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By wszyscy mieszkañcy Gminy Knyszyn 

poranek wielkanocny spêdzili przy tradycyjnej 

œwiêconce, w serdecznej atmosferze wœród 

najbli¿szych, a ca³e Œwiêta niech up³yn¹ w 

radoœci i spokoju.

Najlepsze ¿yczenia wielkanocne sk³ada

Burmistrz Knyszyna 

Andrzej Matyszewski

Pogody ducha, zdrowia i radoœci oraz 

wszelkiego dobra z okazji nadchodz¹cych 

Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.

Mieszkañcom Gminy Knyszyn ¿yczy

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

w Knyszynie Stanis³aw Cio³ko

Czytelnikom i Sympatykom „Nowego 

Goñca Knyszyñskiego” ¿yczymy mile spêdzonych 

Œwi¹t Wielkanocnych przy suto zastawionych 

sto³ach i smacznym jajku. 

Aby ta Wielkanoc by³a przepe³niona 

nowymi, szczêœliwymi prze¿yciami. Niech 

podniesie na duchu i nape³ni serca radoœci¹.

Redakcja
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29 marca opublikowano na stronie internetowej UM w Knyszynie 
(zak³adka aktualnoœci), w Biuletynie Informacji Publicznej (zak³adki: 
og³oszenia, obwieszczenia oraz zamówienia i przetargi) oraz na tablicy 
og³oszeñ urzêdu Rynek 39 na okres 21 dni wykaz nieruchomoœci przezna-
czonych do sprzeda¿y w trybie przetargowym. Szczegó³owe informacje   
w urzêdzie miejskim, pok. nr 11, tel. 85 727 99 85. 

Dzia³ka i budynek po dawnej szkole w Zofiówce

• Powierzchnia nieruchomoœci: 0,5595 ha
• Zabudowana nieruchomoœæ ma uzbrojenie komunalne w sieæ elektryczn¹, telefoniczn¹   
i wodoci¹gow¹, a kanalizacja sanitarna jest rozwi¹zaniem lokalnym z odprowadzeniem 
œcieków do zbiornika (tzw. szambo) na dzia³ce; centralne ogrzewanie – z kot³owni w³asnej 
w budynku by³ej szko³y.
• Budynek by³ej szko³y – dwukondygnacyjny, zasadnicza czêœæ budynku (tzw. stara) 
wybudowana zosta³a ok. 1935 r., druga czêœæ, od strony pó³nocnej, pobudowana w latach 
70. ubieg³ego stulecia. Funkcjonalnie stanowi¹ one jeden obiekt wykorzystywany 
poprzednio jako szko³a podstawowa. Budynek wykonany w technologii murowanej 
czêœciowo podpiwniczony. Ma 3 poziomy u¿ytkowe:
- piwnica (pod czêœci¹ budynku od strony szczytowej pó³nocnej) o pow. u¿ytkowej     

282,04 m : kot³ownia, sk³ad opa³u i pomieszczenia magazynowo-gospodarcze
2- parter o pow. u¿ytkowej 470,91 m : 4 sale lekcyjne, jadalnia, kuchnia z zapleczem, 

sanitariaty, korytarz, pokój dyrektora, pomieszczenia magazynowe, wiatro³ap, 
klatkaschodowa (wysokoœæ pomieszczeñ 3,12m)

2- piêtro o pow. u¿ytkowej 426,72 m : 4 sale lekcyjne, korytarz, kancelaria, pokój nauczy-
cielski, biblioteka z czytelni¹, lokal mieszkalny, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze 
(wysokoœæ pomieszczeñ 2,98 m)

2Dane techniczne budynku: pow. zabudowy 577,75 m  (w tym czêœci dobudowanej   
2 2 3107,35 m ); pow. u¿ytkowa (9 parter i piêtro) 897,63 m ; kubatura 4644 m .

• Budynek gospodarczy – stary, parterowy, z dachem dwuspadowym konstrukcji 
drewnianej, kryty blach¹ czarn¹ malowan¹ farb¹ antykorozyjn¹. Fundamenty betonowe, 
œciany z pustaków cementowych, bez elewacji i tynków, posadzka betonowa, drzwi            
i wrota drewniane.

2 2Dane techniczne budynku: pow. zabudowy 78m ; pow. u¿ytkowa 68,5 m .
• Ponadto na obszarze dzia³ki, w s¹siedztwie budynku gospodarczego, znajduje siê 
niewielki drewniany budynek ubikacji kryty eternitem oraz zbiorniki kanalizacji sanitarnej, 
studnia z cembrowin betonowych, utwardzony chodnik stanowi¹cy dojœcie od strony ulicy 
oraz dwa s³upy ¿elbetowe sieci elektrycznej i s³up sieci telefonicznej.
• S¹siedztwo opisanej nieruchomoœci od strony drogi – zabudowa siedliskowa wsi, a od 
zaplecza – tereny zielone i obszar leœny.
• Cena nieruchomoœci: 231.600,00 z³ plus vat.
• Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu 
nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: do 14 maja 2012 r.

Dzia³ka w rejonie ul. Goni¹dzkiej

• Powierzchnia nieruchomoœci: 0,0831 ha.
• Po³o¿ona w rejonie ul. Goni¹dzkiej (brak bezpoœredniego dostêpu do drogi publicznej), 
niezabudowana, zlokalizowana za zabudow¹ jednorodzinn¹ znajduj¹c¹ siê od strony ul. 
Goni¹dzkiej.
• W¹ska (o szerokoœci oko³o 12 m). Opis u¿ytku wg ewidencji gruntów: R, klasa V.
• Cena nieruchomoœci: 20.152,00 z³ plus vat.
• Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu 
nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: do 14 maja 2012 r.



Nagrobki 
Granitowe

pomniki v parapety v schody 
kostka granitowa v wazony 

granitowe

Marek Ok³a
Boguszewo 7               
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Fundacja „Nasza Przysz³oœæ” oraz Polskie Radio Bia³ystok zapraszaj¹:

– osoby zatrudnione,
– zamieszka³e na terenie województwa podlaskiego,
– zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji

na bezp³atne warsztaty dziennikarskie.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu:
„Podlasie na papierze, w internecie i w eterze – zawód dziennikarz”

Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronie
www.radio.bialystok.pl/szkolenia dziennikarskie

Biuro projektu:
Fundacja „Nasza Przysz³oœæ”
ul. Œwierkowa 1
15-328 Bia³ystok
tel. 85-745-62-63
adres e-mail: fundacja.naszaprzyszlosc@gmail.com
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Informacje samorz¹dowe
marzec

• Wykonano dokumentacjê techniczn¹ dotycz¹c¹ budowy boisk sportowych 
(do pi³ki no¿nej oraz do koszykówki i siatkówki) wraz z trybunami, 
oœwietleniem i ogrodzeniem oraz budowy budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” na dzia³ce nr 
2156, obrêb Knyszyn, gm. Knyszyn. Wy³oniono w drodze zapytania 
inspektora nadzoru.

• Z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie 
budowy kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”. 

• Przygotowywana jest dokumentacja do podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu na termomodernizacjê obiektów u¿ytecznoœci 
publicznej, tj. ZSO w Knyszynie, ZS w Kalinówce Koœcielnej oraz 
Przedszkola w Knyszynie. Planowany termin podpisania umowy z 
NFOŒiGW w Warszawie to 29.04.2012.

• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotycz¹cej przebudowy 
drogi gminnej nr 104779B w Knyszynie Zamku.

• Wszczêto procedurê wy³onienia geodety, który wykona wstêpne projekty 
podzia³ów dotycz¹ce przebudowy drogi gminnej nr 104808B we wsi Guzy.

• Wy³oniony zosta³ Wykonawca do realizacji zadania pn. „Wyposa¿enie placu 
zabaw w Knyszynie jako miejsce rekreacji na terenie gminy” 
dofinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach programu PROW 
2007-2013. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma „FRAJDA” s.c. G. Fabian, 
A. Giza, Konopnica 273, 21-030 Motycz, woj. lubelskie, z oferowan¹ cen¹ 
brutto: 27.060,74 PLN. 

• 12 marca zawarto umowy na realizacjê zadañ publicznych z Knyszyñskim 
Towarzystwem Regionalnym im. Zygmunta Augusta ul. Rynek 39, 19-120 
Knyszyn: na realizacjê projektu pt. XI Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹ oraz na realizacjê projektu pt. 
Wydanie „Kroniki parafii Knyszyn” ks. Kazimierza Cyganka. Na realizacjê 
ka¿dego z projektów przyznano dotacjê w wysokoœci 2 000,00 z³ (s³ownie: 
dwa tysi¹ce z³otych). Dotacje przyznano na podstawie art. 19a ust. 3-4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póŸn. zm.).
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• Wszczêto procedurê konsultacji spo³ecznych, których przedmiotem jest 
zmiana granic Gminy Knyszyn, polegaj¹ca na wy³¹czeniu czêœci obszaru (o 
powierzchni ok. 1.96 ha) jednostki pomocniczej Gminy Knyszyn (czêœæ 
terytorium so³ectwa Ogrodniki) i w³¹czeniu do s¹siedniej gminy Jasionówka. 
Przyjêta forma forma konsultacji: bezpoœrednie spotkanie z mieszkañcami 
so³ectwa Ogrodniki oraz wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu 
dokumentu podlegaj¹cego konsultacjom, tj. projektu uchwa³y Rady Miejskiej 
w Knyszynie w przedmiotowej sprawie. Wynik konsultacji: brak uczestników 
spotkania, które odby³o siê w dniu 27 marca 2012 r. oraz brak uwag do 
projektu dokumentu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du.

• 23 lutego Burmistrz Knyszyna og³osi³ konkurs na stanowisko dyrektora 
Przedszkola w Knyszynie. Z³o¿ono 1 ofertê. 9 marca odby³o siê posiedzenie 
komisji konkursowej, która dokona³a wyboru kandydata na stanowisko 
dyrektora Przedszkola w Knyszynie w osobie pani Bo¿eny Poliñskiej.

• 15 marca KOK wspólnie z Knyszyñskim Towarzystwem Regionalnym im. 
Zygmunta Augusta by³ organizatorem Spotkania promocyjnego tomiku 
wierszy „Zab³¹kane echo” pani Reginy Œwitoñ. Spotkanie z poetk¹ 
przebiega³o w ciep³ej atmosferze.

UCHWA£A NR XII/89/12
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodê 

i zbiorowe odprowadzanie œcieków 

§ 1. Zatwierdza siê taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe 
odprowadzanie œcieków przed³o¿one przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej    
i Mieszkaniowej w Knyszynie:

3 1) na zbiorowe zaopatrzenie w wodê w wysokoœci 1,69 z³ netto za 1m + VAT
32) na zbiorowe odprowadzanie œcieków w wysokoœci 3,31 z³ netto za 1m . + 

VAT
§ 2. Taryfy wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 obowi¹zuj¹ od dnia 1 kwietnia 2012 r. 
do 31 marca 2013 r. 
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Knyszyna.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Stanis³aw Cio³ko 
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Marcowy „Nowy Goniec Knyszyñ-
ski”, który trzymaj¹ Czytelnicy w 
rêku, to ju¿ setny numer naszego 
miesiêcznika wydawanego pod tym 
tytu³em. W rzeczywistoœci „Goñ-
ców” by³o znacznie wiêcej – od 
grudnia 1994 r. wydrukowano 
jeszcze 77 numerów „Goñca 
Knyszyñskiego”.

Pismo pod zmienionym 
tytu³em zaczê³o funkcjonowaæ w 
sierpniu 2002 r. Wtedy to, dziêki 

100. numer 
„Nowego Goñca Knyszyñskiego”

Pierwszy numer knyszyñskiego miesiê-
cznika wydanego pod tytu³em „Nowy 
Goniec Knyszyñski”

œrodkom pozyskanym z funduszy 
europejskich, Urz¹d Miejski realizo-
wa³ projekt dotycz¹cy wspó³pracy 
turystycznej z Wilnem. Jednym          
z elementów przedsiêwziêcia 
„Centrum informacji turystycznej 
Knyszyn – Wilno” by³o wydawanie 
miesiêcznika. „Goniec” zyska³ 
wówczas b³yszcz¹c¹ ok³adkê i nieco 
zmienion¹ szatê graficzn¹. Od tego 
momentu dzia³a³ jako „Nowy Goniec 
Knyszyñski. Miesiêcznik Turysty-
czno–Kulturalny”. W za³o¿eniu, w 
wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu, 
mia³ skupiaæ siê wokó³ zagadnieñ 
dotycz¹cych rozwoju turystyki na 
ziemi knyszyñskiej.

Dziœ wiêkszoœæ z nas nie 
pamiêta o tych zmianach. „Goniec” 
to „Goniec”, bez którego ju¿ chyba 
trudno wyobraziæ sobie Knyszyn. Za 
dwa lata bêdziemy obchodziæ jego 
20-lecie. Natomiast dziœ zachêcamy 
Czytelników do dzielenia siê 
wszelkimi opiniami na temat pisma, 
przekazaniem nam propozycji zmian, 
czy pomys³ów tematów, które warto 
by³oby na naszych ³amach poruszyæ. 
Mo¿e potrzebne jest nam odœwie-
¿enie, takie jak 100 numerów 
wczeœniej?                                        •

RED

Kontakt do Redakcji „Goñca”
cit@knyszyn.pl
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Z jednej strony znajduje siê podo-
bizna i inicja³y króla Zygmunta 
Augusta, z drugiej – wspó³czesny 
herb Knyszyna i pami¹tkowy napis. 
Z okazji przypadaj¹cej w tym roku 
444. rocznicy nadania praw miej-
skich miastu, Urz¹d Miejski w Kny-
szynie oraz Mennica Kresowa wybi³y 
numizmat upamiêtniaj¹cy ten 
jubileusz. 

Moneta o nominale 3 kny-
szy dostêpna jest w kilku wersjach:    
z mosi¹dzu ze stemplem lustrzanym, 
z tzw. nowego srebra ze stemplem lu-
strzanym, z tzw. nowego srebra oksy-
dowanego ze zwyk³ym stemplem 
oraz z mosi¹dzu patynowanego ze 
zwyk³ym stemplem. Maj¹ tak¿e 
ró¿ne rodzaje rantów. Numizmaty 
wa¿¹ 13 g i maj¹ 32 mm œrednicy. 

W sumie w obieg wpu-
szczono 1200 sztuk okolicznoœcio-
wych „3 knyszy”. 50 z nich burmistrz 
Knyszyna wraz z wybijaj¹c¹ je 
Mennic¹ Kresow¹ przeznaczyli na 
cegie³ki na pomoc poszkodowanej   
w po¿arze na pocz¹tku lutego 
rodzinie z kolonii ul. Goni¹dzkiej. 
Ca³kowity dochód ze sprzeda¿y 
monet trafi na wsparcie pogorzel-
ców.

Okolicznoœciowe numi-
zmaty – w cenie 15 z³ za sztukê – 
mo¿na nabyæ w kasie Urzêdu Miej-
skiego w Knyszynie, w godzinach 
pracy urzêdu.

3 knysze uczcz¹ 444 lata 
praw miejskich 

   •
ESD

Przypominamy równie¿, ¿e 
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej 
udostêpni³a konto, na które mo¿na 
wp³acaæ œrodki, by pomóc rodzinie    
z kolonii Knyszyn dotkniêtej tragedi¹ 
po¿aru, w którym zginê³o 2,5-letnie 
dziecko. 
Numer konta w Banku PKO SA:
 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527 
z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom”
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z ¿ycia Andersena oraz zadaæ 
mnóstwo pytañ. Pan Andersen w 
ciekawy sposób opowiada³ o swoim 
dzieciñstwie, o mieœcie gdzie dora-
sta³ oraz o marzeniach, które chcia³ 
spe³niæ. 

Wielk¹ atrakcj¹ spotkania 
okaza³ siê urodzinowy przepyszny 
tort, który dzieci zjad³y ze smakiem. 
Kolejnym punktem programu by³o 
g³oœne czytanie baœni Andersena w 
wykonaniu bibliotekarki Ewy Sko-
bodziñskiej. Dzieci, po wys³uchaniu 
„Brzydkiego kacz¹tka” odegra³y 

Z okazji 207. rocznicy urodzin 
pisarza Hansa Christiana Andersena 
oraz Miêdzynarodowego Dnia 
Ksi¹¿ki Dzieciêcej, w nocy z 30 na 31 
marca w Miejsko-Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w  Knyszynie odby³a 
siê „Noc z Andersenem”. W imprezie 
tej wziê³o udzia³ 30 dzieci w wieku   
6-12 lat.

O godzinie 18.00 w pi¹tek, 
po „zakwaterowaniu siê” w biblio-
tece, dzieci odwiedzi³ pan Andersen. 
Po powitaniu z goœciem dzieci mia³y 
okazjê wys³uchaæ ciekawych faktów 

10

Jedyna taka noc w bibliotece, czyli 

noc z Andersenem
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA
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dramê przedstawiaj¹c¹ losy kacz¹-
tka. Ponadto podczas nocy zapropo-
nowaliœmy uczestnikom: konkurs na 
najlepsze przebranie, konkursy 
plastyczne i czytelnicze, ogl¹danie 
baœni Andersena oraz poszukiwanie 
zaginionej baœni. 

Zmêczone licznymi atra-
kcjami, g³êbok¹ noc¹, dzieci 
„poleg³y” na materacach, ale ta noc, 
by³a bardzo krótka. Niemniej, 
rankiem zachêcone i obudzone 
zapachem œwie¿ego kakao z zapa-
³em pa³aszowa³y œniadanie. 

Na zakoñczenie spotkania 
podsumowaliœmy ca³onocn¹ impre-

zê, wrêczyliœmy te¿ pami¹tkowe 
dyplomy „Znawcy baœni Ander-
sena”.

Dzieci rozchodzi³y siê do 
 swoich domów o godz. 8.00 rano, 

zmêczone ale szczêœliwe, zapewnia-
j¹c o cudownych prze¿yciach oraz  
prosz¹c o kolejn¹ Noc z Andersenem 
za rok. 

Szczególne podziêkowania 
sk³adam aktorowi, Szymonowi 
Leœniakowi za wcielenie siê w postaæ 
Andersena i uœwietnienie spotkania.

•
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20 marca w naszej szkole mia³o 
miejsce niecodzienne wydarzenie – 
wizyta m³odzie¿y z Izraela.  
Uczniowie z Tlat Tzvi ju¿ po raz 
kolejny odwiedzili Knyszyn. W 
spotkaniu wziê³a te¿ udzia³ 15-
osobowa grupa licealistów z Moniek. 
Uczniowie naszego gimnazjum: 
Patrycja Budna, Tomek Chowañski, 
Krzysiek Dubi³o, Dawid Grabowski, 
Ola Jankowska, Aneta Jankowska, 
Mateusz Komarowski, Sylwia 
Kulesza, Marek Marecki i Pawe³ 

Olesiewicz, godnie reprezentowali 
szkolê w Knyszynie.

M³odzie¿ polsko-izraelska 
wspólnie uprz¹tnê³a fragment cmen-
tarza ¿ydowskiego w Knyszynie oraz 
odczytywa³a napisy na nagrobkach. 
Nastêpnie odœpiewano hymny 
pañstwowe: polski i izraelski, a 
m³odzie¿ ¿ydowska odmówi³a kadisz 
– modlitwê za zmar³ych.

Spotkanie kontynuowane 
by³o w szkole. Uczniowie z Izraela 
przedstawili czêœæ artystyczn¹ – za-

Polsko-izraelskie 
spotkanie w Knyszynie
AGNIESZKA BAGIÑSKA
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Czêœæ mojej rodziny mieszka³a w 
Polsce. Mam silne polskie korzenie, 
poniewa¿ moja babcia od strony 
mamy – Jachet, wci¹¿ ¿yj¹ca, do 
dwudzie-stego roku ¿ycia mieszka³a 
w Polsce. Zosta³a zabrana do obozu 
pracy, a potem do Auschwitz. ¯ona 
mojego dziadka od strony taty i ich 
piêæ córek, tak¿e ¿y³y w getcie w 
Polsce, póŸniej zosta³y zamordowane 
przez nazistów. Z powodu tych 
tragicznych wydarzeñ nie czu³am 
sentymentu do Polski. Wprost 
przeciwnie, by³am przyt³oczona 
g³êbokim poczuciem straty. 

Powód naszej wizyty w 
Polsce jest przera¿aj¹cy. Ale poœród 
czarnych, burzowych chmur II wojny 
œwiatowej, w ca³ej mocy i chwale 
b³yszcz¹ gwiazdy. Byli tacy ludzie 
jak Irena Sendler, która ryzykowa³a 
¿ycie, aby byæ w zgodzie z w³asnym 
sumieniem i poczuciem cz³owie-

œpiewali tradycyjne pieœni oraz 
zaprezentowali slajdy pokazuj¹ce 
miejsce, w którym ¿yj¹. Wiele 
radoœci sprawi³y zabawy integracyj-
ne. M³odzie¿ polska próbowa³a 
nauczyæ goœci kroków poloneza, a 
m³odzie¿ izraelska tañców ¿ydo-
wskich.

Spotkania takie maj¹ ogro-
mne znaczenie, poniewa¿ s¹ dla 
m³odzie¿y obu krajów lekcj¹ 
tolerancji wobec innych religii, 
obyczajów, czasami innego wygl¹du. 
Ucz¹ te¿, ¿e wiele nas ³¹czy, ¿e mamy 
wspóln¹ historiê, ¿e nasi dziadkowie    
i pradziadkowie ¿yli razem, po 
s¹siedzku w naszym mieœcie.

Goœcie z Izraela byli bardzo 
zadowoleni z wizyty w Knyszynie. 
Najlepiej oddaj¹ to s³owa przyto-
czone przez jedn¹ z uczennic:
„Powinnam czuæ siê tutaj jak w 
domu. Powiem wam, dlaczego. 
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czeñstwa. Z tego miejsca chcê wspo-
mnieæ o Czes³awie Dworzañczyku i 
panu Kulikowskim z Knyszyna, 
którzy uratowali rodzinê Suraskich – 
w tym Samuela Suraskiego. Rodzina 
Samuela mieszka w Tlrat Tzvi, a 
dwoje jego wnucz¹t: Hadar i Gai by³o 
uczniami naszej szko³y. Gai aktualnie 
odbywa s³u¿bê wojskow¹. Trudno 
sobie wyobraziæ, co prze¿y³ jego 
dziadek.

To spotkanie jest dla nas 
wa¿n¹ lekcj¹ o Sprawiedliwych 
Wœród Narodów Œwiata. To oni byli 
œwiat³em, które chroni³o Europê od 
moralnego upadku. Mam nadziejê, ¿e 
wiedza o tym pozwoli przejœæ na-
szym uczniom przez trud zrozumie-
nia okrucieñstw, jakie mia³y miejsce 
na polskiej ziemi. Mam te¿ nadziejê, 
¿e poznanie historii bohaterów, 
którzy ryzykowali ¿yciem, by pomóc 
innym, odbuduje ich wiarê w 
ludzkoœæ. W przeciwieñstwie do 
nazistów i ich wspó³pracowników, 
którzy za nic mieli cz³owieczeñstwo, 
Sprawiedliwi nie zapomnieli o nim   

w tych najtrudniejszych czasach. 
Mogê tutaj zacytowaæ Ksiêgê Gene-
zis: Bóg stworzy³ cz³owieka na swój 
obraz i podobieñstwo.

Chcê wyraziæ nasz¹ wdziê-
cznoœæ uczniom szko³y w Knyszynie. 
Spotykaj¹c siê z nami pokazali swoj¹ 
solidarnoœæ i brak zgody na los, jaki 
spotka³ ¯ydów w ich ojczyŸnie. 
Dodatkowo chcê podziêkowaæ 
Urzêdowi Miejskiemu w Knyszynie 
za wra¿liwoœæ, zrozumienie, zacho-
wanie i ochronê cmentarza ¿ydo-
wskiego oraz umieszczenie tablic 
informacyjnych. Chcê podkreœliæ, ¿e 
znaliœcie historiê Samuela Suraskie-
go, zanim my j¹ poznaliœmy. Zadbali-
œcie o to, by historia ta by³a wci¹¿ 
¿ywa w pamiêci mieszkañców            
i zachowaliœcie listy Samuela do 
ludzi, którzy go uratowali. Czujemy, 
¿e jesteœcie naszymi prawdziwymi 
przyjació³mi.”

         

Tekst i t³umaczenie z jêzyka
angielskiego: Agnieszka Bagiñska

    •
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klasy II B odpowiedzialnie dopilno-
wa³y, by marzanna ca³kowicie siê 
wypali³a, a pozosta³e niedopa³ki 
zosta³y zagaszone.

Wszyscy zgromadzeni  
uczniowie zaœpiewali razem piosen-
kê przeganiaj¹c¹ zimê: 
„Raduj¹ siê drzewa, raduj¹ siê domy,
niesiemy Marzannê, chocho³a ze s³omy.
S³omiany chochole, zwi¹zany powrozem
doœæ nas namêczy³eœ i œniegiem, i mrozem.
Marzanko, Marzanko, zimy kole¿anko,
Do widzenia ³y¿wom i nartom, i sankom...” 

Pomimo ch³odnego wiatru i 
m¿awki wszyscy cieszyli siê z przy-
bycia wiosny i powitali j¹ ogromny-
mi brawami i okrzykami. Witaj 
Wiosno!                                            •

21 marca, pierwszy dzieñ kalenda-
rzowej wiosny, w naszej szkole by³ 
dniem pe³nym wra¿eñ i radoœci. 
Klasy I-III przywita³y porê roku, na 
któr¹ z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy. 
Klasa II B zorganizowa³a apel na 
powitanie wiosny. Wszyscy ucznio-
wie klas I-III, wychowawczynie, pani 
dyrektor oraz rodzice œwiêtowanie 
rozpoczêli od wys³uchania piosenki 
„Pierwszy obudzi³ siê pierwiosnek”.  
W programie artystycznym znalaz³y 
siê tak¿e inscenizacja, wiersze i inne 
piosenki o tematyce wiosennej. 
Uczniowie klasy II B starali siê, 
pomimo tremy, jak najpiêkniej 
zaœpiewaæ oraz recytowaæ wiersze. 

Ku lmi -
nacyjnym pun-
ktem dnia by³o 
po¿egnanie zi-
my i powitanie 
wiosny. Aby to 
u c z y n i æ ,  
uczniowie wraz 
z  wychowa-
wczyniami wy-
r u s z y l i  n a  
szkolne podwó-
rze. Tam, w 
bezpiecznym 
miejscu, zosta³a 
spalona zimo-
wa kuk³a – ma-
rzanna. Dzieci z 

JUSTYNA BUZUN

Pierwszy dzieñ wiosny
 w klasach I-III SP w Knyszynie
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gospodarstw agroturystycznych 
nios¹c pomoc i stanowi¹c atrakcjê 
turystyczn¹.

Ka¿dy mieszkaniec naszego 
miasteczka i gminy mo¿e w³¹czyæ siê 
do akcji przynosz¹c makulaturê lub 
zg³aszaj¹c chêæ jej przekazania 
organizatorom, a m³odzie¿ odbierze i 
dostarczy ja do szko³y (sala nr 11 i nr 
13). Akcja trwa do czerwca 2012 
roku. Zapraszamy wszystkich do 
wspó³pracy.                                      •

Makulatura na cele 
dobroczynne

Makulatura to nie tylko surowiec 
wtórny na pozyskiwanie materia³u do 
produkcji m.in. kartonów, opakowañ 
tekturowych, papieru toaletowego, to 
tak¿e mo¿e byæ œrodek do pozyski-
wania funduszy na cele dobroczynne. 

Gimnazjum w Knyszynie, 
przy wspó³pracy z Parkiem Krajobra-
zowym Puszczy Knyszyñskiej, 
rozpoczyna akcjê zbiórki makulatury 
pt. „Zbieraj makulaturê, ratuj konie”. 
Uzyskane œrodki ze sprzeda¿y 
makulatury przeznaczone bêd¹ na 
interwencje, pomoc weterynaryjn¹ i 
ratowanie koni. Zwierzêta trafiaj¹ do 
stowarzyszeñ i fundacji zajmuj¹cych 
siê hipoterapi¹, leczeniem dzieci czy 

Organizatorki: 
Joanna Ostrowska, 
Barbara Koz³owska
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W dniach 23 – 24 marca wolonta-
riusze ze Szkolnych Kó³ Wolontaria-
tu w Knyszynie i Kalinówce Ko-
œcielnej wziêli udzia³ w Ogólnopol-
skiej XIII Wielkanocnej Zbiórce 
¯ywnoœci.

Na terenie sklepów, przy 
specjalnie oznakowanych koszach 
czekali wolontariusze, którym mo¿na 
by³o przekazaæ produkty ¿ywnoœcio-
we – najlepiej te z d³ug¹ dat¹ 
wa¿noœci. 

Zebrane produkty (z Kny-
szyna oko³o 360 kilogramów, z 
Kalinówki Koœcielnej oko³o 60 
kilogramów), zosta³y przekazane 
rodzinom, których dzieci uczêszczaj¹ 
do szkó³ w danych miejscowo-
œciach. 

W³aœcicielom sklepów oraz 
wszystkim ludziom, którzy wsparli 
nasz¹ akcjê serdecznie dziêkujemy.

                  •

M. Sidorska, A. Chowañska, 
U. Magdziuk

Zespó³ „Galimatias” z Knyszyna 
podczas V Jubileuszowego Festiwalu 
Tañca Nowoczesnego City of Dance, 
który odby³ siê 23 marca w 
Bia³ymstoku, zaj¹³ III miejsce w 
kategorii Hip-hop Mini Formacja 
powy¿ej lat 16. 

Formacja na co dzieñ 
æwiczy w Knyszyñskim Oœrodku 
Kultury. 

Gratulujemy grupie i ¿yczy-
my powodzenia na nastêpnych 
konkursach i przegl¹dach!                •

J. Konopko

„Cz³owiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli siê z innymi.”
 Jan Pawe³ II

Wielkanocna 

zbiórka 
¿ywnoœci

Zespó³ Galimatias z Knyszyna zaj¹³ trzecie 
miejsce na festiwalu City of Dance

Galimatias
na Festiwalu Tañca 
Nowoczesnego
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28 marca w Starostwie Powiatowym 
w Moñkach odby³y siê eliminacje 
powiatowe XIV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego 
2011/2012 dla dzieci i m³odzie¿y pod 
has³em: „20 lat Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej – jak nas widz¹ tak nas 
maluj¹”. 

Konkurs adresowany by³ do 
uczniów szkó³ podstawowych, 
gimnazjów oraz wychowanków 
œwietlic terapeutycznych i oœrodków 
terapii zajêciowej. Jego g³ówny cel to 
promocja i poszerzanie wiedzy na 
temat dzia³alnoœci stra¿y po¿arnej, 

która uczestniczy w akcjach gaszenia 
po¿arów, usuwania skutków wypad-
ków, katastrof chemicznych i ekolo-
gicznych, nieszczêœliwych i nietypo-
wych zdarzeñ oraz klêsk ¿ywio³o-
wych, a tak¿e popularyzacja zasad 
bezpiecznego zachowania oraz w³a-
œciwego postêpowania w przypadku 
wyst¹pienia ró¿nego rodzaju zagro-
¿eñ.

Do konkursu zg³oszono 61 
prac z czterech gmin powiatu monie-
ckiego.

W grupie dzieci 5-8-letnich 
I miejsce zajê³a Agata WoŸniewska z 
SP w Knyszynie, II miejsce – 
Mateusz Rutkowski, a IV miejsce – 
Krystian Wejda – z przedszkola w 
Knyszynie.

W grupie 9-12-latków          
I miejsce zajê³a Marta Dubicka z SP    
w Knyszynie, a II miejsce – Agata 
Kakareko – z Zespo³u Szkó³ w 
Kalinówce Koœcielnej.

W grupie dzieci 13-16-
letnich I miejsce przypad³o Weronice 
Snarskiej z Gimnazjum w Knyszynie, 
a III miejsce Julii Skutnik z Zespo³u 
Szkó³ w Kalinówce Koœcielnej.

Ich prace reprezentowaæ 
bêd¹ powiat moniecki w eliminacjach 
wojewódzkich. 

•

Starostwo  Powiatowe 
w Moñkach 

Uczniowie z Knyszyna w eliminacjach powiatowych

Najlepiej namalowali stra¿ 
po¿arn¹

Jury oceniaj¹ce prace zg³oszone na konkurs 
plastyczny poœwiêcony stra¿y po¿arnej
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Warsztaty pieœni 
wo³oczebnych
Od 29 marca do 1 kwietnia w 
Knyszyñskim Oœrodku Kultury 
odby³y siê warsztaty archaicznych 
pieœni wo³oczebnych (fot. poni¿ej). 
Warsztaty prowadzili mistrzowie, 
znawcy tematu: Jan Szklarzewski z 
Guzów i pan Konopko z Kruszyna. W 
warsztatach uczestniczy³o 39 m³o-
dych mê¿czyzn z powiatu monie-
ckiego oraz z Warszawy i Olsztyna. 
Oprawê merytoryczn¹ i naukê 
falsetowania prowadzili Maciej 
¯urek i Marek Szwajkowski ze 
Stowarzyszenia Tratwa z Olsztyna. 

W niedzielê wielkanocn¹, 8 
kwietnia, kampanie wo³oczebne 
wyœpiewuj¹ce pod oknami domostw 
¿yczenia gospodarzom, spotkaæ 
bêdzie mo¿na w Gr¹dach i Kalinów-
ce Królewskiej. Dziêki wyœpiewa-
nym ¿yczeniom mieszkañcy obu 
miejscowoœci mog¹ liczyæ na dosta-
tek i pomyœlnoœæ przez ca³y rok.        •

KOK

Powiatowe Spotkania 
z Pieœni¹ Wielkopostn¹

W dniu 25 marca w koœciele pw. Œw. 
Jana Aposto³a i Ewangelisty w 
Knyszynie odby³y siê Powiatowe 
Spotkania z Pieœni¹ Wielkopostn¹, w 
których udzia³ wziê³o 8 grup 
œpiewaczych z powiatu monieckiego. 

Serdecznie dziêkujemy 
mieszkañcom Knyszyna, którzy 
zostali po nabo¿eñstwie, aby 
pos³uchaæ pieœni o Mêce Pañskiej 
wyœpiewanej przez zespo³y.              •

KOK
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Knyszyñskie spotkania w ramach 
„S³odkiego weekendu” budz¹ ogro-
mne zainteresowanie w gminach 
oœciennych. Na proœbê pañ z Dobrzy-
niewa, 27 marca zorganizowane 
zosta³y warsztaty pisankarskie, które 
prowadzi³a Jadwiga Konopko i Iwo-
na Wasiluk. Panie z Dobrzyniewa 
wraca³y do domu bardzo zadowolo-
ne, dumnie prezentuj¹c swoje dzie³a. 

Z kolei 28 marca jedenaœcie 
kreatywnych pañ z Knyszyna i okolic 
uczestniczy³o w warsztatach pisan-
karskich, które tak¿e by³y organizo-
wane w ramach spotkañ „S³odki 
weekend”. Pisanki wysz³y piêkne i z 
pewnoœci¹ bêd¹ ozdob¹ wielkano-
cnego sto³u. Efekty prac kreaty-
wnych pañ z Knyszyna zamieszcza-
my na ok³adce „Goñca”.

Natomiast 29 marca w 
Zespole Szkó³ w Kalinówce Koœciel-
nej m³odzie¿ szkolna i klasy przed-
szkolne uczestniczy³y w zorganizo-
wanych przez Knyszyñski Oœrodek 
Kultury warsztatach pisankarskich 
(fot. poni¿ej). Pod okiem Jadwigi 
Konopko i Iwony Wasiluk uczestnicy 
mieli okazjê nauczyæ siê trudnej 
sztuki pisania pisanek metod¹ batiku, 
polegaj¹cej na nak³adaniu wosku na 
skorupkê jajka specjalnym paty-
czkiem ze szpilk¹. Po zastygniêciu 
wosku pisanki barwi siê na ró¿ne 
kolory. Opanowanie tej techniki 
pozwala na tworzenie przepiêknych 
wzorów. 

 RED

Warsztaty pisankarskie
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   POEZJA

JANUSZ KOBESZKO

Beczka w rzece

zanu¿ona w rzece pe³nej sumów 
raków i p³ywaj¹cych dzieci beczka 
z zakiszonymi ogórkami 
zielona metonimia

maj¹c pod stopami mokry piasek 
nietutejszy dogl¹dam beczki 
na dnie rzeki Biebrzy

z otwieranej przez tubylców ludzi st¹d tutejszych 
niespodzianki chcê dobyæ smaku 
dzielonego co roku z ryb¹ krabem i dzieæmi 



22

HISTORIA

ronika parafii Knyszyn 
autorstwa ks. Kazimierza KCyganka. Jest to bardzo 

cenne Ÿród³o, unikalny i oryginalny 
tekst, który kr¹¿y³ wœród zaintereso-
wanych w formie maszynopisów i 
by³ przedrukowywany w niedu¿ych 
fragmentach. Dziêki tym „próbkom” 
mogliœmy przekonaæ siê o znaczeniu 
kronik parafii knyszyñskiej.

Tymczasem Knyszyn nadal 
prze¿ywa dobry okres w dokumento-
waniu swej przesz³oœci. Po kilku 
popularnych próbach ogarniêcia ca³ej 
historii, przysz³a kolej na artyku³y 
(rozprawy) koncentruj¹ce siê na 
tematach pomijanych dotychczas lub 
wymagaj¹cych nowego podejœcia. 
Bardzo pomocnym w tych dzia-
³aniach jest „Nowy Goniec Knyszyñ-
ski” i Knyszyñskie Towarzystwo 
Regionalne. Trudno by³oby wskazaæ 
inne gminne oœrodki, które tak 
zabiegaj¹ o badania i wydawnictwa 
historyczne. Jest na to zapotrzebowa-
nie spo³eczne, s¹ – co bardzo wa¿ne – 

badacze, w tym m³odzi zwi¹zani z 
Knyszynem, a brakuje œrodków 
finansowych.

Ks. Kazimierz Cyganek by³ 
wikariuszem w Knyszynie w latach 
1942-1946, zatem w okresie szcze-
gólnie dramatycznym. W Knyszynie 
istnia³ wówczas niemiecki obóz 
pracy, okupanci kontynuowali 
zbrodnicze dzia³ania  maj¹ce 
doprowadziæ do zag³ady miejscowej 
spo³ecznoœci ¿ydowskiej,  nasila³ siê 
opór, w tym i akcje zbrojnego 
podziemia, co mia³o zwi¹zek z 
otoczeniem lasów. Z tego te¿ 
wzglêdu powstaj¹ca wówczas 
„Kronika” ma szczególn¹ wartoœæ, 
ksi¹dz wikariusz zbiera³ relacje, by³ 
bacznym obserwatorem ¿ycia, budzi³ 
zaufanie ziomków.

Przede wszystkim ks. wika-
ry wykorzystywa³ Ÿród³a parafialne, 
zna³ je doskonale, mia³ do dyspozy-
cji. Tak powsta³ bezcenny dokument 
odnosz¹cy siê nie tylko do dziejów 
wojennych parafii Knyszyn, ale do 

Opinia o wydawnictwie 
„Kronika parafii Knyszyn" 
autorstwa ksiêdza 
Kazimierza Cyganka

prof. ADAM CZES£AW DOBROÑSKI
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niow¹. Ciekawym uzupe³nieniem 
tekstu s¹ bardzo liczne ilustracje 
fotograficzne z dwudziestolecia 
miêdzywojennego.

„Kronika parafii Knyszyn” , 
to Ÿród³o wielkiej wagi, wa¿ne nie 
tylko dla badaczy i mieszkañców z tej 
czêœci województwa podlaskiego. 
Czekali na jego opracowanie i 
wydanie mi³oœnicy historii z ca³ego 
naszego regionu, tom powinien 
równie¿ trafiæ do bibliotek. Jestem 
przekonany, ¿e efektem publikacji 
bêd¹ kolejne artyku³y i ksi¹¿ki, w tym 
upowszechnione na ³amach prasy.

Opowiadam siê za wyda-
niem „Kroniki…” autorstwa ksiêdza 
Kazimierza Cyganka w postaci ksi¹¿-
kowej.

     •

epoki staropolskiej, poczynaj¹c od 
XVI wieku. Tom liczy niemal trzysta 
stron. Autor nie ograniczy³ siê 
wy³¹cznie do lokalnego ¿ycia ko-
œcielnego, umieszcza³ równie¿ dane    
o regionie, a nawet maj¹ce znaczenie 
i dla historii ca³ej Polski. Zreszt¹ 
pamiêtaæ trzeba, ¿e Knyszyn by³ 
przez wieki wa¿nym oœrodkiem, a w 
czasach króla Zygmunta Augusta de 
facto pe³ni³ okresowo rolê oœrodka 
sto³ecznego. W „Kronice…” ks. 
Cyganka znalaz³y siê ponadto cenne 
informacje o miejscowych œwi¹ty-
niach unickich, prawos³awnych, 
ewangelickich i ¿ydowskich. Szero-
ko omówione zosta³y dzieje lokalnej 
wspólnoty z jej z³o¿on¹ struktur¹ 
spo³eczn¹, narodowoœciow¹ i wyzna-

Przeka¿ 1% podatku 
Knyszyñskiemu Towarzystwu 

Regionalnemu im. Zygmunta Augusta

Aby wesprzeæ nasze stowarzyszenie, w formularzu PIT 
za rok podatkowy 2011 nale¿y wpisaæ:
* numer KRS:
* wyliczon¹ kwotê 1% podatku.
* w informacjach uzupe³niaj¹cych podaæ cel: Remont koœcio³a w Knyszynie 

lub Druk kroniki ks. Cyganka

Pieni¹dze przekazuj¹ Urzêdy Skarbowe.

Z góry serdecznie dziêkujemy!
Marek Olesiewicz – prezes, Krzysztof Bagiñski – wiceprezes
Informacje tel. 857279981 lub tel. 857279988
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Profesor Józef Maroszek, przy okazji 
wykonywania opracowania na po-
trzeby koncepcji rewitalizacji rynku 
w Knyszynie, przygotowa³ Mono-
grafiê historyczn¹ miasta Knyszyna z 
uwzglêdnieniem najnowszych badañ 
archiwalnych: Prawa i przywileje 
miasta Knyszyna 1509-1795. 

Publikacja zawiera szcze-
gó³owe kalendarium oraz opracowa-
nie nt. historii miasta, rozbudowane 
dla XVI stulecia. W³aœciwa jej czêœæ 
to jednak wybór dokumentów doty-
cz¹cych dawnego Knyszyna. Znajdu-
je siê tam 113 tekstów Ÿród³owych, 
które maj¹, jak pisze autor, umo¿liwiæ 
wszystkim zainteresowanym histori¹ 
dotarcie do rozproszonych w archi-
wach i bibliotekach krajowych i za-
granicznych Ÿróde³. Niektóre z nich 
s¹ dobrze znane, inne s¹ publikowane 
po raz pierwszy. Dla pasjonatów 
przesz³oœci Knyszyna najcenniejsze 
bêd¹ oczywiœcie te z archiwów zagra-
nicznych, wczeœniej niepublikowa-
ne. Profesor zada³ sobie trud, by je 
przygotowaæ do druku wed³ug 
obowi¹zuj¹cych standardów dla 
wydawnictw Ÿród³owych.

Zdecydowana wiêkszoœæ 
zebranych w Monografii Ÿróde³ jest 
gotowa do wykorzystania (niestety te 
w jêz. ³aciñskim nie zosta³y przet³u-
maczone). W kilku przypadkach 
autor podaje wskazówki archiwalne, 
na podstawie których mo¿na odszu-
kaæ wzmianki o danym dokumencie.

W zbiorze przygotowanym 
przez Józefa Maroszka odbija siê 

niemal ca³a historia Knyszyna epoki 
staropolskiej – od pocz¹tku XVI w., 
do koñca XVIII stulecia. S¹ wa¿ne 
dokumenty wystawiane królewsk¹ 
rêk¹ (m.in. dotycz¹ce praw i 
przywilejów mieszczan), ale te¿ 
opisuj¹ce sprawy b³ahe, drobne, takie 
jakimi na co dzieñ ¿y³o nasze miasto 
przed wiekami (np. handel nierucho-
moœciami, testamenty, akta z s¹sie-
dzkich zatargów).

ym-
czasem przedstawiamy czytelnikom 
„Goñca” 4 dokumenty przygotowa-
ne przez prof. Maroszka. Wszystkie 
po³¹czy³ jeden temat – jak siê okazuje 
w Knyszynie epoki nowo¿ytnej 
wspó³¿ycie mieszczan z plebanami 
nie zawsze by³o pokojowe.               •

Powsta³e na zlecenie urzêdu 
miejskiego opracowanie w tej chwili 
jest dostêpne w wersji elektronicznej. 
S¹ plany wydania go drukiem. T

Nowy zbiór Ÿróde³ z Knyszyna
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA
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1578 r. Knyszyn. 
Urz¹d Burmistrzowsko-Radziecki
Marcin Stoliski, proboszcz knyszyñ-
ski, skar¿y Andrzeja Bolestê, wójta 
knyszyñskiego i ca³y gmin miasta      
o zatrzymanie i p³acenie koœcio³owi 
dziesiêciny.

Kopia: 
MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, nr IV.1775, s. 

11031.
Druk: 
Akta albo sprawy s¹dów miasta Knyszyñskiego 
1553-1580, oprac. J. Maroszek, Bia³ystok 
1999, nr 476, s. 299-300.

Anno Domini 1578.
Przed szlachetnym Calli-

stem Borrowskim, burmistrzem, 
s³awetnym Chrystophorem £ukasze-

2 3wiczem , Paw³em Nemirskim , 
Urzêdem Radzieckim etc.

Stan¹wszy JM ksi¹dz ple-
4 ban knyszyñski Marcin Suchotnicki  

[s] uczyni³ protestacjê na s³awetnego 
Andrzeja Bolestê, wójta knyszyñ-

5 skiego  i na wszytek gmin miasta 
knyszyñskiego, ¿e nie wiem przeæ 
dziesiêciny, któr¹ zwykli dawaæ i 
kontraktem pod sowitoœci¹ ze m¹ 
uczynionem, na co mi siê i sami 
opisali, trzymaæ i dawaæ nie chc¹, w 
czym siê niema³a krzywda koœcio³o-
wi Bo¿emu dzieje, ¿e kap³ani przy 
nim s³u¿yæ nie chc¹. Gmin wszytkie-
go miasta stoj¹c obecnie powiedzieli: 
¯eœmy wszyscy do pana Andrzeja 

Bolesty wójta knyszyñskiego, do 
któregoœmy zwykli oddawaæ, oddali i 
niceœmy nie wini i zap³acili.

Urz¹d Radziecki wys³ucha-
wszy zeznanie miasta wszytkiego 
Rzeczypospolitej zes³a³ z Urzêdu do 
wójta knyszyñskiego, w niebytnoœci, 

6do namiestnika jego i do ¿ony jego  
7 s³awetnego Daniela Borranskiego  i 

Paw³a Woysgintza, Wojciecha 
Szymanowicza, Andrzeja Poznego, 
mieszczan knyszyñskich, którym 
namiestnik pana wójta i ¿ona jego 
odpowiedzia³¹, ¿e gmin wszytek 
miejski nic nie winien, jeno m¹¿ mój i 
skoro przyjedzie, ze wszytkiego siê 
usprawiedliwi.

Które zeznanie zapisane jest 
w Ksiêgi Radzieckie. Etc.

1632 r. Knyszyn, Urz¹d Miejski
Ksi¹dz Wawrzyniec Mocarski, 
komendarz koœcio³a knyszyñskiego 
skar¿y Piotra Dzienisika, Rusina, ¿e 
nie wpuœci³ go, gdy chodzi³ po 
kolêdzie. S¹d skaza³ Dzienisika na 
karê wie¿y i nakaza³ by pojedna³ siê z 
komendarzem.

Kopia: 
MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, nr IV.1775, s. 

8 
1038.

Wielebny ksi¹dz Wawrzy-
niec Mocarski komendarz koœcio³a 

Zatargi mieszczan 
knyszyñskich z plebanami
przygotowanie Ÿróde³ do druku – prof. Józef Maroszek
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knyszyñskiego  przek³ada³ skargê na 
Piotra Dzienisika, i¿ wed³ug powin-
noœci kap³añskiej chodz¹c po kolê-
dzie zamkn¹³ siê i nie chcia³ do domu 
swego puœciæ. 

Pozwany powiedzia³, ¿e 
natenczas w domu nie by³em.

Urz¹d uwa¿ywszy to, i¿ nie 
tylko chrzeœcijanin, ale i ka¿dy 
cz³owiek regu³y ruskiej powinien 
kap³ana po kolêdzie w dom swój 
puœciæ, wed³ug dawnych zwyczajów 
i zapisu swego, który Ruœ na siê 
uczyni³a, tedy za tê winê nakaza³ go 
Urz¹d osadziæ na wie¿ê, dok¹d póki 
ksiêdza komendarza pojedna.

9 V 1650 r. Knyszyn, 
Urz¹d Wójtowsko-£awniczy
Wojciech W¹do³owski, proboszcz 
knyszyñski skar¿y Józefa Chymana  
i Szymona Gryzika, mieszczan kny-
szyñskich, o przyw³aszczenie ogrodu 
koœcielnego po³o¿onego przy koœcie-
le œw. Marka.

Kopia: 
MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, nr IV.1775, s. 

101041-1043.

Judicium Advocatiale in 
praetorio civitatis Knyszynensi 
celebratus.
Feria sexta post festum Sancti 
Stanislai Episcopi et Martyris 
proxima Anno Domini 1650 [9 V 
1650 ] in praesentia generesoi domini 
Felicis Gasparis Jesiotrowski advo-
cati, dominus Andreae Szulenski 

11viceadvovati, Joannis £ukaszewicz , 
Joannis Zembrzycki,  Joannis 
Bayczyk, etc.

Ksi¹dz pleban contra Jozeph 

9 Chyman.
Wielebny w Bogu JM ks. 

Wojciech W¹do³owski, pleban 
knyszyñski i krypiñski ¿a³owa³ siê 
s¹downie przed Urzêdem Wójto-
wskim Knyszyñskim na s³awetnego 
Jozepha Chymana, i¿ on ogród podle 
œwietego Marka koœcio³a, przy 
placach koœcielnych w ty³, w³aœnie do 
koœcio³a nale¿¹cy, przyw³aszczy³ 
sobie, za nies³uszn¹ przeda¿¹, na co 
wypad³y dekret sequitur:

Ksi¹dz pleban contra Szy-
mon Gryzik. 

Dekret w sprawie wielebne-
go JM ksiêdza Wojciecha W¹ndo³o-
wskiego plebana knyszyñskiego i 
krypiñskiego z s³awetnym Gryzi-
kiem, jako aktorem od Jozefa Chy-
mana o ogród podle œwiêtego Marka 
koœcio³a, do morgów dwóch nale¿¹-
cy, na domek kap³añski, koœcielny 
comprobowa³ ex originali Lustratio-
num Thesauri Regni Anni 1576 
rescriptum et extraditum Varsaviae 
die 22 Junii 1638 [22 VI 1638].

12A pozwany evictor  Symon 
Gryzik bra³ siê tak¿e na swego 
evictora s³awnego Jana Krucieia Go-
dlewskiego, u którego naby³ i jakim 
sposobem i prawem osi¹gn¹³. Jako 
mu Urz¹d za tydzieñ nakaza³ go do 
S¹du stanowiæ, pod utraceniem spra-
wy. Na co pokaza³ Ksiêgi Wiecznoœci 
sub Actu feria quarta ante festum 
Sanctae Simonis et Judae Apostolo-
rum Anno 1628 [25 X 1628].

Ten¿e evictor Gryzik na 
terminie naznaczonym evictora 
swego Jana Krucieia Godlewskiego 
nie zapozywa³ i nie chcia³ odpowia-
daæ wed³ug prawa. Który powiedzia³, 
¿e ja o ¿adnej rzeczy nie wiem, o co 
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miê ten Gryzyk prawem chce 
turbowaæ, gdy¿ mu Wroblewski  tego 
nie wiem  czy darowa³, abo przeda³.

Z którego aktor JM ksi¹dz 
pleban prosi³ o sprawiedliwoœæ i ¿eby 
wed³ug lustracji produkownej do 
tych morgów dwóch, ten zaty³ek, 
ogród by³ przys¹dzony koœcielny.

S¹d tedy Wójtowski Kny-
szyñski uznawa z lustracji, a ponie-
wa¿ Symon Gryzik nie zapozywa³ 
Jana Krucieia Godlewskiego evictora 
swego, ¿e mia³ gotowem byæ do s¹du 
z evictorem swem, jako siê sam 
dubmitowa³ go stawiæ na terminie 
dzisiejszym, pod utraceniem sprawy. 
A teraz nie bêd¹cy zapozwany ten 
evictor nie odpowiada³.

Nakaza³ Urz¹d dekretem 
swym i przys¹dzi³ ten ogród do 
morgów koœció³ka Marka œwiêtego 
JM ksiêdzu plebanowi knyszyñskie-
mu, perpetuis temporibus successo-
rum jego na potym bêd¹cym. A 
Symonowi Gryzikowi nakazuje 
sumê pieniêdzy Józefowi Chymano-
wi oddaæ i wróciæ, co u niego wzi¹³.

A Symonowi Gryzikowi z 
Janem Krucieiem Godlewskim 
zostawuj¹ salvam viam agendi: 
dopuszczaj¹c s¹downej intromisjii i 
posesji ex nunc po dekrecie JM 
ksiêdzu plebanowi przez dwóch 
³awników przysiêg³ych s³awnych 
Jana Zambrzyckiego i Jana Gincze-
wskiego, tudzie¿ Marcina Pukieckie-
go s³ugê miejskiego przysiêg³ego, 
którzy z ogrodzeniem placów [w] 
spokojn¹ intromisjê oddali. ¯aden 
nie broni³, ani siê odzywa³. Super 
quod memoriale judicium salutum 
est.

7 V 1688 Knyszyn, 
Urz¹d Wójtowsko-£awniczy.
Ksi¹dz Sebastian Borkowski, 
komendarz koœcio³a knyszyñskiego, 
skar¿y Macieja Zacharczyka i 
Andrzeja Dubickiego, ¿e bez wiado-
moœci plebana zasieli 2 w³óki 
koœcielne i wyr¹bali drzewo ze zna-
kami w³asnoœciowymi, aby odebraæ 
koœcio³owi ow¹ w³asnoœæ. Oskar¿eni 
t³umaczyli, ¿e nie wiedzieli, ¿e to 
w³óki koœcielne, drzewa ze znakami 
nie wyr¹bali. S¹d nakaza³, by by co 
trzeci snop z zasianych plonów 
oddali koœcio³owi, przeprosili 
plebana, z³ozyli przysiêgê, ¿e nie wy-
cinali drzew i odsiedzieli w ratuszu 
karê wie¿y przez dwa tygodnie.

Kopia: 
MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, nr IV.1775, s. 

1045.

Actum feria sexta ante festum 
Sanctae Stanislai Episcopi et 
Martyris 1688.
Coram generoso domino Joanne 
Wielkiewicz surrogatore Judicium 
Advocatium Knyszynensi, famatus 
vero Vladislaus £ukaszewicz 
viceadvocatus, Matthia Krassowski, 
Stanislao Chomicz, Thoma Grabo-
szczeñski, Gasparo Matuszcyk, 
juratis scabinis.

Wielebny w Bogu JM ksi¹dz 
Sebastian Borkowski, komendarz 
koœcio³a knyszyñskiego, imieniem 
JM ksiêdza Stephana Karlinskiego, 
sekretarza JKM, plebana knyszyñ-
skiego, skar¿y³ siê na s³awetnego 
Macieja Zacharczyka i Andrzeja 
Dubickiego, i¿ oni pole koœcielne, co 

13
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jest w³ók 2, swawolnie, bez wiado-
moœci JM ksiêdza plebana zasiali, 
granice na drzewie od w³ók poczy-
nione miejskich, to drzewo z znakami 
powyr¹bywali, chc¹c znak zagubiæ 
w³ók i one odj¹æ koœcio³owi.

Stan¹wszy zapozwani ¿alili 
siê do tego, ¿e zasiali, wymawiaj¹c 
tym, ¿e tak wszyscy mieszczanie na 
tym pustym polu siej¹ miejskim, a ¿e 
oni rozumieli te¿, ¿e i to miejskie, nie 
koœcielne by³o. O drzewie zaœ, na 
którym znaki ograniczenia tych w³ók 
by³o, ¿e nie wycinali i o tym nie 
wiedz¹. Brali siê do przysiêgi, jako 
tego nigdy nie uczynili.

S¹d tedy niniejszy, zwa¿y-
wszy, ¿e ¿aden swawolnie, bez wia-
domoœci Urzêdu Radzieckiego Kny-
szyñskiego pola zasiewaæ nie ma, ani 
powinien, ale siê ma opowiedzieæ 
ka¿dy i o najem, albo o trzeci snop 
zmowiæ i postanowiæ nakazuje, aby 
za swowolne zasianie zap³acili 
grzywien 10 i JM ksiêdza sekretarza 
przeprosiæ maj¹ oba. I niedziel dwie 
siedzieæ na ratuszu, jako zaœ nie 
wycinali drzewa na miedzach z 
znakami przysi¹c maj¹ za niedziel 
dwie, a po przysiêdze wie¿¹ zasiêd¹, 
etc. etc.

________________

1„Ex actis Civitatas Knyszynensis” w: 
„Extrakt z Actów Miasta JKM Knyszyna 
Woytowskich y Radzieckich respective 
koscio³a  knyszynskiego,  s traconych 
funduszow. Wyjêty Anno Domini 1716 przez 
xdza Stefana Baranowicza plebana 
knyszynskiego”.
2  Krzysztof £ukaszewicz pe³ni³ urz¹d 
gmiñskiego miasta Knyszyna w latach 1570-
1578. W 1579 nazwany zosta³ „starym 

burmistrzem”. Akta albo sprawy...
3  W³aœciwie: Pawe³ Niemiyski; zob. Akta albo 
sprawy...
4 B³êdna lekcja nazwiska. Winno byæ: Stoliski 
Marcin, jako pleban knyszyñski wzmianko-
wany by³ w latach 1569-1581. W 1580 i 1581 r. 
okreœlany jako Wawrzyniec (Laurenty) 
Stholyski; por. A. Jab³onowski, Podlasie, cz. I, 
s. 120 i F. Piekosiñski, Wypisy Ÿród³owe z ksi¹g 
poborowych „Rocznik Towarzystwa Heraldy-
cznego we Lwowie”, t. II, rok 1910, Lwów 
1911, s. 22. Zmar³ przed 1586 r., gdy¿ wówczas 
wymieniany by³ inny proboszcz knyszyñski – 
Miko³aj Kiœlisz.
5 Andrzej Bolesta jako wójt knyszyñski 
wspominany by³ 14 VII 1570 r. – AGAD 
Warszawa, KmK, nr 2, k. 15v.; Zmar³ 1588; 
AGAD Warszawa, Metryka Koronna, nr 133, 
k. 370-370v.
6 ̄ on¹ Andrzeja Bolesty wójta miejskiego by³a 
Katarzyna Stañska – por. Akta albo sprawy...
7 Borranski vel Borawski Daniel, rzeŸnik – zob. 
Akta albo sprawy...
8  „Ex actis Civitatas Knyszynensis” w: 
„Extrakt z Actów Miasta JKM Knyszyna 
Woytowskich y Radzieckich respective koscio³a 
knyszynskiego, straconych funduszow. Wyjêty 
Anno Domini 1716 przez xdza Stefana 
Baranowicza plebana knyszynskiego”.
9 Ksi¹dz Wawrzyniec Mocarski komendariusz 
koœcio³a knyszyñskiego w latach 1624-1634.  
Zob. ks. K. Cyganek, Kronika, s. 148.
10 Kopia zatytu³owana: „Ex actis Civitatas 
Knyszynensis” w: „Extrakt z Actów Miasta 
JKM Knyszyna Woytowskich y Radzieckich 
respective koscio³a knyszynskiego, straconych 
funduszow.Wyjêty Anno Domini 1716 przez 
xdza Stefana Baranowicza plebana knyszyn-
skiego”.
11 Jan £ukaszewicz jeszcze 14 VI 1663 r. pe³ni³ 
urz¹d burmistrza – zob. CAH Miñsk, f. 1708, 
op. 1, nr 41, k. 315.
12 Evictor – pozbywca rzeczy, który by³ 
zobowi¹zany ponosiæ rêkojmiê z tytu³u wad 
prawnych sprzedanej rzeczy.
13 Kopia zatytu³owana: zatytu³owana: „Ex actis 
Civitatas Knyszynensis” w: „Extrakt z Actów 
Miasta JKM Knyszyna Woytowskich y 
Radzieckich respective koscio³a knyszyn-
skiego, straconych funduszow. Wyjêty Anno 
Domini 1716 przez xdza Stefana Baranowicza 
plebana knyszynskiego”.
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26 marca parafiê Knyszyn odwiedzi³ 
arcybiskup Edward Ozorowski.
Plan wizyty:
9.00 – szko³a w Chrabo³ach i kaplica,
10.30 – szko³a w Knyszynie,
11.00 – szpital, rodziny kap³añskie,
12.00 – Urz¹d Miasta i Gminy,
12.20 – obiad,

Wizyta biskupa

W knyszyñskim magistracie arcybiskup spotka³ siê z jego pracownikami, zapozna³ 
siê z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ urzêdu i dzia³alnoœci¹ jednostek organizacyjnych.

F
o
t. W

. L
a
sik

13.00 – spotkanie z ksiê¿mi i wizyta-
cja ksi¹g parafialnych,
15.00 – kaplica w Nowinach,
17.00 – msza œwiêta z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania. Po mszy 
spotkanie z grupami dzia³aj¹cymi 
przy parafii.

•



30

RELIGIA

Zakoñczyliœmy okres Wielkiego 
Postu, który pozwoli³ nam przyjrzeæ 
siê wnikliwiej naszemu wnêtrzu, 
podj¹æ skuteczn¹ walkê z wewnêt-
rznym chaosem. Mieliœmy równie¿ 
mo¿liwoœæ kroczenia œladami Mêki 
Chrystusa, towarzyszyæ Mu w 
ostatnich chwilach ziemskiej misji. 
Na drodze ¿ycia Chrystusa i realizacji 
Jego Boskiego pos³annictwa, mogli-
œmy odnaleŸæ siebie... W momencie 
trudnych doœwiadczeñ, byæ mo¿e 
nieraz z naszych ust wyp³ywa³y 
s³owa, które Chrystus wypowiedzia³ 
w Ogrójcu: „Ojcze, jeœli mo¿liwe, 
oddal ode mnie ten kielich...”. A 
upadki...? Ile ich by³o w ¿yciu? Ile 
jeszcze bêdzie...? Po nich jednak 
zawsze mogliœmy siê podnieœæ, bo i 
Chrystus wsta³, by wype³niæ swoj¹ 
misjê do koñca. Zdradzony przez 
przyjaciela, staje siê nam bliski, 
szczególnie w momentach, gdy rani 
nas zdrada osób, które obdarzyliœmy 
zaufaniem... Wreszcie Pi¹tek... 
Ciemnoœæ wewnêtrzna... Samo-
tnoœæ... Œmieræ... To wszystko po to, 
by westchnienie z krzy¿a: „Wykona-
³o siê...”, nabra³o g³êbokiego sensu. 
W koñcu Niedziela Zmartwychwsta-
nia i wielka radoœæ przyjació³ 
Chrystusa ze spotkania ze Zmar-
twychwsta³ym. Wszystko nabra³o 
ostatecznego sensu... 

Sens naszych ¿yciowy 
zmagañ, stanie siê jasny dopiero 

wówczas, gdy spotkamy Zmartwych-
wsta³ego. A musimy Go spotkaæ ju¿ 
tu i teraz, by naszemu ¿yciu nadaæ 
w³aœciwy obraz i kierunek. Chocia¿ 
mog¹ pojawiæ siê momenty wewnêt-
rznej ciemnoœci, trwogi, samotnoœci i 
zdrady, to jednak cel, do którego 
zd¹¿amy, jest pewny. W œwietle 
naszego przysz³ego Zmartwychwsta-
nia, odnajdujemy nadziejê i pociechê 
po stracie bliskich osób, wolê walki 
ze z³em, które nas od tego celu 
odwodzi. Nie ma innej drogi, ni¿ ta, 
któr¹ przeszed³ Chrystus. To droga 
przez œmieræ – na pocz¹tku duchow¹, 
zwi¹zan¹ z umieraniem dla swego 
egoizmu, powierzchownoœci wewnê-
trznej, grzechu. Nastêpnie przez 
œmieræ fizyczn¹, któr¹ definiujemy 
jako moment od³¹czenia siê duszy od 
cia³a. Konsekwencj¹ zaœ œmierci jest 
radoœæ Niedzieli Zmartwychwstania, 
gdy spotykamy Chrystusa oczekuj¹-
cego nas na progu naszego ziemskie-
go ¿ycia. 

Dnia 2 kwietnia obchodzili-
œmy siódm¹ rocznicê œmierci b³ogo-
s³awionego Papie¿a Jana Paw³a II. 
Przez wiele lat swojego pontyfikatu 
prowadzi³ nas ku Zmartwychwstaniu. 
Wielokrotnie s³owa, które wypowia-
da³, mia³y moc ¿yciodajn¹. Podnosi³y 
bowiem na duchu, pomaga³y odna-
leŸæ w³aœciw¹ drogê w wewnêtrznym 
zagubieniu, uczy³y szacunku do 
¿ycia, które ukazywa³ nam wszy-

Ku Zmartwychwstaniu
ks. JERZY CHWIEÆKO
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stkim jako wêdrówkê do domu Ojca. 
Uczy³ nas, byœmy w krzy¿u szukali 
wewnêtrznej si³y w zmaganiu ze 
z³em. W Encyklice Evangelium vitae, 
50 (Ewangelia ¿ycia), pisa³: „Wcze-
snym popo³udniem w Wielki Pi¹tek 
„mrok ogarn¹³ ca³¹ ziemiê (...). S³oñ-
ce siê zaæmi³o i zas³ona przybytku 
rozdar³a siê przez œrodek” (£k 23, 44-
45). Jest to obraz wielkiego kosmi-
cznego wstrz¹su i nadludzkiego 
zmagania siê miêdzy si³ami dobra      
i si³ami z³a, miêdzy ¿yciem i œmier-
ci¹. I my znajdujemy siê dziœ w 
samym centrum dramatycznej walki 
miêdzy „kultur¹ œmierci” i „kultur¹ 
¿ycia”. Ale blask Krzy¿a nie zostaje 
przes³oniêty przez ten mrok – 
przeciwnie, na jego tle Krzy¿ jaœnieje 
jeszcze mocniej i wyraŸniej, jawi siê 
jako centrum, sens i cel ca³ej historii i 
ka¿dego ludzkiego ¿ycia”. Ca³e jego 
¿ycie by³o œwiadectwem przylgniêcia 
do krzy¿a. Szczególnie w ostatnich 

latach swojego ziemskiego ¿ycia 
pokaza³ nam wszystkim, jak mamy 
prze¿ywaæ swoje ¿ycie, cierpienie, 
œmieræ. To by³a droga ku Zmartwych-
wstaniu... Teraz zaœ orêduje za nami   
z domu Dobrego Ojca, czego œwiade-
ctwem s¹ cuda, udzielane wielu oso-
bom przez Jego wstawiennictwo. 

Niech nauka, któr¹ g³osi³, 
pozostanie na d³ugo w naszych ser-
cach. Szuka³ on autentycznie cz³o-
wieka zagubionego na drogach ¿ycia, 
jak dobry pasterz, by pomóc odnaleŸæ 
najg³êbszy sens i wymiar doczesnego 
¿ycia, by cz³owiek móg³ dojœæ do 
Zmartwychwstania. Niech wiêc nikt 
z nas nie zatrzymuje siê na wewnêt-
rznym odczuciu przygnêbienia tru-
dnoœciami. Wszak po Wielkim Pi¹tku 
zdruzgotania i œmierci, nastêpuje 
radoœæ Zmartwychwstania, która 
pozwala nam zrozumieæ, ¿e ¿ycie jest 
silniejsze od œmierci, a mi³oœæ 
mocniejsza ni¿ nienawiœæ...               •

1 kwietnia na placu przed Urzêdem Miejskim w Knyszynie tradycyjnie zebrali siê 
mieszkañcy miasta i okolic, aby poœwiêciæ palmy wielkanocne i wzi¹æ udzia³ w 
procesji upamiêtniaj¹cej wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 
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BURMISTRZ KNYSZYNA
KNYSZYÑSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE 

IM. ZYGMUNTA AUGUSTA
STAROSTWO POWIATOWE W MOÑKACH

KNYSZYÑSKI OŒRODEK KULTURY

Serdecznie zapraszaj¹ na

XI Miêdzynarodowe 

Spotkania Wiosennego 

Kolêdowania z Konopielk¹
z udzia³em grup z Bia³orusi i Litwy

15 kwietnia 2012 r.

Knyszyñski Oœrodek Kultury

0012  Inauguracja XI Miêdzynarodowych Spotkañ 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹ — Burmistrz 
Knyszyna Andrzej Matyszewski

15 30 12 – 12  Prezentacja multimedialna kolêdowania 
wiosennego w gospodarstwach wsi Gr¹dy 

30 00  12 – 16  Prezentacje pieœni konopielkowych — sala 
widowiskowa Knyszyñskiego Oœrodka Kultury

Ponadto:

• Kiermasz rêkodzie³a ludowego

• Stoiska gastronomiczne

• Plenerowa zabawa ludowa
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