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Informacje samorz¹dowe
• Burmistrz Knyszyna informuje, ¿e od 1 do 29 lutego mo¿na sk³adaæ wnioski    
o zwrot czêœci kosztów poniesionych na zakup oleju napêdowego u¿ywanego 
do produkcji rolnej. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury VAT (lub ich kopie) 
stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. 
do 31 stycznia 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 z³ x iloœæ ha 
u¿ytków rolnych.
Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminie od 2 do 30 kwietnia gotówk¹ w kasie 
Urzêdu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Knyszynie, w pokoju nr 13. 
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 85 727 99 84.

• Burmistrz Knyszyna zawiadamia o obowi¹zku uiszczania op³at ro-
cznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci Gminy Knyszyn
Numer konta: 11 8076 0001 0000 1209 2000 0010 PBS Knyszyn
Termin wnoszenia op³at: do 31 marca ka¿dego roku
Wysokoœæ op³at, termin oraz numer konta bankowego nie uleg³y zmianie.
Informacji w tej sprawie udziela Referat infrastruktury i promocji gminy 
Urzêdu Miejskiego w Knyszynie, pok nr 11, tel. kontaktowy: 85 727 99 85.

• W dniu 11 stycznia 2012 r. Burmistrz Knyszyna og³osi³ otwarty konkurs ofert 
na realizacjê zadañ publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   
i sportu w 2012 r. Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 6 lutego o godz. 9:00.
Treœæ og³oszenia wraz z formularzem oferty s¹ dostêpne na stronie interne-
towej www.knyszyn.pl oraz w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Knyszynie przy 
ul. Rynek 39 (pok. nr 11). 

• Rozpoczêto prace nad przyjêciem rocznego programu opieki nad 
zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie 
Gminy Knyszyn.

• Zmodernizowano drogê o nr. ewid. geod. 1393, obrêb Knyszyn, jednostka 
ewidencyjna miasto Knyszyn (droga przed wysypiskiem).

• Wszczêto procedurê lokalizacyjn¹ dla inwestycji polegaj¹cej na przebu-
dowie drogi we wsi Guzy.

• Wydano decyzjê ustalaj¹c¹ warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na 
budowie budynku kuŸni jako obiektu wystawienniczego regionalnych 
tradycji kowalskich, zlokalizowanej na dzia³ce o nr. ewid. 2300/2 po³o¿onej  
w Knyszynie przy ul. Koœcielnej 6.
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Termomodernizacja szkó³, rozbudowa kanalizacji
i wodociagów czy nowe place zabaw...

Ambitne plany Gminy Knyszyn 

na 2012 rok
– W bie¿¹cym roku, tak uwa¿am, 
najwa¿niejsza bêdzie termomoderni-
zacja obiektów oœwiatowych: ZSO  
w Knyszynie, Zespo³u Szkó³ w Kali-
nówce Koœcielnej i refundacja ju¿ 
poniesionych wydatków na termo-
modernizacjê przedszkola – plany na 
2012 rok przedstawia burmistrz Kny-
szyna, Andrzej Matyszewski.

W ci¹gu najbli¿szych 12 
miesiêcy Gmina Knyszyn ma zamiar 
przeprowadziæ remont ul. Goni¹dz-
kiej i czêœci Rynku. Pracê maj¹ byæ 
dofinansowane z bud¿etu pañstwa. 
– Planujemy równie¿ wyasfaltowanie 
drogi do minimum jednej wsi – mówi 
burmistrz. Pierwsze w kolejce s¹ 
Guzy. Modernizacja bêdzie finanso-
wana ze œrodków w³asnych gminy. 

Wœród zamierzeñ gminy 
jest te¿ bardzo du¿y projekt dotycz¹-

cy gospodarki wodnej – po³o¿enie 
kanalizacji m.in. na ulicach Tyko-
ckiej i Chwalczeskiego oraz wybudo-
wanie tzw. spinki wodoci¹gu. Czy 
jednak dojdzie to do skutku, zale¿y 
od decyzji (ma byæ znana w czerwcu) 
o przyznaniu funduszy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeœli 
bêdzie pozytywna, roboty zaczn¹ siê 
w tym roku. Ich ca³kowity koszt 
siêgnie ponad 3 mln z³. 

Z tegorocznych inwestycji 
na pewno bêd¹ te¿ zadowoleni 
najm³odsi mieszkañcy Knyszyna. 
Powstanie bowiem nowy plac zabaw 
na osiedlu Zygmunta Augusta. 
Ponadto do programu „Zielona 
szko³a” jest ju¿ z³o¿ony i ma du¿e 
szanse na pozytywne rozpatrzenie 
wniosek o dofinansowanie budowy 
placu zabaw przy szkole.

Ciekawym przedsiêwziê-
ciem, zwi¹zanym z ochron¹ dziedzi-
ctwa kulturowego, bêdzie przeniesie-
nie z prywatnego gospodarstwa        
w Kalinówce Koœcielnej na posesjê 
przy domu rodziny Piaseckich starej 
kuŸni wraz z jej wyposa¿eniem. 
Obiekt, bez rozbiórki, na lawecie ma 
zostaæ przetransportowany do 
Knyszyna. W tej chwili powstaje 
dokumentacja potrzebna przed 
planowan¹ na lato „przeprowadzk¹” 
zabytku.

Wybudowana w 1928 r. przez Miko³aja Kakareko 
kuŸnia trafi z Kalinówki Koœcielnej do Knyszyna. 
Bêdzie udostêpniona zwiedzaj¹cym
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W tym roku urzêdników 
czeka te¿ sporo pracy przy przygoto-
waniach formalnych do inwestycji 
odleglejszych. 
– Bêdziemy szukaæ po raz drugi 
œrodków na modernizacjê ulic 
osiedla Niepodleg³oœci i ulicy Polnej 
– szczegó³y podaje Matyszewski.
Wed³ug jego zapewnieñ do koñca 
roku powinien powstaæ projekt 
przebudowy rynku w Knyszynie. 
Natomiast jest ju¿ gotowy projekt 
techniczny modernizacji drogi 
Knyszyn – Jasionówka do Guzów. 
Inwestycja czeka na swoj¹ kolej. 

Ponadto w 2012 r. nasza 
gmina bêdzie stara³a siê wykonaæ 
jakieœ prace drogowe razem z powia-
tem. Zostanie najprawdopodobniej 
wyremontowana ul. Po³udniowa. 

Wspólnie z oœciennymi samorz¹dami 
i partnerem z Litwy trwaj¹ te¿ przy-
gotowania do – niestety kilkukrotnie 
przesuwanego w czasie – projektu, 
dziêki któremu wszyscy mieszkañcy 
gminy mieliby dostêp do bezp³atne-
go, bezprzewodowego Internetu, a w 
Knyszynie powsta³by monitoring 
miejski. Matyszewski tego przedsiê-
wziêcia jednak siê obawia.
– Robimy to, ale bez przekonania. 
Pojawia siê coraz wiêcej niespodzia-
nek – mówi. Jednoczeœnie dodaje, ¿e 
osobiœcie najbardziej ucieszy³yby go 
rozbudowa kanalizacji i wodoci¹gu.
– Bêdzie to inwestycja s³u¿¹ca bez-
poœrednio lub poœrednio wszystkim 
mieszkañcom gminy – zapewnia.   

  •

ESD

Nagrobki 
Granitowe

pomniki v parapety v schody 
kostka granitowa v wazony 

granitowe

Marek Ok³a
Boguszewo 7               
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Znane studio projektowe opracowa³o koncepcjê rewitalizacji ryn-
ku w Knyszynie. Bêdzie kostka granitowa, lepiej wyeksponowany 
pomnik króla, powstanie te¿ oryginalna fontanna, stan¹ stylowe 
latarnie, studnia i ³aweczki

Rynek godny króla
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Cenny zabytek
Choæ mo¿e nie ka¿dy zdaje sobie z 
tego sprawê, najstarszym zabytkiem 
Knyszyna (wpisany do rejestru w 
1967 r.) jest uk³ad przestrzenny mia-
sta z centralnie po³o¿onym rynkiem. 

Zasiedlanie terenu wokó³ 
rynku rozpoczê³o siê w 1510 r., nato-
miast ci¹gi komunikacyjne, pierwsze 
ulice oraz uk³ad parceli wyznaczy³ w 
latach 1537-1538, na zlecenie królo-
wej Bony, Aleksander Chodkiewicz. 

Rynek powsta³ przy skrzy-
¿owaniu dawnych traktów: z Wilna i 
Grodna do Tykocina, a dalej do War-
szawy oraz z Goni¹dza w stronê dwo-
ru króla Zygmunta Augusta. Trzeci, 
pamiêtaj¹cy jeszcze XIV w., prowa-
dzi³ do dworca ksi¹¿¹t litewskich w 
Wodzi³ówce. Z tych dróg knyszynia-
nie korzystaj¹ do dziœ. Pierwsza to 
ulice Goni¹dzka i Tykocka, druga – 
Grodzieñska i Bia³ostocka, a trzecia – 
Starodworna. Przez pó³ tysi¹clecia 
uk³ad serca miasta pozosta³ niezmie-
niony, dlatego ma on tak ogromn¹ 
wartoœæ dla historyków i urbanistów.

Serce Knyszyna
Rewitalizacja centrum Knyszyna jest 
potrzebna nie tylko po to, aby 
wyeksponowaæ jego wiekowoœæ. Ma 
to byæ równie¿ reprezentacyjna czêœæ 

miasta, gdzie znajdzie siê miejsce na 
organizacjê oficjalnych uroczystoœci 
czy skwer do wypoczynku. Rynek 
powinien stanowiæ rozpoznawalne 
miejsce dla osób, które przeje¿d¿aj¹ 
przez Knyszyn i zachêca³oby je do 
zatrzymania siê tutaj.

Koncepcjê przebudowy naj-
starszej czêœæ naszego miasta 
opracowa³o znane i cenione Atelier 
Zetta in¿yniera Zenona Zabag³o, 
autora m.in. za³o¿eñ przebudowy 
Rynku Koœciuszki w Bia³ymstoku. W 
pracach nad koncepcj¹ udzia³ bra³ 
równie¿ profesor Józef Maroszek – 
wybitny historyk-regionalista.

Po pierwsze król
Wed³ug koncepcji rynek, podobnie 
jak teraz, przedziela³aby droga woje-
wódzka (Tykocka – Grodzieñska). 
Zlikwidowana zosta³aby natomiast 
droga, z której korzystaj¹ dziœ tylko 
autobusy. Przystanek, z co najmniej   
2 stanowiskami i estetycznymi wiata-
mi, by³by w miejscu, z którego dziœ 
je¿d¿¹ autobusy w stronê Krypna. 

Trójk¹tna czêœæ rynku po-
miêdzy drog¹ wojewódzk¹, pierzej¹ 
przy której znajduje siê poczta i sklep 
pañstwa Cylwik oraz czêœci¹ pierzei 
od sklepów pañstwa Wojciecho-
wskich do Czarnieckich zdomino-
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wa³by przeniesiony spod urzêdu po-
mnik Zygmunta Augusta. Stan¹³by 
na wy¿szym cokole tak, aby z daleka 
by³ widoczny dla kierowców. W po-
stumencie lub poni¿ej niego, za prze-
szkleniem, umieszczono by symboli-
czn¹ urnê, która przypomina³aby, ¿e 
w³aœnie na rynku, jeszcze w XIX w., 
sta³ sarkofag z sercem Jagiellona. 

Budynek przystanku oraz 
rosn¹ce nieopodal drzewa i krzaki 
zosta³yby zlikwidowane. Teren ma 
byæ wy³o¿ony kostk¹ granitow¹, 
bêd¹ te¿ trawniki. Kioski, byæ mo¿e 
równie¿ toaleta publiczna, stanê³yby 
bli¿ej skrzy¿owania Starodworna – 
Bia³ostocka. By³yby to stylowe, 
drewniane, ozdobne budyneczki.

W tej czêœci rynku (na prze-
ciw salonu kosmetycznego) powsta-
³aby równie¿ ustylizowana studnia. 
Bli¿ej ul. Tykockiej ma byæ umie-
szczona starodawna, rêczna pompa.

Oœ widokowa
Czêœæ rynku z parkiem równie¿ ma 
byæ zmieniona. Przez park bieg³aby 
oœ widokowa (fot. na ok³adce „Goñ-
ca”) od pomnika króla do koœcio³a. 

Ten swego rodzaju deptak otacza³yby 
parkowe drzewa (czêœæ z nich zosta-
nie wyciêta, inaczej bêd¹ bieg³y alej-
ki, które zostan¹ wy³o¿one kostk¹). 

Oryginalna fontanna 
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ deptaku bêdzie 
fontanna-mapa (fot. powy¿ej). Na 
granitowej p³ycie nad poziomem 
posadzki zostanie wyrysowany plan 
Knyszyna z 1564 r. Znajdzie siê na 
nim dwór Zygmunta Augusta oraz 
Staw Wielki, który istnia³ za 
królewsk¹ rezydencj¹. Fontanna ma 
dzia³aæ w ten sposób, ¿e woda bêdzie 
sp³ywa³a ze Stawu na mapie na de-
ptak, stamt¹d trafi do systemu kilku 
fontann, które wytryskiwa³yby z po-
ziomu posadzki (podobnie jak przed 
Teatrem Wêgierki w Bia³ymstoku).

Na swoje pierwotne miej-
sce, miêdzy fontann¹ a magistratem, 
wróci³aby tablica ufundowana w la-
tach 30. minionego stulecia na czeœæ 
ofiar wojny polsko-bolszewickiej. 
Oryginalna p³yta ma byæ umieszczo-
na na postumencie. Wokó³ niego 
powsta³oby idealne miejsce do orga-
nizacji uroczystoœci patriotycznych.
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Przy rynku bêdzie kilka-
dziesi¹t miejsc parkingowych. Stan¹ 
nowe ³awki i kosze na œmieci. Ca³oœæ 
oœwietla³yby stylowe latarnie. 

Kiedy to wszystko
– Gdyby siê to wszystko uda³o, 
by³aby to wizytówka Knyszyna – o 
pomyœle odnowienia rynku mówi 
burmistrz Andrzej Matyszewski. – 
Dokumentacja, jeœli Rada Miejska 
pomys³ przeg³osuje, powsta³aby do 
2013 roku – podaje szczegó³y.

W miêdzyczasie gmina 
bêdzie poszukiwaæ funduszy z UE, 
które mog³aby przeznaczyæ na rewi-
talizacjê. W tej chwili trudno jest mó-
wiæ o kosztach inwestycji. Bêd¹ zna-
ne, gdy powstanie projekt.
– Ca³a realizacja by³aby prowadzona 

etapami. Gmina nie jest finansowo 
zdolna, nawet przy dofinansowaniu 
rzêdu 75-80%, by w ci¹gu roku 
wykonaæ tak¹ inwestycjê – twierdzi 
Matyszewski.

Najprawdopodobniej naj-
pierw wiêc zosta³aby zmodernizowa-
na czêœæ wschodnia rynku. Pocz¹tek 
prac bêdzie jednak zale¿a³ tylko od 
tego, kiedy gmina zdobêdzie œrodki.

Co na to mieszkañcy?
W tej chwili Urz¹d Miasta czeka na 
opinie knyszynian dotycz¹ce konce-
pcji rewitalizacji rynku. Czy jest ona 
ciekawa, czy warto j¹ realizowaæ, czy 
jest zgodna z oczekiwaniami mie-
szkañców? Swoje uwagi nale¿y prze-
kazywaæ telefonicznie 85 727 99 88 
lub mailowo: promocja@knyszyn.pl 

Pompa uliczna

Pomnik króla

Przystanek

Kioski

StudniaZegar s³oneczny

P³yta pamiêci

Fontanna-mapa

Koœció³

Magistrat
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Jak bêdzie wygl¹da³a nasza gmina 
za 50 lat?
Jak bêdzie wygl¹da³a? Myœlê, ¿e siê 
rozbuduje, zostan¹ odnowione zaby-
tki, powstan¹ nowe budynki. 

Nie wiem jak bêdzie z ludŸ-
mi. Na chwilê obecn¹ wszyscy wyje-
¿d¿aj¹, ludzi jest mniej, coraz mniej. 
Przede wszystkim ze wzglêdu na 
zarobki – starsi ludzie jeszcze tu 
zostaj¹, ale wyje¿d¿a coraz wiêcej 
m³odych.

Jaka wiêc teraz jest wed³ug Pani  
najwiêksza bol¹czka gminy Kny-
szyn? Co przede wszystkim chcia-
³aby Pani w niej zmieniæ?
Bol¹czka to przede wszystkim ma³o 
funduszy. Szpital chce sobie, szko³a 
sobie, gmina te¿ ma swoje wydatki 
wiêc wychodzimy na zero i tak 
naprawdê niewiele mo¿na zrobiæ.

Ja osobiœcie chcia³abym 
wyasfaltowaæ wszystkie drogi we 
wsiach i dokoñczyæ asfaltowanie 
tych ju¿ rozpoczêtych.

Moim zdaniem potrzeba te¿ 
kilku zmian w szpitalu. To jest du¿y 
szpital, powinien byæ tu 1-2 razy w 
tygodniu ginekolog, który jest 

potrzebny dla kobiet. Chcia³abym, by 
lekarze przyjmowali bez kolejek.

Jest Pani przewodnicz¹c¹ Komisji 
samorz¹du, finansów, planowania i 
dzia³alnoœci gospodarczej. Czy jest 
w niej du¿o pracy? 
Raczej tak. Debatujemy, rozwi¹zu-
jemy nieraz trudne problemy. No ale  
tu znowu pojawia siê kwestia tych 
funduszy – jeœli ich nie ma, niewiele 
mo¿emy zrobiæ.

Najgorsze jest podnoszenie 
podatków, zw³aszcza dla rolników, 
którzy zwykle i tak s¹ biedni. Cena 
ropy idzie w górê, zbo¿e dro¿eje, ale 
wiêkszoœæ przeznacza siê dla zwie-
rz¹t. To jest ciê¿ka decyzja, niekiedy 
trudna do podjêcia, ale takie te¿ 
musz¹ byæ.

Gdyby wiêc to Pani mia³a samo-
dzielnie uk³adaæ bud¿et Gminy, jak 
by on wygl¹da³? Na co najwiêcej 
zarezerwowa³aby Pani œrodków, a 
z czego zrezygnowa³aby? 
Chyba wszêdzie zrobi³abym drogi. 
Jeœli ktoœ nie jeŸdzi po tych ma³ych 
miejscowoœciach, to z tego sobie nie 
zdaje sprawy, ale one s¹ naprawdê        

„Jakby nie by³o – 
bêdzie dobrze”
zapewnia w rozmowie z „Goñcem” Katarzyna Poliñska – przewo-
dnicz¹ca Komisji samorz¹du, finansów, planowania i dzia³alnoœci 
gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie.
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Katarzyna Poliñska jest radn¹ z okrêgu Zofiówka

w op³akanym stanie. Po prostu ma-
sakra.

Naprawdê nie wiem z czego 
bym zrezygnowa³a. Mo¿e w jakimœ 
sensie mniej finansowo pomaga³a-
bym szkole. Chcia³abym, aby dyre-
ktor prowadzi³ j¹ w taki sposób, by 
wydatki nie przekracza³y subwencji 
oœwiatowej.

Nie chcia³abym, ¿eby by³o 
zaskoczenia jak w minionym roku, 
gdy we wrzeœniu dyrektor infor-
mowa³, ¿e brakuje mu 40 tys. z³ –  
tyle co na ogrzewanie, a w paŸdzier-
niku-listopadzie mówi³, ¿e do 
utrzymania szko³y trzeba do³o¿yæ 
oko³o jeszcze 300 tys. 

Rozumiem, ¿e kobieta musi 
iœæ na urlop wychowawczy – to nor-

malna sytuacja – i trzeba zatrudniæ 
innego nauczyciela, ale nie da to 
takiej ró¿nicy! Gdy zaczêliœmy de-
batowaæ, sk¹d takie nieprzewidziane 
wydatki, to nagle kwota zmniejszy³a 
siê do 130 tys. Nie ma siê czemu 
dziwiæ, ¿e wówczas radni mieli sporo 
w tym temacie do powiedzenia.

Mam nadziejê, ¿e w tym 
roku wszystkie wydatki zostan¹ 
dok³adnie zaplanowane i ich plan 
przedstawiony do marca.

Jak¹ najtrudniejsz¹ decyzjê mu-
sia³a Pani podj¹æ jako radna? Czy 
którejœ z nich Pani ¿a³uje?
Trudna decyzja by³a jedna – na temat 
przyznania nagrody burmistrzowi 
(jednorazowa nagroda za przepraco-
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wanie 35 lat w jednostkach samorz¹-
dowych – przyp. ESD). G³oœno by³o 
wówczas wœród ludzi, w telewizji siê 
o tym mówi³o, ¿e burmistrz mia³ pro-
blemy. Dlatego cz³owiek sta³ w kro-
pce. Niektórzy radni mówili, ¿e to co 
ma, wystarczy. Jednak ja podejmuj¹c 
decyzjê, kierowa³am siê przedsta-
wion¹ dokumentacj¹, jego doro-
bkiem i dosz³am do wniosku, ¿e 
nagroda nale¿y siê – tak jak chc¹ tego 
przepisy. 

Nie jest tak, ¿e w czasie tego 
g³osowania radni stali za burmi-
strzem. Wszystko by³o pokazane i 
uzasadnione. W sumie myœlê, ¿e 
podjê³am dobr¹ decyzjê, tak¹ jak¹ 
ka¿dy by podj¹³. Ka¿demu po prze-
pracowaniu iluœ lat w swoim zawo-
dzie nale¿a³aby siê taka nagroda.

Czego najbardziej obawia³a siê 
Pani startuj¹c na radn¹?
Niczego siê nie obawia³am. Jestem 
takiej natury, ¿e jakby nie by³o – 
bêdzie dobrze. Nie zwa¿am na 
ludzkie jêzyki – jeœli ktoœ ma jakieœ 
zastrze¿enia co do mojego dzia³ania, 
niech mówi to do mnie. 

Czêœæ ludzi we wsi nama-
wia³o mnie na to, by startowaæ w 
wyborach i to dlatego siê zdecydowa-
³am. Przede wszystkim chcieli 
wykonania drogi w Zofiówce, ale 
ka¿dy bud¿et ma swoje ograniczenia. 
Mo¿e w przysz³ym roku da siê j¹ 
zrobiæ.

Czy trudno jest pogodziæ pracê sa-
morz¹dowca z ¿yciem rodzinnym?
Nie. Jestem tak¹ kobiet¹, ¿e mnie i tak 
wszêdzie pe³no. Córki nawet mnie w 
pewien sposób mobilizuj¹. W Zo-

fiówce dzia³a œwietlica z si³owni¹, 
wiêc moje dziewczyny ca³y czas 
mnie zagaduj¹, ¿eby coœ w niej 
jeszcze nowego zrobiæ, coœ dodaæ.

Czy bêd¹c radnym z okrêgu 
wiejskiego trudniej na sesjach jest 
przeforsowaæ jakieœ swoje pomys³y 
ni¿ radnym z Knyszyna?
Raczej nie. Radni s¹ w porz¹dku. Nie 
ma ¿adnej ró¿nicy – ka¿dy mówi co 
mu siê podoba, a co nie i co warto 
by³oby zrobiæ w gminie.

Jakie s¹ wiêc teraz najwiêksze 
potrzeby Zofiówki?
Te wspominane ju¿ drogi. Ludzie nie 
mog¹ dojechaæ na pola, bo s¹ 
nierówne, dziurawe. W samej Zo-
fiówce brakuje pó³ kilometra asfaltu, 
by po³¹czyæ dwa wyasfaltowane ju¿ 
odcinki.

M³odzie¿ chcia³aby te¿ 
mieæ w œwietlicy jakieœ dodatkowe 
sprzêty. Teraz ma iœæ na sprzeda¿ 
budynek szko³y i dom nauczyciela. 
Burmistrz obieca³, ¿e bêdzie wów-
czas przeznaczony plac dla nas           
i powstanie mniejsza œwietlica (by 
zu¿ywaæ mniej opa³u), która dzia³a-
³aby tak, jak ta teraz w szkole. Jest u 
nas sporo m³odzie¿y – ch³opcy chc¹ 
odreagowaæ – jest si³ownia, niech 
æwicz¹. Tam siê spotykaj¹, tam te¿ 
jest im przyjemniej rozmawiaæ. 

Jaka najwa¿niejsza inwestycja 
czeka nasz¹ gminê w rozpoczêtym 
w³aœnie nowym roku?
Trudno mi powiedzieæ. Zobaczê po 
najbli¿szej sesji.

Rozmawia³a 
Ewelina Sadowska-Dubicka
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Od kilku lat organizowany jest w 
naszej szkole konkurs muzyczny 
skierowany do uczniów klas I-III 
szko³y podstawowej. Ma on na celu 
kultywowanie polskiej tradycji 
œpiewania kolêd i pastora³ek oraz 
rozwijanie i odkrywanie talentów 
muzycznych.

13 stycznia szkolny konkurs 
pod has³em „Hej kolêda, kolêda” 
odby³ siê kolejny raz. 

Jury w sk³adzie: Ma³gorzata 
Fiedoruk, ks. Karol Kondracikowski 

12

i Bernadetta Przybyszewska nagro-
dzi³o w nim nastêpuj¹ce osoby:

I miejsce – Izabela Borys,
II miejsce – Krzysztof Czerech,
III miejsce – Tomasz Grelecki.

Wyró¿nienia otrzymali zaœ:
Agata WoŸniewska,
Sylwia Zabielska,
Mariusz Toczyd³owski.

Dziêkujemy sponsorowi, ks. probo-
szczowi Andrzejowi Sadowskiemu, 
za ufundowanie nagród. Zwyciêz-
com gratulujemy!                             •

„Hej kolêda, kolêda”

MAGDALENA SIDORSKA, DANUTA ZABIELSKA
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Grudzieñ w przedszkolu jest inny ni¿ 
pozosta³e miesi¹ce w roku. Tematyka 
poruszana na zajêciach, zwi¹zana      
z miko³ajkami i œwiêtami Bo¿ego 
Narodzenia sprawia, ¿e czujemy siê 
œwi¹tecznie, tajemniczo i bajecznie,   
a jednoczeœnie jesteœmy lepsi, wra¿li-
wsi i szczêœliwsi ni¿ zwykle…

W naszym przedszkolu 
tradycj¹ sta³a siê akcja charytatywna 
Góra Grosza, której przes³aniem jest 
pomoc rodzinnym domom dziecka w 
spe³nianiu ich marzeñ. Zebrane 
pieni¹dze przekazywane s¹ przez 
kuriera w styczniu. A¿ do ferii 
zimowych w przedszkolu sta³a 
puszka, do której dzieci chêtnie 
wrzuca³y monety zgromadzone w 
swoich skarbonkach.

Dzieci uczestniczy³y tak¿e 
w zajêciach „Bo¿e Narodzenie 
dawniej i dziœ” w bibliotece. Nastê-
pnie odwiedziliœmy dom pani Piase-
ckiej, w którym zrobiliœmy wraz z 
pani¹ Jadwig¹ Konopko piêkny, d³ugi 
³añcuch ze s³omy i bibu³ki oraz anio³-
ki i ubraliœmy choinkê. W przed-
szkolu odwiedzi³y nas panie Klimo-
wicz i Blusiewicz z zespo³u ludowe-
go Ko³owrotki , które zrobi³y z dzieæ-
mi ozdoby choinkowe. Przybli¿y³y 
te¿ opowiadaj¹c w ciekawy sposób 
dawne zwyczaje i tradycje zwi¹zane 
ze œwiêtami. Œpiewa³y znane i nie 
znane kolêdy i pastora³ki. 

Kulminacyjnym wydarze-
niem przygotowañ do œwi¹t jest coro-

czne wystawienie jase³ek dla rodzi-
ców. Przygotowujemy siê do nich 
bardzo solidnie: wspólnie uczymy siê 
ról, omawiamy poszczególne posta-
cie, ich charakter, a tak¿e obmyœlamy 
stroje dla ma³ych artystów. 

Zawsze dbamy o nastrój: 
sale i sto³y piêknie dekorujemy, a na 
ka¿dym stawiamy stroik z zapalon¹ 
œwiec¹. Przedstawienia, tak jak w 
latach poprzednich, uda³y siê, a 
goœcie dopisali – by³y brawa dla 
dzieci, a potem dzielenie siê 
op³atkiem, sk³adanie ¿yczeñ i 
wspólne kolêdowanie przy s³odkim 
poczêstunku.

Tu¿ przed Wigili¹ ubraliœmy 
z dzieæmi choinkê dla ptaków. 
Zawiesiliœmy bombki przywiezione 
przez pana Witkowskiego. Do 
karmników wsypaliœmy nasiona. 
Teraz mogliœmy spokojnie iœæ do 
domów, aby rozpocz¹æ œwiêta w 
gronie rodzinnym.                            •

TERESA GAMARADZKA

Wokó³ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
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Rok Marii Sk³odowskiej-Curie

Rok 2011 og³oszony by³ rokiem 
naszej najwiêkszej uczonej, dwukro-
tnej laureatki Nagrody Nobla w 
dziedzinie fizyki i chemii – Marii 
Sk³odowskiej-Curie.

M³odzie¿ gimnazjalna z 
Knyszyna oraz Kalinówki Koœcielnej 
w³¹czy³a siê w upamiêtnienie doro-
bku naukowego uczonej organizuj¹c 
w 2011 roku:
• konkurs plastyczny: „Portret Marii” 
(maj)       
• wystawê dotycz¹c¹ ¿ycia, pracy 
naukowej, osi¹gniêæ w dziedzinie 
chemii i fizyki (wrzesieñ) 
• konkurs pisemny dotycz¹cy znajo-
moœci ¿ycia osobistego, dzia³alnoœci 
naukowej, prowadzonych badañ oraz 
propagowania wykorzystania pro-
mieniotwórczoœci w ró¿nych dziedzi-
nach ¿ycia (grudzieñ). 

Konkurs w formie testu pt.: 
„Maria Sk³odowska-Curie – ¿ycie  
i praca naukowa” pisali chêtni 
uczniowie klas I Gimnazjum w Kny-
szynie oraz klasy II w Kalinówce 
Koœcielnej. Oto jego wyniki:

Gimnazjum w Knyszynie:    
Zofia Bagiñska – I miejsce
Weronika Snarska – II miejsce
Sylwia Okrasiñska oraz Karolina 
Pochodin – III miejsce.

Gimnazjum w Kalinówce Koœciel-
nej:
Julia Skutnik – I miejsce 
Natalia Niemotko – II miejsce
Gilbert Grygo – III miejsce

M³odzie¿ wykaza³a siê du-
¿¹, szczegó³ow¹ znajomoœci¹ wie-
dzy, doceniaj¹c w ten sposób ogro-
mny wk³ad uczonej w rozwój nauki. 

•

JOANNA OSTROWSKA

Knyszyñscy gimnazjaliœci w konkursie wiedzy nt. Marii Sk³odowskiej-Curie
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Karnawa³owo w bibliotece
KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

10 stycznia w Bibliotece Publicznej 
w Knyszynie odby³ siê bal przebie-
rañców dla dzieci uczêszczaj¹cych na 
zajêcia W Bajkowej Krainie. Dzieci 
wykaza³y siê du¿¹ pomys³owoœci¹ w 
doborze strojów, goœciliœmy: pirata, 
kowboja, Zorro, Myszkê Miki, 
motylki, ksiê-¿niczki, króla i ninjê. 
Dwie mamy te¿ za³o¿y³y karnawa³o-
we przebrania, a pozosta³e czynnie 
bra³y udzia³ w zabawach.

Zaproponowaliœmy dzie-
ciom bajkow¹ podró¿ – spotyka³y siê 
z postaciami bajkowymi podró¿uj¹c 
samolotem i poci¹giem, a na ka¿dej 
stacji czeka³y na nie zadania do wy-
konania. Podczas licznych konkur-
sów dzieci zdobywa³y nagrody, a tañ-
cz¹c spala³y energiê. Zmêczone, ale 
zadowolone i rozeœmiane, ¿egna³y 
siê z nami do nastêpnego spotkania.

Tradycj¹ Biblioteki, ju¿ od 
kilku lat jest organizacja w styczniu 
Dnia Babci i Dziadka. W bie¿¹cym 
roku do wspó³organizacji zaprosili-
œmy dzieci z klasy I oraz II wraz z wy-
chowawczyniami: Wiolet¹ Dzier¿a-
nowsk¹ i Justyn¹ Buzun. Pod facho-
wym okiem pañ dzieci przygotowa³y 
i przedstawi³y inscenizacjê poœwiê-
con¹ dziadkom. 

Po s³odkim poczêstunku 
zaprosiliœmy seniorów do wspólnej 
zabawy. 80-osobowa grupa uczestni-
ków balu bardzo chêtnie bra³a udzia³ 
w proponowanych konkursach, 
zagadkach i tañcach, zdobywaj¹c 
przy tym medale i wyró¿nienia. Na-

szych wspania³ych goœci (niektórzy 
przyjechali z oœciennych gmin) nie 
trzeba by³o specjalnie zachêcaæ do 
zabawy. Sami wykazywali inicjaty-
wê i tañczyli nawet wtedy, gdy 
konkurs polega³ na odgadywaniu 
tytu³ów piosenek. Czas przeznaczo-
ny na tê imprezê min¹³ w bardzo 
mi³ej i radosnej atmosferze, a wycho-
dz¹cy goœcie serdecznie dziêkowali 
za œwietn¹ zabawê, dopominaj¹c siê 
takiej samej za rok.                           •
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Styczeñ w Knyszyñskim Oœrodku Kultury

•KOK otrzyma³ dofinansowanie z 
Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewó-
dztwa Podlaskiego w ramach konkur-
su ofert na trzy projekty:
- XI Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z Kono-
pielk¹,
- Wydanie Kroniki ksiêdza Kazi-
mierza Cyganka 
- „Historia ¿yciem pisana” – roczny 
projekt edukacyjny dla m³odzie¿y.

• Od 5 stycznia panie uczestnicz¹ce w 
spotkaniach pn. „S³odki weekend” 
podjê³y decyzjê, ¿e spotykaæ siê bêd¹ 

00w ka¿dy pi¹tek od godz. 17  .Obecnie 
panie skupi³y siê na zdobieniu naczyñ 
metod¹ decoupage. 

• 16 stycznia KOK goœci³ przedszko-
laków na Choince Noworocznej.

• 19 stycznia odby³o siê spotkanie ze 
Starost¹ Monieckim dotycz¹ce 
podzia³u œrodków na zadania 
kulturalne w 2012 r. 

• W dniach 23.01-3.02 KOK jest 
organizatorem zorganizowanego 
wypoczynku ph. „Akcja Zima 2012”

• Rusza projekt „Historia ¿yciem 
pisana” skierowany do m³odzie¿y.

• W dniu 29 stycznia odbêdzie siê 
Powiatowy Przegl¹d Teatrów 
Wiejskich i Obrzêdowych. 

W Knyszyñskim Oœrodku Kultury w d³ugie pi¹tkowe wieczory odbywa³y siê 
Warsztaty decoupage. Panie z wielki zapa³em i entuzjazmem tworzy³y ma³e dzie³a 
sztuki w mi³ej atmosferze.
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Kalendarz wydarzeñ kulturalnych organizowanych 
w 2012 roku na terenie gminy Knyszyn

Wydarzenia o zasiêgu miêdzynarodowym:
• XI Miêdzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹ – 
14-15.04
• Jarmark rêkodzie³a ludowego – 14-15.04

ogólnopolskim:
• Warsztaty Archaicznych Pieœni Wo³oczebnych – 29. 03- 1.04

powiatowym: 
• Powiatowy Przegl¹d Teatrów Wiejskich i Obrzêdowych – 29. 01
• Powiatowe Spotkania z Pieœni¹ Wielkopostn¹ – 24.03
• Wiosenne kolêdowanie pod oknami gospodarstw wybranych wsi 
w powiecie monieckim – 8.04
• Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – 7.05

gminnym:
• Powitanie wiosny – Piknik rodzinny przy zabytkowym domu przy
ul. Koœcielnej 6 – 6.05
• Obchodzenie pól podczas Dni Krzy¿owych – Gr¹dy – kwiecieñ 
• Dni Knyszyna – 22-24.06
• Odpust œw. Anny w Kalinówce Koœcielnej – 29.07
• Zielna w CzechowiŸnie – 14-15.08
• Piknik rodzinny – ul. Koœcielna 6 – 16.09
• Podsumowanie i œwiêtowanie projektu „Historia ¿yciem pisana” – 
ul. Koœcielna 6 – 21.10

Wystawa Doroty Czerepko

W Dziale Zbiorów Specjalnych Ksi¹-
¿nicy Podlaskiej w Bia³ymstoku (ul. 
Ryska 1, budynek F) od 29 grudnia 
mo¿na ogl¹daæ wystawê pasteli i 
obrazów olejnych „Biebrzañskie 
impresje” Doroty Czerepko.

Wernisa¿ wystawy odby³ siê 
17 stycznia. Uœwietni³ go wystêp 
Kameralnego Zespo³u Muzyki 
Dawnej Aulos. 

Ekspozycjê mo¿na ogl¹daæ 
jeszcze do 10 lutego, od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godzinach 10.00-18.00.
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Dobiega koñca remont elewacji 
knyszyñskiego koœcio³a. Chocia¿ 
zosta³o jeszcze trochê drobnych prac, 
za symboliczne zwieñczenie remontu 
mo¿na uznaæ odnowienie herbów 
znajduj¹cych siê nad g³ównym 
wejœciem do œwi¹tyni (Ryc. 1). Jest to 
dobry moment, aby wyjaœniæ, 
dlaczego i kiedy herby Miko³aja II 
Radziwi³³a i Wincentego Krasiñskie-
go zosta³y tam umieszczone.

Ksi¹¿ê Miko³aj II Radziwi³³ 
(1470-1522), wojewoda wileñski i 
kanclerz Wielkiego Ksiêstwa Litew-
skiego (Ryc. 2), zwany „Amor 
Poloniae”, by³ gor¹cym zwolenni-
kiem unii polsko-litewskiej. Dziêki 
unii tereny pogranicza polsko-litew-
skiego, do których nale¿a³ obszar 
póŸniejszej ziemi knyszyñskiej, 
zosta³y uwolnione od wyniszczaj¹-
cych wojen. Nasta³y czasy sprzyjaj¹-
ce zasiedlaniu tego obszaru. Sytuacjê 
tê dobrze wykorzysta³ Miko³aj II 
Radziwi³³, który by³ twórc¹ nowego 
osadnictwa na tych terenach. Król 
Aleksander Jagielloñczyk nada³ mu 
majêtnoœæ Kalinówka, natomiast 
Król Zygmunt I Stary przywilejem 
wystawionym w Wilnie 1 stycznia 
1509 r. nada³ mu dobra rajgrodzkie i 
goni¹dzkie z miastami Goni¹dz i 
Rajgród. Radziwi³³ tworzy³ tutaj 
w³asne pañstwo oraz rodow¹ rezy-

dencjê na wielkim zamku w Goni¹-
dzu. W swoich dobrach zak³ada³ 
nowe wsie, budowa³ drogi, tworzy³ 

1parafie i budowa³ koœcio³y.  W 1510 r. 
2Rozpocz¹³ zak³adanie Knyszyna.  

Znane s¹ jego fundacje koœcielne w 
Kalinówce, Goni¹dzu, Dolistowie, 
Dobrzyniewie, Rajgrodzie i Knyszy-

1 nie. 27 kwietnia 1511 r. wystawi³ w 
Goni¹dzu dokument fundacyjny dla 
parafii w Kalinówce, w którym 
postanowi³ zbudowaæ koœció³ i 
uposa¿yæ go dobrami ze swoich 
dziedzicznych posiad³oœci. Troskê o 
koœció³ jako proboszczowi powierza 

3 ksiêdzu Jakubowi z Majek Tykiewki.
5 lipca 1520 r. w Wilnie erygowa³ 
parafiê w Knyszynie, uposa¿y³ 
plebana knyszyñskiego w 6 w³ók 
ziemi w Krypnie i 6 w³ók ziemi w 
D³ugo³êce, nada³ mu dziesiêcinê z 
dóbr w³asnych, bojarskich i wójtow-
skich, wolny mlew w swoich 
m³ynach i woln¹ od podatku karcz-
mê. Koœció³ nowo wzniesiony dedyk-
owa³ Narodzeniu MB, œw. Janowi 
Ewangeliœcie, œw. Andrzejowi i œw. 

1Apolonii.  Ten pierwszy knyszyñski 
koœció³ by³ drewniany i zosta³ pobu-

2dowany w œrodku rynku miejskiego.
Jego spadkobierca, syn, biskup 

¿mudzki Miko³aj Radziwi³³, 18 gru-
dnia 1528 r. darowa³ m³odziutkiemu, 
zaledwie oœmioletniemu królowi 

KRZYSZTOF BAGIÑSKI
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Sk¹d siê wziê³y i dlaczego akurat takie?
 

Herby nad wejœciem do 
knyszyñskiego koœcio³a
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Zygmuntowi Augustowi, dobra Kny-
szyn, D³ugo³êkê i Krypno, zapocz¹-
tkowa³o to budowê dóbr królewskich 

1w Knyszynie.
Jak pisze prof. Maroszek „Miasto 

Knyszyn zawdziêcza swoje powsta-
nie wyodrêbnieniu w 1529 r. z w³oœci 
goni¹dzkiej dóbr m³odego króla 
Zygmunta Augusta i koniecznoœci¹ 
stworzenia dla nich w³asnego 
centrum handlowego i produkcyj-
nego. Twórczyni¹ miasta Knyszyna 
by³a królowa Bona. To na jej ¿ycze-
nie Aleksander Chodkiewicz starosta 
knyszyñski pomierzy³ siedliska i 
grunty miejskie. Akcja zak³adania 
miasta trwa³a w latach 1537-1540, 
choæ pe³ny przywilej lokacyjny i 
mo¿liwoœæ korzystania z dobrodziej-
stw prawa magdeburskiego miasto 
zyska³o dopiero w 1568 r. od 

4Zygmunta Augusta.”
Król Zygmunt August zmar³ w 

Knyszynie 7 lipca 1572 r., a jego 
serce zosta³o z³o¿one w sarkofagu 
ustawionym w koœciele ufundowa-
nym przez Miko³aja II Radziwi³³a.

 

Wœród rodzin litewskich, które 
podczas unii w Horodle w 1413 r. 
przyjê³y herby polskie, znalaz³ siê 
przodek Radziwi³³ów. Do swojego 
herbu przyj¹³ go arcybiskup gnieŸ-

5nieñski Miko³aj Tr¹ba.  Od tego czasu 
Radziwi³³owie maj¹ herb Tr¹by 
(Ryc.3). 25 lutego 1518 r. w Augs-
burgu cesarz Maksymilian I nada³ 
Miko³ajowi II Radziwi³³owi tytu³ 
ksiêcia na Goni¹dzu i Medelach. 
Wizerunek herbu Radziwi³³ów wido-
czny na dyplomie cesarskim (Ryc. 4) 
nadaj¹cym tytu³u ksiêcia, przedsta-
wia czarnego or³a z rozpostartymi 
skrzyd³ami i otwartym dziobem 
umieszczonego w z³otym polu. 
Radziwi³owskie tr¹by zosta³y umie-
szczone na piersi cesarskiego or³a. 

Orze³ na knyszyñskim herbie 
Radziwi³³ów nie przypomina kszta³-
tem or³a cesarskiego, a przed ostat-
nim remontem by³ koloru bia³ego. 
Orze³ ten podobny jest do or³a pol-

Ryc. 1. Herby nad wejœciem do 
knyszyñskiego koœcio³a. Fot. K. Bagiñski
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Ryc. 5. Herb Miko³aja II Radziwi³³a
15 Ryc. 6. Herb Radziwi³³ów

15

Ryc. 2. Miko³aj II Radziwi³³, Portret 
fundatorski z koœcio³a Franciszkanów w 

14
Wilnie.

Ryc. 3. Herb 

Tr¹by.  
13

Ryc. 4. Herb Miko³aja II Radziwi³³a na 

dyplomie cesarskim z 25 lutego 1518 r.
16



21

HISTORIA

skiego z czasów Ksiêstwa Warszaw-
skiego (Ryc. 7) i powstania z 1830 r. 
Podobny orze³ jest te¿ na herbie 
Radziwi³³ów z dzie³a J. £oskiego 
"Jan Sobieski, jego rodzina, towarzy-
sze broni i wspó³czesne zabytki", 
wydanego w Warszawie w 1883 r. 
(Ryc. 8).

Obecny koœció³ ufundowany 
przez Jana Zamoyskiego zosta³ wy-
budowany w latach  1579-1601,  
konsekrowany 21 marca 1601 r. 
przez biskupa wileñskiego Benedyk-

2ta Wojnê.  Koœció³ pierwotnie mia³ 
murowane sklepienie i znacznie 
mniejsz¹ d³ugoœæ ni¿ obecnie. W 
1710 r. uleg³ prawie ca³kowitemu 
zniszczeniu, na skutek po¿aru runê³o 
murowane sklepienie a  popêka³y 

6œciany.  Remont œwi¹tyni, przepro-
wadzony przez ks. Stefana Barano-
wicza trwa³ prawie do 1730 r. Ze 
wzglêdu na os³abienie œcian sufit 
wykonano z drewna i podparto 
filarami, w wyniku czego koœció³ sta³ 
siê trójnawowy. Drugi powa¿ny 
remont koœcio³a przeprowadzono w 

1825 r. W czasie tego remontu 
koœció³ zosta³ odnowiony we wszyst-
kich jego czêœciach, now¹ dachówk¹ 
pokryty i wapnem podmurowany. Na 
ten cel ks. Dziekan Wojciech 
Godlewski zapisa³ w testamencie 
sumê 3500 z³, a hrabia Wincenty 
Krasiñski, kolator koœcio³a, ofiaro-
wa³ 30000 sztuk ceg³y i dachówkê na 
nowy dach. W latach 1900-1902 ks. 
Krzysztof Aborowicz wykona³ po-

7wa¿n¹ rozbudowê koœcio³a.  Koœció³ 
zosta³ wyd³u¿ony, od wschodu 
dobudowano prezbiterium, a od 
zachodu wie¿ê, wybudowano nowy 
dach i dreniany sufit zamocowany do 
konstrukcji dachowej, usuniêto fila-
ry, koœció³ sta³ siê ponownie jednona-

6wowy.
Podczas tej rozbudowy herby 

musia³y pojawiæ siê na obecnym 
miejscu. Wtedy  u¿ytkownikiem sta-
rostwa knyszyñskiego by³ Adam 
Krasiñski, prawnuk Wincentego 

8Krasiñskiego,  który ¿ywi³ szczegól-
ny kult dla przodka, bohatera wojen 

Ryc. 7. God³o Ksiêstwa Warszawskiego
17

Ryc. 8. Herb Radziwi³³ów
18
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Ryc. 10. Herb Wincentego Krasiñskiego 

Hrabiego Cesarstwa Francuskiego.
19

Ryc. 11. Herb Wincentego Hrabiego 

Krasiñskiego
19

Ryc. 12. Herb Jelita Jana Zamoyskiego, 

z muzeum w Zamoœciu.
20

Ryc. 9. Wincenty Krasiñski w mundurze 

genera³a Królewstwa Kongresowego.
12
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wana tak¿e krzy¿em Virtuti Militari. 
W kilka dni póŸniej Krasiñski po-
wiód³ polskie oddzia³y pod rozkazy 
cara Rosji Aleksandra I. Od tego 
momentu, tak jak dotychczas wiernie 
s³u¿y³ Napoleonowi, tak samo wier-
nie s³u¿y³ carom Rosji. Z nominacji 
cara zosta³ genera³em jazdy, marsza³-
kiem sejmu Królestwa Polskiego, 
cz³onkiem Rosyjskiej Rady Pañstwa, 
cz³onkiem Rady Administracyjnej 
Królestwa Polskiego i senatorem 
cesarstwa. Podczas marsza³kowania 
sejmowi w 1821 r. zosta³ nagrodzony 

11orderem Or³a Bia³ego.  PóŸniej uzys-
ka³ wszystkie najwa¿niejsze ordery 
rosyjskie: œw. Stanis³awa, œw. Alek-
sandra Newskiego, œw. Anny i œw. 

12W³odzimierza.  Zas³yn¹³ jako funda-
tor Biblioteki Ordynacji Krasiñskich 
w Warszawie. Zosta³ pochowany w 
Opinogórze, na drzwiach wejœcio-
wych do rodzinnego grobowca znaj-
duje siê herb Krasiñskich. (Ryc. 13)

9napoleoñskich.  Herby mog³y te¿ 
pojawiæ siê nad wejœciem do œwi¹tyni 
wczeœniej, bo ju¿ podczas remontu z 
1825 r. przeprowadzonego za ¿ycia 
Wincentego Krasiñskiego, który po-
wa¿nie wspomóg³ prace remontowe. 
Podczas rozbudowy koœcio³a prze-
prowadzonej przez ks. Aborowicza 
herby mog³y zostaæ przeniesione na 
obecne miejsce lub zosta³y wykona-
ne na nowo.

Wincenty Krasiñski (1782-1858) 
(Ryc. 9) po œlubie z Mari¹ Urszul¹ 
Radziwi³³ówn¹ w 1803 r. wszed³ w 
posiadanie dóbr knyszyñskich, 
którymi w³ada³, z przerwami spowo-
dowanymi przez pruskie i rosyjskie 
konfiskaty, do 1843 r., kiedy formal-
nie przekaza³ je synowi Zygmuntowi.

W latach 1806-1814 Wincenty 
Krasiñski s³u¿y³ wiernie Napoleono-
wi. By³ dowódc¹ 3 pu³ku strzelców 
konnych II Legii gen. Henryka 
D¹browskiego, dowódc¹ pu³ku 
lekkokonnego Gwardii Cesarskiej 
zwanego pu³kiem szwole¿erów, 
który ws³awi³ siê podczas bitwy pod 
Somosierr¹. Krasiñski nie uczestni-
czy³ w s³ynnej szar¿y, gdy¿ razem z 
odwodami pu³ku znajdowa³ siê w 

10kwaterze cesarskiej.  Dowód praw-
dziwej odwagi da³ w bitwie pod 
Wagram, gdzie zosta³ ranny szar¿u-
j¹c na czele szwole¿erów. Wraz z 
pu³kiem odby³ kampaniê rosyjsk¹ 
1812 r., zosta³ mianowany genera³em 
dywizji. Wiernie uczestniczy³ w 
ostatnich bojach Napoleona.  Zosta³ 
dowódc¹ wszystkich oddzia³ów pols-
kich, które po ostatecznej przegranej 
cesarz zwolni³ z przysiêgi. Napoleon, 
odznaczy³ go orderem Legii Honoro-
wej. Jego odwaga zosta³a uhonoro- R
yc
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Rodzina Krasiñskich od pokoleñ 
pieczêtowa³a siê herbem Œlepowron. 
Napoleon nada³ Krasiñskiemu tytu³ 
hrabiego cesarstwa francuskiego,  
nadano mu wtedy herb z dewiz¹ 

9„Mêstwo i Lojalnoœæ”  (Ryc. 10). 1 
kwietnia 1806 r. Wincenty Krasiñski 
otrzyma³ od króla Fryderyka Wilhel-
ma III dziedziczny tytu³ hrabiego w 
Prusach, potwierdzony w 1824 r. w 
Królestwie Polskim oraz 17 marca 

131837 r. w Rosji.  Marian Brandys w 
ksi¹¿ce „Koniec œwiata szwole¿e-
rów” podaje, ¿e senat Królestwa Pol-
skiego przyzna³ Krasiñskiemu tytu³ 

9 hrabiego w 1820 r. Jego herb uzyska³ 
hrabiowsk¹ postaæ. (Ryc. 11)

Pod knyszyñskim herbem zosta³y 
umieszczone cztery ordery, Krasiñski 
niew¹tpliwie móg³ siê nimi poszczy-
ciæ, a zawsze dba³ o swój wizerunek i 
s³awê. Tyle samo orderów jest na 
obrazie przedstawiaj¹cym Wincente-
go Krasiñskiego w mundurze gene-
ra³a Królestwa Kongresowego. Dwa 
odznaczenia pod herbem nie powin-
ny budziæ w¹tpliwoœci. Ze wzglêdu 
na ich charakterystyczny wygl¹d 
mo¿na stwierdziæ, ¿e w œrodku znaj-
duj¹ siê Krzy¿ Virtuti Militari (po 
lewej) i Order Legii Honorowej (po 
prawej), otrzymane w czasie kam-
panii Napoleoñskiej. Mo¿na przypu-
szczaæ, ¿e z tych odznaczeñ Krasiñski 
by³ najbardziej dumny. Dwa pozo-
sta³e ordery to prawdopodobnie 
Order œw. W³odzimierza otrzymany 

9 w 1820 r. i Order Or³a Bia³ego otrzy-
 11many w 1821 r.

Jak ju¿ pisa³em wczeœniej herby  
pojawi³y siê w czasie gdy Krasiñscy 
byli u¿ytkownikami dóbr kny-

szyñskich oraz kolatorami miejsco-
wego koœcio³a. Dlaczego jednak herb 
Radziwi³³ów znalaz³ siê obok herbu 
Wincentego Krasiñskiego na koœciele 
ufundowanym przez Jana Zamoj-
skiego? Prawdopodobnie nie pamiê-
tano ju¿, ¿e Zamoyski by³ fundatorem 
koœcio³a. Jeszcze w pierwszej po³o-
wie XX wieku knyszyñscy ksiê¿a (ks. 
Jerzy ¯amejæ, proboszcz do 1936 r. i 
ks. Kazimierz Cyganek, kronikarz 
parafii 1944 r.), maj¹cy dostêp do 
archiwum parafialnego, twierdzili, ¿e 
obecny koœció³ zosta³ ufundowany 

6przez Radziwi³³a w 1520 r.  Mo¿e 
chodzi³o o upamiêtnienie fundatora 
parafii i pierwszego knyszyñskiego 
koœcio³a lub te¿ Krasiñski z jakichœ 
innych wzglêdów wola³, aby jego 
herb znalaz³ siê w towarzystwie 
herbu Radziwi³³ów. Ród Zamoyskich 
by³ równie¿ znakomity, ale nie móg³ 
poszczyciæ siê tytu³em ksi¹¿êcym. 
Pewne znaczenie mog³o mieæ tak¿e 
to, ¿e ¿ona Wincentego, Maria Urszu-
la pochodzi³a z rodu Radziwi³³ów, a 
zmar³a zaledwie trzy lata przed 
remontem œwi¹tyni z 1825 r.

Warto zastanowiæ siê nad umiesz-
czeniem na naszej œwi¹tyni herbu jej 
fundatora (Ryc. 12), Jana Zamoyskie-
go, kanclerza i hetmana wielkiego 
koronnego oraz starosty knyszyñski-
ego w latach 1574-1605.

Krzysztof Bagiñski
Przypisy:
1. Józef Maroszek,  Pogranicze Litwy i 
Korony w planach króla Zygmunta 
Augusta, Bia³ystok 2000, str. 63-70, 84, 
522
2. Józef Maroszek, Koœcio³y 
knyszyñskie, Nowy Goniec Knyszyñski, 
1989 r., Nr 8, str. 15, 16 i Nr 9/10, str. 12
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3. ks. Tadeusz Krachel, Parafia w 
Kalinówce Koœcielnej 1511-2011, 
Bia³ystok-Kalinówka Koœcielna 2011, 
Str. 20-21
4. Józef Maroszek, Prawa i przywileje 
miasta Knyszyna 1509-1795, Bia³ystok 
2011, str. 21, maszynopis.
5.http://www.przygodzice.pl/asp/pl_start
.asp?typ=14&sub=9&menu=120&stron
a=1
6. ks. Kazimierz Cyganek, Kronika 
parafialna koœcio³a knyszyñskiego, 
Knyszyn 1944, str. 65, 66, 63.
7. Henryk Stasiewicz, Knyszyn i ziemia 
knyszyñska, Knyszyn 2008, str. 131-133
8. Mieczys³aw Lewkowicz, Poczet 
starostów knyszyñskiech  cz. XII, Nowy 
Goniec Knyszyñski Nr 10'2010, Str. 31
9. Marian Brandys, Koniec œwiata 
Szwole¿erów”, Warszawa 1976, tom IV, 
str. 248, str. 46, str. 107,
10. Marian Brandys, Kozietulski i inni, 
Warszawa 1974, Tom 1, str. 213
11. Mieczys³aw Lewkowicz, Poczet 

starostów knyszyñskiech  cz. IX, Nowy 
Goniec Knyszyñski Nr 5'2010, Str.20-23
12.http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty
_Krasi%C5%84ski
13.http://strony.toya.net.pl/~mc_herbarz/
herbarz_MC/_INDEX_herb.htm
14.http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C
5%82aj_Radziwi%C5%82%C5%82_(ka
nclerz_wielki_litewski)
15.http://www.wladcy.myslenice.net.pl/P
olska/zalaczniki/herby%20Radziwillow.
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16.http://www.archiwa.gov.pl/pl/galeria.
html?catid=120
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ucja_Ksi%C4%99stwa_Warszawskiego
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Niezwykle cenne opracowanie histo-
ryczne przygotowane w 1944 r. nigdy 
dot¹d nie doczeka³o siê publikacji 
drukiem. Pozostaje w maszynopisie, 
mimo ¿e od wielu lat jest wykorzy-
stywane przez historyków i popula-
ryzatorów wiedzy o przesz³oœci Kny-
szyna, tamtejszej parafii rzymsko-
katolickiej, spo³eczeñstwie chrzeœci-
jañskim i ¿ydowskim. W tym zakre-
sie dzie³o posiada wartoœæ nieprzemi-
jaj¹c¹. Wiele miejsca poœwiêci³ autor 
istnieniu w Knyszynie w XVI w. 
dworca króla Zygmunta Augusta, 
choæ pod tym wzglêdem stan wiedzy 
odbiega dziœ od obrazu zamieszczo-
nego w monografii.

Mgr teologii ks. Kazimierz 
Cyganek nie by³ Podlasianinem. 
Urodzi³ siê w 1903 r. we wsi Zadro¿e 
w powiecie olkuskim. Œwiêcenia ka-
p³añskie otrzyma³ w Wilnie w 1934 r. 
i obj¹³ wpierw funkcjê wikariusza w 
parafii Krynki. By³ kapelanem 42. 
Pu³ku Piechoty w Bia³ymstoku. 
Uciek³ z obozu jenieckiego. W 1940 
wróci³ do archidiecezji wileñskiej, 
pracowa³ jako wikariusz w Trzcian-
nem, w 1941 w Krypnie, a od 1942 do 
1946 r. w Knyszynie, gdzie prze¿y³ 
tragiczny czas przejœcia frontu i okru-
tnego zniszczenia miasta i koœcio³a 
parafialnego w dniach 1-13 sierpnia 
1944 (do zdarzeñ tych wraca³ 

wielokrotnie w swym opracowaniu). 
Zmar³ w 1989 r. w Gi¿ycku.

Lata 1942-1944 umo¿liwi³y 
poznanie koœcio³a knyszyñskiego – 
przejrzenie ksi¹g metrykalnych (od 
1606), wizytacji koœcielnych 1731, 
1829, 1861 r., korespondencji z w³a-
dzami rosyjskimi, zabytkowych apa-
ratów z zakrystii, œwi¹tyni i jej 
podziemi.

Szczególnie wiele da³a mu 
lektura prac monografisty koœcio³a w 
Krypnie ks. Antoniego Walentynowi-
cza: Krypno i koœció³ krypniañski, 
Wilno 1935 oraz Krypniañski obraz 
Najœwiêtszej Maryi Panny „Pocie-
szenia” ³askami s³yn¹cy, Krypno-
Warszawa 1936. Œmieræ ks. Walenty-
nowicza w czasie frontu 1944 r. 
uœwiadomi³a ks. Cygankowi konie-
cznoœæ spisania swej wiedzy history-
cznej o dziejach parafii Knyszyn. W 
Kronice przytacza poemat i wiersze 
ks. Walentynowicza: Pomnik z bia³e-
go marmuru [Stefana Czarnieckie-
go], Legenda o koœciele w Krzywej, 
Jezioro Piaskowe, Wiersz o klaszto-
rze bernardynów w Tykocinie, Stare 
kurhany. Poezja ta nie by³a dot¹d 
nigdzie publikowana drukiem.

W przedmowie do swego 
dzie³a ks. K. Cyganek pisze: Bez-
czynnoœæ wojenna i d³ugie wieczory 
zimowe nastrêczy³y mi okazjê do 

prof. JÓZEF MAROSZEK

Warto wydaæ Kronikê 
ksiêdza Cyganka
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opracowania obszerniejszego inwen-
tarza koœcielnego parafii Knyszyn, z 
uwzglêdnieniem rysu historycznego 
dotycz¹cego tej sprawy... s³owem 
bogat¹ przesz³oœæ historyczn¹, a tak 
ma³o znan¹, szczególnie przez m³ode 
pokolenie. Czy mi siê uda³o? Niestety, 
nie, albowiem by³em skazany na 
korzystanie tylko z tego materia³u, 
który znalaz³em na miejscu (by³a 
wtedy okupacja niemiecka i nie 
mo¿na by³o nosa wychyliæ do 
jakiegokolwiek archiwum, o ile w 
ogóle takie by³o. Secundo, nagli³ 
mnie czas, aby wykorzystaæ ten 
materia³, który by³ na miejscu 
(metryki koœcielne, bo i one mog³y 
byæ zniszczone. Tertio, zabezpieczyæ 
na piœmie to z czym siê zetkn¹³em.

Kolejno opisuje wiêc ksi¹dz 
Kazimierz Cyganek: ambona, konfe-
sjona³y, ³awki, chrzcielnica czyli 
baptysterium, organy, chór œpiewa-
czy, Droga Krzy¿owa, figury we 
wnêkach bocznych, feretony, ¿yran-
dole, malowanie koœcio³a, sufit, 
okna, konsekracja koœcio³a (1601 r.), 
drzwi, dzwonnica i dzwony, zakrystia 
i skarbiec, szaty i naczynia koœcielne, 
utensylia koœcielne z metalu i drzewa, 
k s i ê g i  l i t u r g i c z n e ,  o p i s  
wartoœciowych rzeczy, porz¹dek 
nabo¿eñstw, odpusty, archiwum 
parafii koœcio³a knyszyñskiego, 
metryki chrzestne, œlubne, zmar³ych, 
ksiêgi ze spisem ludnoœci, ksiêgi 
egzaminów przedœlubnych, ksiêgi 
zapowiedzi, ksiêgi ukazów, dzienniki 
korespondencyjne, ksiêgi kasowe, 
papiery korespondencyjne, stare 
wizyty i inwentarze, stare portykale, 
kielichy, monstrancje, puszki i 
ornaty, przywileje koœcielne, 

przywilej papie¿a Leona XIII z 1900 
r., przywilej z czasów konsekracji 
koœcio³a z 1601 r., przywilej bractwa 
ró¿añcowego z 1723 r., kap³ani (pro-
boszczowie), dziekani knyszyñscy, 
ksiê¿a odznaczeni godnoœciami 
koœcielnymi, ksiê¿a z tytu³ami nau-
kowymi, ksiê¿a wikariusze, altarzy-
œci, komendariusze, zmarli kap³ani w 
Knyszynie, cmentarze, koœció³ unicki 
w Knyszynie, proboszczowie uniccy 
w Knyszynie, cerkiew unicka w 
Boguszewie, ludnoœæ parafii Kny-
szyn (w tym imienny spis ludnoœci 
miasta z 1828 r., 275 nazwisk 
parafian notowanych w ksiêdze z lat 
1606-1620) (fot.), szlachta w parafii 
knyszyñskiej, bojarowie, szpital czyli 
„Dom Starców Koœcielny”, be-
neficjum, w³oœcianie-poddani wsi 
D³ugo³êka, plebania, wikariat, orga-
nistówka, dom parafialny, stodo³y 
plebañskie, spichlerze, stajnie i chle-
wy, piwnice, karczma, browar, kuŸ-
nia, studnia, m³yn, ogrody, szko³a 
parafialna.

Ogromne znaczenie posia-
daj¹ informacje odnotowane z ksi¹g 
metrykalnych, które zaginê³y z 
archiwum parafialnego oko³o 1990 r. 
i dot¹d los ich nieznany. Szczególn¹ 
wartoœæ posiadaj¹ informacje przeka-
zane przez ks. Cyganka z najstarszej, 
zachowanej do oko³o 1990 r. ksiêgi 
chrztów koœcio³a knyszyñskiego z lat 
1606-1620.

Ksi¹dz Cyganek publikuje 
te¿ (niestety nie datuj¹c go  mo¿e 
1905 r.?) rzymskich katolików 974 
zamieszka³ych w Knyszynie w 186 
domach, z wyszczególnieniem przy 
której ulicy byli zamieszkani, tak¿e 
katolików w parafii w Poniklicy, 
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Dworze Knyszyn, CzechowiŸnie, 
Zofijówce, Gr¹dach, Wodzi³ówce, 
Nowinach Zdrojach, Nowinach 
Kasjerskich, Kopisku i Chrabo³ach. 

Maszynopis Kroniki para-
fialnej koœcio³a knyszyñskiego spo-
rz¹dzono w piêciu egzemplarzach, 
poznaczonych literami: A, B, C, D, E. 
Jednak tylko tom A (ofiarowany 
przez autora Józefowi Piaseckiemu, 
dawnemu sekretarzowi Magistratu 
Knyszyñskiego) zosta³ wyposa¿ony 
w 62 fotografie i odrêcznie wyko-
nane w 1944 r. obrazuj¹ce zniszcze-
nia frontowe miasta, koœcio³a, 
dzwonnicy, fotografie niektórych 
kart knyszyñskiej ksiêgi metryk 
chrzestnych z 1606-1620 r. (niektóre 
z nich s¹ na niskim poziomie 
technicznym wykonania). Piêæ 
starych „widokówek” z Tykocina        
i Goni¹dza posiada du¿¹ wartoœæ – 
przedstawiaj¹ nieznane widoki 
koœcio³a bernardynów na kêpie 
narwianej, stare wierzby na ³¹kach 
pod zamkiem, drogê z Tykocina do 
Je¿ewa, istniej¹cy klasztor pobernar-
dyñski w mieœcie, a tak¿e koœció³ 
parafialny w Goni¹dzu przed spale-
niem (1921 r.).

Dope³nieniem kroniki ko-
œcio³a knyszyñskiego s¹ monografi-
czne has³a do dziejów okolicznych 
placówek parafialnych: Krypno, 
Trzcianne, Downary, Moñki, Kli-
mówka, Goni¹dz, Dobrzyniewo, 
Tykocin, Jasionówka, Krzywa. Maj¹ 
one nierówn¹ wartoœæ. Chyba 
najwartoœciowszym jest omówienie 
Trzciannego. Ks. Cyganek opubliko-
wa³ bowiem niezwykle szczegó³owy 
spis ksiê¿y pracuj¹cych w parafii 
Trzcianne od koñca XVI w., a sporz¹-

dzony przed 1939 r. przez ks. Mieczy-
s³awa Ma³ynicza-Malickiego.

Publikuj¹c drukiem nale¿y 
zast¹piæ „Ÿle wykonane” fotografie 
istniej¹cych dot¹d Ÿróde³ szczegól-
nie wizyty koœcio³a, dziœ przechowy-
wanej w zasobach Archiwum Archi-
diecezjalnego w Bia³ymstoku.

Opublikowanie drukiem 
Kroniki parafialnej koœcio³a knyszyñ-
skiego  bêdzie wa¿nym wydarzeniem 
w zakresie historii regionu, niezwy-
kle potrzebnym spo³eczeñstwu 
miasta, gminy Knyszyn i obszarów 
s¹siednich.                                    

    •

28

1% na Kronikê ksiêdza 
Cyganka
Knyszyñskie Towarzystwo Regio-
nalne zbiera w tym roku 1% podatku 
na druk Kroniki, która w 1944 r. 
wysz³a spod pióra ksiêdza Kazimie-
rza Cyganka i nigdy nie zosta³a 
opublikowana. 

Czêœæ œrodków, które zosta-
n¹ przeznaczone na wydawnictwo 
nasze stowarzyszenie, dziêki wnio-
skowi przygotowanemu przez Jadwi-
gê Konopko, ju¿ pozyska³o z Urzêdu 
Marsza³kowskiego. Jednak, by Kro-
nika zosta³a wydana w kolorze i w 
twardej oprawie, dotacja ta nie 
wystarczy. St¹d pomys³, by do wyda-
nia Kroniki przyczyni³ siê ka¿dy 
sympatyk historycznego Knyszyna – 
przekazuj¹c na ten cel swój 1%. 
Ponadto trzeci rok z rzêdu mo¿na 
przekazywaæ czêœæ podatku na 
remont koœcio³a w Knyszynie. 

KTR
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Szko³y w gminie Knyszyn nie mog¹ pochwaliæ siê dobrymi 
wynikami egzaminów koñcowych. Na tle placówek w kraju i w 
województwie wypadaj¹ niestety poni¿ej œredniej, s¹ natomiast 
porównywalne z innymi szko³ami powiatu monieckiego. 
W roku 2010/2011 w konfrontacji Knyszyn – Kalinówka Koœcielna 
lepiej wypada szko³a w Kalinówce. Wydaje siê, ¿e ma te¿ lepsze 
prognozy na przysz³oœæ.

Trója dla szkó³
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Szko³y podstawowe
Poprzedni rok szkolny 38 uczniów z 
Knyszyna i 24 z Kalinówki Koœciel-
nej zakoñczy³o tzw. sprawdzianem 
szóstoklasisty. Test przygotowa³a dla 
wszystkich szkó³ województwa 
Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna z 
£om¿y. Niestety, s³abo wypadli w 
nim nasi uczniowie.

Maksymalna liczba pun-
któw jak¹ mogli na sprawdzianie 
uzyskaæ szóstoklasiœci wynosi³a 40.  
Œredni wynik polskich podstawówek 
to prawie 25 pkt., zaœ przeciêtny test 
ucznia z Knyszyna oceniono na 
blisko 22 pkt. Oznacza to, ¿e tylko 
niespe³na w 11% polskich szkó³ 
uzyska³o wynik gorszy ni¿ w naszym 
mieœcie, 12% taki sam, a a¿ w 77% 
wynik lepszy. Lepiej od knyszyñskiej 
wypad³a szko³a w Kalinówce 
Koœcielnej (ale i tak 60% wyników 
by³o lepszych, a niespe³na 23% 
s³abszych).

Porównuj¹c podstawówki 
gminy Knyszyn ze szko³ami z 

województwa podlaskiego znalaz³y 
siê one równie¿ daleko poni¿ej 
œredniej. Tylko w 8 szko³ach regionu 
sprawdzian napisano gorzej. W 29 
osi¹gniêto wynik podobny, a a¿ w 81 
lepszy. Najlepiej w województwie 
wypadli uczniowie z Bia³egostoku, 
ale nie tylko podstawówki ze stolicy 
regionu maj¹ siê czym chwaliæ. Takie 
same wyniki mia³y równie¿ dzieci na 
sprawdzianach w gminach typowo 
wiejskich, np. w Nurcu-Stacji pod 
bia³orusk¹ granic¹, w borykaj¹cej siê 
z kryzysem samorz¹dowym gminie 
P³aska, Ma³ym P³ocku, Juchnowcu 
Koœcielnym czy Rutce-Tartak.

W naszym powiecie gorzej 
sprawdzian wypad³ w Krypnie, ale 
dzieci z Goni¹dza, Trzciannego, Mo-
niek i Jaœwi³ napisa³y go ju¿ lepiej.

Warto jednak podkreœliæ, ¿e 
w ci¹gu ostatnich 9 lat wyniki 
naszych podstawówek id¹ w górê. 
Widaæ to zw³aszcza w Kalinówce 
Koœcielnej (w Knyszynie s¹ ich 
wiêksze wahania).
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Gimnazja
W kwietniu ubieg³ego roku egzamin 
koñcowy zdawali tak¿e gimnazjali-
œci: 33 z Knyszyna i 21 z Kalinówki 
Koœcielnej. Maksymalny wynik jaki 
mogli uzyskaæ na ka¿dej z jego czêœci 
humanistycznej, matematyczno-
przyrodniczej i z jêzyka angielskiego 
to 50 pkt. 

W czêœci humanistycznej 
w kraju i w Podlaskiem osi¹gano 
przeciêtnie oko³o 25 pkt. Tymczasem 
w szkole w Knyszynie œrednie wyniki 
nie siêgnê³y nawet 20 pkt. W 
Kalinówce by³y lepsze – 22 pkt. Da³o 
to w 9-stopniowej skali dla gimna-
zjum w Knyszynie 2. „stopieñ” – bar-
dzo niski, a gimnazjum w Kalinówce 
3.  niski*. 

Podobne wyniki w czêœci 
humanistycznej egzaminu gimna-
zjalnego osi¹gnêli uczniowie Kry-
pna, Trzciannego i Goni¹dza. Z po-
wiatu znacznie lepiej wypad³y Jasio-
nówka oraz Moñki i Jaœwi³y. W woje-
wództwie wybitnymi wynikami mo-
g¹ chwaliæ siê uczniowie m.in. z po-
równywalnego do Knyszyna Sze-
pietowa oraz kilku wiejskich gmin.

Na przestrzeni ostatnich 9 
lat wyniki egzaminu humanisty-
cznego w Knyszynie nigdy nie 
siêga³y powy¿ej œredniej. Trzy razy 
by³y œrednie, a 6 razy  poni¿ej (w tym 
ocena bardzo niska w 2009 i 2011 r.). 
W Kalinówce wyniki zawsze by³y 
poni¿ej œredniej (w latach 2005, 2006 
i 2010 bardzo niskie).

W czêœci matematyczno-    
-przyrodniczej nasi gimnazjaliœci 
poradzili sobie lepiej. Szko³a z 
Knyszyna z 22 pkt. znalaz³a siê co 
prawda poni¿ej œredniej krajowej i 

wojewódzkiej (oko³o 24 pkt.), ale 
wynik uczniów z Kalinówki – ponad 
24 pkt. – wyniós³ wiêcej ni¿ obie te 
przeciêtne. 

Lepsz¹ wiedz¹ matematy-
czno-przyrodnicz¹ uczniów ni¿ w 
gminie Knyszyn mog¹ chwaliæ siê 
Moñki, a porównywaln¹ Jasionówka 
i Jaœwi³y. Gorsze wyniki osi¹gnêli 
gimnazjaliœci z Krypna, Trzciannego 
i Goni¹dza. Najlepsi uczniowie 
województwa to niekoniecznie mie-
szkañcy najwiêkszych miast (choæ 
Bia³ystok i £om¿a osi¹gnê³y wyniki 
powy¿ej œredniej), ale m.in. Nurca-
Stacji, Juchnowca Koœcielnego, 
Krynek, P³aski czy Sztabina.

W przeci¹gu ostatnich 9 lat 
na egzaminie matematyczno-
przyrodniczym gimnazjaliœci z 
Knyszyna 3-krotnie, w 9-stopniowej 
skali, uzyskali wynik wy¿ej œredni. 
Raz wypadli œrednio i 5 razy poni¿ej 
œredniej. Uczniowie z Kalinówki 
tylko 3 razy napisali egzamin 
uzyskuj¹c wyniki poni¿ej œredniej.

Niestety Ÿle wypadli nasi 
uczniowie na egzaminie z jêzyka 
angielskiego. Przeciêtna liczba 
punktów, jak¹ zdobywali na nim 
gimnazjaliœci w Polsce i wojewó-
dztwie podlaskim przekroczy³a 28. 
W Knyszynie by³o to zaœ 23,5 pkt., a 
w Kalinówce tylko 22,4 pkt.

Stawiaj¹c nasze szko³y na 
tle województwa okazuje siê, ¿e tylko 
w 8 gminach osi¹gniêto wynik 
gorszy, w 27 taki sam i a¿ w 77 lepszy. 
W powiecie s³abiej wypad³y Krypno i 
Goni¹dz, ale lepiej: Moñki, Jasio-
nówka i Jaœwi³y. W ca³ym regionie 
wyniki na bardzo wysokim poziomie 
osi¹gnê³y du¿e miasta: Bia³ystok i 
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£om¿a, ale te¿ m.in. Mielnik, 
Kleszczele czy Micha³owo. 

Dlaczego s³abo?
Egzaminy gimnazjalne pokazuj¹, ¿e 
zw³aszcza na jêzyku angielskim 
uczniowie z du¿ych miejscowoœci 
spisuj¹ siê lepiej ni¿ z ma³ych (choæ 
oczywiœcie nie zawsze). T³umaczy 
siê to mniejszym udzia³em dzieci w 
edukacji przedszkolnej, ni¿szymi 
dochodami gospodarstw i s³abszym 
wykszta³ceniem ludnoœci. Jednak z 
drugiej strony mniejsze szko³y maj¹ 
korzystniejsze warunki nauczania 
pod wzglêdem liczebnoœci klas, a na 
nauczyciela przypada mniej uczniów.

W 2011 r. w Knyszynie by³o 
zatrudnionych 37 nauczycieli, a w 
Kalinówce 18. Ich poziom awansu 
zawodowego nie by³ ni¿szy ni¿ 
przeciêtnie. We wrzeœniu 2011 r. w 
gminie Knyszyn uczy³o siê 454 dzie-
ci (w 2008 r. – 544), co daje œrednio 
nieco ponad 8 uczniów na nauczycie-
la. Tymczasem w Polsce wskaŸnik 
ten wynosi 10,5-12,5, co i tak w 
porównaniu z najbardziej rozwiniê-
tymi krajami œwiata z OCED** jest 
bardzo niskie (16,4 – 13,7). Ponadto 
polscy nauczyciele poœwiêcaj¹ zwy-
kle rocznie na dydaktykê 513 godzin, 
wobec œredniej 786 godzin dla 
pañstw OECD.

Nie najlepsze wyniki szkó³ 
gminy Knyszyn trudno wiêc t³uma-
czyæ tylko tym, ¿e s¹ to placówki z 
ma³ych miejscowoœci. W dziesi¹-
tkach podlaskich, typowo wiejskich 
gminach uzyskiwano wyniki powy-
¿ej œredniej, najlepsze osi¹gali czêsto 
uczniowie z ca³kowicie peryferyj-
nych wsi. 

Co z efektywnoœci¹ 
nauczania?

S³abe wyniki szkó³ gminy Knyszyn 
zaczynaj¹ tym bardziej niepokoiæ, 
gdy przeanalizujemy wskaŸnik Edu-
kacyjnej Wartoœci Dodanej (EWD). 
Jest to przyrost wiedzy i umiejêtnoœci 
ucznia, który nast¹pi³ w danej szkole.

EWD wylicza siê dla klasy 
lub szko³y na podstawie wyników 
sprawdzianu szóstoklasisty i egzami-
nu gimnazjalnego. Pozwala przede 
wszystkim oceniæ efektywnoœæ nau-
czania. Na jego podstawie wyró¿nia 
siê 5 typów szkó³: 
• neutralne – o œrednich wynikach 
egzaminów i przeciêtnej efektywno-
œci;
• sukcesu – o wysokich wynikach       
i efektywnoœci;
• wspieraj¹ce – o s³abych wynikach, 
ale wysokiej efektywnoœci;
• wymagaj¹ce pomocy – o niskich 
wynikach i niskiej efektywnoœci 
nauczania;
• niewykorzystanych mo¿liwoœci – o 
wysokich wynikach i niskiej efekty-
wnoœci nauczania.

EWD t³umaczyæ mo¿na: ¿e 
np. szko³a wspieraj¹ca to taka, której 
uczniowie nie s¹ zbyt zdolni, ale 
dziêki pracy z nauczycielami s¹ w 
stanie na przestrzeni lat podnieœæ 
swoje kompetencje itd.

Analizuj¹c EWD dla wyni-
ków egzaminacyjnych z czêœci hu-
manistycznej z lat 2009-2011 kny-
szyñskie gimnazjum wypada Ÿle. 
WyraŸnie znalaz³o siê na obszarze 
szkó³ wymagaj¹cych pomocy, czyli 
takich, które nie zapewniaj¹ mo¿li-
woœci rozwoju uczniom, a ich 
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efektywnoœæ nauczania jest niedu¿a, 
co w po³¹czeniu ze s³abymi wynika-
mi daje fataln¹ jakoœæ placówki. 
Gimnazjum w Kalinówce, choæ 
wypada minimalnie lepiej ni¿ w 
Knyszynie, równie¿ jest szko³¹ 
wymagaj¹c¹ pomocy. 

Bior¹c pod uwagê EWD 
ocenian¹ dla nauczania przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych obie 
szko³y gminy Knyszyn zaliczyæ 
trzeba do placówek wspieraj¹cych – 
co znaczy, ¿e pomimo s³abych 
wyników nauczanie w tych dziedzi-
nach jest efektywne. 

*Wg 9-stopniowej skali staninowej 
CKE dzieli wyniki egzaminów na: 
najni¿szy, bardzo niski, niski, ni¿ej 
œredni, œredni, wy¿ej œredni, wysoki, 
bardzo wysoki, najwy¿szy.
** Organizacja Wspó³pracy Gospo-
darczej i Rozwoju skupia 34 najbar-
dziej rozwiniête gospodarczo, demo-
kratyczne pañstwa œwiata

Tekst opracowano na podstawie 
Informacji o stanie realizacji zadañ 
oœwiatowych gminy w roku szkolnym 
2010/2011 przygotowanym przez 
Urz¹d Miejski w Knyszynie na 
podstawie danych z Okrêgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w £om¿y i 
informacji przekazanych przez 
szko³y w gminie Knyszyn.
Informacja jest dostêpna na stronie 
internetowej
http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/
(zak³adka Informacje o stanie urzêdu 
– Informacja o realizacji zadañ 
oœwiatowych)

Zdaniem dyrektor Zespo³u Szkó³ w 
Kalinówce Koœcielnej, Marty Bart-
nik na wyniki uczniów na egzamin-
ach zewnêtrznych ma wp³yw szereg 
ró¿nych czynników: wynikaj¹cych 
nie tylko z pracy nauczycieli, ale 
równie¿ kontekstowych – niezwi¹za-
nych ze szko³¹ (dostêp do dóbr kultu-
ry, motywacja, pomoc i wsparcie 
rodziców, stres itp); czy te¿ proble-
mów niezale¿nych (dysleksja, dys-
ortografia itp.).
– My skupiliœmy siê na tym, na co 
mo¿emy mieæ wp³yw: na pracy w 
szkole – wyjaœnia.

Ju¿ od kilku lat w Kalinów-
ce Koœcielnej, wed³ug opracowanego 
w szkole systemu, æwiczy siê tzw. 
obycie testowe. W paŸdzierniku 
odbywaj¹ siê egzaminy i sprawdzia-
ny próbne, nastêpnie s¹ prowadzone 
rozmowy z rodzicami i przedsta-
wiane s¹ im wyniki. Uczniowie pisz¹ 
jeszcze próby w grudniu i/lub w 
lutym.
– Myœlê, ¿e to obycie testowe 
uczniom pomaga. Ta praca spowodo-
wa³a, i¿ osi¹gamy na sprawdzianach 
szóstoklasistów i egzaminach gimna-
zjalnych wyniki porównywalne w 
naszym powiecie – ocenia dyrektor.. 

O konsekwentnym 
d¹¿eniu ku lepszym 
wynikom
w rozmowie z „Goñcem”, 
dyrektor Zespo³u Szkó³ 
w Kalinówce Koœcielnej
Marta Bartnik
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Egzamin gimnazjalny w Kalinówce w 2011 r.

Uzyskiwan¹ przez swoich 
uczniów punktacjê dyrektor szko³y w 
Kalinówce postanowi³a przeanalizo-
waæ g³êbiej. Razem z nauczycielami 
jêzyka polskiego i matematyki sko-
rzysta³a w 2010 r. ze specjalnego pro-
jektu, który pozwala³ szczegó³owo 
badaæ przyczyny niezadowalaj¹cych 
wyników egzaminów zewnêtrznych.
– Diagnoza bardzo nam siê przyda³a, 
wyznaczy³a cel naszych dzia³añ. 
Da³a nam szersze spojrzenie na to 
wszystko – ocenia program dyrektor I 
podaje szczegó³y: w listopadzie 
ubieg³ego roku, nauczyciele analizo-
wali wyniki egzaminów z ostatnich 
lat i paŸdziernikowego egzaminu 
próbnego. Ka¿dy bra³ pod lupê swój 
przedmiot i wybiera³ te zagadnienia i 
rodzaje pytañ testowych, z którymi 
uczniowie, nieraz rok po roku, sobie 
nie radzili. Skorzystano te¿ m.in. z 
kalkulatorów EWD badaj¹cych efe-
ktywnoœæ nauczania. W dyskusjach 
brali udzia³ tak¿e nauczyciele klas 
najm³odszych, by wy³owiæ umie-
jêtnoœci, które æwiczone w wiêkszym 
stopniu ju¿ na tym etapie nauczania 
(np. czytanie ze zrozumieniem), 
lepiej wypadn¹ na egzaminach za 
klika lat.
– By³o to skupienie siê na zadaniach 
ka¿dego z nas jako przedmiotowca. 
Ka¿dy z nas mia³ przygotowaæ 
analizê, by w tym roku wpleœæ te 
zagadnienia w program swojej pracy, 
lepsz¹, intensywniejsz¹ pracê nad 
zadaniami, które wypad³y najs³abiej 
– wyjaœnia dyrektor szko³y w Kali-
nówce. Nauczyciele podeszli do tego 
naprawdê bardzo rzetelnie – dodaje.

Pierwsze podsumowanie 
tych dzia³añ zostanie przedstawione 

w lutym, a efekty tego przedsiêwziê-
cia bêd¹ znane po tegorocznych 
egzaminach. 

Sk¹d natomiast du¿e rozbie-
¿noœci pomiêdzy wynikami egzami-
nów humanistycznych, a matematy-
czno-przyrodniczych? Zdaniem 
dyrektor to swego rodzaju znak 
czasów.
– Systematycznie przeprowadzamy 
analizê czytelnictwa. Zainteresowa-
nie uczniów czytaniem, literatur¹, ze 
wzglêdu na obecnoœæ wszystkiego w 
Internecie, jest niewielkie – to wed³ug 
niej g³ówny powód s³abych wyników 
egzaminów humanistycznych. – To 
siê wi¹¿e tak¿e z du¿¹ liczb¹ uczniów, 
którzy maj¹ dostosowanie wymagañ. 
Uczeñ, który otrzymuje komunikat, 
¿e nie bêdzie musia³ siê staraæ, bo ma 
np. dysleksjê, ogranicza swoje stara-
nia. Z jednej strony jest potrzebny 
takiemu uczniowi wyd³u¿ony czas na 
egzaminie, ale z drugiej, jego moty-
wacja do pracy czêsto s³abnie.Nad 
tym równie¿ pracujemy na dodatko-
wych zajêciach. Formy pisarskie 
stosowane na Facebooku, Gadu Gadu 
nie s¹ zadowalaj¹ce. Czêste jest te¿ 
podejœcie uczniów typu: „komputer 
sprawdzi”, ja nie muszê tego robiæ – 
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t³umaczy Bartnik.
Dlatego w szkole w Kali-

nówce polonistka wprowadza du¿o 
ró¿norodnych æwiczeñ u¿ytkowych 
form pisarskich: zaproszenia, poda-
nia, listy, og³oszenia „by uczniowie 
przekonali siê, ¿e bêdzie im to 
potrzebne w ¿yciu” i mo¿e zmoty-
wuje ich do wiêkszego przyk³adania 
siê do przedmiotów humanisty-
cznych.
 

Dlaczego zaœ  wynik i  
uczniów nie s¹ w poszczególnych 
latach równe? Tu niestety trzeba 
mówiæ o „s³abszych” i „lepszych” 
rocznikach uczniów. Skoków nie 
widaæ tak bardzo na sprawdzianie 
szóstoklasisty, bo, jak wyjaœnia 
dyrektor szko³y, w duzej mierze 
bazuje on na czytaniu ze zrozumie-
niem. 
– Suchy wynik egzaminu zewnê-
trznego to jeszcze nie wszystko o 
pracy nauczycieli i uczniów. Nale¿y 
tu wspomnieæ o wielu innych 
aktywnoœciach szko³y: konkursach, 
zawodach sportowych, wycieczkach, 
akcjach charytatywnych, projektach, 
wystêpach scenicznych, wolontaria-
cie. Na szczêœcie dla naszych 
uczniów nie pracujemy tylko „pod 
egzamin”, lecz pobudzamy ich do 
aktywnoœci na wielu innych p³a-
szczyznach.O tym jak radz¹ sobie w 
dalszym ¿yciu œwiadcz¹ losy 
absolwentów naszej szko³y – 
podsumowuje Marta Bartnik z 
Zespo³u Szkó³ w Kalinówce.       

     •

W sprawie raportu i 
artyku³u w „Goñcu” 
dyrektor ZSO w Knyszynie, 
Krzysztof Chowañski:

Czytaj¹c artyku³ opublikowany w 
grudniowym „Goñcu Knyszyñskim” 
pt. „Rok 2012 bêdzie lepszy” oraz 
s³uchaj¹c ró¿nych emocjonalnych 
wypowiedzi na temat jego treœci, 
autora i szko³y mam wra¿enie, ¿e   
Pani redaktor cieszy siê, ¿e zrobiono 
– za pobie¿nie sklecone parê s³ów na 
temat raportu taki czarny piar. 
Przeciêtny czytelnik nie czyta³ rapor-
tu lecz artyku³ w „Goñcu Knyszyñ-
skim” i na jego podstawie wyrabia 
sobie opiniê.

Przytoczone przez Pani¹ 
redaktor sformu³owanie „Powsta³ 
raport o stanie realizacji zadañ 
oœwiatowych w gminie Knyszyn w 
minionym roku szkolnym. Nasze 
szko³y wypadaj¹ w nim fatalnie…… 
Jaka bêdzie na to reakcja radnych? 
jest jawnym nadu¿yciem. Z raportu 
nie da siê w ¿aden sposób wywnio-
skowaæ fatalnej sytuacji szkó³, ich 
bardzo ma³ej aktywnoœci .

Sposób przedstawienia opi-
nii mo¿e sugerowaæ, i¿ win¹ za taki 
stan rzeczy nale¿y obarczyæ nauczy-
cieli i dyrektorów szkó³. Nagonka na 
nauczycieli, dyrektorów – ma zape-
wne na celu sk³óciæ spo³eczeñstwo, 
(a pewnie docelowo chodzi o odwró-
cenie uwagi ludzi od czegoœ innego, 
bardziej istotnego). Widaæ jest taka 
potrzeba, by pokazywaæ z³ych ludzi. 
W ostatnim czasie: lekarze, apteka-
rze, teraz nauczyciele, dyrektorzy, 
wczeœniej ksiê¿a, kibole, potem 
policjanci itd. Tak siê bawi czwarta 
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w³adza – bez konsekwencji. 
Artyku³ o raporcie oraz ra-

port, który jest po prostu zestawem 
zebranych informacji, to dwie ró¿ne 
rzeczy. Piszê o artykule, a nie o rapor-
cie – wiem, ¿e to dwa ró¿ne bieguny. 
Artyku³ jest wnioskami jakie Pani 
redaktor powziê³a po jego lekturze – 
je¿eli nie s¹ one s³uszne to uwa¿am, 
¿e powinno siê reagowaæ.

Na mnie raport nie wywar³ 
jakiegoœ z³ego wra¿enia, odzwiercie-
dla, moim zdaniem, rzeczywistoœæ, 
choæ jest niekompletny, w niczym 
jednak nie krzywdz¹c szkó³.

Jednak zarówno z autorem 
jak i komentarzem dziennikarza 
niekoniecznie muszê siê zgadzaæ. Po 
artykule i przeczytaniu raportu widzê 
dwa ró¿ne œwiaty z punktu widzenia 
autora raportu i dziennikarski. 
Pytanie, który jest prawdziwy? 

Zastanawiaj¹ce jest jednak z 
czego wynika taka niechêæ do szko-
³y? Zapewne czêsto uprawniona, bo 
to instytucja publiczna, ale... wielu 
ludzi tworz¹cych obraz szko³y w 
mediach ma z³e doœwiadczenia ze 
szko³¹. W nieformalnych rozmo-
wach odreagowuj¹ to, ¿e szko³a ich 
nie doceni³a. Ale równie¿ mo¿liwym 
jest, ¿e w mediach nie tyle jest nie-
chêæ do szko³y co niewiedza, ¿¹dza 
sensacji – byle szybko i dobitnie. Tak, 
aby czytelnicy w to uwierzyli. 

Efektywnoœæ nauczania w 
danej szkole czêsto uto¿samiana jest 
z jej wynikami egzaminacyjnymi. 
Gdyby wszystkie szko³y w Polsce 
pracowa³y z uczniami o tym samym 
poziomie uprzednich osi¹gniêæ 
szkolnych, tych samych zasobach 
rodzinnych i dysponowa³y tymi 
samymi zasobami materialnymi, 

faktycznie wyniki egzaminu koñco-
wego by³yby dobr¹ miar¹ efektywno-
œci. Ale tak nie jest. Wyniki egzamina-
cyjne uczniów zale¿¹ od wielu 
czynników: zdolnoœci i motywacji 
uczniów, zasobów rodzinnych oraz 
efektywnoœci nauczania. Na niektóre 
z nich szko³a ma niewielki wp³yw. 
Nieprzetworzone wyniki testów 
mog¹ byæ w wielu wypadkach 
fa³szywymi sygna³ami efektywnoœci 
nauczania, która jest tylko jednym z 
wyznaczników egzaminacyjnego 
sukcesu szko³y.

Wyniki egzaminów staj¹ siê 
dla mediów najwa¿niejszym wska-
Ÿnikiem pracy szko³y. W swoich ana-
lizach pos³uguj¹ siê g³ównie œrednim 
wynikiem i jego pozycj¹ na skali 
standardowej dziewi¹tki  i na tym 
poprzestaj¹. Nie zawsze tego rodzaju 
analizy s¹ przeprowadzane popra-
wnie. Staniny i œrednie wyniki s¹ 
czêsto nadu¿ywane, ich interpretacja 
jest zbyt rozleg³a  nastêpuje d¹¿enie 
do wyjaœnienia wszystkiego, co 
dzieje siê w szkole na podstawie kilku 
zaledwie liczb. W tego typu anali-
zach, zauwa¿yæ mo¿na ich nadinter-
pretacjê. Nale¿y pamiêtaæ, o tym, ¿e 
by tego typu analizy mia³y sens, 
musz¹ byæ one przeprowadzane w 
sposób rozs¹dny.

Prawie natychmiast po 
ustaleniu i przekazaniu do szkó³ 
œrednich wyników egzaminu, 
dziennikarze spiesz¹ do czytelników 
z informacj¹, które szko³y s¹ „dobre”, 
a które s¹ „s³abe”, zapominaj¹c o tym, 
¿e publikuj¹c rankingi szkó³ na 
podstawie jednej tylko miary (wyniku 
egzaminu), pope³niaj¹ podstawowy 
b³¹d atrybucji osi¹gniêæ uczniów, 
który polega „na przecenianiu roli 
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szko³y w uzyskiwaniu tych osi¹gniêæ 
przez uczniów, a niedocenianiu 
znaczenia sytuacji na wejœciu oraz 
kontekstu w systemie kszta³cenia” 
(Niemierko B.: Kszta³cenie szkolne. 
Podrêcznik skutecznej dydaktyki,     
s. 361, Wydawnictwo Akademickie   
i Profesjonalne, Warszawa 2007).

Sam wynik egzaminu, który 
przysy³a OKE nie mówi nam niczego 
ponad to, ile punktów uzyska³ dany 
uczeñ. Dopiero prawid³owe przeana-
lizowanie wyników egzaminu pod 
pewnymi k¹tami, powie nam jakie 
by³y rzeczywiste osi¹gniêcia ucz-
niów w stosunku do ubieg³ych lat, in-
nych szkó³, powiatów czy wojewó-
dztw. W takiej analizie nie s¹ uwzglê-
dniane czynniki kontekstowe maj¹ce 
wp³yw na skutecznoœæ kszta³cenia: 
indywidualne predyspozycje ucz-
niów, dysfunkcje dzieci, sytuacja 
rodzinna i zdrowotna.

Porównuj¹c œrednie wyniki, 
nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwoœciach i 
ograniczeniach parametru statysty-
cznego, jakim jest œrednia arytmety-
czna. Pozwala ona na ogólne spojrze-
nie na wynik, jednak sposób jej licze-
nia jest wra¿liwy na wartoœci skrajne 
(w przypadku egzaminów na bardzo 
niskie lub bardzo wysokie wyniki. 
Wystarczy, by w szkole, kilka osób 
uzyska³o skrajne wyniki, by œrednia 
dawa³a nam zniekszta³cony obraz). 

Pozycja wyniku na skali sta-
ninowej mo¿e okazaæ siê po¿yte-
cznym narzêdziem porównywania 
wyników szkó³, nale¿y jednak sto-
sowaæ je z namys³em i na jego pod-
stawie ostro¿nie formu³owaæ wnio-
ski. Przede wszystkim nale¿y pamiê-
taæ o tym, ¿e wskaŸnik ten nie daje 
nam pe³nej informacji o szkole. Po-

zwala nam jedynie umiejscowiæ po-
zycjê szko³y wzglêdem innych szkó³, 
ale w sposób doœæ ogólny. Nale¿y o 
niej myœleæ jako o bardzo ogólnej 
etykiecie, która w sposób bardzo 
generalny opisuje szko³ê wzglêdem 
pozosta³ych szkó³ w Polsce.

Do czynników, które wy-
wieraj¹ istotny wp³yw na wyniki 
egzaminów i ich przestrzenne zró¿ni-
cowanie mo¿na zaliczyæ: zdolnoœci,  
œrodowisko spo³eczne, nauczanie. 
Wœród nich nale¿y wyró¿niæ: 
1. Organizacja pracy szko³y (zmiano-
woœæ pracy szkó³, dowóz, baza mater-
ialna, œrodki finansowe na dowóz 
uczniów na zajêcia pozalekcyjne w 
godzinach popo³udniowych i w 
soboty, realizacja projektów z EFS, 
dodatkowe godziny na realizacjê 
zajêæ pozalekcyjnych, udzia³ w 
wycieczkach szkolnych (sugeruje to 
prosty zwi¹zek miêdzy czêstoœci¹ 
wyjazdów na wycieczki a rezultatami 
egzaminu), dzia³ania na rzecz za-
pewnienia pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom ze szczegól-
nymi potrzebami psychofizycznymi i 
edukacyjnymi, zajêcia dla m³odzie¿y 
wymagaj¹cej wsparcia, realizacja 
programów profilaktycznych, dosto-
sowywanie programów nauczania 
dla uczniów posiadaj¹cych orzecze-
nia o specjalnym trybie kszta³cenia, 
korzystanie ze stypendiów socjal-
nych, prowadzenie do¿ywiania, 
pomoc w korzystaniu z bezp³atnych 
podrêczników).
2. Wp³yw czynników ekonomi-
cznych (poziom finansowania zadañ 
oœwiatowych).
3. Atmosfera pracy szkó³ (celowoœæ 
uczenia siê, relacje pomiêdzy 
kole¿ankami i kolegami w klasie oraz 
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AD VOCEM
Zajmuj¹c siê tematem wyników uczniów 
szkó³ Gminy Knyszyn nie przysz³o mi do 
g³owy, by atakowaæ dyrektorów czy nau-
czycieli, ale chcia³am wyjaœniæ sk¹d bie-
rze siê problem i znaleŸæ jego przyczyny. 
W du¿ej mierze pomog³a mi w tym ro-
zmowa z dyrektor ZS w Kalinówce.

Pan Dyrektor ZSO w Knyszynie, 
Krzysztof Chowañski, postanowi³ do 
sprawy podejœæ inaczej. W 17-stronnico-
wym tekœcie (z czego ok. 16 stron to tabe-
le oraz materia³ nt. egzaminów skopiowa-
ny ze Ÿróde³ dostêpnych w Internecie, w 
tym pochwa³a dobrodziejstw wskaŸnika 
EWD, który nota bene w Jego placówce 
jest niepokoj¹cy) podnosi, ¿e dzien-
nikarze – w tym moja osoba – nie powinni 
zajmowaæ siê tematami trudnymi. 

Dlatego chcia³abym odpowiedzieæ, 
i¿ ba³abym siê ¿yæ w kraju, w którym 
dziennikarze publikuj¹ tylko pozytywne 
wiadomoœci. Zaznaczam przy tym, ¿e 
mój tekst jest obiektywny i podaje suche 
fakty. Suger

 Jest wrêcz przeciwnie – 
pozna³am tam wielu wspania³ych ludzi 
(w tym mego mê¿a), wielu wspania³ych 
nauczycieli (k³aniam siê w tym momen-
cie moim wychowawczyniom) i dlatego, 
¿e ceniê tê placówkê, martwi mnie, i¿ nie 
zawsze dzieje siê tam tak, jakbym chcia³a 
(koniec mojego LO). Nie uwa¿am rów-
nie¿, ¿e szko³a mnie nie docenia³a.

Przy okazji chcia³abym zapytaæ 
Pana Dyrektora, od czego istotniejszego 
mój tekst mia³ na celu 

Co do u¿ytego przeze mnie s³owa 
„fatalne” – pozostawiam ocenie Czytelni-
ków, czy np. wyniki z 9 egzaminów, które 
3 razy by³y œrednie, 6 poni¿ej niej, w tym 
2 razy bardzo niskie mo¿na uznaæ za do-
bre?            Ewelina Sadowska-Dubicka

uj¹c, ¿e przedstawiony 
przeze mnie obraz jest zak³amany, proszê 
wskazaæ przynajmniej jedno zdanie, w 
którym napisa³am nieprawdê.

Absurdalna jest insynuacja, ¿e Ÿle 
mog³abym pisaæ o szkole, bo mam z niej 
z³e wspomnienia

odwróciæ uwagê?

sympatia do wychowawcy, wspó³-
dzia³anie w zespo³ach klasowych, 
akceptacja szko³y i poczucie 
bezpieczeñstwa w niej).
4. Œrodowisko ¿ycia ucznia i jego 
cechy indywidualne (cechy indywi-
dualne uczniów, inteligencja ucznia, 
poznawcze hierarchie osi¹gniêæ ucz-
nia, aktywnoœæ spo³eczno-kulturalna 
ucznia, aspiracje zawodowe ucz-
niów, wp³yw rodziny i grup rówie-
œniczych, atmosfera domu rodzin-
nego, miejsce zamieszkania, zajêcia 
uczniów poza szko³¹. liczba rodzi-
ców z wy¿szym lub œrednim wy-
kszta³ceniem, liczba rodzin, które 
funkcjonowa³y nieprawid³owo i ucz-
niów z trudnoœciami w uczeniu siê).

Istniej¹ ró¿ne sposoby szaco-
wania przyrostu osi¹gniêæ pozna-
wczych uczniów w gimnazjum. Pier-
wszym krokiem jest zestawienie wy-
ników absolwentów z egzaminu gim-
nazjalnego i ze sprawdzianu, który 
odby³ siê trzy lata wczeœniej. Trzeba 
wyraŸnie podkreliæ, ¿e analizy jedno-
roczne nie mog¹ stanowiæ jednozna-
cznej miary skutecznoœci dzia³añ 
edukacyjnych w gimnazjum. Aby 
uzyskaæ dostatecznie wiarygodn¹ in-
formacj¹ na ten temat, nale¿y œledziæ 
postêpy uczniów na przestrzeni co 
najmniej trzech lat. Zasadne jest ba-
danie uwarunkowañ ró¿nic wartoœci 
dodanej w gimnazjum ze wzgl¹du na 
uprzednie osi¹gniêcia poznawcze i 
kontekst uczenia siê. [...]

Z uwagi na ograniczon¹ objêtoœæ naszego 
miesiêcznika zamieszczamy pierwsze 3 strony 
z 17-stronnicowego tekstu Autora. Ca³oœæ 
dostêpna jest na stronie www.knyszyn.pl
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Knyszyñskie
legendy wierszem

„Zab³¹kane echo” to kolejny tomik 
poezji Reginy Œwitoñ, wydany w 
Bibliotece „Goñca Knyszyñskiego”. 
Tytu³owe zab³¹kane echo, to echo 
przesz³oœci ziemi knyszyñskiej, 
ukochanej ma³ej ojczyzny autorki.

Wydarzenia z przesz³oœci 
zapisane s¹ przede wszystkim w 
kronikach historycznych, ale ich echa 
odnajdujemy tak¿e w ludowych 
legendach i to one w³aœnie stanowi¹ 
treœæ tego zbiorku. „Nad Jaskrank¹ / 
snuje siê zab³¹kane echo/ pos³uchaj! / 
knyszyñskie legendy / na dobranoc / 
opowie” – jak czytamy w wierszu 
rozpoczynaj¹cym tomik. Kolejne 
utwory s¹ zapisem legend znanych z 
opowieœci miejscowej ludnoœci. 
„Wró¿ba Trepietuchy” zawiera 
legendê wyjaœniaj¹c¹ powstanie 
nazwy naszego miasteczka:

Kiedy kareta zajecha³a na skraj 
puszczy, 
z chatki krytej s³om¹ wybieg³a 
dziewczyna. 
W jednej rêce trzyma³a knysz – pieróg 
okr¹g³y, 

w drugiej knyszkê – pe³n¹ z³ocistego 
wina. 
– Witam – rzek³a – darami tej ziemi –
(od których powstanie nazwa 
Knyszyna) 
do Bony, córki ksi¹¿¹t w³oskich 
i Zygmunta Augusta, jej ma³ego syna.

Kanw¹ kolejnych utworów 
s¹ inne fakty powszechnie znane 

KRYSTYNA URBANOWICZ

Regina Œwitoñ

ZB£¥KANE ECHO

Tomik wierszy „Zb³¹kane echo” wyda³o 
Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta



39

POEZJA

mi³oœnikom historii Knyszyna. 
Pobyty Zygmunta Augusta w 
Knyszynie, jego mi³oœæ i potajemne 
ma³¿eñstwo z Barbar¹ Radziwi³-
³ówn¹, œmieræ króla w knyszyñskim 
dworze i rozgrabienie królewskich 
majêtnoœci. Jest legenda o Zamkowej 
Górze i o skarbie ukrytym w studni 
Gi¿anki czy o powstaniu jeziora 
czechowskiego. 

Autorka nada³a im wierszo-
wan¹ formê, czêsto ballady, gdy¿ ta z 
definicji oparta jest na motywach 
ludowych, wykorzystuje pierwiastki 
fantastyczne i tajemnicz¹ nastrojo-
woœæ przyrody. 

Zbiorek zawiera te¿ wiersze 
przywo³uj¹ce echo nowszej historii 
Knyszyna,  na  przyk³ad.  „W 
przedwojennym Knyszynie” czy 
wie r sz  poœwiêcony  pamiêc i  
knyszyñskich ¯ydów. S¹ utwory 
opisuj¹ce miejsca, gdzie kie-dyœ 
tworzy³a siê historia, wiêc przede 
wszystkim Jaskranka „knyszyñska 
rzeczka”, gdzie „echo z Bia³ostockiej 
p³yn¹ce / dzwoni legend¹ zygmunto-
wskich czasów.'

Wiersze zamieszczone w 
tomiku ilustruj¹ urokliwe rysunki 
Doroty Czerepko. Ca³oœæ z zaintere-
sowaniem siê czyta i z przyjemnoœci¹ 
ogl¹da.

Historycy zajmuj¹ siê fakta-
mi. Poeci te fakty dope³niaj¹ swoj¹ 
wyobraŸni¹ i fantastycznymi opo-
wieœciami ludowymi. W ten sposób 
powstaj¹ legendy, „zab³¹kane echo” 
historii. Regina Œwitoñ te echa 
pochwyci³a i ku pamiêci potomnych 
utrwali³a w wierszach prezentowa-
nego tomiku.                                     •

EUGENIUSZ NOWIK
 

Kiedy widzisz...

 
Kiedy widzisz jak szybko roœnie las
– to znaczy, ¿e Ty starzejesz siê co raz prêdzej
Kiedy widzisz jak p³ynie rzeka, nie zawracaj¹c
– to znaczy, ¿e Twój czas ucieka bezpowrotnie
Kiedy widzisz ko³ysz¹ce siê drzewa
– to znaczy, ¿e Twoje plany mog¹ byæ zmienne
Kiedy widzisz wschodz¹ce s³oñce na niebie
– to znaczy, ¿e nie wszystko jest takie smutne
jak siê Tobie czasem tylko wydaje
Kiedy widzisz krople deszczu na liœciach
– to znaczy, ¿e i na Twoich policzkach
mog¹ pojawiæ siê kiedyœ, niechciane ³zy
Kiedy widzisz uciekaj¹cego zaj¹ca
– to znaczy, ¿e nie zawsze wrócisz t¹ sam¹ drog¹
Kiedy widzisz wzbijaj¹cego siê ptaka w górê
– to znaczy, ¿e Twoja dusza te¿ pragnie
wznieœæ siê ku wy¿ynom niebieskim
Kiedy widzisz jak wiele rzeczy naraz nie wychodzi
– to znaczy, ¿e znów musisz zacz¹æ
jakby wszystko od nowa!
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