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Mieszkañcom Gminy Knyszyn sk³adam 
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy. 

Niech bêd¹ czasem odpoczynku wœród 
najbli¿szych, przy zastawionym 
smako³ykami stole i smacznym jajku. 

Burmistrz Knyszyna

Z okazji Œwiêta Zmartwychwstania 
Pañskiego du¿o zdrowia, pomyœlnoœci 
i wszelkich ³ask oraz weso³ego œwiêtowania 
w rodzinnym gronie

¿yczy przewodnicz¹cy i radni 
Rady Miejskiej w Knyszynie

Zdrowych Œwi¹t Wielkanocnych, 
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci. Radosnego 
nastroju oraz wielu s³onecznych dni 
pachn¹cych wiosn¹ i budz¹c¹ siê do ¿ycia 
przyrod¹

Czytelnikom i sympatykom 
„Nowego Goñca Knyszyñskiego” 

¿yczy Redakcja
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Postny Wielki Post
Kiedyœ przez ca³y okres Wielkiego 
Postu nie widywano na talerzach ani 
miêsa, ani innych przysmaków, 
spo¿ywano g³ównie œledzie solone z 
beczki. Pod koniec czasu umartwieñ 
ryba ta by³a tak znienawidzona, ¿e 
gdy koñczy³ siê okres Wielkiego 
Postu, nastêpowa³y uroczyste 
obrzêdy wieszania lub przybijania 
œledzia do drzewa. 

Œwi¹teczne porz¹dki 
Przed Wielkanoc¹ robi siê wielkie 
œwi¹teczne porz¹dki nie tylko po to, 
by mieszkanie lœni³o czystoœci¹. Maj¹ 
one tak¿e symboliczne znaczenie — 
wymiatamy z mieszkania zimê, a 
wraz z ni¹ wszelkie z³o i choroby.

Wielki Tydzieñ
Wielkanoc poprzedza Wielki  
Tydzieñ, który zaczyna siê Niedziel¹ 
Palmow¹. Tego dnia rózgi wierzbowe 
ozdabiano kwiatkami, mchem, 
zio³ami i kolorowymi wst¹¿kami. Po 
poœwieceniu bi³o siê nimi lekko 

domowników, by zapewniæ im 
szczêœcie na ca³y rok. W³o¿one za 
obraz chroni³y mieszkanie przed 
nieszczêœciem i po¿arem. 

W Koœciele katolickim 
wczesnym rankiem w Wielkanoc 
odbywa siê procesja, po której jest 
sprawowana uroczysta msza zwana 
Rezurekcj¹. 

G³ównym akcentem rodzin-
nym Wielkanocy jest œniadanie, w 
czasie którego spo¿ywa siê pokarmy 
ze œwiêconki, poœwiêcone w Wielk¹ 
Sobotê. Wod¹ œwiêcon¹ w Wielk¹ 
Sobotê gospodarz skrapla obejœcie 
gospodarskie, by siê w nim darzy³o i 
pola, aby rodzi³y.

Poniedzia³ek Wielkanocny
Œmigus dyngus, zwany te¿ lanym 
poniedzia³kiem to zwyczaj zwi¹zany 
z drugim dniem Œwi¹t Wielkiej Nocy. 
Dawniej polega³ on na symbolicznym 
smaganiu witkami wierzby po no-
gach oraz oblewaniu siê nawzajem 
wod¹. Symbolizowa³ przez to oczy-

Wielkanocne 
zwyczaje
Wielkanoc… Dla ka¿dego s³owo to ma inn¹ barwê, zapach, inny 
smak. Jednak ka¿dy mo¿e z tej niezwyk³ej palety wybraæ coœ dla 
siebie, coœ co pokocha najbardziej. Jednoczeœnie jest to tak¿e 
czas, gdy powinniœmy pielêgnowaæ zwyczaje i tradycje zwi¹zane  
z Wielkanoc¹, tradycje, które pamiêtamy z naszego dzieciñstwa. 

ANNA MOLSKA
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szczenie cia³a z chorób i grzechu. 
Zmoczone tego dnia panny mia³y te¿ 
wiêksze szanse na zam¹¿pójœcie.

Pisanki 
Pisanki maluje siê przed Wielkanoc¹, 
nie mo¿e ich zabrakn¹æ wœród œwi¹te-
cznych pokarmów. Maj¹ symbolizo-
waæ rodz¹c¹ siê do ¿ycia przyrodê, a 
jednoczeœnie nadziejê, jak¹ czerpie-
my z wiary w zmartwychwstanie 
Chrystusa. 

Baranek i zaj¹czek
Baranek wielkanocny jest symbolem 
mêczeñskiej œmierci Jezusa na krzy-
¿u. Jest przedstawiany z czerwon¹ 
chor¹giewkê ze z³otym krzy¿ykiem 
jako znak zwyciêstwa nad œmierci¹    
i grzechem. 

Zaj¹czek to œwiecki symbol 
wielkanocny, w Polsce mniej popu-
larny ni¿ na Zachodzie. Zaj¹czek 
przynosi grzecznym dzieciom pre-
zenty w wielkanocnym koszyczku. 
Jest równie¿ symbolem odradzaj¹cej 
siê przyrody i p³odnoœci.

Okres Œwi¹t Wielkanocnych daje 
nam niezliczone pok³ady energii 
duchowej, tak potrzebnej po okresie 
d³ugiego postu. Budzi nas z zimowe-
go marazmu i przywraca do wiosen-
nego, pe³nego nadziei ¿ycia.

Obchodz¹c Œwiêta Wielkiej 
Nocy warto pamiêtaæ s³owa polskie-
go powieœciopisarza, Leona Poto-
ckiego: „pielêgnujmy dawne przod-
ków obrzêdy; to co wesz³o w zwy-
czaj, niech zwyczajem zostanie, a to, 
co by³o, coœmy od Ojców zas³yszeli, 
lub sami jeszcze widzieli, przeka¿my 
tym co po nas przyjd¹, pomni, ¿e 
gdzie by³a przesz³oœæ, tam i przy-
sz³oœæ bêdzie”.                                  •

REGINA ŒWITOÑ

*        *        *

w ornamentach ciszy
monstrancja s³oñca
na o³tarze nieba wyp³ywa 
z oddali
spod zórz wychyli³ siê skowronek
dŸwiêcznym paciorkiem Boga chwali

w promieniach chwa³y z³oci siê
klejnot Hostii Przenajœwiêtszej
A l l e l u j a!
radoœæ nieba i ziemi unosz¹
serca dzwonów
Zmartwychwsta³ by z nami pozostaæ
w maleñkim op³atku
Pan Wielkiego Tronu
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Ostatnia sesja Rady Miejskiej

Na IV sesji Rady Miejskiej w Knyszynie w dniu 24 marca podjêto 
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:

a) zmiany uchwa³y Nr III/14/11 z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie trybu              
i sposobu powo³ania i odwo³ania cz³onków zespo³u interdyscyplinarnego oraz 
szczegó³owych warunków jego funkcjonowania,

b) zasad ustalenia diet dla so³tysów,

c) wyodrêbnienia funduszu so³eckiego w 2012 r.,

d) upowa¿nienia Burmistrza Knyszyna do z³o¿enia wniosku o dofinansowa-
nie projektu pn.: Remont drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goni¹dzka) i drogi 
powiatowej Nr 2337 (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi 
wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie” oraz wspó³finansowania projektu w ra-
mach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”,

e) udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Podlaskiego,

f) udzielenia pomocy finansowej powiatowi monieckiemu na dofinansowanie 
modernizacji drogi powiatowej po³o¿onej na terenie Gminy Knyszyn,

g) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn,

h) dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2011 r. 

INFORMACJE SAMORZ¥DOWE

• Z³o¿ono wniosek o przyznanie œrodków z terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na modernizacjê drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
(przed³u¿enie ul. Bia³ostockiej tzw. Goœciniec).

• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 
104744B, droga do wsi Gr¹dy.

• Przygotowano specyfikacjê do zamówienia publicznego na opracowanie 
dokumentacji projektowej na ul. Goni¹dzk¹ i ul. Rynek w Knyszynie.

• Uzgodniono z powiatem monieckim asfaltowanie drogi we wsi Nowiny Ka-
sjerskie. Decyzja (pozwolenie na budowê) jest w trakcje uprawomocnienia.

• Zakoñczono nabór przyjmowania wniosków o dofinansowanie zadañ 
zwi¹zanych z unieszkodliwianiem odpadów zawieraj¹cych azbest z terenu 
gminy Knyszyn. Projekt bêdzie dofinansowany ze œrodków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Bia³ymstoku.



AKTUALNOŒCI

• Rozstrzygniêto postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
równanie i ¿wirowanie dróg na terenie gminy Knyszyn. 
Wykonawca: US£UGI TRANSPORTOWE ROBOTY ZIEMNE I 
DROGOWE Stanis³aw Chodkiewicz z cen¹ ofertow¹ brutto: 121.77 z³ / 

3równanie 1 km drogi oraz 30.75 z³ / 1 m  dostawy pospó³ki.

• W dniu 18 marca og³oszono III Konkurs otwarty ofert na realizacjê zadañ 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. 
Wysokoœæ dotacji: 47 000,00 z³. Termin sk³adania ofert: 11 kwiecieñ 2011 r.

• Usuniêto zasolenia poprzeczne oraz za³o¿ono przepust na drodze gminnej na 
kol. Kalinówka Koœcielna.

• Zamówiono pojemniki do segregacji odpadów: po 5 szt. na szk³o i na PET.

• Rozpoczêto procedurê wy³onienia wykonawcy na remont komina w Kny-
szynie Zamku.

• Uzyskano pozwolenie na przebudowê ulicy W³. Jagie³³y w Knyszynie.

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”‘
‘

 REKLAMA                                                                                       
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30 marca Gmina Knyszyn z³o¿y³a 
wniosek do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Bia³ymstoku o dofinan-
sowanie zadania usuwania wyrobów 
zawieraj¹cych azbest z terenu gminy 
Knyszyn. 

Wnioski z³o¿y³o a¿ 77 gmin 
z terenu województwa podlaskiego. 
Zainteresowanie akcj¹ mieszkañców 
naszej gminy tak¿e by³o ogromne; w 
sumie do projektu zg³osi³y siê 63 
osoby z takich miejscowoœci, jak: 

Wniosek o dotacjê azbest 2011

30% zni¿ki 
na paznokcie 
akrylowe

30% zni¿ki na 
regulacjê brwi

30% zni¿ki na 
solarium

&

Knyszyn, Knyszyn Zamek, Chobo-
tki, Czechowizna, Gr¹dy, Jaskra, Ka-
linówka Koœcielna, Ogrodniki, 
Zofiówka. £¹cznie zg³oszono do usu-

2niêcia 11.233,68 m  azbestu, w tym:

• Demonta¿, transport i unieszko-
dliwienie wyrobów zawieraj¹cych 

2azbest — 4.591 m
• Transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zawieraj¹cych azbest — 

26.642,68 m .
•

ANNA MOLSKA
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Atrakcja dla maluchów
Nowe i bezpieczne place zabaw w Knyszynie

W kwietniu w parku na Rynku 
pojawi³a siê atrakcja dla najm³o-
dszych mieszkañców Knyszyna — 
nowe sprzêty do zabaw: huœtawki i 
sprê¿ynowce. 

Jednoczeœnie Gmina Kny-
szyn z³o¿y³a do Lokalnej Grupy 
Dzia³ania Królewski Goœciniec Po-
dlasia wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie 
lokalnych strategii rozwoju dla 
ma³ych projektów”. 

Projekt dotyczy wyposa¿e-
nia placu zabaw w Knyszynie (ko³o 

targowicy) w huœtawki, sprê¿yno-
wce, karuzelê, ciuchciê, wie¿ê ze 
œlizgawk¹ i urz¹dzenia towarzysz¹ce 
typu: ³awki, kosz na œmieci, tablica 
informacyjna.

Jeœli Gmina otrzyma dofi-
nansowanie, w Knyszynie powstanie 
atrakcyjne miejsce spêdzania wolne-
go czasu, miejsce spotkañ naj-
m³odszych i doros³ych mieszkañców 
miasta. 

Konkurs zostanie rozstrzy-
gniêty pod koniec tego roku. 

•

ANNA MOLSKA
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znacznej czêœci ¯ydzi, o czym dziœ 
œwiadczy jedynie du¿a nekropolia.
— Tutaj s¹ pochowani dawni 
mieszkañcy Knyszyna, a miejsce ich 
spoczynku jest bardzo ³adne, jedne z 
najcenniejszych w Polsce — 
podkreœla Bagiñski.

M³odzie¿ z liceum w Moñ-
kach i Izraela przyjecha³a do naszego 
miasteczka w³aœnie po to, by 
uporz¹dkowaæ fragment kirkutu 
(kilkanaœcie spoœród ponad 700 
mogi³, które s¹ na cmentarzu) — 
poprawi³a inskrypcje nagrobne i 
ustawi³a wywrócone macewy.
— Chcielibyœmy lepiej zaj¹æ siê 
cmentarzem — mówi Marcin Barto-
siewicz z Fundacji Ochrony Dziedzi-
ctwa ¯ydowskiego, która jest g³ów-
nym organizatorem spotkañ w Kny-
szynie. Jak podkreœla badacz, jest to 
miejsce wyj¹tkowe, mo¿e nawet w 
skali europejskiej (usytuowane na 
groblach sadzawek króla Zygmunta 
Augusta), dlatego koniecznie trzeba 
tu przerzedziæ zdzicza³¹ roœlinnoœæ 
czy lepiej wyeksponowaæ macewy.

— Warto organizowaæ tego typu 
spotkania, m³odzie¿ ma mo¿liwoœæ 
poznania innej kultury czy nawi¹za-
nia kontaktu z rówieœnikami z zagra-
nicy — mówi Krzysztof Bagiñski, 
zastêpca burmistrza Knyszyna.
A Knyszyn nieprzypadkowo sta³ siê 
miejscem tych spotkañ — przed II 
wojn¹ œwiatow¹ tworzyli go w 

"Haverim – Przyjaciele" — to ju¿ czwarte takie spotkanie      
w Knyszynie. W ich trakcie m³odzie¿ z Polski i Izraela 
nawzajem poznaje swoj¹ kulturê, nawi¹zuje znajomoœci, ale 
te¿ kultywuje pamiêæ o polskich ¯ydach. Teraz wspólnie 
uporz¹dkowa³a czêœæ knyszyñskiego kirkutu. 

Wizyta m³odych Izraelczyków

na knyszyñskim kirkucie

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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Póki co, dziêki Fundacji 
wspó³pracuj¹cej z nasz¹ Gmin¹, na 
drodze gruntowej do Wodzi³ówki 
stan¹³ drogowskaz prowadz¹cy na 
cmentarz, podobny ustawiono rów-
nie¿ tu¿ przy nim. Wkrótce pojawi siê 
tam te¿ tablica informacyjna opisuj¹-
ca dzieje kirkutu i jego szczególn¹ 
wartoœæ historyczn¹ — kolejny punkt 
szlaku „Œladami historii królewskie-
go Knyszyna”. 

Na monta¿ czeka jeszcze 
jedna, szczególna pami¹tka — g³az z 
tablic¹ w ho³dzie pomordowanym 
knyszyñskim ¯ydom. Inskrypcja 
zosta³a ufundowana przez mieszkañ-
ców jeszcze w 1964 r. Umieszczono 
j¹ wówczas na budynku magistratu, 
jednak w czasie remontu w latach 90. 
zdjêto j¹ i ju¿ nie powróci³a na swoje 
miejsce. Teraz zosta³a odnowiona i 
bêdzie zamontowana na okaza³ym 
g³azie, ju¿ przetransportowanym na 
miejsce. Upamiêtni miejsce zbioro-

wej mogi³y, gdzie hitlerowcy zwieŸli 
zamordowanych w listopadzie 1942r. 
knyszynian wyznania moj¿eszowe-
go. Pozosta³ych ¯ydów z miasteczka 
naziœci przetransportowali do obozu 
zag³ady w Treblince.

Fundacji Ochrony Dziedzi-
ctwa ¯ydowskiego, która pomog³a 
znaleŸæ fundusze na ustawienie g³azu 
i odrestaurowanie tablicy, zale¿y, by 
stanê³a dok³adnie w miejscu mogi³y 
74 ofiar. Wiadomo mniej wiêcej, 
gdzie siê ona znajduje, lecz by j¹ 
dok³adnie umiejscowiæ Marcin 
Bartosiewicz sugeruje, i¿ bêd¹ 
potrzebne badania georadarem. 

Na zakoñczenie spotkania, 
na kirkucie uczniowie z Knyszyna 
odczytali relacje dotycz¹ce Holokau-
stu. Odœpiewano tak¿e hymny Polski 
i Izraela, jak zaznaczono, oba mówi¹-
ce o wêdrówce ludzi niewolnych, 
marz¹cych o pomyœlnej przysz³oœci...

•

Uczniowie z Knyszyna odczytali relacje œwiadków Holokaustu
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W Starostwie Powiatowym w 
Moñkach odby³y siê powiatowe 
eliminacje XIII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i m³odzie¿y pod has³em 
„PowódŸ, po¿ar, dniem czy noc¹ — 
stra¿ przychodzi ci z pomoc¹”

Mi³o nam donieœæ, ¿e wœród 
autorów najlepszych prac znajduj¹ 
siê uczniowie i wychowankowie na-
szego przedszkola i szkó³. Ich rysunki 
zosta³y przes³ane na eliminacje 
wojewódzkie do Podlaskiego Urzêdu 
Wojewódzkiego w Bia³ymstoku.

Wyniki konkursu: 
Grupa 6-8 lat:
1. Konrad Dani³owski – przedszkole 
w Knyszynie;
2. Natalia Paszko – SP w Knyszynie
3. Emilia Komosa – SP w Jaœwi³ach;
4. Julita Snarska – SP w Knyszynie;
5. Jakub D¹browski – SP w Jaœwi³ach

 Grupa 9-12 lat:
1. Karol Wilczewski – SP w Trzciannem;
2. Kacper Czemierys – ZS w Jaœwi³ach; 
3. Joanna Mas³owska – SP w Knyszynie;
4. Urszula Pietrzycka – SP w D³ugo³êce;
5. Jolanta Szulborska – SP w Brzezinach.

Grupa 13-16 lat:
1. Joanna Tekieñ – Gimnazjum w Moñkach;
2. Klaudia Pezowicz – Gimnazjum 
w Trzciannem;
3. Zuzanna Jaromiñska – SP w Kalinówce 
Koœcielnej;
4. Julia Skutnik – Gimnazjum w Kalinówce 
Koœcielnej;
5. Kinga Bogdañska – Gimnazjum 
w Moñkach. 

¯yczymy wygranej w nastêpnym 
etapie konkursu!

U. PU£AWSKA

Eliminacje powiatowe

konkursu
Wybory do Rady 
Powiatowej Podlaskiej Izby 
Rolniczej

W dniu 3 kwietnia odby³y siê wybory 
do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby 
Rolniczej. Na terenie gminy Knyszyn 
utworzono okrêg wyborczy dwu-
mandatowy nr 66, obejmuj¹cy ca³y 
obszar gminy.

Nastêpuj¹cy kandydaci 
otrzymali w okrêgu wyborczym 
kolejno najwiêcej g³osów wa¿nych, 
wobec czego zostali wybrani do Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej:
   Rogalski Stanis³aw – 40 g³osów,
   Szaci³o Krzysztof – 25 g³osów.

I. DWORZAÑCZYK

1% dla Knyszyna
Czy Twój PIT nadal jest nierozli-
czony? Jeœli tak, spiesz siê — pozo-
sta³y ostatnie dni, by z³o¿yæ zeznanie 
podatkowe za rok 2010. Termin mija 
wraz z koñcem kwietnia.

To jednoczeœnie ostatnia 
mo¿liwoœæ, by czêœæ podatku przeka-
zaæ naszej spo³ecznoœci. Jeœli chcesz, 
by Twój 1% trafi³ do Knyszyna, w 
deklaracji nale¿y wpisaæ nazwê Kny-
szyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta i numer 
KRS 0000230882. Jako cel mo¿na 
wskazaæ „remont koœcio³a” — wów-
czas pieni¹dze zostan¹ przekazane 
parafii. Inaczej trafi¹ do Towarzy-
stwa i bêd¹ przeznaczone m.in. na 
publikacje ksi¹¿kowe wydawane w 
Knyszynie. 

KTR
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30 marca w Jasionówce odby³ siê VI 
Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana 
Twardowskiego. Nasz¹ bibliotekê i 
szko³ê w Knyszynie, reprezentowa³y 
uczennice, które zajê³y wysokie 
lokaty w konkursie bibliotecznym, 
który odby³ siê w styczniu. 

Wielu by³o recytatorów w 
Jasionówce, a zatem i konkurencja 
du¿a. Mi³o jednak poinformowaæ, ¿e 
Monika Budna w kategorii klas IV-
VI zajê³a II miejsce. Pozosta³e 
uczestniczki konkursu otrzyma³y 
pami¹tkowe dyplomy. Nauczycielki 
jêzyka polskiego, przygotowuj¹ce 
recytatorów tak¿e otrzyma³y 
dyplomy.

Wielu jest  w naszym 
œrodowisku m³odych, utalentowa-
nych, i chêtnych do udzia³u w kon-
kursach, dlatego nale¿y pielêgnowaæ 
i rozwijaæ te talenty, poprzez organi-
zacjê takich imprez. Dlatego te¿ ju¿ 5 

 maja o godz. 10.00 w naszej bibliote-
ce, odbêdzie siê II edycja konkursu 
recytatorskiego „Knyszyn poezj¹ 
malowany”, promuj¹cego twórczoœæ 
naszych lokalnych poetów. 

Na scenie zaprezentuj¹ siê 
uczniowie klas I-VI szko³y podsta-
wowej oraz I-III gimnazjum w 
Knyszynie. Wszystkich chêtnych do 
wys³uchania wierszy o tematyce 
knyszyñskiej serdecznie zapraszam.

Konkursy recytatorskie 
w bibliotece

KRYSTYNA 
PISZCZATOWSKA

Monika Budna z Knyszyna zajê³a 
II miejsce  w powiatowym konkur-
sie recytatorskim poezji ks. Jana 
Twardowskiego
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W dniach od 30 marca do 2 kwietnia 
oraz od 20 do 22 kwietnia w Kny-
szyñskim Oœrodku Kultury odby³y 
siê Warsztaty Ozdób Wielkanocnych.

Warsztaty by³y skierowane 
do dzieci i m³odzie¿y z Knyszyna       
i okolic. Dzieci nauczy³y siê robiæ 
kwiaty z bibu³y oraz wykona³y 
wielkanocne palmy, które zosta³y 
wys³ane na XVI Wojewódzki 
Przegl¹d Zdobnictwa Obrzêdowego 
Cyklu Wiosennego i Œwi¹t Wielkano-

cnych w Moñkach. Drugim etapem 
warsztatów by³o zdobienie jaj wiel-
kanocnych. Tu równie¿ siêgnêliœmy 
do metod tradycyjnych: pisanki 
barwione woskiem, oraz drapanki – 
wydrapywanie wzorów na zabarwio-
nym jajku.

Uczestnicy wykonuj¹c 
œwi¹teczne dekoracje dobrze siê 
bawili, a przy tym powrócili do starej 
polskiej tradycji.

        •

Warsztaty ozdób 
wielkanocnych

F
o
t.
 I
w

o
n
a
 W

a
si

lu
k

IWONA WASILUK



EDUKACJA

15

Egzamin gimnazjalny rozpocz¹³ siê o 
godz. 9.00. By³ identyczny w ca³ej 
Polsce. Uczniowie musieli wykazaæ 
siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami z jêzyka 
polskiego, historii, wos-u, plastyki i 
muzyki. Musieli te¿ udowodniæ, ¿e 
potrafi¹ czytaæ ze zrozumieniem, 
interpretowaæ ró¿ne teksty, a tak¿e 
redagowaæ w³asne. 

Tematem przewodnim testu 
humanistycznego by³ patriotyzm. 
Test z zakresu przedmiotów matema-

tyczno-przyrodniczych sprawdza³ 
wiedzê z matematyki, biologii, 
geografii, chemii, fizyki i astronomii. 
Egzamin z jêzyka obcego zakoñczy³ 
trzydniowy maraton egzaminacyjny 
gimnazjalistów. 

Egzamin gimnazjalny pisali 
tak¿e uczniowie naszych szkó³: w 
Knyszynie przyst¹pi³o do niego 33 
uczniów, a w Kalinówce Koœcielnej 
— 21. 

  •

Egzamin 

gimnazjalny 2011

Gimnazjaliœci z Kalinówki Koœcielnej podczas pisania egzaminu

STANIS£AW FIEDOROWICZ
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Zamkniête karty Ewangeliarza… 
tymi s³owami ¿egnaliœmy naszego 
Papie¿a — Papie¿a Wszystkich 
Polaków. Teraz te karty otwieraj¹ siê 
ponownie, aby kreœliæ na nich nasze 
proœby, podziêkowania, modlitwy do 
b³ogos³awionego Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II. 

Mo¿emy teraz zastanawiaæ 
siê jedynie czy „te karty” by³y w 
ogóle zamkniête — one przymknê³y 
siê pod wp³ywem podmuchu wiatru, 
ale tak naprawdê by³y otwarte w 

naszych sercach pe³nych ogromnej 
wdziêcznoœci, uznania, szacunku dla 
Wielkiego Polaka.

Ojciec Œwiêty b³ogos³awi³ 
nas wszystkich podczas audiencji w 
Rzymie, wizyt w naszym pañstwie, 
które pamiêtamy jako osobiste 
doznania przynosz¹ce ulgê i radoœæ.

Teraz równie¿ nam b³ogo-
s³awi w naszym codziennym ¿yciu, 
bêdzie zawsze wœród nas i równie¿ w 
moim sercu, i za to Dziêkujê Ci 
Ojcze Œwiêty.                                   •

Papie¿ w naszych 
sercach

JOANNA OSTROWSKA
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Na koœciele parafialnym 
w Knyszynie zosta³a 
umieszczona tablica 
upamiêtniaj¹ca ofiary 
katastrofy pod Smoleñ-
skiem. 
Jej ods³oniêcie i po-
œwiêcenie mia³o miejsce 
10 kwietnia, po mszy 
œwiêtej odprawionej w 
intencji ojczyzny i ofiar 
katastrofy.

Mieszkañcy Gr¹-
dów uczestniczyli 
w Drodze Krzy¿o-
wej, która przesz³a 
okolicami wsi. 
Drogê Krzy¿ow¹ 
z o r g a n i z o w a n o  
równie¿ po ulicach 
Knyszyna — foto-
reporta¿ na ok³ad-
ce „Goñca”. 
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Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna, 
Knyszyñskie Towarzystwo Regio-
nalne im. Zygmunta Augusta i Kny-
szyñski Oœrodek Kultury ju¿ w koñcu 
marca rozpoczêli przygotowania do 
kolejnego kolêdowania wo³ocze-
bnego, które od zachodu s³oñca w 
Niedzielê Wielkanocn¹ dziaæ siê 
bêdzie w naszej gminie.

Wo³oczebne
Zwyczaj chodzenia po wo³oczebnym 
czy chodzenia z konopielk¹, 
wywodzi siê wprost z czasów, w któ-
rych nowy rok, zgodnie z agrarn¹ 
logik¹ rozpoczyna³ siê wiosn¹. Nowy 
cykl przyrody nie móg³ siê jednak 
naprawdê rozpocz¹æ bez odpowie-
dnich zabiegów, zapewniaj¹cych tak 

jego pomyœlny pocz¹tek jak i szczê-
œliwy koniec. Od tego byli wo³ocze-
bnicy, wy³¹cznie mê¿czyŸni. Nad-
chodzili o zachodzie s³oñca, w dniu 
zwanym dziœ Niedziel¹ Wielkanocn¹. 
Na podwórzach gospodarstw œpiewa-
li specjalne pieœni ¿ycz¹ce dla gospo-
darzy i panien na wydaniu. Za œpiew 
otrzymywali dary – jak wspominaj¹ 
ostatni wo³oczebnicy – musowo wód-
kê, kie³baskê i jajka. Ich czas koñczy³ 
œwit Wielkanocnego Poniedzia³ku, 
który jednoczeœnie by³ dniem kon-
sumpcji darów i wspólnego œwiêta.

Pamiêæ
Pamiêæ o tym niezwyk³ym zwyczaju 
do czasów wspó³czesnych przetrwa³a 
tylko w niektórych z wsi pó³nocnego 

Wo³oczebne – 
refleks dawnego œwiata
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JAGODA KONOPKO
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Warsztaty
Od 18 marca do 17 kwietnia w ka¿dy 
weekend w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury odbywa³y siê warsztaty pie-
œni wo³oczebnych oraz przygotowa-
nia do ulicznego performansu o 
legendzie œwiêtego Jerzego i smoka 

W trakcie zajêæ uczestnicy 
poznali wo³oczebny repertuar oraz 
tradycyjne techniki emisji g³osu 
pozwalaj¹ce na wielogodzinne œpie-
wanie w otwartej przestrzeni. Na za-
koñczenie w KOK odby³ siê konwent 
wo³oczebników — spotkanie war-
sztatowe wszystkich kompani.         •

W Niedzielê Wielkanocn¹ oko³o 
godziny 16.00 rozpocznie siê 
kolêdowanie wo³oczebne we  
wsiach Guzy, Gr¹dy i Kruszyn.
W Poniedzia³ek Wielkanocny 
we wsiach, w których pojawi¹ 
siê wo³oczebnicy odbêd¹ siê 
zgromadzenia wiejskie obfitu-
j¹ce w hulanki i swawole.

Podlasia, choæ i tu po wo³oczebnym 
nie chodzi siê ju¿ od lat 50 lat. Mimo 
to wielu mieszkañców – zw³aszcza 
starszego pokolenia – pamiêta, co 
trzeba odpowiedzieæ na zapytanie 
wo³oczebników i jak ich przyj¹æ. Do-
brze rozpytuj¹c, udaje siê znaleŸæ i 
takich, którzy sami za m³odych lat 
tworzyli wo³oczebne kompanie...

Akcja
Id¹c tropem tych odkryæ w 2008 roku 
zainicjowano pierwsze po kilkudzie-
siêciu latach wo³oczebne we wsi 
Guzy. A w 2009 nak³oniono dwóch 
ostatnich wo³oczebników z Kruszyna 
by po oko³o 40 latach przerwy zaœpie-
waæ konopielki równie¿ w ich wsi. W 
2010, dziêki pomocy miejscowych 
œpiewaków, restytuowano wo³ocze-
bne w kolejnej wsi pó³nocnego 
Podlasia — Rzêdzianach. Wsparto 
te¿ kompanie z Kruszyna i Guzów 
m³odymi adeptami konopielkowania 
z liceów, techników i gimnazjów w 
Moñkach i Goni¹dzu. 

Grupa wo³oczebników z Moniek. Na stronie obok — wo³oczebnicy z Knyszyna
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X Jubileuszowe Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹

00 7 maja od godziny 14  Sympozjum popularnonaukowe  „Tradycyjna 
kultura ludowa we wspó³czesnej dzia³alnoœci kulturalnej wsi na 
przyk³adzie tradycji kolêdowania wiosennego”.

Miejsce: Knyszyñski Oœrodek Kultury

Program: 
1. Fenomen kolêdowania wiosennego w kulturze regionu
2. Rola obrzêdu chodzenia z konopielk¹ w ludowej wizji œwiata
3. Animacja czy reanimacja tradycji  funkcja we wspó³czesnym ¿yciu 
kulturalnym regionu
4. Konopielka zabytek przesz³oœci czy tworzywo nowej kultury?
5. Integracyjne funkcje Konopielki jako znak to¿samoœci regionu.
W sympozjum wezm¹ udzia³ uczestnicy  z Polski, Bia³orusi i  Litwy 

00 8 maja od godziny 11 – X Jubileuszowe Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹

Miejsce: Knyszyñski Oœrodek Kultury 
00Godzina 11  – Uroczysta msza œwiêta w koœciele parafialnym w Knyszynie     

z udzia³em zespo³ów i kompanii mêskich z Litwy, Bia³orusi i naszego regionu 
00Godzina 12   – Otwarcie X Jubileuszowych Miêdzynarodowych Spotkañ 

Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹ 
30Godzina  12  – KONCERT GALOWY 
00Godzina 16  – Uliczny performans o legendzie œwiêtego Jerzego i smoka 

(wiêcej na stronie obok) 

00Przewidywane zakoñczenie spotkañ o godzinie 20

Spotkaniom towarzyszyæ bêdzie kiermasz sztuki ludowej

Imprezê honorowym patronatem obj¹³ Marsza³ek Województwa 
Podlaskiego

Patroni medialni: Radio Bia³ystok, TVP Bia³ystok, Wrota Podlasia , TVP 24

Zapraszamy i Ciebie! 

–
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Zapraszamy wszystkich mieszkañ-
ców Knyszyna oraz przyjezdnych 
goœci na widowisko uliczne o 
œwiêtym Jerzym, który ratuje lud od 
smoka rozsiewaj¹cego z³o i zarazê. 

Wedle archaicznych legend 
smok, który drêczy³ ludnoœæ pewnego 
miasteczka i ¿¹da³ od niej sk³adania 
ofiar, napotka³ œwiêtego Jerzego, któ-
ry stan¹³ z nim do walki, obroni³ siê 
znakiem krzy¿a, pokona³ bestiê i ura-
towa³ zatrwo¿onych mieszkañców. 

Na pami¹tkê tamtych wyda-
rzeñ, symbolicznego zwyciêstwa 
dobra nad z³em, odbêdzie siê wido-
wisko uliczne przywo³uj¹ce tê legen-
dê podczas X Jubileuszowych Spo-
tkañ z Konopielk¹ w Knyszynie. 

Widowisko uliczne odbêdzie 
przy udziale po³¹czonych si³ m³o-
dzie¿y z powiatu monieckiego w 
ramach wspó³pracy Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury i Stowarzyszenia 
„Tratwa” z Olsztyna.                         •

® ® ® ® ® ® ®
Dr¿yjcie mieszkañcy i goœcie przed z³ym smokiem i wygl¹dajcie 
orszaku œwiêtego Jerzego! Pojawi¹ siê na ulicach Knyszyna 
pamiêtnego dnia 8 maja 2011 roku, kiedy s³oñce ju¿ wzejdzie, ale 
jeszcze nie zajdzie, by stoczyæ symboliczn¹ walkê pomiêdzy 
dobrem a z³em, która to bêdzie mia³a miejsce na placu przed 
Urzêdem Miejskim. 

Jeœli ujrzycie którykolwiek z orszaków — pod¹¿ajcie za 
nim, aby staæ siê œwiadkami przywo³anej w tym dniu znamiennej 
legendy s³awionej i œpiewanej po dziœ dzieñ w czasie Wielkanocy.

? Tego jeszcze w Knyszynie nie by³o!

Zapraszamy na 
widowisko uliczne
JAGODA KONOPKO
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21 marca bie¿¹cego roku odszed³ do 
wiecznoœci pan Adam Jakacki.

By³ nestorem tych wszystkich, którzy 
umi³owali ziemiê knyszyñsk¹, a w 
szczególnoœci Knyszyn, wraz z jego 
histori¹, kultur¹ i przyrod¹. W 
,,Goñcu Knyszyñskim” prowadzi³ 
kronikê wydarzeñ, które go porusza-
³y. Z dalekiej Bochni sercem widzia³ 
tê ziemiê i dba³ o to, aby ,,rozkwita³a 
sensown¹ domowo-ludzk¹ piêkno-
œci¹”.
Do rodzinnej krainy powraca³ 
wspomnieniami.
(...) Na akwarelce, któr¹ Ci posy³am, 
jest nieistniej¹cy ju¿ dom, gdzie 
mieszka³a rodzina Chowañskich. Nie 
pamiêtam wszystkich imion, ale 
moimi mentorami myœlistwa, znajo-
moœci ptaków, zwierz¹t i roœlin byli  
pracownicy na stawach knyszyñ-
skich. Stary ju¿ wówczas dziadek 
Chowañski urzêdowa³ w tak zwanej 
,,parówce” i by³ klucznikiem arcy-
ciekawych urz¹dzeñ pompowni wody 
do górnych zimochowów. Pali³ bez 
przestanku krótk¹ fajeczkê, mia³ 
wiele dzieci: Boles³awa — kawale-
rzystê, Stanis³awa — mojego nauczy-

ciela myœlistwa, Bronka, Wacka — 
mego starszego kolegê, który w czasie 
wojny, w nieokreœlonych okoliczno-
œciach zgin¹³. Wszyscy oni wywodzili 
siê ze starego murowañca, który sta³ 
naprzeciwko browaru, a browar 
rozebrali Niemcy w 1941 roku rêkami 
¯ydów.
Druga akwarelka to krajobraz 
uroczego stawu —,,B³êkitnej Toni”.
(...) Têskniê do tamtego nieba. Twoje 
Córuniu dzie³o, to nie tylko niebo. 

REGINA ŒWITOÑ

Adam Jakacki. Na odwrocie fotografii 
humorystyczny podpis: „Drogiemu, 
memu Tatkowi, tê¿ej¹cy w mêskoœci 
(w¹siki), Adam. Warszawa 9. XI. 1938 r.”

W labiryncie 
wspomnieñ
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I tu sito! Tajemnice d³ugo nieopano-
wane, ,,skr¹¿anie” do czysta ziarna. 
Sito tak siê porusza, ¿e wszelki odpad 
gromadzi siê w jego œrodku. Takie 
,,g³upstwa”, a ile doœwiadczeñ, ile 
umiejêtnoœci.
Po co to piszê? To na pewno nie poe-
zja. (...) Takt stukotu trzech grabo-
wych bijaków jeszcze mam w uszach. 
Mo¿e w³aœnie w takich chwilach oczy 
przestawa³y widzieæ przyjazn¹ stodo-
³ê. Przesuwa³y siê postacie moich 
Rodziców i Danci, któr¹ tak wówczas 
ju¿ prawie beznadziejnie kocha³em.
Jaka¿ wtedy by³a nadzieja? (...) czy 
by³aœ wyrwana z w³asnego domu,       
z wêze³kiem w rêku, z odg³osem 
piêknych melodyjnie, ale te¿ ju¿ nie-
nawistnych melodii rosyjskich piose-
nek? Jak¹ wielk¹ wartoœæ mia³a wów-
czas przyjaŸñ domu G¹sowskich!
Ta rodzina pomog³a przetrwaæ panu 
Adamowi ciê¿ki okres ukrywania siê 
przed wcieleniem do Krasnej Armii. 
Kiedy opuœci³ ten dom nie wiedzia³, 
jak dramatycznie potocz¹ siê dalsze 
jego losy. W ,,Pakcie pamiêci” 
wspomina: (...) Bagienki po¿egna³em 
na pocz¹tku lata 1940 roku i przenio-
s³em siê do Rudy, gdzie zamieszkali-
œmy u Smó³ków. Tu by³em tylko jedny-
m z licznych m³odych mê¿czyzn, któ-
rych jakoœ nie próbowano braæ do 
wojska radzieckiego. W mniemaniu 
Sowietów taki ,,awans” nale¿a³ siê 
przede wszystkim miejskim paniczom. 
Pozorny spokój zburzy³ ranek 22 
czerwca 1941 roku. W dniach poprze-
dzaj¹cych tê datê w³adze bolszewi-
ckie nasili³y wywózkê Polaków na 
wschód. Dla bezpieczeñstwa podczas 
tych dni spaliœmy poza domem, w 
kopach siana przyleg³ych do torów 

Tam wielka góra pe³na drzew, a 
wœród nich wszelakie ¿ycie. Stojê 
przed t¹ gór¹ ofiarowuj¹c Ci j¹. 
,,Skrawek tamtego nieba” — piêkny, 
wra¿liwy dokument obrazu naszej 
przyjaŸni staje dzisiaj wœród 
najbli¿szych mi ksi¹¿ek — napisa³ do 
mnie w lutym 2009 roku.
W tym krótkim dziele poœwiêconym 
panu Adamowi , stara³am siê 
uwieczniæ wspania³y, szczêœliwy 
œwiat Jego dzieciñstwa i m³odoœci.
   (...)Jaka piêkna jest nasza przyjaŸñ! 
PrzyjaŸñ ze œp. Cecyli¹ Piaseck¹ te¿ 
powstawa³a spontanicznie, bo prze-
cie¿ odrobinê czasu znaliœmy siê jako 
bardzo m³odzi ludzie, a potem ros³a w 
tle kochanego cichego Knyszyna. 
Przedziwne to miasto! Mieœcina, a 
jednak œlad królewski go przenika.
Listy pana Adama to tak¿e niezwyk³y 
dokument prze¿yæ wojennych. 
(...)Mia³em wype³nion¹ wspomnie-
niami bezsenn¹ noc. Jest koniec zimy. 
Ju¿ uciek³em od Krasnej Armii. To 
rok 1944. Klepisko, nad nim dwie 
stajenne latarnie. Dwu wprawnych   
w obracaniu cepem i ja zapeszony, je-
szcze niezdarny. Codziennie ju¿ teraz, 
przez miesi¹c bêdê wali³ cepem w po-
œcielone na klepisku snopy ¿yta. 
Prosta, niepor¿niêta s³oma pójdzie 
na now¹ strzechê. Ziarno zanim 
pójdzie na przetak, to oho! Surowy 
om³ot trzeba przegrabiæ, powi¹zana 
pusta lekka s³oma w du¿e snopy i na 
zasiek. Potem otwiera siê wierzeje. 
Józef G¹sowski staje w jednym koñcu 
klepiska i zrêcznym rzutem ukoœnie   
w górê ku drugiemu ujœciu wiatru 
rzuca surowy om³ot. Najdalej lec¹ 
najciê¿sze ziarna, pod nogami zosta-
je poœlad.
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kolejowych prowadz¹cych z Bia³ego-
stoku do Grajewa. Krytycznego 
ranka obudzi³ nas lot samolotów i 
bomby rzucone na tory stacji 
kolejowej Knyszyn. Niemcy zaatako-
wa³y Zwi¹zek Radziecki.
Pozosta³ we mnie trudny do zapo-
mnienia obraz. Tego ranka, torem 
Bia³ystok – Grajewo zd¹¿y³ jeszcze 
przed frontem przejechaæ bardzo d³u-
gi poci¹g towarowy. Na nieludzk¹ 
ziemiê, do Rosji uwozi³ wiele tysiêcy 
Polaków. Do dziœ s³yszê w sobie 
tamten jêk, ¿a³osne krzyki i pieœni re-
ligijne zes³añców. Dopiero po latach 
dowiedzia³em siê, ¿e 22 czerwca, w 
owym strasznym poci¹gu, poœród 
tysiêcy zes³añców znalaz³o siê te¿ 
troje G¹sowskich: Piotr, Helena i 
moja ,,nauczycielka” Bolcia. Bolsze-
wicy zd¹¿yli dowieŸæ ich a¿ do 
A³tajskiego Kraju.
(...) To my, ratowani, os³aniani od 
represji bolszewickich, budowaliœmy 

los deportowanych  G¹sowskich.
Pan Adam nieustannie pracowa³ 
twórczo. W rozwa¿aniach zatytu³o-
wanych ,,Myœli starego cz³owieka” 
przekaza³ swoim najbli¿szym refle-
ksje dotycz¹ce w³asnych postaw i de-
cyzji ¿yciowych. 
(...)Odwracam siê, aby spojrzeæ na 
siebie( pisa³ w przedostatnim liœcie ) i 
na setki spraw, jakie min¹³em. Spór o 
prawdê, poszukiwanie spokoju, mniej 
lub wiêcej pokorne ¿ale i oto przysz³a 
staroœæ. Nieoczekiwanie, niemal za-
skakuj¹co odnajdujê najwiêksze za-
gro¿enie, które przejmuje ca³oœæ mo-
jego, ,,ja”. Ile jest w mojej œwiado-
moœci poddania siê prawu Bo¿emu?
(...)Jezus dokona³ ostatecznego 
scenariusza, wskaza³ co i kto ma byæ 
DROG¥... I tu przychodzi na myœl, ¿e 
droga jest absolutnym wskaŸnikiem 
ka¿dego ruchu fizycznego i duchowe-
go, ¿e jest JEDNA. Prze¿ycia o cha-
rakterze wzruszeniowym s¹ niebe-

Adam Jakacki z ¿on¹ 
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zpieczne. Mog¹ zaæmiewaæ niezwy-
k³¹ prostotê DROGI. Droga jest bez 
w¹tpienia uwiarygodniona, jest kon-
sekwencj¹ ka¿dego dobrego (zbo¿ne-
go) i z³ego (bezbo¿nego) kroku, jest 
sprawdzalna. Ta droga jest czasem 
dramatycznie konsekwentna i przy 
takim stwierdzeniu dochodzê do 
absolutnej tezy, o absolutnej wiary    
w JEGO naukê.
Czy czas wtedy na mi³oœæ, zachwyt? 
Czy te¿ jest to czas, kiedy zbli¿amy siê 
do absolutu wiary skondensowanej w 
przykazaniu mi³oœci Boga, bliŸnie-
go... (...)trudne pytania na koñcowym 
etapie poszukiwañ, przed koñcem 
¿ycia. (...)Modlê siê za Was Wszys-
tkich, wdziêczny za PRZYJA�Ñ. 
S³owa patrioty skierowane by³y do 
mieszkañców Knyszyna, o których 
zawsze pamiêta³. 
(...)Pisz o tym ma³ym, cichym 
miasteczku — prosi³ w swoich listach. 
W oczach zachowa³ obrazy rodzin-
nych krajobrazów.
(...)W Knyszynie jest zapewne 
szczególnie piêknie. Widzê go stale 
jako niedosz³y malarz. Dalsze         
po³acie lasów to bladoniebieskie po-
ci¹gniêcie pêdzla, a bliskie grupy 
œwierkowo-sosnowe to jak groŸne 
postacie w bia³ych czapach. D³ugie, 
szerokie pasma — p³aszczyzny otulo-
nych œniegiem ³¹k i pozamarzanych 
stawów...
Tylko Jaskranka czarnym wê¿em 
nieustêpliwie przecina te posinia³e 
bia³oœci. Piêkna, kochana ziemia. 
£zawi¹ siê oczy... ( z listu pisanego 12 
stycznia 2010 roku).
Nam te¿, na wspomnienie o Nim, 
³zawi¹ siê oczy. Jaka by³a zatem 
tajemnica, ¿eœ tak przyci¹ga³ do sie-

bie ludzkie spojrzenia? OdpowiedŸ 
znajdujê w grudniowym numerze 
,,Naszego Dziennika” z 2008 roku . 
W obszernym artykule, poœwiêco-
nym panu Adamowi, zawar³a j¹ pani 
redaktor Ewa Polak-Pa³kiewicz. (...) 
S³uchali go knyszynianie i zapewne 
s³ucha³o wielu innych Podlasian, 
czuj¹c, ¿e maj¹ do czynienia z osobo-
woœci¹ prawdziw¹, gdy zaleca³, 
jeszcze w 1998 roku: A w niedzielê, po 
nabo¿eñstwie, odczytujmy, co zosta³o 
napisane rêk¹ króla:
,,Nikt nie jest królem naszych sumieñ, 
choæby mia³ wiele nad nami ziemskiej 
w³adzy! Nasze sumienia s¹ nasz¹ 
jedyn¹, najwiêksz¹ si³¹”.
Pan Adam to (...) tajemnica kogoœ, kto 
pozostaj¹c bezwzglêdnym sêdzi¹ 
swego czasu, o ka¿dym cz³owieku 
mia³ do powiedzenia coœ dobrego. To 
rzeczy dobre tak przyci¹ga³y. Tak 
pociesza³y. Tak naprawia³y to, co 
popsute. Tak koi³y wszelki smutek. To 
by³a kultura, stara jak pnie ukocha-
nych lip i mocna jak dêby szumi¹ce po 
lasach tej krainy.
Wyrazem naszego szacunku by³o 
uroczyste spotkanie (11 marca      
2008 r.) Knyszyñskiego Towarzy-
stwa Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta, w ca³oœci  poœwiêcone Jego 
osobie.
W liœcie skierowanym do Jubilata, z 
okazji 90-ej rocznicy urodzin, pan 
Marek Olesiewicz, prezes Towarzy-
stwa napisa³:
W uniwersalnym wymiarze Pañski 
¿yciorys bêdzie dla nas przyk³adem, 
jak mo¿na ³¹czyæ umi³owanie Honoru 
i Ojczyzny z pozytywistyczn¹ prac¹ 
dla dobra wspólnego.
Czeœæ Jego pamiêci!                          •
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Na pocz¹tku 2011 r. ukaza³a siê 
ksi¹¿ka Liliany Narkowicz „Tyszkie-
wiczowie z Waki”. Autorka jest do-
ktorem nauk humanistycznych z za-
kresu historii, dziennikark¹, pisark¹. 
Bada kulturê Wilna w okresie 
miêdzywojennym, losy arystokracji   
i dzieje ich dworów. Jest cz³onkiem 
Zwi¹zku Pisarzy Polskich za Grani-
c¹. Urodzi³a siê i studiowa³a w Wil-
nie. Obecnie mieszka w Berlinie. 
Mo¿na powiedzieæ, i¿ specjalizuje 
siê w tematyce tyszkiewiczowskiej, 
poniewa¿ wczeœniej opublikowa³a 
ksi¹¿kê „Ordynacja Tyszkiewiczo-
wska na Zatroczu”.

„Tyszkiewiczowie z Waki” 
zosta³y omówione przez Martê Pi-
szczatowsk¹ w NGK nr 1-2 z 2011 r. 
Ze wzglêdu jednak na fakt, i¿ w ksi¹-
¿ce tej zawarte s¹ ¿yciorysy ludzi, 
którzy od koñca XIX w. byli zwi¹zani 
z maj¹tkiem Knyszyn i o których 
wczeœniej pisa³em, chcia³bym szerzej 
przybli¿yæ j¹ czytelnikom „Goñca”.

Ród Tyszkiewiczów swój 
pocz¹tek bierze w XV wieku. W       
XIX w. by³ to ród licznie rozrodzony, 
g³ównie na Litwie, licz¹cy kilkana-
œcie ga³êzi rodowodowych. Ga³¹Ÿ na 
Wo³o¿ynie, Wace i Ornianach za³o¿y³ 
Jan Witold Tyszkiewicz (1831-1892) 
¿onaty z Izabell¹ Tyszkiewicz (1836-
1907). Mimo i¿ w Wo³ó¿ynie mia³ 
godny rodu pa³ac, to postanowi³ je-

szcze piêkniejszy zbudowaæ w pod-
wileñskiej Wace. Wzorowany na 
warszawskich £azienkach, zaproje-
ktowany przez Leonardo Marconiego 
pa³ac zosta³ zbudowany w latach 
1876-1880 (jego zdjêcie zdobi 
ok³adkê NGK nr 11 z 2010 r.). Pa³ac 
by³ potocznie nazywany „ma³ymi £a-
zienkami królewskimi”. Otacza³o go 
za³o¿enie parkowo-ogrodowe o po-
wierzchni 23 ha, które zaprojektowa³ 
czo³owy projektant ogrodów Eduard 
Francois Andre. Pa³ac zosta³ wyposa-
¿ony we wspania³e meble oraz mie-
œci³ w sobie liczne dzie³a sztuki. Jan 
Witold musia³ byæ doskona³ym 
gospodarzem, skoro staæ go by³o na 
takie ekstrawagancje, jak budowa 
pa³acu, w czasach gdy wiêkszoœæ 
maj¹tków po uw³aszczeniu ch³opów 
prze¿ywa³a trudne chwile. 

Wakê po Janie Witoldzie 
odziedziczy³ najstarszy syn Jan Józef 
Tyszkiewicz (1867-1903). O¿eni³ siê 
z El¿biet¹ Maria Krasiñsk¹ (1871-
1906) córk¹ W³adys³awa Krasiñskie-
go. I tu zaczynaj¹ siê zwi¹zki Ty-
szkiewiczów z Knyszynem. 

El¿bieta wraz z bratem Ada-
mem Krasiñskim byli u¿ytkownika-
mi dóbr Knyszyn – Goni¹dz. El¿bieta 
jak, ju¿ pisa³em w poprzednich arty-
ku³ach, by³a piêkn¹ kobiet¹. Potwier-
dzaj¹ to zamieszczone w ksi¹¿ce 
zdjêcia oraz jej portret wykonany 

MIECZYS£AW LEWKOWICZ

Saga Tyszkiewiczów
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przez Jacka Malczewskiego. Razem 
z mê¿em Janem Józefem tworzyli 
piêkn¹ parê. Niestety El¿bieta po 
swoich przodkach Krasiñskich 
odziedziczy³a nieuleczaln¹ w tam-
tych czasach gruŸlicê, która w 1906 r. 
zabra³a j¹ z tego œwiata. Jeszcze 
wczeœniej, bo w 1903 r. wskutek ba-
nalnego zapalenia wyrostka roba-
czkowego i zbyt póŸno wykonanej 
operacji zmar³ m¹¿ Jan Józef Ty-
szkiewicz. Po zmar³ych przedwcze-
œnie rodzicach zosta³a czwórka 
ma³oletnich sierot: Zofia (ur 1895 r.), 
Jan Micha³ (ur. 1896 r.), W³adys³aw 
(ur. 1898 r.) i Micha³ Zygmunt (ur. 
1903 r.). Wychowaniem „sierot 
wackich” zajê³a siê ich babka Ró¿a 
Raczyñska. 

W latach dwudziestych do-
ros³e ju¿ dzieci rozpoczê³y samo-
dzielne ¿ycie. Maj¹tek pozostawiony 
przez rodziców by³ na tyle du¿y, ¿e po 

podziale go na wszystkich potom-
ków, byli ludŸmi zamo¿nymi. Naj-
starszy Jan odziedziczy³ Wakê, W³a-
dys³aw — Tarnawatkê w woj. lubel-
skim, a Micha³ Zygmunt — Orniany. 
Zofia, która wysz³a za m¹¿ za Alfonsa 
Czartoryskiego, zosta³a te¿ hojnie 
wywianowana. Z zachowanych 
przedwojennych dokumentów ksiê-
gowych wynika, i¿ Jan i Zofia Czarto-
ryska pod koniec lat trzydziestych 
dzier¿awili za niewielki czynsz od 
Karola Rogera Raczyñskiego, g³ó-
wnego u¿ytkownika dóbr Knyszyn – 
Goni¹dz znaczn¹ ich czêœæ zwan¹ 
maj¹tkiem Knyszyn. Z omawianej 
ksi¹¿ki wynika, i¿ w latach dwudzie-
stych beneficjentem maj¹tku by³a 
ca³a czwórka rodzeñstwa. Dopiero po 
ostatecznym podziale rodowych 
dóbr, co mia³o miejsce na pocz¹tku lat 
trzydziestych, ich wspó³dzier¿awca-
mi zostali Jan Micha³ i Zofia. Ksi¹¿ka 
Liliany Narkowicz potwierdza fakt, 
i¿ najwybitniejsz¹ postaci¹ wœród ro-
dzeñstwa by³ Jan. Jego wszechstron-
na aktywnoœæ by³a imponuj¹ca. Pe³-
ni³ rolê g³owy rodu. Podzia³ maj¹tku 
wœród rodzeñstwa, którego by³ auto-
rem, by³ sprawiedliwy i nie wzbudzi³ 
niesnasek wœród rodzeñstwa. Wszy-
stkie dzieci kocha³y siê i wzajemnie 
wspiera³y. Potwierdza to olbrzymia 
korespondencja miêdzy nimi. 

Niewielki fragment ksi¹¿ki 
(s. 421-424) jest poœwiêcony maj¹-
tkowi Knyszyn. Przytaczam go poni-
¿ej w ca³oœci:

Dobra knyszyñskie nosi³y 
nazwê „dobra lenne Knyszyn–Go-
ni¹dz”. By³y to dobra nale¿¹ce do 
króla Zygmunta Starego. „S³ownik 
Geograficzny...”  podaje:

El¿bieta (Krasiñska) Tyszkiewicz 1899 r.
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Syn jego, Zygmunt August, jako kró-
lewicz z upodobaniem tu przebywa³, 
maj¹c wyborne knieje, bawi¹c siê 
³owami na ¿ubry i inn¹ grub¹ zwie-
rzyn¹; jako mi³oœnik wielki koni, 
utrzymywa³ w Knyszynie stadninê do 
3000 sztuk wynosz¹c¹. Przebywa³a w 
nim i Barbara [Radziwi³³ówna] naj-
ukochañsza z jego ma³¿onek, po któ-
rej zgonie wszystkie pokoje w Kny-
szynie kirem wybite by³y, na znak 
wielkiej ¿a³oby owdowia³ego króla

Inwentarz lustracyjny z roku 
1664 wspomina, ¿e dobra te zosta³y 
„zastawione braciom Orsettim”. W 
„Dziejach rezydencji…” Zofia Ty-
szkiewiczów Potocka pisze ,¿e rodzi-
na dziedziczy³a ten maj¹tek po Kra-
siñskich. W miêdzywojniu zosta³ po-
dzielony, a jego u¿ytkownikami byli 
siedz¹ca tu z dziada pradziada 
rodzina Gniñskich, Karol Raczyñski 
(g³ówny u¿ytkownik) oraz rodzeñ-
stwo Zofia, Jan W³adys³aw i Micha³ 
Tyszkiewiczowie z Waki. W roku 1937 
ju¿ tylko Karol Raczyñski, Jan 
Tyszkiewicz i Zofia z Tyszkiewiczów 
Czartoryska.

Piêkna przesz³oœæ tych oko-
lic i fakt, i¿ ostatni przedstawiciel Ja-
giellonów zmar³ w³aœnie w Knyszy-
nie, nie mog³y przes³oniæ rzeczywi-
stoœci: wujowi Karolowi, który bêd¹c 
cz³owiekiem zamo¿nym, traktowa³ 
Knyszyn i folwarki jedynie marginal-
nie, trzeba by³o za dzier¿awê wyp³a-
caæ tak zwane polowe. W³aœciwie 
kierowa³ maj¹tkiem Jan Tyszkiewicz, 
osobiœcie i poprzez administratora 
Jana Waœniewskiego, podejmuj¹c 
najwa¿niejsze decyzje gospodarcze. 
Tyszkiewicz otrzyma³ wszystkie pe³-
nomocnictwa, co jakiœ czas przed³u-

¿ane w umowie, od Karola Raczyñ-
skiego. Karol Raczyñski by³ jednym z 
pierwszych ziemian polskich, którzy 
jeszcze w 1922 r. podpisali umowê 
zbiorow¹ z robotnikami rolnymi, re-
guluj¹c¹ zarówno warunki ich pracy, 
jak i p³acy. Taka umowa obowi¹zywa-
³a równie¿ w dobrach knyszyñskich. 

Przed II wojn¹ œwiatow¹ 
maj¹tek liczy³ blisko 4,3 tys. ha 
powierzchni, z czego Knyszyn zajmo-
wa³ 1171 ha w tym 844 ha stawów 
tylko 203 ha gruntów ornych. Ziemia 
tu by³a licha, wiêc Jan postawi³ tu na 
hodowlê ryb w tutejszych stawach. 
Wszystkie knyszyñskie transakcje 
kroczkowe by³y konsultowane z ro-
dzeñstwem, a dochody dzielone spra-
wiedliwie. Nie zawsze zarybki dobrze 
siê chowa³y i nie zawsze udawa³o siê 
zadbaæ o zimochody i od³owy. Stawy 
kilka razy nawiedza³a zaraza, kroczki 
chorowa³y, a tarliki nie chcia³y siê 

Jan i El¿bieta Tyszkiewiczowie 1896 r.
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trzeæ. Pogarszanie siê stanu ryb 
oznacza³o klêskê, gdy¿ dobra kny-
szyñskie nie by³y w stanie zarobiæ na 
swoje utrzymanie i nie raz zdarza³o, 
¿e „zjada³y swoje saldo”. W latach 
20. mia³y te¿ miejsce kradzie¿ 250 
tysiêcy z kasy knyszyñskiej i podpa-
lenie stodo³y, o co podejrzewano nie-
zadowolonych z wynagrodzenia 
ch³o-pów. Z kolei dobry dochód, 
owocny rok dopingowa³y i przynosi³y 
nadzie-jê, ¿e jutro bêdzie lepiej. Z 
od³owów w Knyszynie nie raz by³y 
pieni¹dze, jednak i dojazd tu by³ 
trudny, i ludzie, których nie by³o 
komu pilnowaæ, oka-zywali siê 
nieuczciwi. Kasa knyszyñ-ska doœæ 
czêsto œwieci³a pustkami      i by³o za 
ma³o gotówki do prowadze-nia 
dzia³alnoœci w kolejnym roku. A w 
ryby i stawy trzeba by³o nieustannie 
inwestowaæ. 

W 1929 roku œwiêtowano tu 
sukces i ka¿demu z Tyszkiewiczów 
przy-pad³o po ponad 8 tysiêcy z³otych 
polskich dochodu, nie licz¹c pieniê-
dzy pozostawionych na prowadzenie 
dalszego interesu i transakcje 
oczkowe. Kilogram ryby kosztowa³ 
wtedy 2 z³ote, a litr mleka sprzedawa-
no po 30 groszy. ale ju¿ w po³owie 
1931 roku ceny zaczê³y spadaæ i cena 
za kilogram ryby wynios³a zaledwie 
85 groszy. Przewidywano, ¿e do 
interesu trzeba bêdzie dop³acaæ. Jan 
Tyszkiewicz ju¿ w roku 1930 nie 
widzia³ sytuacji optymistycznie: 
Prognostyki na rok przysz³y nato-
miast nieœwietne — gdy¿ ryb bêdzie 
zapewne po³owa tego, co w zesz³ym 
roku, a tak¿e wszystkie inne wp³ywy 
ogromnie zredukowane. Obecnie 
mleko Knyszyn sprzedaje po 15 
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groszy za litr zamiast przesz³oro-
cznych 30 groszy latem i 35 groszy 
zim¹! £¹ki da³y nieco wiêcej ni¿ 50% 
sumy zesz³orocznej i tak dalej. Bojê 
siê po prostu deficytu.

W lutym 1930 roku Jan w 
imieniu ca³ej czwórki naby³ plac z sa-
dzawk¹ o powierzchni tysi¹ca s¹¿ni w 
Bia³ymstoku, przeznaczony na ma-
gazyny rybne. Wy³o¿y³ na to 15,6 
tysiêcy z³otych — nie dlatego, ¿e mia³ 
nadmiar pieniêdzy, lecz z pobudek 
patriotycznych, by nie wpad³ w rêce 
lichwiarzy. Dotychczas plac ten 
dzier¿awi³ od obywatela Malino-
wskiego lokalny Zwi¹zek Produkcji 
Rybnej, który nie mia³ pieniêdzy na 
jego wykupienie, a dotychczas 
kontrolowa³ tutejszy handel rybny. 
Dzier¿awca Knyszyna pisa³:
Bardzo to nie na rêkê wk³adaæ te pie-
ni¹dze w taki plac, choæ pieni¹dz 
bêdzie procentowa³, ale powtarzam, 
sytuacja bez wyjœcia, gdy¿ zawis³a od 
tego egzystencja oddzia³u Zwi¹zku, 
zaœ ja przy obecnym personelu Kny-
szyna nie odpowiadam za handel ry-
bami bez kontroli jak¹ daje zwi¹zek. 

Ujemnie na sytuacjê finan-
sow¹ Tyszkiewiczów wp³ywa³ fakt, ¿e 
wci¹¿ nie by³a uregulowana sprawa 
Knyszyna z wujem Karolem — jego 
czêœci¹ Jan równie¿ gospodarowa³     
i jej dogl¹da³, st¹d pl¹tanina w spra-
wach podatkowych i niepotrzebne 
wydatki, w tym na potrzebuj¹ce sta³ej 
dotacji folwarki Czechowizna i Do-
brzyniewo. 

Karol Roger Raczyñski, syn 
Edwarda Raczyñskiego (drugiego 
mê¿a babki Ró¿y) z pierwszego ma³-
¿eñstwa, w³aœciciel 12,6 tys. ha po 
matce odziedziczy³ Z³oty Potok z pa-
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³acem, rodowy maj¹tek Krasiñskich 
w powiecie czêstochowskim, oraz 
Czemierniki w powiecie lubarto-
wskim po Firlejach. Przed II wojn¹ 
œwiatow¹ by³ u¿ytkownikiem dóbr 
Knyszyn i Goni¹dz z folwarkami Bo-
guszewo, Dobrzyniewo i Klewianka. 
Do 1939 dobrami z upowa¿nienia 
hrabiego administrowa³ Jan Waœnie-
wski, potem Henryk Jakacki.

Wed³ug relacji córki Zofii 
Czartoryskiej, Jan Tyszkiewicz wraz   
z siostr¹ Zofi¹ byli dzier¿awcami po-
dstawowej czêœci dóbr knyszyñskich  
o obszarze 1972 ha (folwark Knyszyn, 
gospodarstwo leœne, gospodarstwo 
rybne oraz nieruchomoœæ w Bia³ym-
stoku). Oficjalnie za dzier¿awê p³acili 
symboliczny czynsz w wysokoœci 600 
z³otych polskich rocznie, jednak w 
praktyce by³y to niema³e sumy. 
Prawdopodobnie wuj liczy³ równie¿ 
za dochody z hodowli pstr¹gów. 

Na mocy aktu notarialnego z 
roku 1939 Jan zosta³ wspó³dzier¿a-
wc¹ folwarku Knyszyn wraz z wcho-
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dz¹cymi w jego sk³ad lasami zagajni-
kami i nieu¿ytkami. Do folwarku 
nale¿a³y stawy o powierzchni oko³o 
1426 ha oraz staw w CzechowiŸnie o 
powierzchni ponad 546 ha. 

Kilka fragmentów dotycz¹cych Kny-
szyna wydaje siê w¹tpliwych i chcia³-
bym siê do nich ustosunkowaæ.

Pisz¹c rozdzia³ o Knyszynie 
autorka korzysta³a z informacji uzy-
skanych od El¿biety z Czartoryskich 
Krasiñskiej oraz z korespondencji 
miêdzy Janem Tyszkiewiczem i Zofi¹ 
Czartorysk¹. Nie zna³a dokumentów 
ksiêgowych, które obrazuj¹ gospoda-
rowanie w maj¹tku w okresie miêdzy-
wojennym. Z przytoczonego fra-
gmentu wynika, i¿ autorka niezbyt 
orientuje siê w uk³adach ówczesnego 
maj¹tku. Mimo i¿ Karol Raczyñski 
by³ g³ównym u¿ytkownikiem dóbr, to 
z zachowanych dokumentów wynika, 
¿e to nie on by³ g³ównym beneficjen-
tem, ale Jan Tyszkiewicz i Zofia Czar-
toryska. Z 3 lat gospodarowania Ra-

Zofia i W³odzimierz Czartoryscy z dzieæmi: El¿biet¹, Paw³em i Ró¿¹ ok. 1936 r.
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czyñski tylko raz mia³ zysk, a w po-
zosta³ych straty, natomiast Tyszkie-
wicz i Czartoryska przez wszystkie 
lata mieli, i to niema³e, zyski. Wspó³-
u¿ytkowanie dóbr rodzi³o wiele 
sytuacji spornych, dra¿liwych. St¹d 
bra³y siê pewnie wzajemne pretensje. 

Pasus „Z od³owów w Kny-
szynie nie raz by³y pieni¹dze, jednak i 
dojazd tu by³ trudny i ludzie, których 
nie by³o komu pilnowaæ, okazywali 
siê nieuczciwymi” nie jest chyba tra-
fny. Administracja maj¹tku by³a nieli-
czna, ale byli to ludzie zaufani. O 
wielkoœci administracji decydowali 
jednak u¿ytkownicy. Dlatego dziwi¹ 
pretensje, i¿ nie ma komu pilnowaæ, 
je¿eli decyduje siê na minimalizacjê 
kosztów i na niezatrudnianie ludzi w 
administracji. W innym fragmencie 
autorka pisze, i¿ administrator Jan 
Waœniewski cieszy³ siê du¿ym 
zaufaniem u¿ytkowników. Henryk 
Jakacki odpowiadaj¹cy w ca³ym 
dwudziestoleciu miêdzywojennym 
za gospodarkê rybn¹ by³ doskona³ym 
fachowcem i z rybo³ówstwa uczyni³ 
g³ówne Ÿród³o dochodów maj¹tku, 
te¿ cieszy³ siê zaufaniem. 

W innym miejscu autorka 
pisze, i¿ folwarki Dobrzyniewo i Cze-
chowizna potrzebowa³y sta³ej dota-
cji. Ani Dobrzyniewo, ani Czechowi-
zna nie by³y folwarkami. Czechowi-
zna, czyli jezioro Zygmunta Augusta 
— g³ówny akwen rybo³ówstwa — 
przynosi³a niema³e dochody. Dobrzy-
niewo przed wojn¹ by³o przemys³o-
w¹ resztówk¹ folwarku. Od 1933 r., 
kiedy zbankrutowa³ ostatni dzier¿a-
wca, by³o nieczynne. Jego dozorowa-
nie wymaga³o pewnych nak³adów, 
ale na pewno nie wielkich. Fragment 

„prawdopodobnie wuj liczy³ sobie 
równie¿ za dochody z hodowli pstr¹-
gów” jest ca³kowicie niezrozumia³y. 
W Knyszynie nie by³o warunków i 
nie hodowano pstr¹gów. Z hodowli 
pstr¹gów s³yn¹³ Z³oty Potok, rodowy 
maj¹tek Raczyñskiego. 

Informacja, ¿e w latach 
dwudziestych mia³a miejsce kradzie¿ 
250 tys. z³otych z kasy maj¹tkowej 
jest te¿ w¹tpliwa. Po reformie waluto-
wej przeprowadzonej 1924 r. przez 
W. Grabskiego, która wprowadzi³a    
w miejsce „upad³ej marki” z³otówkê, 
by³a to bardzo silna waluta. 
Ówczesne 250 tys. z³otych mia³oby 
obecnie wartoœæ co najmniej trzech 
milionów z³otych. Sk¹d w kasie 
maj¹tku mog³y byæ takie pieni¹dze, 
je¿eli w koñcu lat trzydziestych ca³e 
dochody roczne dóbr nie przekracza-
³y kwoty 250 tys. z³otych? W koñ-
cówce tekstu autorka pisze, i¿ do fol-
warku nale¿a³y stawy o powierzchni 
1426 ha oraz staw w CzechowiŸnie    
o powierzchni ponad 546 ha. Tymcza-
sem ca³a powierzchnia knyszyñskich 
stawów liczy³a ok. 840 ha. W ksi¹¿ce 
jest te¿ wzmianka, i¿ w 1939 r. 
Krypno by³o fili¹ parafii w Knyszy-
nie. Krypno by³o samodzieln¹ parafi¹ 
od 1 stycznia 1906 roku. 

Powy¿sze mankamenty 
ksi¹¿ki nie umniejszaj¹ jednak jej 
wartoœci jako cennego Ÿród³a infor-
macji o rodzie Tyszkiewiczów. Naj-
cenniejsz¹ czêœci¹ ksi¹¿ki s¹ zdjêcia 
rodziny Tyszkiewiczów oraz pa³acu 
w Wace, w wiêkszoœci dotychczas 
nieznane, a których jest ponad 160. 
Fotografie zamieszczone przy niniej-
szym artykule pochodz¹ w³aœnie       
z omawianej ksi¹¿ki.                         •



32

DO REDAKCJI

 wielkim zainteresowaniem 
przeczyta³em artyku³ „Tu dzia³a Zsiê wielka historia”. Nie mia³em 

pojêcia, ¿e zabudowania pa³acu króle-
wskiego siêga³y a¿ na dzia³kê mojej 
Babci. Do artyku³u zakrad³y siê tylko 
dwie drobne nieœcis³oœci — m¹¿ Alicji 
Arndt nazywa³ siê Smókrowicz. Z ich 
synem Witoldem korespondowa³a 
moja Mama Irena i przez tê korespon-
dencjê zgin¹³ w czasach stalino-
wskich. On jeszcze pisa³ po polsku. 
Moja Mama odwiedzi³a jego ¿onê 
Warwarê i córkê Lusiê, która czu³a siê 
Polk¹, ale ju¿ po polsku nie pisa³a. Ja 
korespondowa³em z t¹ Lusi¹ (brat jej 
czu³ siê Rosjaninem i nie chcia³ 
kontaktów z Polsk¹) o kilka lat starsz¹ 
ode mnie. Mia³a te¿ syna W³adys³awa, 
który zmar³ wkrótce po zakoñczeniu 
studiów. Nosili oni (po mê¿u Lusi) 
nazwisko Sacharow.

Druga nieœcis³oœæ (któr¹ 
pope³ni³ burmistrz Malesiñski), to ta, 
¿e Maria i Henryk D¹browscy 
mieszkali na Ukrainie co najmniej od 
1900 r., bo wtedy urodzi³a siê moja 
Mama w mieœcie Kramatorsk. Henryk 

D¹browski by³ bowiem in¿ynierem 
elektrykiem, który pracowa³ w ró¿nych 
miejscowoœciach Caratu, w Krama-
torsku chyba na kolei, a w Charkowie 
chyba w cukrowni.

Du¿o by mo¿na pisaæ o na-
stêpnych trzech pokoleniach rodziny, 
bo Pawe³ D¹browski, który w 1939 r. 
wyszed³ z wojskiem do Francji, gdzie 
walczy³ przeciw Niemcom i zosta³ 
internowany w Szwajcarii, gdzie 
o¿eni³ siê w 1966 r. ze Szwajcark¹        
i pozosta³y tam córka jego Daniela       
i dwie wnuczki Olga i Matylda (¿ona 
jego Józefina Barbara Walker zmar³a 
parê miesiêcy temu, a pochodzi³a z 
tej¿e wsi co Wilhelm Tell). Kazimierz i 
Lech D¹browscy mieszkali w Trój-
mieœcie i tak¿e maj¹ dzieci i wnuki 
(czêœciowo we Francji).

A ja mia³em 5 dzieci, a mam 
35 wnuków i 22 prawnuków, z których 
jednak nikt nie by³ w Knyszynie.

Za³¹czam do listu ostatnie 
dwie moje publikacje z przeznacze-
niem do Biblioteki Towarzystwa 
Regionalnego: rozwa¿ania „O kultu-
rze, oœwiacie, nauce i zdrowiu” oraz 4. 
tomik powieœci m³odzie¿owej „Zdoby-
wcy czerwonej planety”.

Dalsze rzeczy przygotowujê 
do druku, jak do¿yjê ich publikacji, to 
te¿ postaram siê je przes³aæ.

£¹czê wyrazy szacunku i ser-
deczne pozdrowienia

      Andrzej Ruszkowski

W kwietniu do redakcji „Goñca” napisa³ Pan Andrzej 
Ruszkowski — potomek ostatnich prywatnych w³aœcicieli                 
dawnego internatu. W swoim liœcie odnosi siê do artyku³u    
z poprzedniego numeru naszego miesiêcznika. Publikuje-

RED
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iosna, w powiewie cieplej-
szego wiatru, w krzyku Wpowracaj¹cych nad jezio-

ra ptaków, w rozwijaj¹cych siê p¹-
kach kwiatów i drzew, pobudza nas 
do ¿ycia. Kobiety wiêcej czasu spê-
dzaj¹ przed lustrem, szukaj¹ atrakcyj-
nych kreacji, by rozkwitn¹æ jak 
piêkny p¹k kwiatu po zimowym œnie. 
Oczywiœcie nie oznacza to, ¿e przez 
okres zimy kobiety zaniedbywa³y 
siebie, ale zdecydowanie tê eksplozjê 
¿ycia widzi siê wiosn¹. Jesteœmy 
powo³ani do tego, by cieszyæ siê 
¿yciem. Ta radoœæ udziela siê nam 
wówczas, gdy jesteœmy pogodzeni ze 
sob¹, gdy pokój charakteryzuje rela-
cje z innymi ludŸmi, gdy czujemy 
wyraŸnie, jaki jest sens naszego ¿ycia 
na ziemi. ¯yjemy, by chwaliæ Stwór-
cê swoim istnieniem, prac¹, radoœci¹. 
Jesteœmy jednak powo³ani nie tylko 
do namiastek szczêœcia w tym ¿yciu, 
ale przede wszystkim do jego pe³ni po 
tamtej stronie.

Czas Wielkanocny pozwala 
nam bardziej zg³êbiæ tajemnicê ¿ycia, 
które objawi³o siê w Zmartwych-
wstaniu Chrystusa. W Wielk¹ Sobotê 
œwiêcimy jajka — symbol nowego 
¿ycia. Gdy pisklê ma wykluæ siê i 
przyjœæ na ten œwiat, nie stanowi mu 
przeszkody nawet twarda skorupka. 

¯yciu nie mo¿na postawiæ bariery, tak 
jak grube œciany grobowca, w którym 
z³o¿ono cia³o Jezusa, nie mog³y 
powstrzymaæ cudu Zmartwych-
wstania. Tajemnicy ¿ycia doœwia-
dczamy wówczas, gdy zasiadamy do 
wielkanocnego sto³u, dziel¹c siê 
poœwiêconym jajkiem. ¯ycie na pier-
wszym miejscu objawia siê w rodzi-
nie. W niej nowy cz³owiek przycho-
dzi na œwiat, w niej uczy siê bycia 
cz³owiekiem i wartoœci zapewniaj¹-
cych mu roztropne funkcjonowanie w 
spo³eczeñstwie. To bycie ze sob¹ w 
Œwiêta Wielkanocne daje mo¿liwoœæ 
o¿ywienia wzajemnych wiêzi, 
mi³oœci, szacunku, ¿yczliwoœci. 
Pozwala ¿yciu dojœæ do g³osu. W 
rodzinie te¿ mo¿e pojawiæ siê œmieræ, 
nie fizyczna, lecz przede wszystkim 
duchowa. Zagl¹da ona w serce, gdy 
brakuje wzajemnej ¿yczliwoœci, gdy 
mi³oœæ ma³¿eñska jest przygnieciona 
g³azem smutnej codziennoœci, gdy 
wspólne ¿ycie zamienia siê w fun-
kcjonowanie chocia¿ pod jednym 
dachem, to tak naprawdê obok siebie, 
gdy zamiast wartoœci pozwalamy, by 
dzieci karmi³y siê œmieciami Interne-
tu i innymi œmiercionoœnymi Ÿród³a-
mi, gdy m³ody cz³owiek nie spotyka 
siê w rodzinie ze zrozumieniem, a 
jedynie z karceniem i krytyk¹, czy te¿ 

ks. JERZY CHWIEÆKO

Nowe ¿ycie
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odwrotnie — nie potrafi doceniæ i 
uszanowaæ rodziców. Grobem mo¿e 
byæ równie¿ nasze serce motywowa-
ne z³oœliwoœci¹, uwik³ane w dumê, 
pychê, zazdroœæ, z którymi nie chce 
nam siê walczyæ. A wówczas jeste-
œmy tymi, którzy zabijaj¹ ¿ycie w in-
nych wy¿szoœci¹, szyderstwem, ob-
mow¹. Zobaczmy, ¿e gdy dotyka nas 
œmieræ duchowa, nie jesteœmy w sta-
nie niczym tak naprawdê siê cieszyæ. 
Nie rozraduje nas wiosna, chwile 
szczêœcia, które przynosi ¿ycie, drugi 
cz³owiek. Chrystus po to powsta³ z 
martwych, aby ka¿dego z nas wyrwaæ 
z naszego osobistego grobu. Trzeba 
jedynie byœmy odpowiedzieli szcze-
rze w sercu na pytania: Co jest tym 
moim grobem? Co pogr¹¿a mnie w 
beznadziejnoœci i smutku? Co 
odbiera radoœæ ¿ycia?

 Gdy w niedzielny poranek 
niewiasty o œwicie posz³y do groby    
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i nie znajduj¹c cia³a Jezusa sta³y smu-
tne, ujrza³y dwóch anio³ów, którzy 
rzekli: „Dlaczego szukacie ¿yj¹cego 
wœród umar³ych? Nie ma Go tutaj; 
zmartwychwsta³”. £k 24, 5. To samo 
pytanie mo¿emy postawiæ sobie: Dla-
czego szukasz ¿ycia tam, gdzie jest 
œmieræ? Dlaczego tkwisz w swoim 
grobie i nie chcesz z niego wyjœæ, by 
cieszyæ siê pe³ni¹ ¿ycia? Tym ¿yciem 
jest nasza prawdziwa przyjaŸñ z 
Chrystusem, œmierci¹ zaœ to wszy-
stko, co tê przyjaŸñ niszczy. Kiedy 
pozwolimy, aby Chrystus przenikn¹³ 
swoj¹ obecnoœci¹ nasz wewnêtrzny 
grób, wówczas nowe ¿ycie objawi siê 
nam w pe³ni. Proœmy Chrystusa 
Zmartwychwsta³ego, abyœmy prze-
¿ywaj¹c z wiar¹ ten œwiêty czas, z 
Nim zmartwychwstali do nowego 
patrzenia na siebie, swoj¹ codzien-
noœæ, powo³anie i na innych ludzi.

•

W Niedzielê Palmow¹ po knyszyñskim Rynku przesz³a tradycyjna procesja
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Uroczystoœæ Triduum Paschalnego i Œwi¹t Wielkiej Nocy

Wielki Tydzieñ rozpoczyna siê Niedziel¹ Palmow¹. Okres Wielkiego Postu 
trwa do Wielkiego Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pañskiej rozpoczyna siê 
Triduum Paschalne, które trwa w Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê, ma swój 
oœrodek w Wigilii Paschalnej i koñczy siê Nieszporami w Niedzielê 
Zmartwychwstania Pañskiego. 

Dzieñ NowinyChrabo³yKalinówka 
Koœcielna

Knyszyn

Wielki Czwartek 
21 kwietnia
Msza Œw. Wieczerzy 
Pañskiej

Wielki Pi¹tek 
22 kwietnia
Adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu
Nabo¿eñstwo Mêki 
Pañskiej
Nowenna do 
Mi³osierdzia Bo¿ego

godz. 18.00 godz. 18.00. Po 
mszy œw. adoracja 
Najœwiêtszego 
Sakramentu

Uroczystoœæ Triduum Paschalnego rozpocznie Msza Œwiêta Krzy¿ma w Bazylice 
Metropolitarnej w Bia³ymstoku o godz. 9.00 

od godz. 8.00

godz. 18.00

po nabo¿eñstwie 
Mêki Pañskiej

od godz. 9.00

godz. 17.00

Wielka Sobota 
23 kwietnia
Adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu
œwiêcenie potraw

wieczorne nabo¿eñstwo 
z poœwiêceniem ognia 
i wody

od godz. 8.00

od godz. 13.00 
co godzinê do 
wieczornego 
nabo¿eñstwa

godz. 19.00

od godz. 8.00

od 10.00 do 12.00 
po wsiach; od 12.00 
do 15.00 co pó³ 
godziny w koœciele

godz. 19.00

Niedziela Zmartwych-
wstania Pañskiego 
24 kwietnia
Rezurekcja
Msze œwiête

godz. 6.00
godz. 9.00, 
11.00, 18.00

godz. 6.00
godz. 9.30, 
11.30

godz. 13.00 godz. 13.00

Poniedzia³ek Wielka-
nocny 25 kwietnia
Msze œwiête godz. 7.30, 9.00, 

11.00, 18.00

godz. 7.30, 9.30, 
11.30, 18.00
msza w kaplicy 
o godz. 13.30

godz. 13.00godz. 13.00



Droga Krzy¿owa ulicami 
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