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POEZJA

REGINA ŚWITOŃ

Zachód zimowy

Wiatr przerwał serenadę. Na progach wieczoru
rozeta zachodu w purpurach, seledynach,
ostatnią wstęgę błękitów różem przecina.
Na klawikordzie nieba gra tęczą kolorów.

Ogród oniemiał z zachwytu. W szlafmycach szronu
rumienią się brody świerków. Mroźne brokaty
żarzą się okiem słońca. W wystroju bogatym
dopala się, gaśnie gorejąca ikona.

Bledną pastele na firmamenty rzucone.
W lektyce z bladych obłoków wjeżdża stróż nocy.
Bystrzy się, nabiera złota i kręgi toczy

jakby pozdrawiał Wenus z gali rozsrebrzonej.
Liliowa apsyda dzwoni gwiezdnym chorałem.
Akord dziękczynny unosi Panu na chwałę.
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AKTUALNOŚCI

Informacje z pracy
samorządu

• W listopadzie sprzedano w wyniku przeprowadzonego przetargu lokal 
mieszkalny nr 8 o pow. 30,6 m2 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. 
Szkolnej 7 w Knyszynie wraz ze sprzedażą części przynależnej (piwnica) oraz 
oddaniem udziału gruntu w użytkowanie wieczyste. Wylicytowana kwota:    
49 160  zł. 

• W grudniu sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 24 o pow.       
44,8 m2 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 7 w Knyszynie 
wraz ze sprzedażą części przynależnej (piwnica) oraz oddaniem udziału 
gruntu w użytkowanie wieczyste. Cena nabycia: 48 873,77 zł. 

• W grudniu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w trybie zamówień 
publicznych na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej          
nr 1408B do wsi Jaskra i drogi powiatowej nr 1406B do wsi Czechowizna. 
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wyłoniony 
wykonawca — Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o.     
z siedzibą w Grajewie ul. Robotnicza 4. 

• W grudniu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w trybie zamówień 
publicznych na wykonanie zadania pn.: Kompleksowe odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Knyszyn. 
Wyłonieni wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne 
„ASTWA” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kombatantów 4 (część I 
zamówienia polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji), BIOM Sp. z o.o.         
z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, Jaświły (część II zamówienia 
polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów zebranych 
selektywnie).  

• Zakończono budowę chodnika w miejscowościach Wojtówce oraz 
Ogrodniki. 

• Zakończono I etap budowy chodnika łączącego wsie Wojtówce oraz 
Kalinówka Kościelna na odcinku 204 m.

• Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Knyszyn” dofinansowanego ze środków unijnych.
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AKTUALNOŚCI

• 22 grudnia gościła w Knyszynie delegacja z Białorusi, z rejonu 
zelwiańskiego oraz z gminy Dobrzyniewo Duże. Popisano porozumienie o 
partnerstwie pomiędzy Gminą Knyszyn, Gmina Dobrzyniewo Duże oraz 
Rejonem Zelwiańskim z Białorusi. Podpisano wniosek o dofinansowanie, 
który przewiduje wykonanie zbiornika wodnego w Knyszynie oraz ścieżki 
rowerowej z Knyszyna do Białegostoku. Złożono wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina. 

• Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku              
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w ulicach Północnej, Tykockiej, Zamoyskiego oraz Szkolnej w Knyszynie”     
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020.

• Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku              
o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody              
w Zofiówce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Knyszyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

• W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Knyszyn dofinansowanego ze środków unijnych, w dniu 17 stycznia  
odbyło się spotkanie z przedstawicielami sołectw z terenu Gminy Knyszyn 
(sołtysi), służby zdrowia (NZOZ im. Dr. Jelskiego w Knyszynie), instytucji 
kultury (Knyszyński Ośrodek Kultury), organizacji pozarządowych 
(Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta                      
w Knyszynie), Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Knyszynie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących            
w Knyszynie, Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, Przedszkola                
w Knyszynie, władz i pracowników Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Na 
spotkaniu omówiono główne cele i założenia procesu rewitalizacji oraz 
harmonogram zaplanowanych prac.

• Przygotowywany jest konkurs otwarty ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu odnowy i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom            
i patologiom społecznym. Rodzaj zadania: działalność na rzecz dzieci              
i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Przewidywany termin publikacji: styczeń/luty.
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AKTUALNOŚCI

Gminy zostały zobowiązane do 
osiągniecia w kolejnych latach 
następujących poziomów recyklingu 
(papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła): 2017 r. — 20 %, 2018 r. —   
30 %, 2019 r. — 40 %, 2020 r. —        
50 %. W przypadku nieosiągnięcia 
wymaganych poziomów recyklingu 
na gminę będą nakładane wysokie 
kary finansowe.

Do wywiązania się z tych 
obowiązków konieczna jest właściwa 
segregacja odpadów przez mieszkań-
ców naszej gminy. Przypominamy o 
konieczności prowadzenia prawidło-
wej segregacji odpadów przez 
mieszkańców, którzy zobowiązali się 
do tego w złożonych deklaracjach. W 
bieżącym roku gmina będzie 
prowadziła kontrolę segregacji 
odpadów. Mieszkańcy, którzy nie 
będą prowadzili  prawidłowej 
segregacj i  odpadów, zostaną 
zobowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nym w podwójnej wysokości, czyli 
takiej jak przy braku segregacji.

W bieżącym roku zostaną 
zabrane pojemniki do zbiórki 
selektywnej ustawione w miejscach 
publ icznych.  Mieszkańcy są  
zobowiązani do gromadzenia 
odpadów selektywnych w workach 
przekazywanych przez f irmę 
odbierającą odpady.

Podstawowe zasady selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych 
obowiązujące w naszej gminie.

1. Worek koloru żółtego — tworzywa 
sztuczne,  opakowania wielo-
materiałowe, metale. 
Tworzywa sztuczne — puste i 
zgniecione butelki po napojach np. 
typu PET i PE, opakowania po chemii 
gospodarczej, po kosmetykach, 
środkach czystości, opakowania po 
żywności, zakrętki plastikowe, folie i 
torebki plastikowe;
Opakowania wielomateriałowe — 
puste i zgniecione opakowania typu 
tetrapak, kartoniki po mleku, sokach i 
napojach;
Metale — puszki po konserwach, 
napojach, sokach itp., drobny złom 
żelazny np. nakrętki, kapsle itp., 
drobny złom metali kolorowych i 
aluminium.

2. Worek koloru zielonego — szkło 
opakowaniowe — szklane opakowa-
nia po żywności, butelki po napojach, 
słoiki bez nakrętek, opakowania po 
kosmetykach, inne opakowania 
szklane

3. Worek koloru niebieskiego — 
papier, makulatura, tekstylia i buty — 
gazety, czasopisma, papier szkolny i 
biurowy, książki, torebki i worki 
papierowe, papier pakowy, np. szary 

Selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych
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papier do pakowania, tektura i 
kartony.

4. Worek czarny lub szary (zakupiony 
we własnym zakresie) — odpady 
zielone i ulegające biodegradacji  
dotyczy mieszkańców, którzy nie 
zadeklarowali kompostowania 
bioodpadów we własnym zakresie.

Pamiętaj!
Nie można wrzucać do pojemnika na 
odpady  zmieszane  odpadów 
wymienionych w punktach 1-4 oraz 
mebli i innych odpadów wielko-
gabarytowych, sprzętu elektroni-
cznego i elektrycznego, baterii i 
akumulatorów, odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych, przetermino-
wanych leków i chemikaliów, 
zużytych opon samochodowych i 
innych wyrobów gumowych,  
świetlówek. Odpady te należy 
dostarczyć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych      
w Knyszynie przy ul. Polnej.

Przeterminowane lekarstwa i opako-
wania po lekarstwach należy 
wrzucać do specjalnych pojemników 
znajdujących się w aptekach i ośrod-
kach zdrowia.

Zużyte baterie i akumulatory należy 
wrzucać do specjalnych pojemników 
znajdujących się w placówkach 
oświatowych, wybranych placów-
kach handlowych i wybranych 
obiektach użyteczności publicznej 
np. Urząd Miejski w Knyszynie.

Czego nie można wrzucać do 
worków zbiórki selektywnej?

AKTUALNOŚCI

1. Do worka koloru żółtego nie 
można wrzucać: opakowań po 
lekarstwach, opakowań i butelek po 
olejach i smarach, płynach chłod-
niczych, opakowań po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych, 
strzykawek, tworzyw piankowych, 
styropianu, szczoteczek do zębów, 
taśm, prętów i wyrobów zawierają-
cych metal, opakowań z resztkami po 
jogurtach, masłach, margarynach, 
butelek i pojemników z zawartością, 
części plastikowych ze sprzętu AGD i 
RTV, puszek po farbach

2. Do worka koloru zielonego nie 
można wrzucać: szkła płaskiego 
(szyby okienne i samochodowe), 
szkła zbrojonego, luster, szklanek, 
kieliszków, szkła kryształowego, 
ceramiki, porcelany, zniczy, szkła 
gospodarczego (misek, szklanych, 
talerzy, figurek, doniczek itp.), 
naczyń żaroodpornych, żarówek, 
świetlówek, rtęciówek, neonówek, 
szkła okularowego, szkła żaro-
odpornego, opakowań po lekar-
stwach.

3. Do worka koloru niebieskiego nie 
można wrzucać: papieru foliowego, 
pa r a f i now eg o ,  p o w lek an ego  
tworzywami sztucznymi oraz gumą     
i tekstyliami, zabrudzonego papieru, 
kalki  maszynowej,  papierów 
ściernych, resztek tapet, zużytych 
s a m o c h o d o w y c h  u s z c z e l e k  
papierowych, worków po cemencie    
i wapnie, pieluch jednorazowych, art. 
higienicznych, podpasek.

W bieżącym roku odpady komunalne 
z nieruchomości zamieszkałych na 
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terenie naszej gminy odbierają dwie 
firmy. ASTWA z Białegostoku 
odbiera odpady zmieszane oraz 
bioodpady, natomiast firma BIOM z 
Dolistowa odbiera odpady zbierane 
selektywnie.

Harmonogram wywozu odpadów 
segregowanych w 2017 r.:

Knyszyn, ulice: 11 Listopada, 
Daszyńskiego ,  Dmowskiego,  
Grodzieńska, Jagiellońska, Jagiełły, 
Konopnickiej, Królowej Bony, 
Łąkowa, Mickiewicza, Nowa, 
Osiedlowa, Piłsudskiego, Pocztowa, 
Pod la ska ,  Po lna ,  Pó łnocna ,  
Radziwiłłówny, Sienkiewicza, 
Zygmunta Augusta — 16 I, 13 II,     
13 III, 10 IV, 8 V, 5 VI, 3 VII, 1 VIII, 
28 VIII, 25 IX, 23 X, 20 XI, 18 XII.

Knyszyn, ulice: Białostocka, 
Chwalczewskiego, Goniądzka, 
Kościelna, Ks. Junga, Legionowa, 
Obozowa, Południowa, Rynek, 
Starodworna, Szkolna, Tykocka, 
Zamkowa, Zamoyskiego — 14 II,    
14 III, 11 IV, 9 V, 06.VI, 4 VII, 2 VIII, 
29 VIII, 26 IX, 24 X, 21 XI, 19 XII.

Knyszyn Zamek — 18 I, 15 II, 15 III, 
12 IV, 10 V, 7 VI, 5 VII, 3 VIII,         
30 VIII, 27 IX, 25 X, 22 XI, 20 XII.

Chobotki, Grądy, Guzy, Jaskra, 
Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, 
Poniklica, Wodziłówka, Zofiówka, 
Cisówka — 19 I, 16 II, 16 III, 13 IV, 
11 V, 8 VI, 6 VII, 4 VIII, 31 VIII,      
28 IX, 26 X, 23 XI, 21 XII.

Czechowizna, Lewonie Kolonia, 

Ogrodniki, Wojtówce, Kalinówka 
Kościelna — 20.I, 17.II, 17.III, 14.IV, 
12.V, 09.VI, 07.VII, 07.VIII, 01.IX, 
29.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII.

Harmonogram wywozu odpadów 
zmieszanych, zielonych i wielko-
gabarytowych w 2017 r.:

Knyszyn, ulice: 11 Listopada, 
Daszyńskiego ,  Dmowskiego ,  
Grodzieńska, Jagiellońska, Jagiełły, 
Konopnickiej, Królowej Bony, 
Łąkowa, Mickiewicza, Nowa, 
Osiedlowa, Piłsudskiego, Pocztowa, 
P o d l a s k a ,  P o l n a ,  P ó ł n o c n a ,  
Radziwiłłówny, Sienkiewicza, 
Zygmunta Augusta
Odpady zmieszane — (piątek) 13 I, 
27 I, 10 II, 24 II, 10 III, 24 III, 7 IV,    
21 IV, 5 V, 19.V, 2 VI, 16 VI, 30 VI,   
14 VII, 28 Vll, 11 VlII, 25 VIII, 8 IX, 
22 IX, 6 X, 20 X, 3 XI, 17 XI, 1 XII, 
15 XII, 29 XII.
Odpady zielone — 13 I, 10 II, 10 III,  
7 IV, 21 IV, 5 V, 19 V, 2 VI, 16 VI,      
30 VI, 14 VII, 28 Vll, 11 VlII, 25.VIII, 
8 IX, 22 IX, 6 X, 20 X, 17 XI, 15 XII.
Meble, odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny — 26 VI (poniedziałek).

Knyszyn, ulice:  Białostocka, 
Chwalczewskiego, Goniądzka, 
Kościelna, Ks. Junga, Legionowa, 
Obozowa, Południowa, Rynek, 
Starodworna, Szkolna, Tykocka, 
Zamkowa, Zamoyskiego
Odpady zmieszane — (piątek) 20 I,    
3 II, 17 II, 3 III, 17 III, 31 Vl, 7 VII,   
21 VII, 4 VIll, 18 VIll, 1 IX, 15 IX,   
29 IX, 13 X, 27 X, 10 XI, 24 XI, 8 XII, 
22 XII.

AKTUALNOŚCI



Odpady zielone — 7 I, 3 II, 3 III,      
31 III, 14 IV, 28 IV, 12 V, 26 V, 9 VI, 
23 Vl, 7 VII, 21 VII, 4 VIII, 18 VIII,   
1 IX, 15 IX, 29 IX, 13 X, 27 X, 24 XI, 
22 XII.

Meble, odpady wielkogabarytowe, 
zużyty  sprzę t  e lekt ryczny i  
elektroniczny — 27 VI (wtorek).

Knyszyn Zamek, Chobotki, Grądy, 
Guzy, Jaskra, Kalinówka Kościelna, 
Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, 
Poniklica, Wodziłówka, Zofiówka
Odpady zmieszane i odpady zielone  
(piątek) 3 II, 3 III, 31 III, 14 IV, 28 IV, 
12 V, 26 V, 9 VI, 23 IV, 7 VII, 21 VII,   
4 VIII, 18 VIII, 1 IX, 15 IX, 29 IX,    
13 X, 27 X, 24 XI, 22 XII.
Meble, odpady wielkogabarytowe, 
zużyty  sprzę t  e lekt ryczny i  
elektroniczny — Knyszyn Zamek — 
28 VI (środa), pozostałe wsie —       
29 VI (czwartek).

Cisówka, Czechowizna, Lewonie 
Kolonia, Ogrodniki, Wojtówce
Odpady zmieszane i odpady zielone  
(piątek) 13 I, 10 II, 10 III, 7 IV, 21 IV, 
5 V, 19 V, 2 VI, 16 VI, 30 VI, 14 VII, 
28 VII, 11 VIII, 25 VIII, 8 IX, 22 IX,   
6 X, 20 X, 17 XI, 15 XII.
Meble, odpady wielkogabarytowe, 
zużyty  sprzę t  e lekt ryczny i  
elektroniczny — 30.VI (piątek).

Kontakt w sprawie gospodarowania 
odpadami komunalnymi: Urząd 
Miejski w Knyszynie, pok. nr 11, tel. 
857279985.

•
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Najpiękniejsze 
świąteczne posesje

W grudniu burmistrz Knyszyna 
ogłosił po raz kolejny konkurs pn.  
„Najładniejsza świąteczna deko-
racja posesji”, którego celem było 
podniesienie walorów estetycznych 
miejscowości w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia, podkreślenie 
tradycji i świątecznego nastroju 
poprzez oświetlenie i udekorowanie 
ozdobami posesji oraz wyróżnienie 
mieszkańców za osobisty wkład w 
poprawę wizerunku miasta i gminy 
Knyszyn.

Komisja, która oceniała 
zgłoszone do konkursu dekoracje, 
największą uwagę zwracała na 
ogólne wrażenie  es te tyczne,  
pomysłowość i  oryginalność 
kompozycji oraz różnorodność 
z a s t o s o w a n y c h  e l e m e n t ó w  
dekoracji. Pod uwagę brano także 
efekt wizualny nocą oraz w ciągu 
dnia.  

Komisja konkursowa posta-
nowiła przyznać trzy równorzędne 
nagrody .  Otrzymali je: Anna 
Zajkowska (Knyszyn), Zbigniew 
Bujnicki (Knyszyn) oraz Wiesław 
Golc (Knyszyn). Zdjęcia ich posesji 
— na stronie obok.

Wszystkim zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!

•
Anna Aneta Molska



W okresie bożonarodzeniowym naj-
ładniej udekorowane posesje mieli: 
Wiesław Golc (fot. powyżej), Anna 
Zajkowska (po lewej) oraz Zbigniew 
Bujnicki (poniżej)
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Knyszynianie w statystyce

Statystyka ludności gminy Knyszyn. 
Stan na 31.12.2016 r. 

W podziale na wiek mieszkańców

Liczba mieszkańców gminy Knyszyn 
w latach 2010-2016

AKTUALNOŚCI
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Po czterech latach przerwy rozpoczął 
swoje ponowne funkcjonowanie 
Posterunek Policji w Knyszynie. 
Placówka umożliwi stały kontakt 
obywateli z Policją. Dzięki temu 
mieszkańcy miasta i gmin Knyszyn, 
Krypno, Jasionówka uzyskają 
łatwiejszy dostęp i możliwość 
kontaktu z własnym dzielnicowym. 

Posterunek w Knyszynie to 
jedno z tych miejsc, które powstało 
na prośby mieszkańców, wyrażane w 
czasie społecznych debat organizo-
wanych w związku z tworzeniem 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. 29 września 2016 r. 
samorządowcy podpisali porozu-
mienie z Komendantem Wojewódz-
kim Policji w Białymstoku nadinsp. 
Danielem Kołnierowiczem oraz 
Komendantem Powiatowym Policji 
w Mońkach nadkom. Bartoszem 
Lorencem w sprawie odtworzenia tej 
jednostki. Zwieńczeniem tych 
uzgodnień było otwarcie posterunku. 
27 grudnia uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele pw. św. 
Jana Apostoła i Ewangelisty w 

Policja wróciła do Knyszyna

Posterunek już działa
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Knyszynie. Udział w nich wzięli 
m.in. sekretarz stanu w MSWiA 
Jarosław Ziel iński ,  zastępca 
Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Jan Lach, komendant 
wojewódzki policji w Białymstoku 
nadinsp. Daniel Kołnierowicz, 
Podlaski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej bryg. 
Jarosław Wendt, bp Archidiecezji 
Białostockiej Henryk Ciereszko, ks. 
dr hab. Andrzej Proniewski rektor  
Archidiecezjalnego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Białymstoku, 
starosta moniecki Andrzej Dani-
szewski, burmistrz Knyszyna 
Jarosław Antoni Chmielewski a także 
mieszkańcy Knyszyna.

Na potrzeby Posterunku 
Policji w Knyszynie samorząd gminy 
Knyszyn przeznaczył pomieszczenie 
znajdujące się w Urzędzie Miejskim 

w Knyszynie. Koszty remontu i 
przystosowania pomieszczeń na 
potrzeby posterunku wyniosły około 
15 000 zł Gmina Knyszyn i około     
10 000 zł Gmina Krypno. Wyposaże-
nie techniczne zostało sfinansowane 
przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Białymstoku oraz Komendę 
Powiatową Policji w Mońkach.

Pomieszczenia posterunku 
liczą 47m2 powierzchni. W ich skład 
wchodzą dwa pomieszczenia 
służbowe oraz część sanitarna. 
Służbę w jednostce będzie pełniło 
pięciu policjantów, w tym trzech 
dzielnicowych, do których każdy 
mieszkaniec gmin Knyszyn, Krypno 
i Jasionówka będzie mógł zgłosić się 
ze swoim problemem lub poinformo-
wać o zdarzeniu, wymagającym 
policyjnej interwencji.                      

•
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Kolęda na Trzech Króli
 

6 stycznia, w Święto Trzech Króli, na 
terenie powiatu monieckiego 
kolędowała tradycyjna kompania 
kolędnicza. Składała się ona ze 
śpiewaków z Olsztyna, Kalinówki 
Kościelnej i Knyszyna, odwiedzając 
domy z szopką i gwiazdą bożo-
narodzeniową oraz śpiewając kolędy 
i pastorałki. 

Kompania  kolędnicza  
działa przy Knyszyńskim Ośrodku 
Kultury i występuje przy okazji tra-
dycyjnych uroczystości z kalendarza 
liturgicznego.                                   •

Jadwiga Konopko

Pomysł na 
spacer
W tym numerze „Gońca” prezentu-
jemy „Spacerownik po Knyszynie” 
(można go wypiąć ze środka 
numeru), który jest owocem ucze-
stnictwa Knyszyńskiego Ośrodka 
Kultury oraz Knyszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego im. 
Zygmunta Augusta w projekcie 
„Wizja lokalna” (realizowanym 
przez Centrum Cyfrowe w Warsza-
wie pod patronatem portalu Otwarte 
Zabytki, portalu Kultura Dostępna 
oraz Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego). 

W ramach przygotowań do 
„Spacerownika”, 7 lipca ubiegłego 
roku odbył się uroczysty spacer po 
Knyszynie z królem Zygmuntem 
Augustem w 444. rocznicę jego 
śmierci w Knyszynie. Barwny orszak 
dworzan, szlachty, służby, żebraków 
oraz samego króla Zygmunta 
Augusta wyruszył z góry Królowej 
Bony w stronę Knyszyna, odwie-
dzając ważne historyczne miejsca 
naszego miasta.

Prezentowany „Spacerow-
nik po Knyszynie” to atrakcyjna 
propozycja pieszej wycieczki ślada-
mi historii naszego miasta. Na 
najbliższy taki uroczysty spacer 
zapraszamy już 7 lipca tego roku, w 
445. rocznicę śmierci Zygmunta 
Augusta.

•
Marek Olesiewicz
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N a k n y s zy ń s k im  cmen ta r zu  
parafialnym nie brak bezimiennych 
grobów. Jednym z nich jest ten 
położony w tzw. starej części 
cmentarza, po prawej stronie od 
głównego wejścia, w pobliżu muru 
(mapka poniżej). Mogiłę wyznacza 
betonowa opaska, stoi na niej prosty, 
żelazny krzyż. Dbają o nią bliscy 
osób pochowanych w sąsiednim 
grobie. 

Czy może ktoś z mie-
szkańców wie, kto spoczywa w tym 
m i e j s c u ?  Ta k a  i n f o r m a c j a  
pozwoliłaby np. wykonać stosowną 
tabliczkę. Kontaktować się w tej 
sprawie  można pod nr.  te l .  
857279992 lub w urzędzie miejskim,  
pokój nr 1.                                         •

RED

Czyja to mogiła?
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Egzamin taekwondzistów

SPORT

21 stycznia uczestnicy zajęć taekwondo przystąpili do egzaminu. Treningi tej 
dyscypliny odbywają się od czterech lat w Knyszyńskim Ośrodku Kultury. 
Uczestniczy w nich 30 osób. Do corocznego egzaminu przystąpiło 21 z nich.
Przypominamy, że zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki po południu,                 
a w sobotę w godzinach południowych. Dodatkowo w czasie ferii taekwondo 
trenują uczestnicy Akcji Zima.
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Ferie z Akcją Zima

Knyszyński Ośrodek Kultury po raz kolejny zorganizował Akcję Zima. W dniach   
23 stycznia – 3 lutego w Akcji uczestniczyło ok. 40 dzieci. Główne atrakcje to 
codzienny kurs taekwondo, wyjazd do Teatru Lalek w Białymstoku, a także liczne 
gry i zabawy. Uczestnicy dostają posiłek w postaci kanapek oraz herbaty. Humory 
wszystkim dopisują.
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Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki w 2017 roku 
dotyczyło powieści Ismaila Kadare 
pt. „Wypadek”. 

Nowa pozycja w dorobku 
albańskiego powieścio-pisarza, 
laureata Międzynarodowej Nagrody 
Bookera w roku 2005, zaczyna się od 
dziwnego wypadku taksówki na 
autostradzie pod Wiedniem. Daje on 
początek nie mniej tajemniczemu 
śledztwu, w którym co rusz pojawiają 
się nowe tropy i domysły. Co łączyło 
dwie śmiertelne ofiary wypadku, 
albańskich emigrantów: specjalistę 
ds. bałkańskich w Radzie Europy i 
pracownicę Instytutu Archeologii? 

Ich związek osobisty (romans?) 
wydaje się nie mniej burzliwy i 
niejasny, jak historia ich politycznego 
zaangażowania w konflikt na 
Bałkanach i jego konsekwencje. Czy 
na pewno zginęli w wypadku? Może 
był to zamach? A może podwójne 
samobójstwo?

Książka pozostawia wiele 
niedopowiedzeń i niejasności, stąd 
pozwala na gorącą dyskusję. Wiele 
jednak w niej dłużyzn i niepotrze-
bnych wątków, które w gruncie 
nudzą, stąd ta pozycja nie przypadła 
czytającym do gustu. Jednak klubo-
wiczki nie poddały się i przeczytały ją 
w całości.                                          •

Ismail Kadare w DKK
KULTURA



27

Dzień Babci i Dziadka w Akademii Malucha

KRYSTYNA PISZCZATOWSKA

Każde spotkanie w Akademii 
Malucha ma za zadanie naukę przez 
zabawę. Podczas pierwszych spotkań 
w styczniu maluchy intensywnie 
przygotowywały się do obchodów 
Dni Babci i Dziadka. 

Babcie i dziadkowie to 
najważniejsze osoby zaraz po 
rodzicach w życiu dziecka. Nikt tak 
nie przytula, rozpieszcza i kocha, jak 
babcia i dziadek. Za te wszystkie 
przejawy miłości maluchy posta-
nowiły podziękować i ugościć 
należycie swoich dziadków. We 
wtorek 24 stycznia zaprosiliśmy do 
biblioteki seniorów i przygotowa-
liśmy im wiele atrakcji. Liczne 
konkursy sprawnościowe, czytanie 
bajek, quizy i zagadki literackie 
uświadczyły nas w przekonaniu, że 
dziadkowie poświęcają wiele czasu 
swoim wnukom i np. czytają im bajki. 
Słodki poczęstunek przygotowany 

przez mamy, był doskonałą okazją do 
złapania oddechu przed kolejną turą 
zabaw, ale też i do rozmów o wnu-
kach, ich upodobaniach i wielkim 
przywiązaniu. Na każdą propozycję 
udziału w konkursie słychać było: 
„dziadek, chodź”, „babcia idziemy”. 
Dzieci chętne jak zwykle do zabaw, a 
dziadkowie (mimo chorego kolana), 
nie odmawiali swoim pociechom. 
Własnoręcznie wykonane laurki 
podarowane dziadkom, będą 
wspaniałą pamiątką tego dnia. 

Czas spotkania bardzo 
szybko minął, trzeba było rozstać się 
z nami, ale nie z wnukami, bo 
większość dziadków ma to szczęście, 
że mieszka razem lub blisko. 
Żegnamy się więc na rok, a już dziś 
zapraszamy w kolejnym roku 
seniorów do biblioteki na tak 
wspaniała imprezę, jaką jest Dzień 
Babci i Dziadka.                                •

KULTURA
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Konkurs „Polskie kolędy i pastorałki”

11 stycznia odbył się powiatowy 
konkurs „Polskie kolędy i pastorałki” 
dla uczniów klas I-VI SP. Cieszył się 
on dużą popularnością. Uczestnicy 
konkursu, którzy przybyli z różnych 
szkół naszego powiatu, mogli 
zaprezentować swoje uzdolnienia 
muzyczne.

Dziękujemy za ogromne 
wsparcie sponsorom: dyrekcji ZSO w 
Knyszynie, Radzie Rodziców, 
Knyszyńskiemu Towarzystwu 
Regionalnemu, p. J. Kakareko, 
piekarni p. Bielawca za pączki i 

soczki, które otrzymaliśmy ze sklepu 
Lewiatan oraz wszystkim anonimo-
wym darczyńcom, którzy co roku 
wspierają nasze przedsięwzięcie. 
Dziękujemy również burmistrzowi 
Knyszyna za zakupienie drobnych 
upominków uczestnikom konkursu.

Dzięki wsparciu mogliśmy 
zakupić wartościowe nagrody. 
Dziękujemy również wszystkim 
szkołom za przybycie na konkurs, a 
opiekunom za przygotowanie 
uczniów.
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Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:

Klasy I-III

I miejsce — Anna Grygo — SP 1 
Mońki
II miejsce — Zuzanna Dec — SP 
Knyszyn
III miejsce — Julia Horba — SP 
Jasionówka
Wyróżnienia: Katarzyna Zdańska — 
SP 1 Mońki oraz Wiktoria Laskowska 
— SP Knyszyn

Klasy IV-VI

I miejsce — Amelia Chilińska — SP 
Knyszyn
II miejsce — Krzysztof Czerech — 
SP Knyszyn
III miejsce — Szymon Romanowski 
— SP Kalinówka

Organizatorzy: 
M. Sidorska, A. Wojewnik, 
D. Zabielska, ks. M. Rydzewski
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Ksiądz
Henryk Błaszczyk
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Od lewej: brat Kazimierz, ojciec Stefan, przyszły ksiądz Henryk, matka Marianna

W wigilię Bożego Narodzenia 2016 
roku, w wieku 91 lat, zmarł w 
Białymstoku knyszyński parafianin 
ks. Henryk Błaszczyk.

Henryk Błaszczyk urodził 
się 24 lipca1924 roku we wsi Grądy. 
Jego rodzicami byli Marianna z 

Bogusławskich i Stefan Płaszczyk. 
Tak, to nie przejęzyczenie. Najpraw-
dopodobniej został popełniony błąd 
w metryce chrztu, zmieniono jedną 
literę i wyszło Błaszczyk. Rodzice, a 
p ó ź n i e j  k s i ą d z  H e n r y k  n i e  
sprostowali błędnego wpisu i do 

WSPOMNIENIE
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końca życia był Błaszczykiem. 
Pozostała rodzina nosi nazwisko 
Płaszczyk. 

Ojciec księdza, Stefan, 
pochodził z biednej rodziny z okolicy 
Częstochowy. Walczył jako żołnierz 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku. W czasie zwycięskiej ofensywy 
wojsk polskich po bitwie 1920 roku, 
poznał w Grądach Mariannę. Po 
zakończeniu wojny został zdemobili-
zowany. Przyjechał do Grądów, 
ożenił się i tu pozostał. Otrzymał w 
posagu hektar ziemi i zaczął 
gospodarzyć. Jednak z takiego 
gospodarstwa nie mógł utrzymać 
rodziny. Ale Stefan miał wiele 
talentów. Między innymi smykałkę 

do stolarstwa. I stolarstwo stało się 
głównym źródłem dochodów 
rodziny. Ponadto zajmował się 
pszczelarstwem. 

Henryk miał dwóch młod-
szych braci: Kazimierza i Romana. 
Do szkoły powszechnej w Knyszynie 
poszedł w 1931 roku. Ukończył ją 
przed wybuchem II wojny światowej. 
Jak wspominał w wywiadach, po 
szkole powszechnej chciał się 
kształcić na kapłana. Było to możliwe 
przez wstąpienie do niższego 
seminarium w Wilnie, w którym 
można byłoby zrobić maturę. Ale 
wybuch wojny wszystkie plany 
pokrzyżował. W okresie wojny, 
zarówno za Sowietów, jak i za 

Od lewej: przyszły ksiądz Henryk, brat Roman, matka Marianna, ojciec Stefan

WSPOMNIENIE
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Niemców zmuszony był do pracy w 
lesie. Po zakończeniu wojny musiał 
pomagać ojcu, który chorował na 
gruźlicę. Oprócz tego zajmował się 
działalnością… saperską! W czasie 
wojny zdobył gdzieś książkę 
poświęconą saperstwu. I z niej 
nauczył się rozbrajać bomby, pociski, 
miny. Po wyzwoleniu Knyszyna i 
okolicy pozostało wiele niewypałów 
i niewybuchów, które zbierały 
krwawe żniwo. I Henryk zaczął 
zajmować się rozbrajaniem owej 
amunicji. W znacznym stopniu 
oczyścił Grądy  z tych śmiertelnych 
pozostałości wojny. Trzeba było mieć 
wiele odwagi, aby tylko na podstawie 
książkowej wiedzy zajmować się tak 
niebezpieczną działalnością. 

Henryk dopiero kilka lat po 

wojnie rozpoczął naukę w szkole 
średniej w Białymstoku. Po jej 
ukończeniu wstąpił do seminarium w 
Białymstoku. Święcenia kapłańskie z 
rąk biskupa Władysława Suszyń-
skiego otrzymał 23 czerwca 1967 
roku. Miał 33 lata, a więc był już doj-
rzałym człowiekiem. Po święceniach 
pracował jako wikariusz w parafiach: 
Krynki, Trzcianne, Dobrzyniewo, 
Downary, Sokolany i po raz drugi w 
Dobrzyniewie. W 1977 roku został 
mianowany proboszczem parafii w 
Giełczynie, gdzie pełnił posługę do 
1982 roku. Na własną prośbę został 
zwolniony z obowiązków proboszcza 
w Giełczynie i przeniesiony na 
wikariusza w Dolistowie. W 1985 
roku przeszedł na emeryturę i zamie-
szkał w Knyszynie w wybudowanym 

Prymicja ks. Henryka Błaszczyka. Od lewej:stoją: ks. Tadeusz, brat Roman, 
bratowa, brat Kazimierz, ks. ?, ks. Ostaszewski; siedzą: ks. Hermanowski, matka 
Marianna, ks. Błaszczyk, ojciec Stefan, ks. Długosz

WSPOMNIENIE
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wysiłkiem całej rodziny domu. Była 
to wczesna emerytura, bo miał 
dopiero 61 lat (księża przechodzą na 
emeryturę w wieku 75 lat). Po dwóch 
latach bezczynności zwrócił się do 
biskupa z prośbą o ponowne skiero-
wanie do Giełczyna. Biskup Edward 
Kisiel przychylił się do jego prośby i 
mianował go administratorem parafii 
Giełczyn. Był nim do 1997 roku, 
kiedy to ostatecznie przeszedł na 
emeryturę. Na emeryturze zamiesz-
kał w domu księży emerytów w 
Białymstoku, do budowy którego 
wniósł własny wkład pieniężny. Był 
jednym z pierwszych pensjonariuszy 
tego domu. W 2000 roku został 
kanonikiem honorowym Białostoc-
kiej Kapituły Metropolitalnej.

Wielką  pas ją  ks iędza  
Henryka było malarstwo. Pasja ta 

rozpoczęła się już w szkole 
powszechnej. Tak ją wspominał w 
wywiadzie zamieszczonym w 
„Gońcu Knyszyńskim” nr 9-10 z 
1999 roku: „Pamiętam że ojciec 
często mi dawał kupować farby w 
żydowskich sklepikach w Knyszynie 
(potrzebnych  do malowania mebli 
wyrabianych przez ojca), których 
wówczas było dużo, no i ja 
fascynowałem się przede wszystkim 
kolorystyką. I tak mnie to fascyno-
wało, ze zacząłem niejako podświa-
domie tworzyć jakieś pejzaże, jakieś 
esy-floresy, początkowo na papierze. 
Przede wszystkim w szkole, gdzie 
miałem możliwość wykazania się 
swoimi umiejętnościami odwzoro-
wywania kształtów przedmiotów, a 
także operowania odpowiednimi 
kolorami”. Na okres wojny a później 

Ślub w Knyszynie. Po prawej: ks. Błaszczyk

WSPOMNIENIE
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Ks. Błaszczyk wśród dzieci pierwszokomunijnych

nauki w szkole średniej i seminarium  
musiał zapomnieć o malowaniu,        
a później w pełni oddał się swojej 
pasji w okresie proboszczowania      
w Giełczynie. 

Giełczyn był specyficzną 
parafią. Była to i jest nadal naj-
mniejsza samodzielna parafia w 
Archidiecezji Białostockiej. W latach 
osiemdziesiątych liczyła ok. dwustu 
wiernych, a obecnie stu. Aktualnie 
nie ma samodzielnego proboszcza. 
Proboszcz parafii Laskowiec jest 
jednocześnie proboszczem Gieł-
czyna. Parafia mała, a więc biedna. 
Dodatkowo biedna, bo ziemia w 
okolicy była słaba i rolnicy też byli 
biedni. Bywało, iż widząc biedę, 
ksiądz Henryk nie przyjmował opłat 
za religijne posługi. Będąc w tak 
małej i biednej parafii, ksiądz z 
konieczności musiał praktykować 

ewangeliczne ubóstwo. Odpowia-
dało to jednak jego naturze. Ale 
posługa miała jedną dużą zaletą dla 
księdza. Dużo wolnego czasu, który 
mógł poświecić na malowanie. Tak to 
wspominał w „Gońcu Knyszyńskim”  
z marca 2003 roku w rozmowie ze 
Sławomirem Radeckim:

„Byłem jedynym pracownikiem na 
parafii. Sam sobie gotowałem i 
prałem, miałem więc dużo wolnego 
czasu, który spędzałem na malowa-
niu. Głównym tematem moich 
obrazów były wówczas krajobrazy 
wsi i Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego. W Giełczynie udało mi się 
zarobić na obrazach. Ludzie przy-
jeżdżali w rodzinne strony i kiedy 
zobaczyli jak maluję, chcieli je ode 
mnie kupować. Nie robiłem tego dla 
zysku. Malowałem głównie dla 

WSPOMNIENIE
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przyjemności. Ale ludzie mi płacili za 
obrazy. Dzięki temu mam dzisiaj z 
czego żyć.” 

W swoich obrazach powracał 
również do lat dziecinnych i 
młodzieńczych, utrwalając rodzinne 
strony oraz sceny rodzajowe, które 
bezpowrotnie już przeminęły. 

Oprócz malarstwa miał 
jeszcze jedno hobby, wyniesione z 
domu rodzinnego — pszczelarstwo. 
Pasiekę trzymał w miejscu, gdzie 
posługiwał, a jak nie było tam 
warunków, to w Grądach i do jej 
doglądania dojeżdżał motocyklem. 
Posługując w Giełczynie, zajmował 
się także zielarstwem, lecząc ziołami 
swoich parafian.

Po zamieszkaniu w Domu 
Księży Emerytów nadal malował w 
pracowni na poddaszu domu. 
Niestety w 2006 roku dostał udaru 
mózgu, który posadził go na wózek 
inwalidzki. Ostatnie lat życia były 
szczególnie ciężkie, bo został 
przykuty do łóżka. Ksiądz Henryk 
Błaszczyk został pochowany 28 
grudnia na knyszyńskim cmentarzu. 
Ceremoniom pogrzebowym przewo-
dniczył biskup Henryk Ciereszko. W 
pogrzebie licznie wzięli udział 
mieszkańcy Grądów oraz wierni 
parafii Giełczyn, którzy zachowali 
dobrą pamięć o swoim proboszczu.

Na przełomie 1999 i 2000 
roku w sali konferencyjnej knyszyń-
skiego magistratu była czynna 
wystawa obrazów księdza, zorgani-
zowana przez dyrektor Jadwigę 
Konopko. Kapłan miał również kilka 
wystaw w Białymstoku. Jego 

malarstwo było całkowicie amator-
skie, ale miało wartości świadczące     
o niewykorzystanym z braku 
kształcenia talencie.

A teraz dygresja osobista. 
Nie znałem osobiście księdza 
Błaszczyka. Pochodzę z parafii 
Sokolany. W mojej rodzinnej 
miejscowości, Nowowoli była szkoła 
podstawowa, ale religii od początku 
lat pięćdziesiątych nie uczono w 
szkole, tylko w domach prywatnych. 
Na początku lat siedemdziesiątych 
lekcje religii odbywały się w moim 
rodzinnym domu. Ja w tym czasie 
uczyłem się w technikum w 
Różanymstoku. Rzadko bywałem w 
domu i nie znałem księdza, który 
uczył religii. Z opowieści mamy 
wiem, że był to duży, zwalisty ksiądz, 
który na lekcje przyjeżdżał motorem, 
starą, zdezelowaną wuefemką, na 
której z powodu tuszy ledwo się 
mieścił. Było to na wsi małą sensacją, 
bo wcześniej księża przyjeżdżali 
autobusem. Chodził w wytartej 
sutannie i uchodził za księdza z 
prawdziwego powołania. Tym 
księdzem był na pewno ksiądz 
Henryk Błaszczyk. 

Ps. Pisząc życiorys księdza Henryka 
Błaszyka korzystałem z treści 
zawartych w homilii wygłoszonej 
prze księdza Stanisława Hoduna w 
czasie  pogrzebu,  materiałów 
zamieszczonych w wymienionych 
„Gońcach Knyszyńskich” oraz 
informacji otrzymanych od bratanka 
Stanisława Płaszczyka. 

•



Aby wesprzeć nasze stowarzyszenie, w formularzu PIT
za rok podatkowy 2016 należy podać:
  * numer KRS:
  * wyliczoną

Pieniądze przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek
bankowy stowarzyszenia wraz z ewentualnymi sugestiami
darczyńców odnośnie przedznaczenia przekazanych środków.

Informacji udziala:
Krzysztof Bagiński - wiceprezes, tel. 85 727 99 88
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