSTÓW KNYSZYÑSKICH

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

cz. XVI
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cych w owym czasie z ponad tysi¹ca 
piêciuset PGR-ów. Po przejêciu 
przez Agencjê maj¹tku zlikwidowa-
nego PGR Knyszyn, na jego bazie 
zosta³o utworzone Gospodarstwo 
Skarbu Pañstwa w Knyszynie kiero-
wane przeze mnie jako tymczaso-
wego zarz¹dcê. Zadaniem zarz¹dcy 
by³o zrestrukturyzowanie maj¹tku 
by³ego PGR-u poprzez czêœciow¹ 
jego sprzeda¿ lub te¿ dzier¿awê. 

W latach 1993-1994 z  
1.500 ha, na których gospodarowa³ 
PGR Knyszyn, ok. 750 ha, w tym 
obiekty Mikicin, Bia³osuknie, Nowa 
Wieœ zosta³o wydzier¿awionych 
rolnikom indywidualnym. Na pozo-
sta³ych 750 ha gruntów wraz z oœro-
dkami: Knyszyn, Ogrodniki, Staro-
wola z dniem 1.09.1994 r. zosta³a 
powo³ana Hodowla Zarodowa Zwie-
rz¹t Knyszyn Sp. z o.o. (HZZ Kny-
szyn Sp. z o.o.).

Prezesem spó³ki zosta³ autor 
niniejszego artyku³u. Ca³oœæ gruntów 
by³ego folwarku Knyszyn wesz³a w 
sk³ad spó³ki. Sto procent jej udzia³ów 

objê³a Agencja W³asnoœci Rolnej 
Skarbu Pañstwa. Agencja utworzy³a 
ok. 100 spó³ek na terenie ca³ego 
kraju. Z czasem uznano, i¿ ich liczba 
jest zbyt du¿a i ponad po³owê spó³ek 
przeznaczono do prywatyzacji. 
Dotyczy³o to g³ównie tych, które nie 
radzi³y sobie ekonomicznie. Pozosta-
³e 50 spó³ek, do których zaliczono 
równie¿ Knyszyn, zosta³o wpisanych 
na mocy decyzji Sejmu na tzw. listê 
spó³ek strategicznych, które nie 
powinny byæ prywatyzowane. 
Wpisanie Knyszyna na tê listê by³o 
kolejnym naszym sukcesem.

Pierwsze dziesiêæ lat istnie-
nia spó³ki by³y jednak bardzo trudne. 
Oprócz przejêtego mocno ju¿ zde-
kapitalizowanego maj¹tku, spó³ka 
nie otrzyma³a w momencie powsta-
nia ¿adnego wsparcia finansowego, 
lecz musia³a przej¹æ znaczn¹ czêœæ 
zad³u¿enia by³ego PGR Knyszyn. 
Przejête zad³u¿enie, zdekapitalizo-
wany maj¹tek, bardzo du¿e obci¹¿e-
nie funduszu p³ac sk³adkami ZUS, 
za³amanie cen na produkty rolne 

Obora wybudowana przez Niemców w czasie II wojny œwiatowej, zmodernizowana 
w 2008 r.
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powodowa³o, i¿ przez pierwsze lata 
funkcjonowania HZZ Knyszyn 
musia³a walczyæ o przetrwanie. 

Brak pieniêdzy m.in. na 
zakup nawozów spowodowa³ spadek 
nawo¿enia, a tym samym spadek 
plonów zbó¿. Dodatkowo w 2000 i 
2002 r. spó³kê mocno dotknê³y klêski 
susz. Te okolicznoœci nie pozwala³y 
na realizacjê bardzo potrzebnych in-
westycji w u¿ytkowanych obiektach 
inwentarskich. Obiekty te budowane 
w okresie 1940-1970 by³y mocno 
zdekapitalizowane i obs³uga inwen-
tarza by³a bardzo pracoch³onna. 
Poci¹ga³o to za sob¹ nadmierne 
zatru-dnienie. 

Wychodzenie spó³ki na 
prost¹ trwa³o prawie dziesiêæ lat. 
Dopiero w 2003 r. rozpoczêto pier-
wsz¹ du¿¹ inwestycjê, tj. budowê 
obory na 250 krów w Knyszynie. 
Okres miêdzy 2003, a 2009 r. by³ 
okresem, w którym zrealizowano 
du¿e inwestycje, chyba najwiêksze w 
kilkusetletniej historii dóbr starostwa 
knyszyñskiego. Oprócz obory w 
Knyszynie Zamku, w Ogrodnikach 
zosta³a wybudowana chlewnia ma-
cior wraz z porodówk¹ i warchlakar-
ni¹ na 200 macior. Pozosta³e wszy-

stkie obiekty inwentarskie zosta³y 
gruntownie przebudowane i zmoder-
nizowane. Obecnie ca³a produkcja 
zwierzêca jest prowadzona w nowych 
lub zmodernizowanych obiektach. 

W latach 2003-2009 spó³ka 
zrealizowa³a kilkanaœcie inwestycji o 
wartoœci ok. 10 mln z³. Tak du¿y 
proces inwestycyjny by³ mo¿liwy 
dziêki wprowadzeniu mo¿liwoœci 
odliczenia podatku VAT (przez kilka 
lat po wprowadzeniu podatku VAT, 
spó³ka by³a pozbawiona takiej 
mo¿liwoœci) oraz poprawa sytuacji 
finansowej w rolnictwie po wejœciu 
Polski do Unii i pozyskanie œrodków 
z zewn¹trz. 

Proces inwestycyjny po-
zwoli³ m.in. na zmniejszenie zatru-
dnienia z 70 osób w momencie 
powstania Spó³ki do 33 osób w chwili 
obecnej. Spó³ka przetrwa³a najgorsze 
lata. Jej obecna sytuacja jest stabilna. 
Nie znaczy, ¿e jest dobra. 

Du¿ym obci¹¿eniem dla fi-
nansów Spó³ki jest koniecznoœæ 
p³acenia sk³adek ZUS od p³ac praco-
wników, który jest kilkunastokrotnie 
wy¿szy od sk³adek na KRUS p³aco-
nych przez rolników indywidual-
nych. Spó³ka wprawdzie otrzymuje 

Nowa obora na 250 krów wybudowana w 2003 r.
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dop³aty bezpoœrednie do gruntów 
oraz ma mo¿liwoœæ ubiegania siê o 
fundusze unijne na modernizacjê go-
spodarstw na tych samych prawach 
co rolnicy, ale jest szereg decyzji 
dyskryminuj¹cych j¹ ze wzglêdu na 
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Spó³ka nie 
ma dop³at do utylizacji pad³ych zwie-
rz¹t, dop³at do ubezpieczenia zasie-
wów, a dop³aty ONW otrzymuje 
tylko do ok. 15% gruntów, na których 
gospodaruje. Wiele programów 
unijnych tak¿e jest niedostêpnych dla 
spó³ek Skarbu Pañstwa. Jako przed-
siêbiorstwo spó³ka jest obci¹¿ona 
szeregiem op³at m.in. zwi¹zanych z 
ochron¹ œrodowiska, podatkiem od 
p³ac, op³atami na fundusz pracy. Te 
wszystkie uwarunkowania powodu-
j¹, i¿ ma znacznie wy¿sze koszty 
produkcji ni¿ rolnicy indywidualni. 
Po kilku korzystnych dla rolnictwa 
latach po wejœciu Polski do Unii, 
nast¹pi³ znaczny wzrost kosztów, 
który praktycznie zniweczy³ efekty 
wprowadzonych dop³at. 

G³ównym kierunkiem pro-
dukcji oraz celem funkcjonowania 
spó³ki jest hodowla trzody chlewnej i 
byd³a. W okresie ponad 15 lat 
istnienia spó³ka sprzeda³a rolnikom 

ponad 5 tysiêcy loszek hodowlanych, 
2300 knurków oraz 300 ja³ówek 
hodowlanych. 

Produkcja trzody chlewnej, 
a tym bardziej hodowla zarodowa 
trzody w ostatnich latach jest mocno 
nieop³acalna. Wszystkie te czynniki 
mocno ograniczaj¹ obecnie mo¿li-
woœæ dalszego rozwoju spó³ki, ale nie 
zagra¿aj¹ jej istnieniu. Mo¿na powie-
dzieæ, i¿ Hodowla Zarodowa Zwie-
rz¹t Knyszyn jako firma pañstwowa, 
której g³ównym celem jest wprowa-
dzenie postêpu biologicznego w 
rolnictwie jest godnym nastêpc¹ 
starostwa knyszyñskiego te¿ „firmy 
pañstwowej”. 

Jak ju¿ wczeœniej zaznaczy-
³em, po likwidacji PGR-ów los mie-
nia po by³ym Zak³adzie Rybackim 
by³ ca³kiem odmienny od sytuacji 
maj¹tku po PGR Knyszyn. Maj¹tek 
Zak³adu Rybackiego Knyszyn po 
przejêciu go przez Oddzia³ Terenowy 
AWRSP w Suwa³kach zosta³ prze-
znaczony do prywatyzacji. Praco-
wnicy Zak³adu Rybackiego utworzy-
li Spó³kê Pracownicz¹ „Rybak”, 
której Agencja wydzier¿awi³a bez 
przetargu maj¹tek Zak³adu Rybackie-
go na okres trzech lat. Prezesem 

Zmodernizowane chlewnie w Ogrodnikach
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„Rybaka”
zakoñczeniu okresu dzier¿awy, 
Agencja nie zdecydowa³a siê na 
przed³u¿enie dzier¿awy spó³ce, lecz 
wystawi³a maj¹tek zak³adu na 
przetarg. W efekcie maj¹tek Zak³adu 
Rybackiego wydzier¿awi³ prywatny 
Zak³ad Rybacki w E³ku, którego 
prezesem by³ i jest Leopold Szostek.

Zak³ad w E³ku rozpocz¹³ 
gospodarowanie w Knyszynie 
1.01.1997 r. Stawy knyszyñskie s¹ i 
obecnie obiektem tego Zak³adu. 
Mo¿na powiedzieæ, i¿ prowadzi on 
wzorow¹ gospodarkê rybn¹ w staw-
ach by³ego starostwa knyszyñskiego. 

 zosta³ Ryszard Suska. Po 

HISTORIA

W ostatnich latach Zak³ad 
wykupi³ na w³asnoœæ czêœæ maj¹tku, 
m.in. stawy w Knyszynie, Ogrodni-
kach, Popielewie. Paradoksem by³ 
fakt, i¿ gospodarstwa rybackie po 
wejœciu do Unii by³y pozbawione 
dop³at do gruntów, które mieli 
pozostali rolnicy. Sytuacja ta zmieni-
³a siê dopiero w 2010 roku.  

Podsumowuj¹c, mo¿na 
stwierdziæ i¿ obie firmy dzia³aj¹ce na 
maj¹tku Starostwa Knyszyñskiego 
kontynuuj¹ chlubnie jego najlepsze 
tradycje gospodarowania.

                   •

Czêœci¹ spuœcizny po starostwie knyszyñskim i dawnym maj¹tku Knyszyn od 
ponad 20 lat zarz¹dza Mieczys³aw Lewkowicz — najpierw jako dyrektor PGR, 
potem prezes HZZ Sp.z o.o. Prywatnie oddaje siê badaniu historii tych dóbr. Jest 
autorem cyklu „Poczet starostów knyszyñskich”, który zakañczamy powy¿szym 
artyku³em
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POEZJA

REGINA ŒWITOÑ

*        *        *
wschód rozb³ysn¹³
niczym z³ota tarcza
têczowymi szarfami
opasa³ niebiosa

rozszepta³a siê puszcza
wiosennym uwielbieniem
paciorkami ró¿añca
pojaœnia³a rosa

rozdzwonione 
tenory wilg
barytony kuku³ek
wznios³y ku niebu
hymn porankowy
sarna wybieg³a 
z mrocznego 
ostêpu
zanurzy³a oczy
w poranku 
ró¿owym
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Kobieta ma szeœædziesi¹t lat. Od 
dawna jest rozwiedziona, jej doros³y 
syn, od kiedy móg³ o sobie decydo-
waæ, postanowi³ zamieszkaæ z ojcem. 
Nie jest samotna, ma raczej poczucie 
utraty. Wszystkie bliskie osoby zni-
kaj¹ z jej ¿ycia: wyje¿d¿aj¹, oddalaj¹ 
siê, opuszczaj¹ j¹. Œwiadomoœæ ta 
dotyczy tak¿e miejsc. Ukochany 
Kraków, zwi¹zany z dzieciñstwem i 
m³odoœci¹ — ¿yje tylko w jej 
pamiêci. Najpierw nie mo¿e nawet 
odwiedziæ ojca (wyjecha³a na fali 
wydarzeñ marca ‘68 roku z „biletem 
w jedn¹ stronê”). Potem, po jego 
œmierci, nie ma do kogo i czego 
wracaæ.

Z czu³oœci¹ wspomina ojca. 
Jego ³agodne, zatroskane, wiecznie 
zaczerwienione oczy. Drobn¹ sylwe-
tkê pochylon¹ nad szewskim kopy-
tem. Zapach najtañszego tytoniu, 
unosz¹cy siê z jego fajki. Mieli tylko 
siebie. 

Ze sk¹pych informacji ojca, 
ze strzêpów w³asnych wspomnieñ 

tworzy portret matki, której nie zna³a. 
Ta œliczna, jasnow³osa kobieta, 
pos³uguj¹ca siê czyst¹ polszczyzn¹, 
jest jedn¹ z ofiar Holocaustu. 
Spontaniczny okrzyk w tramwaju, na 
widok czyjegoœ dziecka: „Jakie s³o-
dkie bubele!” — kosztowa³ j¹ ¿ycie. 
J¹ i starszego syna, Lutka.

Powieœæ Janiny Katz „Opo-
wieœci dla Abrama” oparta jest na 
motywach autobiograficznych. Dla 
opisywanych wojennych losów 
¯ydów i Polaków punktem wyjœcia 
s¹ prawdziwe zdarzenia. Nie jest to 
jednak kolejna ksi¹¿ka o Zag³adzie. 
To powieœæ o mi³oœci z Holocaustem 
w tle. Bohaterka (jednoczeœnie 
narratorka) mieszka i pracuje w 
Kopenhadze. Jest — elegancko rzecz 
ujmuj¹c — asystentk¹ stomatologa, 
czyli pomoc¹ dentystyczn¹. Zdolna, 
b³yskotliwa, zanurzona w œwiecie 
ksi¹¿ek. Sama ma zdolnoœci litera-
ckie i plastyczne. Ojciec wró¿y³, ¿e 
bêdzie chirurgiem, jeden z ch³opów, 
¿e skoñczy akademiê sztuk piêknych. 

MOJA BIBLIOTEKA

TERESA DUBICKA

SpóŸnieni 
kochankowie
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MOJA BIBLIOTEKA

Ekonomiczny przymus i brak wygó-
rowanych aspiracji zdecydowa³y 
inaczej. Zreszt¹ stwierdza: „(…) 
wykorzysta³am swoj¹ psychiczn¹ 
energiê raczej na niechcenie ni¿ na 
chcenie czegokolwiek”. 

Przy wsparciu finansowym 
by³ego mê¿a mo¿e sobie pozwoliæ 
raz w roku na zagraniczne woja¿e. 
Kolejna wakacyjna podró¿ do 
Izraela, odmieni jej ¿ycie. Poznaje 
Abrama. Jest jednym z „nieœmier-
telnych”. Tak bohaterka nazywa 
francusko-polskich ¯ydów. To „kró-
lowie Holocaustu”. To ryzykowne 
okreœlenie kryje nadzwyczaj trafn¹ 
charakterystykê: „Byli niezmordo-
wani. Ubrania mieli zawsze wypraso-
wane, nie pocili siê, poruszali siê 
raŸno i byli bezwstydnie wyluzowani 
(…) Zwyciê¿yli Hitlera i uciekli z 
Polski na tyle wczeœnie, by nie 
musieæ doœwiadczaæ innych prób 
(…) No i zd¹¿yli siê rozmno¿yæ; 
mieli rodziny, przyjació³ i pieni¹dze”.

Abram ma osiemdziesi¹t lat 
i jest... piêkny. Mania, jego ¿ona, jest 
po prostu star¹ kobiet¹ o skrze-
kliwym g³osie. Opuszczone ramiona 
sprawiaj¹, ¿e wygl¹da jak kura, która 
chce siê wzbiæ w powietrze. Bohater-
ka potrafi byæ z³oœliwa i sarkasty-
czna, jednak gdy opisuje ¿onê Abra-
ma — jest zwyczajnie zazdrosna.

Przypadkowe spotkanie, 
niezobowi¹zuj¹ce rozmowy, zamie-
niaj¹ siê we wzajemn¹ fascynacjê. 
St¹d ju¿ tylko krok, aby uœwiadomiæ 
sobie, ¿e to mi³oœæ, która zdarza siê i 
tak: znienacka, nie w porê, póŸno.

Dzieli ich dwadzieœcia lat, 
ale przecie¿ nie chodzi tylko o ró¿ni-
cê wieku. Podtrzymywanie znajomo-

œci , raz do roku kilka wspólnych dni 
w Pary¿u — burzy uporz¹dkowane 
¿ycie bohaterki, wywraca do góry 
nogami ¿ycie Abrama.

Ona z z determinacj¹ szuka 
elementów scalaj¹cych: rozmowy o 
ksi¹¿kach, których Abram nie 
przeczyta³, wspólna przesz³oœæ, 
której... nie by³o. 

W opowieœciach tworzy he-
roiczny, wojenny ¿yciorys ukochane-
go. Powœci¹gliwoœæ Abrama, jego 
niechêæ, aby wracaæ do przesz³oœci, to 
zapewne ciê¿ar traumatycznych 
wspomnieñ, trudnych do udŸwigniê-
cia. A mo¿e skrywa jak¹œ mroczn¹ 
tajemnicê? Tych zakamarków w du-
szy Abrama, ojca, innych ocalonych, 
nigdy nie zdo³a spenetrowaæ.

W³aœnie nieodgadnione 
tajemnice bohaterów, niedopowie-
dzenia, aluzyjnoœæ — przemawiaj¹ za 
oryginalnoœci¹ prozy Janiny Katz.

Przede wszystkim jednak 
odwaga i umiejêtnoœæ autorki pisania 
o mi³oœci starych ludzi stanowi¹ 
wartoœæ powieœci.

Jak mówi poeta, „mo¿e atra-
mentu” wypisano o mi³oœciach m³o-
dych. Tymczasem uczuciu, jeœli doty-
czy niem³odych ju¿ ludzi równie¿ 
towarzyszy chêæ podobania siê. Bo-
haterka chce byæ piêkna. ¯a³uje, ¿e 
przesta³a malowaæ paznokcie. 
Oceniaj¹c swój wygl¹d, stwierdza, ¿e 
zadowalaj¹ j¹ tylko zêby („niezupe³-
nie w³asne”). Poca³unek Abrama 
sprawia, ¿e w jej ¿y³ach zaczyna 
„p³yn¹æ gor¹cy miód”.

Rozstajemy siê z bohaterami 
ze œwiadomoœci¹, ¿e ta pierwsza 
mi³oœæ  nieœmia³a jest podobna do tej 
ostatniej  pe³nej obaw.                       •
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ielki Post, który rozpoczê-
liœmy od posypania g³ów Wpopio³em, sk³ania nas do 

zatrzymania siê w refleksji nad 
naszym ¿yciem i powo³aniem do 
wiecznoœci. Wiemy, ¿e przyjêcie 
popio³u na g³owê symbolizuje z 
naszej strony gotowoœæ do podjêcia 
pokuty, czyli wewnêtrznego umar-
twienia, polegaj¹cego na pewnych 
rozs¹dnych wyrzeczeniach i realiza-
cji dobrych postanowieñ. Ale popió³ 
jest te¿ symbolem kruchoœci ludzkie-
go ¿ycia, które z woli Boga, w czasie 
znanym jedynie Jemu, obraca siê w 
proch. Od œwiadomoœci naszego 
przemijania rozpoczyna siê realizacja 
wszelkich szlachetnych odruchów 
serca. W proch bowiem obraca siê 
jedynie cia³o, dusza natomiast 

RELIGIA

pozostaje nieœmierteln¹. Nie obraca 
siê w proch równie¿ pamiêæ o dobrym 
cz³owieku, który odchodzi do 
wiecznoœci. Pozostaje zawsze 
serdeczne wspomnienie o nim, 
mi³oœæ, szczery ¿al… A koniecznoœæ 
odejœcia z tego œwiata mo¿e nas 
zaskoczyæ, tak jak ofiary katakli-
zmów, wypadków… Zatem, gdy 
cz³owiek dopuszcza siê niesprawie-
dliwoœci, krzywdzi drugiego, trwa w 
grzechu, kpi z Bo¿ych Przykazañ, 
zaœwiadcza o sobie, ¿e jest istot¹ 
bezmyœln¹ i krótkowzroczn¹, która 
nie myœli odchodziæ z tego œwiata. 
Jego wnêtrze przypomina dziki 
ogród, zaroœniêty chwastami i z 
drzewami wydaj¹cymi cierpkie 
owoce w postaci z³oœliwoœci, pychy, 
egoizmu… Trzeba zatem, aby po 

ks. JERZY CHWIEÆKO

Œwiadomoœæ 

przemijania
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RELIGIA

ogrodzie naszych wnêtrz przeszed³ 
siê Bóg i udzieli³ ³aski przywracaj¹cej 
prawdziwe ¿ycie. Wówczas z wie-
cznoœci¹ bêdziemy umieli powi¹zaæ 
doczesnoœæ z jej radoœciami, ale te¿ i 
doœwiadczeniem: 
„Nikt zaœ z nas nie ¿yje dla siebie i 
nikt nie umiera dla siebie: je¿eli 
bowiem ¿yjemy, ¿yjemy dla Pana; 
je¿eli zaœ umieramy, umie-ramy dla 
Pana. I w ¿yciu wiêc i w œmierci 
nale¿ymy do Pana”. Rz 14,7-8. 

Jak mamy zatem odnowiæ w nas 
œwiadomoœæ powo³ania do wieczno-
œci a przez to o¿ywiæ wiêŸ z Bogiem i 
ludŸmi? Chcê udzieliæ kilku rad, 
które mam nadziejê, ¿e pomog¹ w 
g³êbszym prze¿ywaniu Wielkiego 
Postu.
1. Modlitwê uczyñ momentem 
spotkania serca z Bogiem — wszel-
ki schematyzm i formalizm religijny 
zabija w nas ¿ycie Bo¿e. Bóg nie 
potrzebuje „paciorka”, czyli bez-
myœlnej formu³ki, oni „bycia w 
koœció³ku” z tradycji, czy przyzwy-
czajenia. Bóg potrzebuje obecnoœci w 
Twoim sercu i ¿yciu, które mu 
powierzasz w czasie modlitwy i 
Eucharystii.
2. Przygotuj siê do dobrej spowie-
dzi — nigdy nie powinniœmy przystê-
powaæ do Sakramentu Pokuty bez 
przygotowania. Rachunek sumienia 
powinniœmy odbyæ analizuj¹c Przy-
kazania Bo¿e, Koœcielne, siedem 
grzechów g³ównych i obowi¹zki 
stanu.
3. Dodaj do modlitwy wieczornej 
krótki rachunek sumienia — wielu 
chrzeœcijan nie widzi swoich b³êdów, 
gdy¿ znieczuli³o i sp³yci³o sumienie 

powierzchownymi spowiedziami. 
Takie podsumowanie dnia pozwoli 
jasno widzieæ siebie w relacjach z 
Bogiem i cz³owiekiem.
4. Zmieñ „karmê” Twojej duszy — 
oczy s¹ oknami duszy. To, na co 
patrzymy, karmi j¹ w³aœciwie lub 
degeneruje. Mo¿e z wiêksz¹ selekcj¹, 
a z mniejsz¹ bezmyœlnoœci¹ ogl¹daj-
my programy, seriale, korzystajmy z 
komputera, Internetu, przez który 
bagno pornografii, przemocy i wszel-
kiego szamba tego œwiata wlewa siê 
do serca. Zwróæ uwagê na to, czym 
Twoje dziecko karmi siê siedz¹c 
godzinami przed komputerem. 
WeŸmy do rêki Pismo œw., szczegól-
nie Ksiêgê Psalmów, by nakarmiæ siê 
bliskoœci¹ Boga. Siêgnijmy po dobr¹ 
lekturê wartoœciowej ksi¹¿ki, czy 
gazety religijnej. Niech to zneutrali-
zuje ba³agan pomieszanych w sercu 
wartoœci.
5. Napraw w miarê mo¿liwoœci 
relacje z ludŸmi — ciê¿ko jest pog³ê-
biæ swoj¹ wiêŸ z Bogiem, gdy z¿era 
nas uczucie z³oœci w stosunku do 
kogoœ lub œwiadomoœæ, ¿e ktoœ ¿ywi 
do nas ¿al.
6. ZnajdŸ czas na udzia³ w Nabo-
¿eñstwach Pasyjnych i Rekole-
kcjach Wielkopostnych — Droga 
Krzy¿owa i Gorzkie ¯ale wprowa-
dzaj¹ nas w klimat pasyjnych prze¿yæ 
Chrystusa i Jego Matki i ucz¹ 
wra¿liwoœci na nasz osobisty grzech.

Niech szczere prze¿ywanie Wielkie-
go Postu, pomo¿e nam powróciæ do 
¿ycia w Komunii z Bogiem, aby 
nasze przemijanie by³o równoczeœnie 
dojrzewaniem do pe³ni samoœwiado-
moœci o naszej godnoœci i powo³aniu.

• 
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Aby przekazaæ 1% podatku na remont koœcio³a w Knyszynie,
w formularzu PIT za rok podatkowy 2010 nale¿y wpisaæ:
• nazwê OPP:

• numer KRS:
• wyliczon¹
• w informacjach uzupe³niaj¹cych podaæ cel: 

Informacji udzielaj¹: Marek Olesiewicz i Krzysztof Bagiñski
tel. 85 7279981, ktr@knyszyn.pl

Z góry serdecznie dziêkujemy!

 Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta,

kwotê 1% podatku
remont koœcio³a w Knyszynie

 0000230882,
 

Knyszyñskie przedszkolaki
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