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VII sesja Rady Miejskiej
	 W	 dniu	 30	 maja	 2019	 r.	 w	 sali	 konferencyjnej	 Urzędu	
Miejskiego	odbyła	się	VII	sesja	Rady	miejskiej	w	Rajgrodzie.	Obrady	
prowadził	 przewodniczący	 RM	 -	Marek	 Bućko.	 Na	 wstępie	 powitał	
radnych,	Burmistrza	Rajgrodu,	sekretarza,	skarbnika,	radcę	prawnego,	
radnego	Sejmiku	Województwa	Podlaskiego,	kierowników	i	dyrektorów	
instytucji	gminy	oraz	sołtysów	z	terenu	gminy	Rajgród.

Sprawozdanie Burmistrza Rajgrodu
	 Burmistrz	 Ireneusz	
Gliniecki	przedstawił	zebranym	
informację	 o	 wydanych	
zarządzeniach	i	swej	aktywności	
poza	 miejscem	 urzędowania	 w	
czasie	od	ostatniej	sesji	do	dnia	
sesji obecnej.
-	25	kwietnia	2019	r.	Burmistrz	
Rajgrodu	 uczestniczył	
w	 Regionalnym	 Forum	
Energetycznym	w	Białymstoku,	
zorganizowanym	 przez	 PGE	
Dystrybucja.	 Samorządowcy	
zapoznani	 zostali	 ze	 skalą	
i	 zakresem	 inwestycji	 w	
województwie.	 W	 Rajgrodzie	
wykonano kablowanie znacznej 
części	 miasta,	 dalej	 będzie	
to	 prowadzone	 w	 tym	 roku.	
Zniknie linia wysokiego 
napięcia,	przebiegająca	od	ul.	1.	Maja	do	ul.	Szkolnej,	nad	częścią	portu	
„Arcusa”.	Zostanie	ona	przeprowadzona	pod	dnem	jeziora.
-	Po	raz	kolejny,	5	maja,	gmina	Rajgród	dobrze	zaprezentowała	się	na	
cyklicznej	imprezie		organizowanej	przez	Biebrzański	Park	Narodowy	
-	 „100	 pomysłów	 dla	 Biebrzy”.	 Zaangażowały	 się	 panie:	 dyr.	Maria	
Fliszewska	 z	Domu	Kultury	 i	 członkinie	Nowoczesnej	 Pani	Domu	 -	
„Rajgrodzkie	 Babeczki”.	 Ponadto	 pracownice	 UM:	 Agata	 Siedzik	 i	
Natalia	Pogorzelska.
-	 9	 maja	 odbyło	 się	 spotkanie	 robocze,	 którego	 finałem	 ma	 być	
reaktywowanie	 klubu	 sportowego	 „Jegrznia	 Rajgród”.	 Jest	 wiele	
przeszkód	 natury	 formalnej,	 ale	 starzy	 działacze,	 dyrj.	 Andrzej	
Graczewski	i	nauczyciele	wychowania	fizycznego	oraz	pasjonaci	piłki	
nożnej	nie	tracą	nadziei.	Z	ramienia	UM	pracami	koordynuje	specjalista	
Marcin Wielencej.
-	 10	 maja	 miało	 miejsce	 zebranie	 Powiatowej	 Rady	 Zatrudnienia.	
Nowym	 przewodniczącym	 Rady	 został	 Wójt	 Gminy	 Radziłów	 -	
Krzysztof	 Milewski,	 jego	 zastępcą	 Wójt	 Gminy	 Wąsosz	 -	 Czesław	
Ołdakowski.	Przedstawicielami	naszej	gminy	w	Rajdzie	są:	burmistrz	
I.	 Gliniecki	 i	 p.	 Bogdan	 Bujnowski	 (przedstawiciel	 samorządu	
rolniczego).
-	 12	 maja	 Burmistrz	 Rajgrodu	 uczestniczył	 w	 imprezie	 szkolnej	
pt.	 „Mama,	Tata,	 ja	 i	@”,	 jaka	 odbyła	 się	w	Szkole	 Podstawowej	w	
Rydzewie.	 Obecna	 na	 sesji	 dyrektor	 szkoły	 -	 Joanna	 Maszczyk	
otrzymała	 podziękowanie	 za	 zorganizowanie	 tak	 potrzebnego	 w	
społeczności	 szkolnej	 przedsięwzięcia.	Burmistrz	 podziękował	 też	 za	
zaangażowanie	 przewodniczącej	 Komitetu	 Rodzicielskiego	 -	 radnej	

Magdalenie Gryczan.
-	 16	 maja	 Burmistrz	 Rajgrodu	 -	 I.	 Gliniecki,	 przewodniczący	 RM	
-	 Marek	 Bućko,	 wiceprzewodniczący	 RPG	 -	 Marek	 Kostrzewski	 i	
przewodniczący	 Komisji	 Rewizyjnej	 -	 Stanisław	 Król	 uczestniczyli	
w	 pogrzebie	 śp.	 Zygmunta	 Kruszyńskiego	 -	 radnego	 RPG	 i	 byłego	
Starosty	Grajewskiego.
-	 18	 maja	 Burmistrz	 Rajgrodu	 wspólnie	 z	 prezesem	 gminnym	
OSP	 -	 Markiem	 Kostrzewskim	 i	 innymi	 strażakami	 uczestniczył	
w	 podsumowaniu	 ogólnopolskiego	 konkursu,	 jakie	 miało	 miejsce	
w	 Europejskim	 Centrum	 Matecznik	 w	 Otrębowie	 pod	 Warszawą.	

Woźnawiejska	 OSP	 uzyskała	
nominację	 w	 kategorii	
inwestycje.	 Niestety,	 na	 tym	
się	 skończyło,	ale	nasi	 strażacy	
nabyli	 pewne	 doświadczenie,	
które	 miejmy	 nadzieję	
zaowocuje	w	przyszłości.
-	 W	 dniu	 20	 maja	 burmistrz	
I.	 Gliniecki	 uczestniczył	 w	
konferencji z okazji 100. 
rocznicy	 powstania	 Policji	
Państwowej.	 Miała	 ona	
miejsce	 w	 auli	 Państwowej	
Wyższej	 Szkoły	 Zawodowej	
w	 Suwałkach.	 Również	 w	
tym	 samym	 dniu	 Burmistrz	
Rajgrodu	 wziął	 udział	 w	
Walnym	 Zebraniu	 	 członków	
Lokalnej	 Grupy	 Rybackiej	

Pojezierza	 Suwalsko-Augustowskiego.	 Przyjęto	 sprawozdanie	 za	 rok	
ubiegły	i	Zarządowi	udzielono	absolutorium.
-	21	maja	burmistrz	I.	Gliniecki	wziął	udział	w	zebraniu	mieszkańców	
Rydzewa.	Poruszono	sprawy	bieżące,	a	głównie	problem	budowy	drogi	
powiatowej	do	tej	wsi.
-	 	 23	 maja	 Burmistrz	 Rajgrodu	 uczestniczył	 w	 spotkaniu	 roboczym	
dotyczącym	 organizacji	 obchodów	 75.	 rocznicy	 bitwy	 na	 Grzędach,	
jakie	miało	miejsce	w	Starostwie	Powiatowym	w	Grajewie.

Wybory do Parlamentu Unii Europejskiej
	 Sekretarz	 Piotr	 Milewski,	 od	 lat	 zajmujący	 się	 wszelkimi	
wyborami	 na	 szczeblu	 gminy,	 przedstawił	 zebranym	 informację	 o	
wyborach	 do	 Parlamentu	 Unii	 Europejskiej,	 jakie	 miały	 miejsce	
w	 niedzielę,	 26	maja	 br.	W	 gminie	Rajgród	 na	 dzień	wyborów	 było	
4341	osób	uprawnionych	do	głosowania.	Udział	w	głosowaniu	wzięło	
1354	 osoby,	 z	 czego	 oddano	 1337	 głosów	 ważnych	 (nieważnych	
17).	Frekwencja	w	 tych	wyborach	wyniosła	w	naszej	gminie	31,19%	
(największa	 była	 w	 obwodzie	 rajgrodzkim,	 ponad	 36%,	 najniższa	
w	 obwodzie	 bełdowskim,	 niewiele	 ponad	 20%)	 W	 porównaniu	 do	
wyborów	 w	 2014	 r.,	 frekwencja	 w	 gminie	 była	 ponad	 dwukrotnie	
wyższa.
Najwięcej	głosów	oddano	na	Prawo	i	Sprawiedliwość	-	770	(57,59%),	
na	 drugim	 miejscu	 znalazła	 się	 Koalicja	 Europejska	 -	 383,	 i	 dalej:	
Konfederacja	66,	Kukiz	‚15	-	52,	Wiosna	-	50,	Lewica	Razem	-	16.
Najwięcej	głosów	otrzymali:	Krzysztof	Jurgiel	(PiS)	-	344,
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Karol	Karski	(PiS)	-	294,
Tomasz	Frankowski	(KE)	-	236.

Podjęcie uchwał
 Przewodniczący	 M.	 Bućko	 kolejno	 odczytywał	 projekty	
uchwał,	 które	 radni	 wcześniej	 zaopiniowali	 pozytywnie.	 O	 tym	
fakcie	każdorazowo	informował	obecnych	przewodniczący	zebrania	
wspólnego	 komisji	 stałych	 Rady	 Miejskiej	 w	 Rajgrodzie	 -	 radny	
Waldemar	Wołyniec.	A	były	to	uchwały	w	sprawach:
1.	Zmian	w	budżecie	gminy	Rajgród	na	2019	r.
2.	Zmian	w	wieloletniej	prognozie	finansowej	gminy.
	 Obie	 uchwały	 szczegółowo	 omówiła	 skarbnik	 Joanna	

Andruk.
3.	Uchwalenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
części	 obszaru	 miasta	 Rajgród	 -	 tereny	 przyległe	 do	 Jeziora	
Rajgrodzkiego		w	rejonie	Opartowa.
	 Całość	 uchwały,	 wyjątkowo	 złożonej,	 omówiła	
specjalista	 ds.	 planowania	 i	 budownictwa	 -	 Beata	 Kotarska.	 Radni	
najpierw	 przegłosowali	 pozytywnie	 zgodność	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania	 (treść	 uchwały)	 ze	 Studium	 zagospodarowania	
przestrzennego	gminy	Rajgród.	Potem	p.	B.	Kotarska	przedstawiała	
wniesione	uwagi	do	planu	przez	mieszkańców,	którzy	zainteresowani	
byli	 pewnymi	 zmianami,	 głównie	 ze	 względu	 na	 własny	 interes	
majątkowy.	Większość	tych	wniosków	radni	odrzucili.	Na	koniec,	po	
kilku	wypowiedziach	 radnych	 i	mecenasa	Andrzeja	Chmieleckiego,	
uchwała,	już	jako	całość,	została	przegłosowana	pozytywnie.	Zarówno	
burmistrz	 Ireneusz	 Gliniecki,	 jak	 i	 radny	 SWP	 -	 Jacek	 Piorunek,	
zwrócili	 uwagę	 na	wagę	 tej	 uchwały,	 która	wydatnie	 przyczyni	 się	
do	 rozwoju	miasta.	 Zaplanowane	 tereny	 letniskowe,	 pod	 zabudowę	
indywidualną	 i	 pensjonaty,	 pod	 infrastrukturę	 służącą	 rozwojowi	
turystyki	i	sportu,	czyni	ten	teren	atrakcyjnym	przyszłym	inwestorom.	
Szerokie	i	dostępne	ulice,	dojścia	do	jeziora,	tereny	niskiej	zabudowy	
i	„prześwity”	na	panoramę	jeziora,	to	też	walory	tego	planu.
4.	 Określenia	 	 wzoru	wniosku	 o	wypłatę	 zryczałtowanego	 dodatku	
energetycznego.
5.	 Wyrażenia	 zgody	 na	 utworzenie	 miejsca	 okazjonalnie	
wykorzystywanego	do	kąpieli	oraz	określenia	sezonu	kąpielowego	dla	
miejsca	okazjonalnie	wykorzystywanego	do	kąpieli	na	terenie	Miasta	
Rajgród.
	 Obie	uchwały	omówił	sekretarz	Piotr	Milewski.	Ze	względu	
na	obostrzenia	w	nowych	przepisach,	nie	tworzy	się	na	terenie	gminy	
kąpieliska	na	okres	letni,	ale	jedynie	miejsce	-	jak	wyżej	w	uchwale.	
Niestety,	takie	miejsce	do	kąpieli	może	funkcjonować	nie	dłużej	niż	30	
dni.	Rajgrodzkie	miejsce	do	kąpieli	usytuowano	między	pomostami	
na	plaży	miejskiej,	a	czynne	będzie	w	lipcu.

Sprawy różne
	 Mł.	 referent	 ds.	 obsługi	 Rady	 Miejskiej	 i	 promocji	 gminy	
-	 Natalia	 Pogorzelska	 przedstawiła	 zebranym	 terminy	 i	 planowane	
imprezy	 kulturalno-sportowe	 w	 ramach	 tegorocznych	 Dni	 Rajgrodu.	
Już	3	lipca	(środa)	w	SPA	„Raj”	odbędzie	się	koncert	muzyki	poważnej,	
lekkiej	i	przyjemnej,	jak	to	ma	miejsce	od	kilku	lat.	Większość	imprez	
sportowych	 odbędzie	 się	 w	 sobotę,	 6	 lipca.	W	 niedzielę,	 7	 lipca,	 o	
godz.	 12:00	 będzie	miała	miejsce	Msza	 św.	w	 intencji	 rajgrodzkiego	
samorządu,	 po	 niej	 zaś	 Sympozjum	 Regionalne	 poświęcone	 500.	
rocznicy	fundacji	parafii	przez	księcia	Mikołaja	Radziwiłła.	Od	14-tej	
na	estradzie	pod	Zamkową	Górą	rozpoczną	się	prezentacje	i	koncerty.
	 Radny	Mirosław	Wierzbicki	 zwrócił	 uwagę	 na	 to,	 że	 przy	
okazji	 uchwalenia	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 okolic	
Opartowa,	 warto	 też	 przyjrzeć	 się	 terenowi	 od	 Tamy	 po	 ośrodek	

wczasowy	 „Łabędź”,	 który	 to	 teren	 ma	 też	 już	 uchwalony	 nowy	
plan.	Zdaniem	 radnego	 nadal	 szpeci	 tu	 rozwalający	 się	 były	 ośrodek	
wypoczynkowy	Śniadecja”.
	 Włączając	się	do	dyskusji,	radny	J.	Piorunek,	potwierdził,	że	
domki	i	baza	po	„Śniadecji”	przedstawia	jedynie	wartość	opałową,	ale	
nawet	 za	 tzw.	 „rozebranie”	 nie	można	 tego	 przekazać	mieszkańcom.	
Owa	masa	po	tym	ośrodku	jest	w	zarządzie	samorządu	wojewódzkiego.	
Jak	podkreślił	 radny	J.	 	Piorunek,	wiele	razy	starano	się	sprzedać	ten	
ośrodek,	któremu	przypisana	jest	własność	lasu	o	pow.	4	ha.	Niestety,	
cena	 była	 zbyt	 wysoką	 i	 nadal	 ośrodek	 jest	 niesprzedany,	 popadł	 w	
zupełną	 ruinę.	 Zasugerował,	 by	 władze	 rajgrodzkiego	 samorządu	
opracowały	 koncepcję	 zagospodarowania	 tego	 co	 po	 tym	 ośrodku	
zostało	 i	 zwróciły	 się	 do	Marszałka	Województwa	 o	 przekazanie	 za	
symboliczną	złotówkę	na	rzecz	rajgrodzkiej	gminy.
	 Radny	Stanisław	Król	zapytał	o	wielkość	opłat	podatkowych,	
jakie	 corocznie	 wnosi	 do	 naszej	 gminy	 Urząd	 Marszałkowski	 za	
„Śniadecję”?	 Okazało	 się,	 że	 jest	 to	 kwota	 ponad	 20	 tys.	 rocznie.	
Zdaniem	 radnego	 S.	 Króla,	 za	 powierzchnię	 4	 ha	 jest	 to	 kwota	
symboliczna.
	 Radny	M.	Wierzbicki	zapytał	o	stan	jakości	wody	w	gminnym	
wodociągu.
	 Dyrektor	 ZGKiM,	 Marek	 Kostrzewski,	 powiedział,	 że	
ostatnio	 przekroczona	 została	 norma	 drobnoustrojów	 w	 wodzie	
wodociągu	 gminnego.	 Nieznaczne	 ilości	 drobnoustrojów,	 poniżej	
norm,	były	zawsze,	bo	rajgrodzki	wodociąg	jest		bardzo	długi.	Woda,	
zanim	dotrze	ze	stacji	poboru	na	Podchoinkach	do	odbiorców	wiejskich	
(dalej	 położonych)	 trwa	 to	 do	 półtorej	 doby.	Na	 przekroczenie	 norm	
zawartości	 drobnoustrojów	 w	 wodzie	 naszego	 wodociągu	 mogła	 też	
mieć	 wpływ	 modernizacja	 stacji	 poboru	 wody.	 Chociażby	 montaż	
nowych	pomp.	Obecnie,	jak	zapewnił	dyrektor	M.	Kostrzewski,	woda	
nie	ma	 przekroczonych	 norm	 zawartości	 drobnoustrojów.	 Zaś	 rodzaj	
zidentyfikowanych	 drobnoustrojów	 w	 naszym	 wodociągu	 jest	 tego	
typu,	który	nie	zagraża	życiu	i	zdrowiu	ludzi.

Tekst:	Janusz	Sobolewski
Zdjęcia:	Natalia	Pogorzelska
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WYBORY W GMINIE RAJGRÓD
Wyniki wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej w gminie 

Rajgród, 26 maja 2019 r.
Obwód	nr	1	Rajgród:
Lista	1	Korwin,Braun,Narod...	32	gł.,
Lista	2	Wiosna	Biedronia	30	gł.,
Lista	3	KE	-	236	gł.	(36,7%),
Lista	4		PIS	-	305	gł.	(47,4%),
Lista	5	Lewica	Razem	-	9	gł.,
Lista	6	Kukiz	15’	-	22	gł.
Uprawnionych			1.778
Głosowało													643
Frekwencja														36,16	%
Głosów	nieważnych		9		
 
GMINA			RAJGRÓD					(5	obwodów)
Lista	1	Korwin,Braun,Narod...	-	66	gł.,
Lista	2	Wiosna	Biedronia	-	50	gł.,
Lista	3KE	-		383	gł.	(28%),
Lista	4		PIS	-	770	gł.	(57%),
Lista	5	Lewica,	Razem	-	16	gł.,
Lista	6	Kukiz	15`	-	52	gł. 

 

Kandydat

 

Biebrza

 

Bełda

 

Rajgr.

 

Rydz

ewo

 

W-wieś

RAZEM

Gmina

RAJGRÓD
Jurgiel

PIS

38 61 103 95 47 344

Karski

PIS

26 30 145 51 42 294

Frankowski

KE

23 14 165 14 20 236

       
Opracował:	Piotr	Milewski

Konkurs	"Rolniczki	motorem	innowacji	w	
Polsce"

 Podlaska	 Izba	 Rolnicza	 informuje	 o	 konkursie	 "Rolniczki	
motorem	 innowacji	 w	 Polsce"	 pod	 hasłem	 "Rolniczki	 gwarancją	
innowacyjności	w	polskich	gospodarstwach".
Podlaska	 Izba	 Rolnicza	 przystępuje	 do	 organizacji	 II	 edycji	
konkursu	 	 „Rolniczki	 motorem	 innowacji	 w	 Polsce”,	 który	
nosi	 tytuł:	 „Rolniczki	 gwarancją	 innowacyjności	 w	 polskich	
gospodarstwach”.
	 Kobiety	zaangażowane	w	rolnictwo	odgrywają	kluczową	rolę	
w	 rozwoju	 obszarów	wiejskich	 i	 rolnictwa.	 Z	 najnowszych	 statystyk	
wynika,	że	stanowią	one	42%	rolniczej	siły	roboczej	w	UE.	30%	tych	
kobiet	 zarządza	 gospodarstwami.	Wkład	 pracy	 małżonek	 rolników	 i	
członków	 rodzin	 pozostaje	 często	 niezauważony.	 Zamysł	 Konkursu	
powstał	w	2017	roku,	inicjatorem	była	Rada	Kobiet	i	Rodzin	z	Obszarów	
Wiejskich	przy	KRIR,	by	uwidocznić	 rolę	kobiet	zaangażowanych	w	
rolnictwo	na	obszarach	wiejskich,	a	także	docenić	wiele	innowacyjnych	
metod	 stosowanych	 przez	 nie	 w	 rolnictwie	 i	 pozwalających	 na	
zróżnicowanie	dochodów	w	gospodarstwach.
Podlaska	Izba	Rolnicza

Pomoc	dla	Kół	Gospodyń	Wiejskich	w	2019	r.
 Koła	gospodyń	wiejskich	również	i	w	tym	roku	mogą	ubiegać	
się	w	ARiMR	o	pomoc	finansową	na	prowadzoną	przez	nie	działalność	
statutową.	Łącznie	na	ten	cel	przeznaczono	w	2019	r.	40	mln	zł.
ARiMR	 wnioski	 o	 wsparcie	 przyjmuje	 od	 7	 maja	 2019	 r.,	 czyli	 od	
momentu	wejścia	w	życie	rozporządzenia	Ministra	Inwestycji	i	Rozwoju	
z	 dnia	 29	kwietnia	 2019	 r.,	 zmieniającego	 rozporządzenie	w	 sprawie	

szczegółowych	 warunków	 i	 trybu	 przyznawania	 oraz	 rozliczania	
przez	 Prezesa	 Agencji	 Restrukturyzacji	 i	 Modernizacji	 Rolnictwa	
pomocy	 finansowej	 z	 budżetu	 państwa	 dla	 kół	 gospodyń	 wiejskich	
oraz	 jej	wysokości.	Wnioski	można	składać	do	31	października	2019	
r.,	chyba,	że	wcześniej	wyczerpana	zostanie	tegoroczna	pula	środków	
przewidziana	na	ten	cel.
Dofinansowanie	 dla	 pojedynczego	 koła	 uzależnione	 jest	 od	 liczby	
członków	i	może	wynieść	do	5	tys.	zł.
	 Więcej	 informacji	 -	 na	 stronie:	 https://www.arimr.gov.pl/
aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.
html

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
Na	podstawie	art.	15	ust.	2j	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003r.	o	działalności	 i	
pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie	(t.	j.	Dz.	U.	z	2019	r.	poz.	688)	Burmistrz	
Rajgrodu	 podaje	 do	 publicznej	 wiadomości	 wyniki	 otwartego	 konkursu	 ofert	
na	 realizację	 zadań	 publicznych	w	 2019	 roku	 przez	 organizacje	 pozarządowe	
oraz	podmioty	wymienione	w	art.	3	ust.	3	ww.	Ustawy:				 	
1) Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 
32/22, otrzymuje	środki	finansowe	w	wysokości	15.000 zł na	realizację	zadania	
publicznego	 w	 sferze	 podtrzymywania	 tradycji	 narodowej,	 pielęgnowania	
polskości	 oraz	 rozwoju	 świadomości	 narodowej,	 obywatelskiej	 i	 kulturowej	
(tytuł	 zadania:	 Prezentacja	 działalności	 lokalnego	 samorządu	 i	 promocja	
działalności	kulturalnej	w	gminie	Rajgród	na	łamach	„Rajgrodzkich	Ech”),									
      2) Stowarzyszenie Yacht Club „Arcus” w Łomży, 18-400 Łomża, 
ul. Mazowiecka 1/30 – Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, 19-
206 Rajgród, ul. Szkolna 7a,	otrzymuje	środki	finansowe	w	wysokości	2.000 
zł na	 realizację	 zadania	 publicznego	 w	 sferze	 wspierania	 i	 upowszechniania	
kultury	 fizycznej	 (tytuł	 zadania:	 „Organizacja	 na	 terenie	 Gminy	 Rajgród	
otwartych	 regat	 żeglarskich	 skierowanych	 szczególnie	 do	 dzieci	 i	 młodzieży	
oraz	osób	niepełnosprawnych”),																							 	 									
3)Stowarzyszenie Rowerowe „RAJ TEAM RAJGRÓD”, 19-206 Rajgród, 
ul. Zabielskiego 6/33 otrzymuje	 środki	 finansowe	 w	 wysokości	 5.000 zł na 
realizację	zadania	publicznego	w	sferze	wspierania	 i	upowszechniania	kultury	
fizycznej	(tytuł	zadania:	„Organizacja	Rodzinnego	Rajdu	Rowerowego),	
4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „Mediator” w 
Kosówce, Kosówka 42,      19-206 Rajgród otrzymuje	 środki	 finansowe	 w	
wysokości	 1.400 zł	 na	 realizację	 zadania	 publicznego	 w	 sferze	 działalności	
wspomagającej	rozwój	wspólnot	i	społeczności	lokalnych	(tytuł	zadania:	„Sport	
i	sztuka	artystyczna	sposobem	na	pożyteczne	spędzania	czasu	wolnego”),	
5) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Nadzieja” w Rajgrodzie, 
Tama 9/1, 19-206 Rajgród, otrzymuje	środki	finansowe	w	wysokości	2.400 zł na 
realizację	 zadania	 publicznego	 w	 sferze	 działalności	 wspomagającej	 rozwój	
wspólnot	i	społeczności	lokalnych	(tytuł	zadania:	„Wycieczka	z	Nadzieją”),	
6) Stowarzyszenie „Pieńczykowiacy” w Pieńczykowie, Pieńczykowo 24, 19-206 
Rajgród, otrzymuje	środki	finansowe	w	wysokości	1.400	zł	na	realizację	zadania	
publicznego	w	sferze	działalności	wspomagającej	rozwój	wspólnot	i	społeczności	
lokalnych	(tytuł	zadania:	„Zabawy,	które	łączą	–	świetlica	dawnej	i	dziś”),	
 7) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biebrza, Biebrza, ul. 
Lipowa 21/16,	19-206	Rajgród	otrzymuje	środki	finansowe	w	wysokości	1.400 
zł	 na	 realizację	 zadania	 publicznego	 w	 sferze	 działalności	 wspomagającej	
rozwój	wspólnot	i	społeczności	lokalnych	(tytuł	zadania:	„Organizacja	pikniku	
rodzinnego”),     8) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 
Miecze 36, 19-206 Rajgród 	otrzymuje	środki	finansowe	w	wysokości	1.400	zł	
na	 realizację	 zadania	 publicznego	 w	 sferze	 działalności	 wspomagającej	
rozwój	wspólnot	 i	 społeczności	 lokalnych	(tytuł	zadania:	„Wyjazd	do	Opery	 i	
Filharmonii	Podlaskiej”).

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki
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PAMIĘCI ZYGMUNTA KRUSZYŃSKIEGO
 W dniu 14 maja 
2019	 r.	 w	 wieku	 71	 lat	 zmarł	
Zygmunt	 Kruszyński,	 były	
Starosta	 Powiatu	Grajewskiego.	
Prawdopodobną	 przyczyną	
śmierci	były	kłopoty	z	sercem.

 
Zygmunt	 Kruszyński	 	 	 ur.	 się	
na	 Śląsku,	 ale	 jako	 dziecko	
z	 rodzicami	 przeniósł	 się	 na	
północ	 Polski.	 Maturę	 zdał	 w	
Nowym	 Mieście	 Lubawskim.	
Absolwent	 Uniwersytetu	 Marii	
Skłodowskiej	 -	 Curie	 	 w	 Lublinie.	 Studia	 ukończył	 z	 dyplomem	
magistra	geografii.	Pracę	w	zawodzie	nauczyciela	rozpoczął	w	1966	r.	
w	Działdowie.	Dwa	lata	później	ożenił	się	i	przeniósł	do	pracy	w	pow.	
ełckim.	W	latach	1978-1984	piastował	stanowisko	dyrektora	Szkoły	
Podstawowej	w	Białaszewie.

W	 r.	 szk.	 1984/85	 uczył	 geografii	 w	 Liceum	 Ogólnokształcącym	
im.	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Grajewie,	 przez	 następne	 23	 lata	 był	
dyrektorem	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 w	 Grajewie.	 Zainicjował	
powstanie	Stowarzyszenia	Rozbudowy	Szkoły	nr	2.	Samorządowiec	
o	bogatym	doświadczeniu:

Dwukrotnie	 był	 radnym	 w	 tzw.	 starych	 radach	 narodowych.	
Natomiast	 w	 latach	 1994-1998	 był	 radnym	 i	 przewodniczącym	
Rady	 Miasta	 Grajewo.	 W	 latach	 2002-2006	 był	 radnym	 Rady	
Powiatu	Grajewskiego,	przewodniczącym	Komisji	Oświaty.	Zaś	gdy	
Burmistrzem	Grajewa	był	Adam	Kiełczewski,	przez	rok	i	trzy	miesiące		
był	wiceburmistrzem.	W	2014	r.	został	znów	radnym	powiatowym	i	
po	śmierci	ś.p.	Jarosława	Augustowskiego,	w	dniu	20	lutego	2016	r.	
został	wybrany	Starostą	Powiatu	Grajewskiego.	Ostatnio	był	radnym	
RPG	w	obecnej	kadencji	samorządowej.

RiP

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ W POWIECIE GRAJEWSKIM
 Zgodnie	z	ustawą			z	dnia	5	sierpnia	2015	r.	o	nieodpłatnej	pomocy	prawnej,	
nieodpłatnym	poradnictwie	obywatelskim	oraz	edukacji	prawnej	(Dz.	U.	z	
2017r.,	poz.2030	z	późn.	zm.),	na	terenie	powiatu	grajewskiego	uruchomiono	
2	Punkty	Nieodpłatnej	Pomocy	Prawnej	tj.:

1. Punkt w Grajewie	zlokalizowany	w		budynku	Powiatowego	
Centrum	Pomocy	Rodzinie,	 
Wojska	Polskiego	74	C	obsługiwany	przez	prawników	wyłonionych	przez	
Okręgowe	Rady	Adwokatów	i	Radców	Prawnych,	czynny	od	poniedziałku	
do	piątku	(za	wyjątkiem	dni	ustawowo	wolnych	od	pracy)	w	godzinach	8.00-
12.00.

2. Punkt mobilny	(po	jednym	dniu	w	tygodniu	na	terenie	każdej	
gminy	za	wyjątkiem	dni 
ustawowo	wolnych	od	pracy);	obsługują	prawnicy	wyłonieni	przez	Fundację	
Honeste 
					Vivere	z	siedzibą	w	Warszawie	oraz	Fundację	Togatus		Pro	Bono	z	
siedzibą	w	Olsztynie:

•	 poniedziałek,	w	budynku	Urzędu	Gminy	w	Radziłowie,	Plac	
500-lecia	14,	19-213			Radziłów,	w	godzinach	8.00	-12.00,

•	 wtorek,	w	budynku	Zespołu	Szkół	im.	Marszałka	Józefa	
Piłsudskiego	w	Szczuczynie,		ul.	Szczuki	1,	19-230		Szczuczyn,	w	godzinach	
8.00	-12.00,

•	 środa	w		budynku	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Rudzie	gm.	
Grajewo,	ul.Szkolna1,	w	godzinach	10.00	-14.00,

•	 czwartek	w	budynku	Urzędu	Miasta	w	Rajgrodzie,	ul.	Warszawska	
32,	19-206	Rajgród,	w	godzinach	8.00	-12.00,

•	 piątek	w	budynku	Szkoły	Podstawowej	w	Wąsoszu,	ul.	Piaskowa	
1,	19-222	Wąsosz,		w	godzinach	8.00	-12.00.

Z	nieodpłatnej	pomocy	prawnej	mogą	skorzystać	osoby,	które		spełniają	
warunki	określone	w	w/w	ustawie.	Zgodnie	z	ustawą		nieodpłatna	pomoc	
prawna	przysługuje	osobie:

•	 której	w	okresie	12	miesięcy	poprzedzających	zwrócenie	się	o	
udzielenie	nieodpłatnej	pomocy	prawnej	zostało	przyznane	świadczenie	z	
pomocy	społecznej	na	podstawie	ustawy	z	dnia	12	marca	2004	r.	o	pomocy	
społecznej	(Dz.	U.	z	2015	r.	poz.	163,	z	późn.	zm.)	i	wobec	której	w	tym	
okresie	nie	wydano	decyzji	o	zwrocie	nienależnie	pobranego	oświadczenia	
lub

•	 która	posiada	ważną	Kartę	Dużej	Rodziny,	o	której	mowa	w	
ustawie	z	dnia	5	grudnia	2014	r.	o	Karcie	Dużej	Rodziny	(Dz.	U.	poz.	1863),	
lub

•	 która	uzyskała	zaświadczenie,	o	którym	mowa	w	ustawie	z	dnia	24	
stycznia	1991	r.	 
o	kombatantach	oraz	niektórych	osobach	będących	ofiarami	represji	
wojennych	i	okresu	powojennego	(Dz.	U.	z	2014	r.	poz.	1206	oraz	z	2015	r.	
poz.	693),	lub

•	 która	posiada	ważną	legitymację	weterana	albo	legitymację	
weterana	poszkodowanego, 
o	których	mowa	w	ustawie	z	dnia	19	sierpnia	2011	r.	o	weteranach	działań	
poza	granicami	państwa	(Dz.	U.	Nr	205,	poz.	1203),	lub

•	 która	nie	ukończyła	26	lat,	lub

•	 która	ukończyła	65	lat,	lub

•	 która	w	wyniku	wystąpienia	klęski	żywiołowej,	katastrofy	
naturalnej	lub	awarii	technicznej	znalazła	się	w	sytuacji	zagrożenia	lub	
poniosła	straty.

•	 kobietom	w	ciąży,

•	 osobie,	która	złoży	pisemne	oświadczenie,	że	nie	jest	w	stanie	
ponieść	kosztów	odpłatnej	wizyty	u	prawnika.

Informujemy,	że	od	1	stycznia	2019	r.	udzielanie	nieodpłatnej	pomocy	
prawnej	lub	świadczenie	nieodpłatnego	poradnictwa	obywatelskiego	na	
terenie	Powiatu	Grajewskiego	odbywa	się	według	kolejności	zgłoszeń,	po	
umówieniu	terminu	wizyty	drogą	telefoniczną	pod	numerem	telefonu:	(86)  
273 84 60.

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie (oprócz świąt i innych dni 
wolnych od pracy) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w 
Grajewie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Z	ważnych	powodów	dopuszcza	się	ustalenie	innej	kolejności	udzielania	
nieodpłatnej	pomocy	prawnej.

ZAKRES UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

			Zgodnie	z	nowelizacją	ustawy	o	nieodpłatnej	pomocy	prawnej	oraz	
edukacji	prawnej	nieodpłatna	pomoc	prawna	obejmuje:

1. poinformowanie	osoby	fizycznej	o	obowiązującym	
stanie	prawnym	oraz	przysługujących	jej	uprawnieniach	lub	
spoczywających	na	niej	obowiązkach,	w	tym	w	związku	z	toczącym	się	
postępowaniem	przygotowawczym,	administracyjnym,	sądowym	lub	
sądowoadministracyjnym	lub

2. wskazanie	osobie	uprawnionej	sposobu	rozwiązania	jej	problemu	
prawnego, lub

3. sporządzenie	projektu	pisma	w	sprawach,	o	których	mowa	w	
pkt	1	i	2,	z	wyłączeniem	pism	procesowych	w	toczącym	się	postępowaniu	
przygotowawczym	lub	sądowym	i	pism	w	toczącym	się	postępowaniu	
sądowoadministracyjnym,	lub

4. sporządzenie	projektu	pisma	o	zwolnienie	od	kosztów	sądowych	
lub	ustanowienie	pełnomocnika	z	urzędu	w	postępowaniu	sądowym	lub	
ustanowienie	adwokata,	radcy	prawnego,	doradcy	podatkowego	lub	rzecznika	
patentowego	w	postępowaniu	sądowoadministracyjnym	oraz	poinformowanie	
o	kosztach	postępowania	i	ryzyku	finansowym	związanym	ze	skierowaniem	
sprawy	na	drogę	sądową.

			Nieodpłatna	pomoc	prawna	nie	obejmuje	spraw	związanych	z	
prowadzeniem	działalności	gospodarczej,		z	wyjątkiem	przygotowania	do	
rozpoczęcia	tej	działalności.
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WBREW	PRAWOM	FIZYKI

	 W	państwie	prawa,	gdzie	prawo	i	urzędy	stoją	na	straży	dbania	
o	dobro	człowieka	i	obywatela,	wydawać	by	się	mogło,	że	wszystko	jest	
w	porządku.		Tam	gdzie	wszyscy	dbają	o	wszystkich	i	o	wszystko,	nie	
zawsze	wszystko	jest	do	końca…
Problem	 jest	 w	 tym,	 że	 nie	 ma	 takiej	 idei,	 której	 nie	 można	 by	
wypaczyć.	Dowcipnie,	 za	 Ferdynandem	Kiepskim	można	 powiedzie,	
że	„są	sprawy,	co	się	fi	zjologom	nie	śniły”.	W	czasach,	kiedy	uczyłem	
się	w	szkołach,	modne	było	powiedzenie:	„Ucz	się	ucz	-	bo	nauka	to	
potęgi	klucz”	oraz	„Nauką	i	pracą	ludzie	się	bogacą”.	Dziś	widać,	że	
nawet	nauczyciele	w	to	nie	wierzą,	choć	tak	uczą	uczniów	-	to	sami	w	
to	nie	wierzą.	Marzenia,	plany	i	pomysły	można	realizować	nie	tylko	
za	 pomocą	 wiedzy,	 dobrego	 wykształcenia,	 nabytych	 umiejętności	
i	dobrej	pracy,	ale	dzięki	pozbawianiu	marzeń	 i	planów	np.	uczniów,	
których	uczyli.	Dzięki	strajkom	para	poszła	w	gwizdek,	a	nie	w		turbiny	
machiny.	 Nauczyciele	 dali	 przykład,	 że	 dzięki	 strajkom	 można	 się	
wzbogacić,	przynajmniej	mieli	taki	zamiar.	Na	podwyżkach	mogli	się	
więc	i	wzbogacić	tacy,	co	o	nich	można	powiedzieć,	bo	to	taki	„głąb,	co	
nie	umie	ani	w	ząb”.
	 Do	czasów	Kopernika	rację	mieli	uczeni,	co	twierdzili	iż	to	
Słońce	obraca	 się	wokół	Ziemi.	Kopernik	wskazał,	 że	 jest	odwrotnie	
i	to	była	jego	racja.	Niewykluczone,	że	za	jakiś	czas	odkryta	zostanie	
inna	prawda	 i	 będziemy	mieli	 nową	 rację.	 	Gdyby	Polska	 po	wojnie	
otrzymała	od	Niemiec	kontrybucję	 i	 reparacje	-	 to	spadkobiercy	ofi	ar	
inaczej	 by	 widzieli	 zło.	 Byłby	 to	 skok	 w	 przepaść,	 ale	 z	 użyciem	
spadochronu.	Każdy	kij	ma	dwa	końce,	a	moneta…	Moneta	ma	rewers,	
awers	i	rand!	Nawet	śmierć	nie	jest	jednoznaczna	-	jest	przecież	końcem	
i	zarazem	początkiem.
	 W	przyrodzie	 też	nie	ma	 jednoznaczności.	 Jedno	 i	 to	 samo	
może	 leczyć	 i	 kaleczyć,	 może	 truć	 i	 ratować	 życie.	 Problem	 jest	
w	 sposobie	 użycia	 i	 proporcjach.	 Podobnie	 z	 wszystkimi	 ludzkimi	
wynalazkami	 -	 mogą	 na	 ułatwiać	 życie,	 a	 mogą	 i	 skutecznie	 życie	
odbierać.	Począwszy	od	zaostrzonego	kija	po	nowoczesne	komputery.	
Problem	stary	 jak	 świat,	 a	w	zasadzie,	 jak	człowieka	na	 tym	świecie	
kombinowanie.	 Koło,	 łuk	 czy	 nóż	 nie	 zostały	wynalezione	 po	 to	 by	
zabijać.	Alkohol	 nie	 został	 wykonany	 po	 to	 by	 zniewalać,	 niszczyć	
zdrowie	i	życie	ludzi.	Problem	jest	w	naszym	umyśle	i	intencjach,	jakie	
mamy	względem	drugiego		człowieka.
	 Nie	 zawsze	 to	 co	 wskazuje	 nam	 nauka	 jest	 jednoznaczne	
i	 pewne.	 Najdoskonalsza	 rasa	 ludzi,	 czysty	 aryjczyk	 -	 skoro	 taki	
doskonały,	to	powinien	wygrać	II	wojnę	światową.	Dwoje	wspaniałych,	
zdrowych	ludzi:	kobieta	i	mężczyzna	-	powinni	zawsze	mieć	idealnie	
zdrowe	 dzieci.	 Dorodne	 ziarno	 rzucone	 w	 glebę	 -	 powinno	 zawsze	
wydać	plon	obfi	ty…	Czy	tak	zawsze	jest?

Mitohondrium

iSwimiRun Rajgród Mistrzostwa Podlasia i 
Mazur

Czekamy na Was! ➡ Rajgród 06.07.2019
W pierwszą sobotę lipca w 
Rajgrodzie po raz pierwszy 
będą miały miejsce mistrzo-
stwa Podlasia i Mazur w pły-
waniu na wodach otwartych 
oraz bieganiu po pięknych 
okolicach Gminy Rajgród.

Mistrzostwa „iSwim iRun” w 
pływaniu na wodach otwar-
tych zostanie rozegrany na 
dystansach: 

Maraton pływacki open 
water o puchar Warmii i 
Mazur 
- open water 1500m pływanie 
- open water 5000m pływa-
nie – klasyfi kacja Pucharu 

Warmii i Mazur – MASTERS 

 oraz pływaniu i bieganiu „Aquathlon”: 
- 500m pływania + 6km biegu 
- 750m pływania + 9km biegu 
- 1500m pływania + 12km biegu 
- Sztafeta iSwim iRun 1500m pływania + 12km biegu
 
link do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/event/3740.html
 
strona www: http://www.iswimirun.pl/
 
Serdecznie Zapraszamy!!!
Organizator: 
Stowarzyszenie ISWIM
ul. Wierzbowa 3
Białystok
email: biuro@iswimirun.pl

SPORT	W	GMINIE	RAJGRÓD
V	Gminny	Turniej	Piłki	Nożnej

	 W	środę,	1	maja	2019	r.,	na	boisku	przy	Szkole	Podstawowej	
w	Rajgrodzie	odbył	się		 V	 Gminny	 Turniej	 Piłki	 Nożnej.	 Do	
sportowej	 rywalizacji	 przystąpiło	 5	 drużyn.	 System	 gry:	 każdy	 z	

każdym	2	x	8	minut.	Sędzia	główny:	Andrzej	Graczewski.

Klasyfi	kacja	końcowa:

1 - Jegrznia Rajgród

2	–	Pisanica

3	–	Woźnawieś

3	–	FC	Grać	się	nie	chce
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Finał Woj. Podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w LA

Mistrzostwo	województwa	i	brązowy	medal	w	
lekkiej	atletyce!

 W	 rozegranym	 25	 maja	 2019	 r.	 w	 Białymstoku	 Finale	
Województwa	 Podlaskiego	 Igrzysk	 Młodzieży	 Szkolnej	 w	
Lekkiej	 Atletyce	 świetnie	 spisali	 się	 uczniowie	 Zespołu	 Szkolno	 –	
Przedszkolnego	w	Rajgrodzie,	którzy	wywalczyli	dwa	medale.

	 W	biegu	na	600	m	I	miejsce	zajął	Bartosz	Jurak,	a	w	konkurencji	
rzutu	 oszczepem	 III	 miejsce	 wywalczyła	 Joanna	 Jankowska.	 Na	 IV	
miejscach	w	rzucie	dyskiem	i	rzucie	oszczepem	uplasował	się	Dawid	
Wołyniec,	V	miejsce	w	konkurencji	 rzutu	dyskiem	zajęła	Aleksandra	
Rusiak,	VII	miejsce	w	biegu	na	100	m	zajął	Hubert	Litwinko	natomiast	

IX	miejsce	w	rzucie	dyskiem	zajął	Łukasz	Pogorzelski.

W	klasyfikacji	drużynowej	chłopców	szkoła	uplasowała	się	na	wysokim	
IX	miejscu	wśród	58	szkół	startujących	w	finałowych	zawodach.

Andrzej Graczewski

Finał Województwa Podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w LA

4	–	Fuentes

Nagrody	indywidualne:

Najlepszy	Bramkarz	–	Adrian	Piotrowski	(FC	Grać	się	nie	chce)

Najlepszy	Zawodnik		–	Grzegorz	Cebeliński	(Jegrznia	Rajgród)

Król	Strzelców	–		Karol	Piętko	(Pisanica)

	 Pogoda	dopisała,	 turniej	odbył	 się	w	przyjaznej	 i	 życzliwej	
atmosferze,	 zawodnicy	 darzyli	 się	 wzajemnym	 szacunkiem	 oraz	
przestrzegali	zasad	fair	play.

Imprezę	podsumował	oraz	wręczył	nagrody	Burmistrz	Rajgrodu	–	Pan	
Ireneusz	Gliniecki.

Organizatorzy	turnieju

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 
NADLEŚNICTWA RAJGRÓD

 Działalność	 edukacyjna	 Nadleśnictwa	 Rajgród	 ma	 na	 celu	
propagowanie	wśród	społeczeństwa	wiedzy	o	lesie	i	pracy	leśników,	
jak	 również	 kształtowanie	 odpowiednich	 postaw	 w	 obcowaniu	 z	
przyrodą.

	Realizowana	jest	poprzez:

-	spotkania	z	dziećmi	i	młodzieżą	w	szkołach,	ośrodkach	i	obozach	
harcerskich,	jak	również	na	terenie	Nadleśnictwa;

-	organizację	konkursów	plastycznych,	literackich,	fotograficznych,	
wiedzowych;

-	organizację	zawodów	sportowych	i	hippicznych;

-	 udział	 i	 współorganizację	 akcji	 proekologicznych	 („Pomóżmy	
Kasztanowcom”,	„Sprzątanie	Świata”,	„Święto	drzewa”	i	inne).

	 Placówki	 korzystające	 z	 naszej	 oferty	 edukacyjnej	
zobligowane	 są	 do	 zapoznania	 się	 z	 „Regulaminem	 uczestnictwa	
w	 zajęciach	 z	 edukacji	 leśnej	 na	 terenie	 Nadleśnictwa	 Rajgród”.	
Warunkiem	przeprowadzenia	zajęc	jest	przekazanie	do	nadleśnictwa	
podpisanego	„Oświadczenia	o	akceptacji	Regulaminu”.

	 Regulamin,	 wzór	 zgłoszenia	 oraz	 oświadczenia	
(dotyczącego	konkretnego	spotkania)	dostępne	do	pobrania	poniżej.	
By	 zorganizować	 zajęcia	 edukacyjne	 w	 Nadleśnictwie	 Rajgród	
zainteresowanych	prosimy	o	kontakt

 (rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl, tel. 86 272 32 68).

	 Mamy	nadzieję,	że	nasza	współpraca	będzie	nadal	owocna,	
a	przy	tym	miła	i	bezpieczna.

Marcin	Krzynówek
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Jesteśmy dla Rajgrodzkiego

 W	dniu	2	maja	2019	r.,	pomimo	niesprzyjającej	pogody,	
odbyła	się	akcja	sprzątania	brzegu	Jeziora	Rajgrodzkiego.

W	 akcji	 pn.	 „Jesteśmy	 dla	 Rajgrodzkiego”	 udział	 wzięli	 między	
innymi	 członkowie	 Stowarzyszenia	 Rowerowego	 RajTeam,	
członkowie	 Młodzieżowej	 Drużyny	 Pożarniczej	 przy	 OSP	 w	
Rajgrodzie	oraz	strażacy	z	OSP	w	Rajgrodzie.	Łącznie	sprzątnięto	
około	1	kilometra	odcinka	brzegu	zbierając	około	pół	tony	śmieci.	
Podczas	 zbierania	 odpadów	 zadbano	 o	 prawidłową	 segregację.	
Każdy	 z	 uczestników	 otrzymał	 kolorowe	 worki,	 do	 których	
oddzielnie	 wrzucano	 szkło,	 plastik,	 	 metal.	 Wśród	 usuniętych	
odpadów	 znalazło	 się	 wiele	 opon	 samochodowych	 oraz	 zużyty	

sprzęt	elektroniczny.

	 Po	 zakończonej	 akcji	 odbyło	 się	 wspólne	 ognisko	 z	
pieczeniem	kiełbasek.

	Pomimo,	że	brzeg	jeziora	jest	terenem	ogólnodostępnym,	nie	należy	
traktować	go	tak	jakby	nie	należał	do	nikogo.	Tak	samo	nie	wolno	go	

zaśmiecać,	podobnie	jak	ulicy	czy	chodnika	ulicznego.	Nie	należy	
ignorować	 sytuacji,	 kiedy	 widzimy,	 że	 ktoś	 próbuje	 pozostawić	
śmieci	w	niedozwolonym	miejscu.	Takie	zwrócenie	uwagi	osobom	
zaśmiecającym	nasze	otoczenie	pozwoli	 na	wyrobienie	 zdrowych	

nawyków	 dbania	 o	 środowisko	wśród	 całego	 społeczeństwa	 oraz	
wspólnej	odpowiedzialności	za	to,	co	się	dzieje	wokół	nas.

	 Serdecznie	dziękujemy!

Anna	Gaińska

Reprezentacja	Gminy	Rajgród	na	XX	
Biebrzańskich	Targach

 Reprezentacja	 Gminy	 Rajgród	 po	 raz	 kolejny	 wzięła	
udział	w	Biebrzańskich	Targach	Twórczości	i	Sztuki	Ludowej	„Sto	
pomysłów	dla	Biebrzy”.	Jest	to	impreza	cykliczna	odbywająca	się	
co	roku	w	długi	weekend	majowy.

	 Zainteresowani,	 pod	 naszym	namiotem,	mogli	 otrzymać	
materiały	 promocyjne	 gminy,	 wydawnictwa,	 ulotki,	 mapy,	
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Burmistrz I. Gliniecki wita gości

kalendarze.	 Dodatkowo	 gminę	 wspierały	 reprezentantki	 Koła	
Gospodyń	Wiejskich	w	Pieńczykowie	oraz	Klubu	Nowoczesnej	Pani	
Domu	„Rajgrodzkie	Babeczki”	działającego	przy	Domu	Kultury	w	
Rajgrodzie.	Panie	przygotowały	pyszne	domowe	przysmaki	m.in.	
kartacze,	 chleby,	 smalczyk,	 pasztet,	 krokiety	 z	 kaczki,	 rogaliki,	

ciasteczka	amoniaczki,	sernik,	drożdżówkę.	Dodatkowo	zziębnięci	
zwiedzający	mogli	poczęstować	się	gorącą	kawą	i	herbatą.

	 Mimo,	iż	pogoda	nie	dopisała,	stoisko	gminy	cieszyło	się	
dużym	zainteresowaniem	zwiedzających.		

	 Dziękujemy	 wszystkim	 Paniom	 za	 zaangażowanie	 oraz	
godne	reprezentowanie	naszej	gminy!

Natalia	Pogorzelska	

WIEŚCI	Z	BIBLIOTEKI
Dzień	Biblioteki	i	Bibliotekarza	jest	ważny!

 8	 maja	 to	 jest	 dzień	 kiedy	 w	 Polsce	 obchodzimy	 Dzień	
Bibliotek	i	Bibliotekarza.	Biblioteka	nie	jest	to	tylko	zwykłe	miejsce	do	
wypożyczania	książek.	Dzieje	się	w	niej	mnóstwo	ciekawych	wydarzeń:	
warsztaty,	 wystawy,	 konkursy,	 spotkania	 z	 autorami,	 ogólnopolskie	
akcje	promujące	książkę	i	czytelnictwo	i	wiele	innych	innowacyjnych	
przedsięwzięć.	 Bibliotekarze	 to	 szczególna	 grupa	 zawodowa,	 dla	
której	 jest	 jasne,	 że	muszą	pogłębiać	 swoją	wiedzę.	Podejmują	nowe	
wyzwania,	co	jest	doskonałym	narzędziem	rozwoju	osobistego.	Dzięki	
problemom,	 z	 którymi	 muszą	 się	 borykać,	 i	 niełatwym	 relacjom	 z	
wymagającymi	 klientami	 poszerzają	 repertuar	 możliwych	 reakcji,	
umiejętności,	 idei.	Myślą	 konstruktywnie	 i	 efektywnie	 przekształcają	

przemyślenia	w	konkretne	zadania	do	wykonania.	
	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Rajgrodzie	 również	 uczestniczy	
od	 pierwszych	 edycji	w	wielu	 yklicznych	 ogólnopolskich	 projektach	
i	akcjach	czytelniczych,	takich	jak	np.	„Noc	Bibliotek”,	„Cała	Polska	
czyta	 dzieciom”,	 „Mała	 książka-	 Wielki	 Człowiek”,	 „Narodowe	
Czytanie”,	„Analiza	Funkcjonowania	Bibliotek”,	Kultura	Na	Widoku”,	
„Zakup	nowości	wydawniczych	do	bibliotek	publicznych”,	„Na	dobry	
początek”,	„Równać	szanse”,	„Academica”.
	 Trudno	 opisać	 szczegółowo	wszystkie	 pola	 działania,	 jakie	
wiążą	 się	 z	 funkcjonowaniem	 rajgrodzkiej	 biblioteki.	 Dla	mnie	 jako	
osoby	zarządzającej	ważne	jest	skupienie	wokół	siebie	ludzi	(począwszy	
od	młodzieży,	po	 seniorów),	którzy	wesprą	umiejętnościami,	wiedzą,	
talentami,	poświęconym	czasem	działania	biblioteki,	Ważnym	aspektem	
jest	poznanie	potrzeb	i	oczekiwań	środowiska	lokalnego,	korzystanie	z	
jego	zasobów	oraz	poszukiwanie	wszelkich	nowości	i	udostępnianie	im	
swoim	użytkownikom.	Podsumowując,	chciałabym	życzyć	wszystkim-	
i	tym	najstarszym	i	najmłodszym	czytelnikom,	tym	z	długim	stażem	i	
tym	początkującym-	wspaniałych	lektur	i	mocnego	„zaczytania	się”.
Anna Arciszewska
W teatrze
	 19	 maja	 grupa	 uczestników	 projektu	 Na	 dobry	 początek	
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wyruszyła	autokarem	na	wycieczkę	do	Białostockiego	Teatru	Lalek	na	
spektakl	pt.	 „	Spotkanie	 z	Panem	Brzuchatkiem”.	Ciepła	opowieść	o	
sympatycznym	 Panu	Brzuchatku,	 zamieszkującym	wielki,	 niezwykły	
dom	sprawiła	najmłodszym	wiele	radości	i	zaciekawienia.	Najbardziej	
spodobała	się	im	piwnica,	w	której	mogli	zobaczyć	gryzonia.	Aktorzy	
zapraszali	młodych	widzów	do	wspólnej	zabawy	i	kreowania	bajkowego	
świata.	 Dzieci	 mogły	 zadecydować	 o	 losach	 brzuchatego	 bohatera	 i	
pomóc mu w odnalezieniu zguby.
	 Wszyscy	pełni	wrażeń	wrócili	do	Rajgrodu.
Wyjazd	 do	 teatru	 został	 dofinansowany	 przez	 Fundację	 BGK	 w	
programie	Na	dobry	początek.	

„Teatr	na	książce”	w	ramach	programu	Równać	szanse
	 Kolejne	 spotkanie	 młodzieży	 w	 ramach	 programu	 Równać	

szanse	za	nami.	Mamy	już	prawie	scenariusz	naszej	sztuki	kukiełkowej.	
Jak	twierdzą	młodzi,	wcale	to	nie	było	takie	trudne.	Kto	wie	jaki	jeszcze	
drzemie	w	nich	potencjał?	Żeby	odegrać	jak	najprawdziwszych	postaci,	
trzeba	wielu	 prób.	 Znajomość	 tekstu	 to	 podstawa,	 ale	wypowiedzieć	
go	 z	 wyrażeniem	 emocji,	 to	 już	 trudniejsza	 sztuka.	 Młodzież	
uczy	 się	 tego	 pod	 czujnym	 okiem	 seniorów	 z	 Klubu	 Stokrotka.	 
P.	 Wojciech,	 p.	 Małgosia	 i	 p.	 Irenka	 dzielnie	 instruują	 młodych	 w	
prawidłowej	 dykcji,	 w	 elokwentnej	 mowie	 i	 rozumieniu	 czytanego	
tekstu.
	 P.	Asia	 również	młodzieży	podpowiada	 jak	opanować	dane	
kwestie,	radzić	sobie	ze	stresem,	bo	przecież	ze	sceną	jest	za	pan	brat.
	 Przed	nami	 jeszcze	dużo	pracy.....ale	dzięki	 zaangażowaniu	
nas	wszystkich	poradzimy	i	sztukę	wystawiamy	

`Tegoroczna	 akcja	 Noc	 Bibliotek	 2019	 odbędzie	 się	 w	 nowym,	
jesiennym	 terminie-	 w	 sobotę	 5	 października	 2019r.	 pod	 hasłem	
„Znajdźmy	wspólny	język”.	My	już	dokonaliśmy	rejestracji	i	dostaliśmy	
potwierdzenie	 przyjęcia	 do	 akcji.	 Noc	 Bibliotek	 to	 wielkie	 święto	
biblioteki	i	czytania.	Zarezerwuj	już	dziś	w	kalendarzu	5	października,	
bo	nie	może	Ciebie	zabraknąć.	Wzorem	lat	ubiegłych	przygotowujemy	
atrakcje	na	 ten	dzień/	noc	dzieciom	 i	młodzieży.	Myślimy	 również	o	
dorosłych	;)

Anna Arciszewska

	 28	maja	 br.	 grupa	 projektowiczów	 z	 Równać	 szanse	miała	
możliwość	 wyjazdu	 do	 Białostockiego	 Teatru	 Lalek	 na	 spektakl	
o	 Czerwonym	 Kapturku.	 Nie	 obyło	 się	 bez	 śmiechu,	 dramaturgi	 i	
kontrowersji.	 Zostaliśmy	 sprowokowani	 do	 współuczestniczenia	
zabawy	 teatralnej.	 Po	 udanym	 spektaklu	 odbyły	 się	 warsztaty	
wprowadzające	 o	 starożytnym	 teatrze.	 Dowiedzieliśmy	 się	 dużo	
nowych	rzeczy,	poznaliśmy	kulisy	i	lalki,	które	występowały	niegdyś	w	
teatrze.	Wyjazd	uważamy	za	udany	i	myślimy	nad	kolejnym...

Maksymilian Arciszewski

KOCHAM	CIĘ	MAMO
 Jest	 tylko	 jedna	 istota,	pamiętaj,	która	ci	krew	swą	odda	
do	ostatka	 jedno	 jest	 słowo	 tak	wielkie,	 tak	święte,	 tak	 jedyne	na	
świecie,	to	–	MATKA.	/A.	Rudowcowa	/

	 Dnia	29	maja	br.	z	okazji	minionego	Dnia	Matki	uczniowie	
klas	 I-VI	 Zespołu	 Szkolno	 –	 Przedszkolnego	 w	 Rajgrodzie	 z	

wychowawcami	przygotowali	program	artystyczny.	Jako	pierwsze	
zaprezentowały	 się	 dzieci	 z	 klas	 I-III.	 W	 krótkim	 programie	
artystycznym	 każde	 dziecko	 miało	 okazję	 wyrazić	 mamie	 swoją	
miłość	 i	 wdzięczność.	 Następnie	 swój	 montaż	 słowno-muzyczny	
rozpoczęły	klasy	IV-VI.	Uczniowie	śpiewali,	recytowali	i	tańczyli.	
Wszystkim	 spodobał	 się	 występ	 Urszuli	 Dylewskiej	 i	 Marcina	
Zielińskiego,	którzy	zatańczyli	walca	angielskiego,	 tango,	cza-czę	
i	 sambę.	 Klasa	 II	 z	 wielkim	 rozmachem	 zatańczyła	 krakowiaka.	
Uczniowie	 swoje	 mamy	 przyjęli	 ciastem	 i	 kawą.	 Niespodzianką	
było	wręczenie	 przez	 każde	 dziecko	 swojej	mamie	 piernikowego	
serca	lub	kwiatka	z	życzeniami	w	laurce.	Mamy	z	prezentów	były	
zadowolone.	 Nie	 obyło	 się	 bez	 wzruszeń,	 gdyż	 niejednej	 mamie	
popłynęła	łza	radości	po	policzku,	patrząc	na	występ	syna	czy	córki.

Teresa	Stryjecka

Doposażenie	kolejnych	pracowni
	Szkoły	Podstawowej

Zakup	pomocy	dydaktycznych	do	języka	angielskiego	i	kabiny	in-
tegracji	sensorycznej	z	wyposażeniem	to	kolejne	zakupy	na	potrze-
by	Szkoły	Podstawowej	w	Rajgrodzie	dokonane	 ramach	projektu	
Szkoła	w	Rajgrodzie	–	szkołą	kompetencji	kluczowych”,
Działania 3.1, Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmoc-
nienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 
zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompe-
tencji kluczowych.
Wartość	zakupów	sfinansowanych	z	projektu	wynosi	12	355,51	zł.
Warto	dodać,	że	w	szkole	w	roku	szkolnym	2018/2019	prowadzone	
są	zajęcia	rozwijające	zainteresowania	uczniów,	zajęcia	dydaktycz-
no-wyrównawcze,	korekcyjno-kompensacyjne,	logopedyczne,	gim-
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nastki	korekcyjnej,	rewalidacyjne	i	rewalidacyjno-wychowawcze.
Zajęcia	z	projektu	zaplanowano	do	końca	roku	szkolnego	2019/2020.

Arkadiusz	Klimaszewski

MAMA, TATA, JA I @
	 Piknik	 rodzinny	 „Mama,	 tata,	 ja	 i	@”odbył	 się	 16	maja	
2019	 r.	 w	 Rydzewie.	 Burmistrz	 Rajgrodu	 -	 Ireneusz	 Gliniecki,	
przewodnicząca	 RR	 -	 Magdalena	 Gryczan,	 podkreślali	 rodzinny	
charakter	 tej	 imprezy	 i	 włączenie	 w	 jej	 obchody	 technologii	
informacyjnych.	 Zapoznaliśmy	 się	 z	 plakatami	 o	 tematyce:	
bezpieczeństwo	w	Internecie,	poruszanie	się	w	świecie	wirtualnym,	

nadawanie	 listów	 elektronicznych,	 czy	 z	 e-usługami.	 Pracownik	
UM	 w	 Rajgrodzie	 -	 Hubert	 Matysiewicz	 tłumaczył	 wszystko	 co	
związane	 jest	 z	 e-urzędem	 i	 e-usługami.	Nie	 zabrakło	 piosenek	 i	
życzeń	 dla	 Rodziców.	 Mamy	 wykonały	 polskie	 przeboje	 przy	
akompaniamencie akordeonu. Dzieci podczas gier, zabaw i 

tańców	mogły	wykorzystywać	umiejętności	 nabyte	podczas	 zajęć	
z	 programowania.	 Panie	 z	 Kół	 Gospodyń	 Wiejskich	 z	 Wólki	
Piotrowskiej	i	Rydzewa	wykonały	wiele	pyszności	na	piknik.	Część	
zajęć	 dotyczących	 programowania,	 e-usług	 i	 bezpieczeństwa	 w	
sieci	odbywały	się	w	trakcie	zajęć	lekcyjnych	i	w	świetlicy.

Obszar	1	programowanie	

a)	gry	i	zabawy	wykorzystujące	nabyte	wiadomości	i	umiejętności	z	
projektu	„Razem	odkrywamy	świat	programowania	-	szkolenie	dla	
nauczycieli i uczniów z podregionu suwalskiego”

b)wykonywanie	z	rodzicami	słodkich	pyszności

c)zajęcia	lekcyjne	i	w	świetlicy

Obszar	2	e-usługi

a)	spotkanie	z	pracownikiem	urzędu

b)zapoznanie	z	podstawowymi	informacjami	dotyczącymi	e-urzędu	
i	e-usług	dla	rodziców,	gości	i	kadry	pedagogicznej

c)uczniowie	 poznali	 na	 czym	 polegają	 e-usługi	 i	 jak	 można	 je	
wykorzystać	w	praktyce

obszar	3	bezoieczeństwo	w	sieci

a)	wykonanie	plakatów	przez	przedszkolaki	i	uczniów	klas	1-8

b)zajęcia	omawiające	bezpieczeństwo	w	świecie	wirtualnym	

c)wykorzystanie	stron	www	ukazujących	te	zagadnienie

obszar	4	jakosc	życia	–	kompetencje	cyfrowe

a)	wykorzystanie	platform	kulinarnych	do	wykonania	słodkości

b)	 wykorzystanie	 wcześniej	 nabytej	 wiedzy	 i	 umiejętności	 z	
programu MegaMisja

c)umiejętność	wykorzystania	wiedzy	w	poruszaniu	się	po	szeroko	
pojętym	świecie	wirtualnym:	listy,	zakupy,	bilety	do	kina,	telewizja,	
muzea 

Na	czym	polegała	ta	współpraca?

Zorganizowanie	pikniku	na	terenie	szkoły	to	wspólna	praca	i	wysiłek	
wielu	 osób,	 w	 tym	 kadry	 pedagogicznej,	 pracowników	 szkoły	 i	
uczniów.	UM	w	Rajgrodzie	-	przygotowanie	 informacji	od	strony	
e-urzędu,	 e-usług.	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	 to	 przygotowanie	
naszych	potraw	regionalnych.	Rodzice	to	nieoceniona	pomoc	przy	
organizacji	pikniku	i	działań	poprzedzających	ten	dzień.	Sponsorzy,	
którzy	ufundowali	nagrody	na	piknik.

www.sprydzewo.szkolna.net

Joanna	Maszczyk

wartość	dodana

Wiedza	 i	 konkretne	 umiejętności	 dla	 uczniów,	 rodziców,	 gości	 i	
pracowników	szkoły	m.in.:	na	temat	e-urzędu	i	e-usług,	kompetencji	
cyfrowych.

Dalsza	 współpraca	 z	 UM	 w	 Rajgrodzie,	 Kołami	 Gospodyń	
Wiejskich	w	Wólce	Piotrowskiej	i	Rydzewie.

Rozwijanie	 zainteresowań	 dzieci	 i	 uczniów	 klas	 1-8	 wszystkimi	
dziedzinami	 życia	 w	 których	 wykorzystywane	 są	 technologie	
informacyjne,	kompetencje	cyfrowe.	

Aktywne	włączanie	w	życie	szkoły	społeczności	lokalnej.	

Branie	 udział	 w	 programach	 i	 projektach	 związanych	 z	 szeroko	
pojętym	Internetem.
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	 W	 czwartek,	 2	
maja	 2019	 r.,	 odbył	 się	
jubileuszowy,	 25.	 Przegląd	
piosenki	 Religijnej	 i	
Patriotycznej.
(szerzej	 na	 ten	 temat	 w	
odrębnym	artykule)
	 W	niedzielę,	12	maja	
2019	 r.,	 podczas	 wszystkich	
Mszy	 św.	 homilię	 głosił	 dk.	
Janusz	Lisowski	z	Wyższego	
Seminarium Duchownego w 
Ełku.	 Podziękował	 również	
za	 modlitwę	 i	 wsparcie	
materialne	 uczelni,	 które	
systematycznie	 „płynie”	 z	
naszej	parafii.
	 W	 czwartek	 i	
piątek,	 16-17	 maja,	 strażacy	
z	 jednostek	 Ochotniczych	
Straży	 Pożarnych	
znajdujących	 się	 na	 terenie	
parafii,	 pozytywnie	 odpowiedzieli	 na	 apel	 ks.	 proboszcza	
Hieronima	 Mojżuka.	 Wykonano	 prace	 oczyszczające	 naszej	
świątyni	z	zewnątrz.	Dzięki	sprawności	strażaków	i	ich	sprzętowi	
(kościół	jest	bardzo	wysoki)	prace	przebiegły	sprawnie.	Za	udział	
w	 tym	 przedsięwzięciu	 na	 rzecz	 parafii	 rajgrodzki	 proboszcz	
serdecznie	podziękował	strażakom.

	 We	wtorek,	21	maja	2019	r.,	w	rajgrodzkiej	parafii	miała	
miejsce	 uroczystość	 bierzmowania.	 Sakramentu	 umocnienia	
Duchem	Świętym	grupie	młodzieży	(98)	z	naszej	parafii	udzielił	
ks.	dr	Jerzy	Mazur	-	Biskup	Ełcki.
	 W	 sobotę,	 25	 maja	 2019	 r.,	 grupa	 22	 dziewcząt	 i	
chłopców	 z	 rajgrodzkiej	 parafii	 przystąpiła	 do	 I	 Komuni	 Św.	
Uroczystość	 z	 udziałem	 miejscowych	 księży,	 katechetów	 i	
nauczycieli,	 a	 także	 -	 rodziców	 i	 rodziców	 chrzestnych	miała	
miejsce	w	odświętnie	udekorowanym	kościele.	

JUBILEUSZOWY	PRZEGLĄD
 Dnia	2	maja	2019	r.	w	Domu	Katolickim	im.	J.P.	II	„Barka”	
w	 Rajgrodzie	 odbył	 się	 XXV	 Przegląd	 Twórczości	 Artystycznej,	
Religijnej	 i	 Patriotycznej	 -	 „Moja	 Parafia	 w	 500-leciu”.	 Konkursy:	
wokalny,	plastyczny	i	recytatorski,	zostały	poprzedzone	Koncertem	w	
wykonaniu	osób	dorosłych,	w	którym	wykorzystano	muzykę	 i	 teksty	
twórców	 z	 naszej	 parafii.	 Najlepsi	 wykonawcy	 otrzymali	 nagrody	
ufundowane	 przez	 ks.	 proboszcza	 -	 Hieronima	 Mojżuka.	 Bardzo	
serdecznie	dziękujemy	wszystkim	uczestnikom.
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żona	

do 
męża	

Ludzie z pasją…
WIERSZE PANA 
JANA
 Jan	 Tarnacki	 urodził	
się	 w	 1948	 r.	 w	 Wąsoszu.	
Od	 1973	 r.	 mieszka	 w	
Rajgrodzie.	 Ukończył	 Studium	
Bibliotekarskie	 we	 Wrocławiu	
i	 polonistykę	 na	 Uniwersytecie	
Warszawskim.	 Debiutował	 w	
1968	 r.	 („Kontrasty”	 –	 KKMP	
Wrocław).	 Współzałożyciel	
„Rajgrodzkich	 Ech”	 (1990),	
prezes	 Towarzystwa	
Miłośników	 Rajgrodu	 od	 2014	
r.	Wiersze	 i	 utwory	 satyryczne	
publikowane	 były	 głównie	 na	
łamach	 naszego	 miesięcznika.	
Jest	 laureatem	 kilku	
ogólnopolskich	 konkursów	 literackich	 (kilku	 edycji	 białostockiej	
„Satyrbii”)	,	a	więc	w	kondensacji	humoru	i	dozowaniu	satyry	jest	
mistrzem.

	 Towarzystwo	Miłośników	Rajgrodu	wydało	pięć	
tomików	jego	poezji:
„Między	ustani	-	między	wierszami”	(1993);
-	„Księżyc	mojego	ojca”	(1996);
-	„Ta	ostatnia	dekada”	(2001);

-	„Myśli	umyślne”	(2004).
I	 ostatnio	 ukazał	 się	 najnowszy	 tomik	 poezji	 Jana	

Tarnackiego	„Refl	eksy	pomroczne”	(2018).	
Ponad	 sto	 fraszek,	 opatrzonych	 tytułami,	wzbogaconych	

zostało	dwudziestoma	rysunkami	autorstwa	Tomasa	Jaworowskiego,	
absolwenta	 	 liceum	 plastycznego.	 Poprzedni	 tomik	 zawiera	
kilkanaście	 rysunków	 wykonanych	 przez	 Dominikę	 i	 Justynę	
Tarnackie,	córek	Autora.		Owe	20	rysunków	w	najnowszym	tomiku	
przypisanych	 jest	 konkretnym	 fraszkom,	 również	 na	 okładce	
zamieszczono	rysunek	Pana	Tomasza,	zięcia	Jana	Tarnackiego.	W	
przyszłości	zaprezentujemy	jego	twórczość	na	łamach	„RE”.

	 Powróćmy	 teraz	 do	 tomiku	 „Refl	eksy	
pomroczne”.	Tomik	Autor	zadedykował	żonie	Halinie.	Wydany	w	
twardej	oprawie,	w	całości	na	papierze	kredowanym,	w	nakładzie	
1000 egz.
Na	 odwrocie	 okładki	 Autor	 nie	 omieszkał	 dodać	 swoistej	 dozy	
humoru:

Jestem sobie melanchochlik,

smętny magik od krotochwil.

Piszę takie krótkie fraszki,

żeby nie przemęczać czaszki,

bo jest ze mnie kawał lenia,

mało mam do powiedzenia

i by ludzi nie zanudzić,

bo okropnie kocham ludzi. 

	 Kolego	 Janku!	 Serdeczne	 gratulacje	 za	 kolejną	 dawkę	
intelektualnej	 rozrywki,	 która	 bawi	 i	 zarazem	 zmusza	 do	 czegoś	
więcej	 niż	 tylko	 sprinterskie	 połykanie	 kolejnych	 strof.	 Sądzę,	 a	
w	 tym	 osądzie	 nie	 jestem	 odosobniony,	 że	 na	 kolejny	 tomik	 nie	
będziemy	czekać	aż	piętnaście	lat.

DENOMINACJA

Miał	honor	dziad	i	ojciec,

ale	ty	nie	wariuj:

dziś	nie	honor	się	liczy

tylko	honorarium.

NIE	DLA	SYZYFA

Nie	dla	Syzyfa

ulgowa	taryfa.
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IDEAŁ

Przykładna	
rada

się	
przykłada.

Janusz	Sobolewski

IDEAŁ

Przykładna	żona	rada

do	męża	się	przykłada.

SZEWC	BEZ	BUTÓW

A	ja	wcale	się	nie	dziwię,

że	szewc	czasem	chodzi	bosy:

jak	się	w	butach	tkwi	po	uszy,	

to	się	w	końcu	ma	ich	dosyć.

EWOLUCJA

Myślał	neandertalczyk

skąd	wziąć	więcej	mięsa.

I	z	tego	myślenia

mamy homo sapiensa. Janusz	Sobolewski

JAN TARNACKI

REFLEKSY 
POMROCZNE

Jestem sobie melanchochlik,
smętny magik od krotochwil.
Piszę takie krótkie fraszki,
żeby nie przemęczać czaszki,
bo jest ze mnie kawał lenia,
mało mam do powiedzenia
i by ludzi nie zanudzić,
bo okropnie kocham ludzi. 

ISBN: 978-83-88371-84-4
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Samotny starzec

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA 
MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU
 W	 dniu	 31	 maja	 2019	 r.	 w	 świetlicy	 rajgrodzkiego	 Domu	
Kultury	odbyło	 się	doroczne	Walne	Zebranie	 członków	Towarzystwa	
Miłośników	Rajgrodu.	Miało	ono	charakter	sprawozdawczy.	Na	wstępie	
przybyłych	powitał	prezes	Jan	Tarnacki.	Zebrani	protokolantem	wybrali	
sekretarza	Krzysztofa	Kalinowskiego,	 a	 przewodniczącym	 zebrania	 -	
red.	Janusza	Sobolewskiego.
	 Sprawozdanie	z	działalności	TMR	za	2018	r.	odczytała	dyr.	
Maria	Fliszewska.	Przewodniczący	J.	Sobolewski	omówił	działalność	
wydawniczą	 i	 inne	 aktywności	 naszego	 stowarzyszenia,	 związane	 z	
100.	rocznicą	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	Zwrócił	uwagę,	
że	 z	 zamierzonych	dwóch	 renowacji	 starych	nagrobków	powstańców	
wykonano	tylko	jedną.	Było	to	związane	z	niespodziewanym	zakresem	
prac,	 kiedy	 to	 po	 demontażu	 żeliwnego	 pomnika,	 znajdującego	 się	
na	 grobie	 Jana	Hińcza,	 okazało	 się,	 że	 stoi	 on	 na	 krypcie	 grobowej.	
Konieczna	była	konsultacja	archeologa	z	Warszawy,	co	wydłużyło	czas	
prac	 konserwatorskich.	 Odnowienia	 drugiego	 pomnika,	 Jana	 Eliasza	
Mościckiego,	konserwator	zabytków	-	Grzegorz	Arciszewski	dokona	w	
tym	roku.
	 Przewodniczący	 J.	 Sobolewski	 zwrócił	 uwagę	 na	 koszt	
wydawania	 „Rajgrodzkich	 Ech”.	 Od	 roku	 wychodzą	 w	 całości	 w	
pełnej	kolorystyce.	Sprzedawalność	naszego	pisma	spada,	ale	wzrasta	
zapotrzebowanie	 na	 egzemplarze	 nieodpłatne.	 Zebrani	 wnieśli	 kilka	
spostrzeżeń,	 które	 będą	 analizowane	 przez	 Zarząd	 TMR.	 Jednym	 z	
nich	 jest	 bezpłatne	 rozdawanie	 naszego	 miesięcznika,	 którego	 koszt	
wydania	-	 	 jednego	egzemplarza	wynosi	ok.	20	zł.	Padła	 też	sugestia	
symbolicznego	pobierania	odpłaty,	np.	1	zł	za	egzemplarz.	Jak	zwrócił	
uwagę	 przewodniczący	 zebrania,	 wydawanie	 „RE”	 jest	 możliwe	
dzięki	 dofinansowaniu	 przez	 miejscowy	 samorząd	 i	 finansowaniu	
zatrudnienia	 redaktora	 przez	 PFRON.	 Tylko	 z	 tych	 dwóch	 tytułów	
nasze	stowarzyszenie	na	wydawanie	„RE”	pozyskuje	rocznie	43800	zł..	
Ze	sprzedaży	„RE”	w	ciągu	roku	mamy	ok.	4	tys.	zł.	Brakującą	kwotę	
pozyskujemy	z	reklam,	tekstów	sponsorowanych	i	od	darczyńców	(1%	
od	 podatku).	Na	wydawanie	 naszego	 pisma	w	 pełnej	 kolorystyce,	w	
objętości	ok.	28	str.	w	jednym	egzemplarzu	potrzeba	rocznie	ok.	80	tys.	
zł
	 Skarbnik	Anna	Małgorzata	Więckowska	przedstawiła	wynik	
finansowy	 naszego	 stowarzyszenia	 za	 2018	 r.	 Przychody	 wyniosły	
123180,03	zł;	koszty	wyniosły	99238,61		zł;	wynik	Finansowy	za	2018	
r.	to	zysk	w	kwocie	23941,42	zł.	Zysk	ten	w	całości	przeznaczony	jest	
na	cele	statutowe.
Natomiast	prowadząca	księgi	rachunkowe,	księgowa	Izabella	Krupińska	
podała	szczegółowo	wpływy	i	wydatki	w	ub.	roku.
	 W	 głosowaniu	 jawnym	 zebrani	 podjęli	 dwie	 uchwały:	
Uchwałę	nr	1/2019	w	sprawie	przyjęcia	sprawozdania	merytorycznego	
i	Uchwałę	nr	2/2019	w	sprawie	przyjęcia	sprawozdania	finansowego	za	
2018	r.
	 Dyrektor	 rajgrodzkiego	 Domu	 Kultury	 -	 Maria	 Fliszewska	
przedstawiła	zebranym	program	tegorocznych	Dni	Rajgrodu.
	 Przewodniczący	 	 J.	 Sobolewski	 zaprezentował	 zebranym	
książki,	 jakie	ukazały	się	drukiem	w	poprzednim	roku,	a	zawartością	
materiału	obejmują	również	naszego	Miasteczka	i	okolic.	Są	to	ksiązki	
wydane	przez	inne	podmioty	niż	nasze	stowarzyszenie,	a	mianowicie:	
album	 „Rajgród.	 Cztery	 pory	 roku”	 wydany	 nakładem	 Urzędu	
Miejskiego	 w	 Rajgrodzie;	 monografia	 9	 Pułku	 Strzelców	 Konnych	
z	 Grajewa	 autorstwa	 Tomasza	 Dudzińskiego,	 książka	 Mieczysława	
Bagińskiego	 „Od	 ukazów	 do	 rozkazów”.	 Ponadto	 przewodniczący	
zebrania	 zaprezentował	 książkę	 Zbigniewa	 Romaniuka	 „Powstanie	
kościuszkowskie	na	ziemi	bielskiej”,	która	wydana	została	w	2015	r.
	 Następnie	 J.	 Sobolewski	 przedstawił	 najnowsze	
wydawnictwo	 Towarzystwa	 Miłośników	 Rajgrodu,	 jakim	 jest	 tomik	
poezji	 Jana	 Tarnackiego	 „Refleksy	 pomroczne”.	 Tomik	 wzbogacony	
został	 rysunkami	 autorstwa	 Tomasza	 Jaworowskiego.	 20	 rysunków	
przyporządkowanych	zostało	konkretnym	fraszkom.
Wiceprezes	 naszego	 stowarzyszenia,	 Irena	 Sobolewska,	 przekazała	
nieodpłatnie	 tomiki	 poezji	 każdej	 osobie	 obecnej	 na	 zebraniu.	 Po	
częściowym	 zapoznaniu	 z	 twórczością	 Jana	Tarnackiego	 i	 z	 kilkoma	
wybranymi	 fraszkami	 z	 tomiku	 „Refleksy	 pomroczne”	 autor	 udzielił	
licznych	autografów. J.S.

To było 40 lat temu
PAPIEŻ PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
 Nie	mogli	odmówić	rodakowi.	Tylko	on		potrafił	publicznie	
upomnieć	się	o	prawa	ludzi	wierzących.	Zadziwienie	-	jak	nas	jest	
dużo!	 Wołanie	 do	 Ducha	 Świętego	 o	 odmianę	 oblicza	 polskiej	
ziemi.
	 Na	 Millenium	 Polski,	 czyli	 na	 1000.	 rocznicę	 chrztu	
Mieszka	ówczesny	papież	-	Paweł	VI	pragnął		przybyć	do	naszego	
kraju.	 Trzeba	 tu	 dodać,	 do	 Polski	 -	 Rzeczypospolitej	 Ludowej,	
czyli	 do	 państwa	 znajdującego	 się	 w	 bezpośredniej	 strefie	
wpływów	 Związku	 Radzieckiego.	 Nasz	 kraj	 -	 zniewolony	 pod	
rządami	komunistów	od	ponad	20	lat	budował	socjalizm.	Ideologia	
marksistowsko-leninowska	 zakładała	 ateizm,	 czyli	 bezbożność.	
Nie	zezwoliły	więc	władze	polskie	w	1966	r.	przybyć	do	naszego	
kraju	 Pawłowi	 VI.	 Inaczej	 było	 po	 1978	 r.,	 kiedy	 to	 świat	
oniemiał,	 bo	 nowym	 papieżem	 został	 kard.	 Karol	Wojtyła,	 który	
przyjął	 imię	 Jana	 Pawła	 II.	 Szok	 był	 podwójny,	 a	 i	 z	 pewnością	
wielokrotny,	 w	 zależności	 o	 płaszczyzny	 jego	 rozpatrywania.	 Po	
wiekach	papieży	pochodzących	wyłącznie	z	Italii,	po	33	dniowym	
pontyfikacie	poprzednika,	na	stolicę	św.	Piotra	wybrano	papieża	z		
socjalistycznego	państwa.	I	to	był	szkopuł	dla	I	sekretarza	Komitetu	
Centralnego	 PZPR	 (Gierka)	 i	 jego	 towarzyszy	 -	 przecież	 nowy	
papież	 zechce	przybyć	do	Polski.	 Jak	postąpić?	 Jak	ocenzurować	
jego	wystąpienia?	Jak…	Owych	„jak”	było	wiele	i	nie	obyło	się	też	
bez	dyrektyw	z	Moskwy.

	 Nie	 wypadało	 nie	 zabronić	 i	 w	 czerwcu	 1979	 r.	 po	 raz	
pierwszy	 w	 naszych	 dziejach	 -	 na	 polskiej	 ziemi	 stanął	 papież,	
następca	 św.	 Piotra.	 W	 dodatku	 -	 był	 nim	 rodak	 -	 kardynał	
pochodzący	 z	 Polski.	Witały	 go	 tłumy,	 szpalery	 ludzi	 na	 trasach	
przejazdu,	setki	tysięcy	na	mszach	św.	polowych.	On	wskazywał	i	
nauczał,	a	cytowane	poniżej	fragmenty	są	do	dziś	aktualne.
„Kościół	 przyniósł	 Polsce	 Chrystusa,	 to	 znaczy	 -	 klucz	 do	
rozumienia	 tej	 wielkiej	 i	 podstawowej	 rzeczywistości,	 jaką	 jest	
człowiek.	 Człowieka	 bowiem	 nie	 można	 do	 końca	 zrozumieć	
bez	 Chrystusa.	A	 raczej	 człowiek	 nie	może	 siebie	 sam	 do	 końca	
zrozumieć		-	bez	Chrystusa.	Nie	może	zrozumieć	ani	kim	jest,	ani	
jaka	 jest	 jego	 właściwa	 godność,	 ani	 jakie	 jest	 jego	 powołanie	 i	
ostateczne	 przeznaczenie.	 Nie	może	 tego	 wszystkiego	 zrozumieć	
bez	Chrystusa!
I	 dlatego	 Chrystusa	 nie	 można	 wyłączać	 z	 dziejów	 człowieka,	
w	 jakimkolwiek	 miejscu	 ziemi.	 Nie	 można	 też	 bez	 Chrystusa	
zrozumieć	 dziejów	 Polski,	 przede	wszystkim	 jako	 dziejów	 ludzi,	
którzy	przeszli	i	przechodzą	przez	tą	ziemię.”
	 „Czy	 można	 odrzucić	 Boga?	 	 Czy	 można	 powiedzieć	
„Nie!”?	 Czy	 można	 odrzucić	 Chrystusa?	 I	 wszystko	 to	 -	 co	 On	
wniósł	w	dzieje	człowieka?
Oczywiście	 -	 można.	 Człowiek	 jest	 wolnym.	 Człowiek	 może	
powiedzieć	Bogu:	 „Nie!”.	Może	powiedzieć	Chrystusowi:	 „Nie!”	
Ale	pytanie	zasadnicze:	-	Czy	wolno?	I	w	imię	czego	wolno?	Jaki	
argument	rozumu,	jaką	wartość	woli	i	serca	można	przedłożyć	sobie	
samemu	i	bliźnim,	i	rodakom,	i	narodowi	-	aby	Go	odrzucić?!	Aby	
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powiedzieć	„Nie!”	temu,	czem	żyliśmy	wszyscy	przez	tysiąc	lat!”
	 W	czasie	czerwcowej	pielgrzymki	Jana	Pawła	ii	w	1979	
r.	 zobaczyliśmy,	 jak	 nas	 (ludzi	 wierzących)	 w	 Polsce	 jest	 wielu.	
Socjologowie	później	określili	to	terminem	„katolicy	policzyli	się”.	
Sądzę,	 że	 owo	 policzenie	 się	 było	 widocznym	 dziękczynieniem	
kardynałowi	 Stefanowi	 Wyszyńskiemu	 za	 życie	 i	 przewodzenie	
Kościołowi	Polskiemu	w	czasie	komunistycznego	zniewolenia.	Na	
ówczesnym	Placu	Zwycięstwa	w	Warszawie,	podczas	Mszy	św.	z	
2	czerwca	i	górującym	nad	setkami	tysięcy	Polaków	Krzyżem,	Jan	
Paweł	 II	 dokonał	 bierzmowania	 dziejów.	 Jego	 modlitwa-wołanie	
do	Ducha	 Świętego	miało	wielki	 wymiar	 symboliczny,	 ale	 jakże	
zarazem	 skuteczny.	 „Niech	 zstąpi	 Duch	 Twój	 i	 odnowi	 oblicze	
ziemi…	Tej	ziemi”	-	to	modlitwa	i	wskazanie	konkretu,	modlitwa	
błagalna	 o	 odmianę	 tej	 rzeczywistości,	 w	 jakiej	 kraj	 i	 naród	
znajdował	się	od	dziesięcioleci.	Mało	kto	wówczas	wierzył	z	nas,	że	
modlitwa	Ojca	Świętego	jest	tak	skuteczną.	Czekać	nie	trzeba	było	
długo…

J.S.

Przywiązanie do tradycji, nauka  i praca - źródłem 
sukcesu
STANISŁAW MONIUSZKO
 Przodkowie	 kompozytora,	 ojca	 polskiej	 opery	 narodowej,	
jakim	jest	Stanisław	Moniuszko,	
wywodzą	się	z	podlaskiej	szlachty	
herbu	Krzywda	(w	obecnym	woj.	
podlaskim Moniuszki). Dziadek 
kompozytora,	również	Stanisław,	
mieszkał	 w	 Dolistowie.	 Jednak	
mając	 zaledwie	 16	 lat,	 na	
skutek	 złego	 traktowania	 przez	
macochę,	 postanowił	 opuścić	
rodzinną	 ziemię.	 W	 święto	
Zesłania	Ducha	Świętego	poszedł	
na	 odpust	 do	 Różanegostoku.	
Po	 gorliwej	 modlitwie	 przed	
obrazem	 Matki	 Boskiej	
Różanostockiej,	 pomaszerował	
do	 stolicy	 diecezji,	 do	 Wilna.		
Po	 latach	 dosłużył	 się	 tytułu	
sędziego	 Wielkiego	 Księstwa	
Litewskiego	 i	 zgromadził	
pokaźny	 majątek,	 którym	
mógł	 uposażyć	 dziesięcioro	
swoich	 dzieci.	 Po	 niezwykle	
operatywnym	ojcu	przypadło	 im	
kilkaset	 chałup,	 kilkaset	 tysięcy	
rubli,	40	tys.	dukatów	(te	ostatnie	
rozdzielono	między	cztery	córki).	
Przyniósł	 on	 z	 Podlasia	 stary,	 polski	 zwyczaj.	Wchodząc	 na	 scenę	
teatrów	w	Wilnie	 lub	w	Mińsku,	 ubrany	w	kontusz	 i	 pas,	 zaczynał	
od	chrześcijańskiego	pozdrowienia:	Niech	będzie	pochwalony	Jezus	
Chrystus”.	Zebrani,	 chcąc	 nie	 chcąc,	 odpowiadali	 prawidłowo:	 „Na	

wieki	wieków…”

	 Stanisław	Moniuszko,	wnuk	naszego	Podlasianina,	urodził	
się	5	maja	1819	r.	w	majątku	Ubiel	koło	Śmiłowicz	w	gub.	mińskiej	
(obecnie	 Białoruś).	 Był	 synem	 Czesława	 (1790-1870),	 kapitana	
armii	 napoleońskiej,	 uczestnika	 wyprawy	 Cesarza	 Francuzów	 na	
Moskwę	w	1812	r.	 (podobnie	 jak	 inni	z	braci).	Matką	kompozytora	
była	Elżbieta	Madżarska	 (zm.	1850),	której	 	 rodzina	wywodziła	 się	
z	 Ormian	 przybyłych	 z	Węgier.	 Ona	 to	 miała	 zdolności	 muzyczne	
(dobrze	 grała	 na	 klawikordzie	 i	 śpiewała),	 ale	 edukacją	 małego	
Stanisława	zajmowali	się	też	liczni	stryjowie	(absolwenci	wileńskiego	
uniwersytetu).

	 Stanisław	Moniuszko	pobożność	i	talent	muzyczny	miał	w	
genach,	w	obyczaju	rodzinnego	domu	zaszczepiono	mu	ideały,	którym	
pozostał	wierny	do	końca.

	 Podstawy	 muzyki	 przekazała	 mu	 jego	 matka,	 grając	 i	
śpiewając	 Juliana	 Ursyna	 Niemcewicza	 „Śpiewy	 historyczne”.	
W	 1827	 r.	 rodzina	 Moniuszków	 przeniosła	 się	 do	 Warszawy,	 aby	
edukacja	 Stanisława	 była	 na	 odpowiednim	 poziomie.	 Niestety,	
względy	finansowe	zadecydowały,	że	już	w	1830	r.	przenieśli	się	do	

Mińska,	gdzie	Stanisław	ukończył	
gimnazjum	 rządowe	 w	 1836	 r.	
Wraz	 ze	 stryjem	 Kazimierzem	
udał	 się	 na	 kilka	 miesięcy	 do	
Wilna.	 Tam	 uczęszczał	 na	
amatorskie	 spektakle	 operowe,	
tam	 poznał	 też	 Aleksandrę	 z	
Müllerów,	 z	 którą	 zaręczył	
się	 (miał	 wówczas	 17	 lat,	 ona	
była	 o	 trzy	 lata	 młodsza).	 W	
sierpniu	 1837	 r.	 przybył	 do	
Berlina,	 gdzie	 podjął	 prywatne	
studia	 kompozytorskie	 u	 Carla	
Rungenhagena,	 zakończone	
w	 1839	 r.	 W	 tym	 czasie	
skomponował	 utwory	 religijne,	
dwa	 kwartety	 smyczkowe,	
pierwsze	 dzieło	 sceniczne	
„Noc	 w	 Apeninach”	 i	 pieśni,	
spośród	 których	wyszły	 drukiem	
dwa	 zeszyty	 do	 słów	 Adama	
Mickiewicza.	Potem	wielokrotnie	
sięgał	do	twórczości	wieszcza.

	 25	 sierpnia	 1840	 r.	 zawarł	
w	 Wilnie	 małżeństwo	 z	 A.	

Müllerówną	i	osiadł	w	tym	mieście,	gdzie	został	organistą	w	kościele	
św.	 Jana.	 Udzielał	 prywatnych	 lekcji	 muzyki,	 urządzał	 koncerty	
muzyki	 religijnej	 i	 świeckiej…	 Przede	 wszystkim	 nieustannie	
komponował	 i	 zabiegał	 o	wydania	drukiem	 swej	 twórczości.	 Już	w	
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Straszny Dwór (Opera Podlaska)

1842	 r.	udał	 się	do	Petersburga	 (potem	był	 tam	 jeszcze	4	 razy),	 ale	
nie	osiągnął	ambitnych	zamiarów	zawodowych.	Jednak	pokłosiem	tej	
wizyty	było	zezwolenie	cenzury	na	wydanie	drukiem	dwóch	tomików	
„Pieśni		domowych”.

	 Spośród	 mnogości	 jego	 dzieł,	 dwa	 zajmują	 szczególne	
miejsce	 w	 naszej	 kulturze	 narodowej:	 „Halka”	 i	 „Straszny	 dwór”.	
Kompozytor	 w	 1846	 r.	 pojechał	 do	 Warszawy,	 co	 wiązało	 się	 	 z	
wystawieniem	 jego „Loterii” 	w	Teatrze	Wielkim.	Premiera	utworu	
nie	 była	 wielkim	 sukcesem,	 ale	 to	 wówczas	 Moniuszko	 nawiązał	
kontakt	 z	 tamtejszymi	 muzykami	 i	 literatami.	Włodzimierz	Wolski	
(1824–1882)	 przekazał	 mu	 tekst	 swego	 poematu”Halszka”	 	 z	
przeznaczeniem	na	 libretto	opery.	Dwuaktową	wersję	dzieła	(zwaną	
dziś	 „Halką	 wileńską”)	 Moniuszko	
ukończył	 już	 w	 roku	 następnym.	 1	
stycznia	 1848	 r.	 została	 wystawiona	
w	 Wilnie	 w	 wykonaniu	 amatorów,	 bo	
starania	o	premierę	w	Warszawie	spełzły	
na	 niczym.	 Podobnie	 było	 w	 1854	 r.,	
kiedy	dwuaktówka	wystawiona	w	teatrze	
wileńskim	nie	doczekała	się	warszawskiej	
prezentacji.	 Dopiero	 starania	 (po	
przełamaniu	 niechęci	 tamtejszego	
oberpolicmajstra	 i	 dyrektora	 teatrów	
rządowych	 Siergieja	 S.	 Muchanowa),	
zakończyły	 się	 premierą	 czteroaktowej	
wersji	„Halki”		w	Teatrze	Wielkim.	Miało	
to	miejsce	1	stycznia	1858	r.,	a	premiera	
była	wielkim	sukcesem	kompozytora.	Do	
końca	 sezonu	 1858/1859	wystawiono	 ją	
60	 razy.	 Została	 zauważona	 w	 świecie	
muzycznym,	 co	 również	 podkreśliły	 renomowane	 zagraniczne	
czasopisma	muzyczne.	Moniuszko	otrzymał	zamówienie	od	Dyrekcji	
Warszawskich	Teatrów	Rządowych	na	jednoaktową	operę.	15	sierpnia	
1858	 r.,	 powierzono	 mu	 	 	 stanowiska	 dyrektora	 (tj.	 naczelnego	
dyrygenta)	 opery	 w	 Teatrze	 Wielkim	 w	 Warszawie.	 Jego	 podróże	
zagraniczne	i	do	Galicji,	wiązały	się	z	promowaniem	swej	twórczości	
i	były	owocne.

	 Po	tragedii	powstania	styczniowego	Moniuszko	dokończył	
rozpoczętą	 w	 1861	 r.	 operę	 „Straszny	 dwór”	 do	 libretta	 Jana	
Chęcińskiego.	Ta	klęska	kolejnego	zrywu	narodowego	była	dla	niego	
ciężkim	 przeżyciem.	 Uznał,	 że	 zniewolonemu	 narodowi	 potrzebna	
jest	 opera	 „ku	 pokrzepieniu	 serc”.	 Opera	 jest	 bogata	 muzycznie	 w	
nawiązania	do	polskiego	folkloru,	w	sceny	zbiorowe	pełne	uniesień.	
Pojawiają	się	rycerze	z	chorągwi	pancernej,	oddane	rodzinie	kobiety	i	
męskie	przykłady	gotowości	ku	obronie	umiłowanej	ojczyzny.	Akcja	
opery	 rozgrywa	 się	w	polskim	dworku	 szlacheckim	drugiej	połowy	
XVII	 wieku.	 Poniekąd	 jest	 to	 schemat	 ze	 „Ślubów	 panieńskich”	
Fredry.	 Dwaj	 bracia,	 Stefan	 i	 Zbigniew,	 wracają	 do	 domu	 po	
zwycięskiej	 kampanii	 wojennej.	 Militarne	 aspekty	 życia	 budzą	 u	

nich	przekonanie,	że	najważniejszym	celem	jest	obrona	umiłowanej	
ojczyzny.	Ślubują,	że	nigdy	nie	wstąpią	w	związek	małżeński.	Stefan	
i	 Zbigniew	poznają	 jednak	 dwie	 siostry	 -	Hannę	 i	 Jadwigę.	Miłość	
odsuwa	 w	 cień	 zobowiązania	 i	 przysięgi.	 Po	 licznych	 perypetiach	
rycerze	 miecza	 i	 namiętności	 przystępują	 do	 podwójnego	 ślubu:	
Stefan	żeni	się	z	Hanną,	Zbigniew	z	Jadwigą.

	 Swojskie	 taneczne	 rytmy	 i	 intonacje	 z	 akcentowaniem	
rodzimego	 folkloru	 urzekają	 atmosferą	 narodowego	 ducha.	 Aria	
Stefana	„z	kurantem”	może	śmiało	stanąć	w	rzędzie	najsłynniejszych	
arii	 włoskich	 i	 francuskich.	 Ponadto	 są	 w	 tej	 operze	 jeszcze	 takie	
przeboje,	 jak	basowa	aria	Skołuby	 „Ten	 zegar	 stary”	 (wykonywana	
przez	wielkich	naszych	basów),	słynna	aria	Miecznika	„Kto	z	mych	
dziewek	 serce	 której”	 (polonezowa),	 czy	 finałowy,	 porywający	 za	

serce,		ognisty	mazur.

	 Kompozytor	 w	 swym	 dziele	 zaakcentował	 rolę	 tradycji,	
trwanie	przy	polskości	(dworek	szlachecki	i	życie	jego	mieszkańców),	
podkreślił	 siłę	 rodziny,	 honoru.	 Pozorna	 idylla	 spokojności	
szlacheckiego	 zaścianka	 nie	 uwiodła	 carskiej	 cenzury.	 Prapremiera	
dzieła	miała	miejsce	28	września	1865	r.	w	Operze	Warszawskiej,	ale	
po	 trzech	 przedstawieniach	 zakazano	 jej	 grania.	Do	 końca	 życia	 (4	
czerwca	1872)	Moniuszko	nie	doczekał	się	wznowienia	„Strasznego	
dworu”.	Potem	grana	była	w	całym	świecie;	nawet	w	Rosji	carskiej	i	
w	ZSRR.

	 Dorobek	twórcy	polskiej	opery	narodowej	jest	przeogromny,	
to	kilkanaście	oper,	operetek,	baletów,	kantat,	mszy….		To	268	pieśni	
zebranych	w	12	 zeszytach	 czyli	 „Śpiewnikach	domowych”.	W	 tym	
roku,	 Roku	 Moniuszkowskim,	 z	 racji	 jego	 200.	 rocznicy	 urodzin	
warto	 wybrać	 się	 przynajmniej	 na	 	 jedno	 z	 jego	 dzieł,	 jakie	 w	
czasie	obecnego	sezonu	grają	renomowane	opery.	Natomiast	życie	i	
twórczość	Moniuszki	powinny	nas	inspirować	w	każdym	roku.

J.S.	(na	podstawie	dostępnych	źródeł)
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Polki Niepodległe. Przekładaniec bez lukru – 
opowiadanie pierwsze
Ucieszyła mnie bardzo wiadomość, że w konkursie „Srebro 
nie Złoto” wprowadzono w roku świętowania setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości kategorię „Polka Niepodległa”. Bo-
wiem mało komu określenie „niepodległość”, wiązane zazwy-
czaj z pojęciami takimi jak Ojczyzna, Naród czy Państwo, ko-
jarzy się z pojedynczymi osobami. A organizatorom konkursu 
się kojarzy. I mnie też. Powiem więcej: uważam, ze niepodległe 
państwo może być utworzone tylko przez ludzi, którzy sobie 
wywalczyli, wypracowali niepodległość osobistą. A taka walka, 
taka praca trwa latami. Jeśli zatem do budowy II Rzeczpospo-
litej Polki przystąpiły wyposażone w prawa wyborcze, jeśli w 
III Rzeczpospolitej sprawowały najwyższe urzędy państwowe, 
to chyba warto tej ich walce, pracy i narastającej samoświado-
mości przyjrzeć się nieco bliżej, co poniżej staram się uczynić. 
Wojciech Więckowski

Zofia Aleksandra z Malczów Janicka (1804 – 1863) . Fotokopia 
portretu pędzla (prawdopodobnie) Simmlera.

 
 

 Zofia Aleksandra (1804-1863)
Wyszła za mąż, czy została za ten mąż wydana? To pytanie, dziś 
już właściwie bezprzedmiotowe, przy zgłębianiu naszej patriar-
chalnej historii nabiera istotnego znaczenia. Bo czy Zofia Alek-
sandra w roku 1824 wybrała sobie męża, czy został jej przydany? 
Była bowiem interesującą partią która przyciągała liczne figury, 
ale była też osobą niewątpliwie światłą i mającą swoje zdanie. 
Jej ojca, Konstantego Bogumiła Malcza, wziętego farmaceutę i 
lekarza, stać było na kształcenie swych synów w kraju i za gra-
nicą, więc i córka ciemną być nie mogła, choć do szczegółów jej 

edukacji nie zdołałem się dogrzebać. Młodszy jej brat, Karol Fi-
lip, w roku 1818 wyruszył na wędrówkę czeladniczą po Europie, 
którą ukoronowało zdobycie tytułu mistrzowskiego cechu złot-
ników. Starszy, Jan Fryderyk Wilhelm zdobywszy wykształcenie 
medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w 1818 roku uzyskał 
stopień doktora chirurgii w Berlinie po czym wyruszył w blisko 
trzyletnią podróż „stażową” po Niemczech, Francji, Włoszech 
i Austrii. Z tej podróży, oprócz bogatego doświadczenia, przy-
wiózł przyjaciela, Stanisława Janickiego. Niebogaty to musiał być 
chłopczyna, bo go w rodzinnym Moskarzowie (woj. krakowskie) 
wcześnie rodzice osierocili i wychowywał się u ciotki w Krako-
wie. Ale łebski być musiał, bo podjął studia na Jagiellonce, po 
czym w roku 1817, w wieku lat 19, przeniósł się do Warszawy 
gdzie okazał się tak dobrym studentem. że zatrudniono go jako 
nauczyciela w Liceum Warszawskim. Władze Warszawy – sto-
licy utworzonego dwa lata wcześniej na Kongresie Wiedeńskim 
Królestwa Polskiego – planowały zbudowanie obserwatorium 
astronomicznego. Ufundowały zatem kilka stypendiów dla mło-
dych-zdolnych, aby zapoznali się z europejskim dorobkiem w tej 
dziedzinie.

Obserwatorium astronomiczne w Ogrodzie Botanicznym

No i Stanisław okazał się być jednym z tych młodych-zdolnych, 
a w czasie wojaży zaprzyjaźnił się z Wilhelmem. Po powrocie do 
Warszawy w roku 1822 uzyskał stopień magistra, został pierw-
szym adiunktem nowo otwartego Obserwatorium Astronomicz-
nego w Ogrodzie Botanicznym, a w roku 1824 uzyskał doktorat 
za pracę o maszynach parowych. Czyli krezusem to on nie był, 
ale posiadał, wypracowaną „własnemi ręcyma” poważną pozycję 
społeczną. I takim to, mądrym choć niebogatym, wzięła go sobie 
za męża Zofia Aleksandra.
W roku 1830 Zofia wpisała się w krąg polskich żon i matek że-
gnających swych mężczyzn idących walczyć o Polskę – Stani-
sław, zawieszając swą, od trzech lat pełnioną, funkcję kierownika 
Katedry Mechaniki Teoretycznej w Instytucie Politechnicznym, 
zgłosił akces do Powstania Listopadowego, gdzie walczył w ran-
dze podporucznika Gwardii Artylerii Narodowej. Zofia, wraz z 
czteroletnią Helenką i pięcioletnim Władkiem szczęśliwie docze-
kała się jego powrotu. Po pięciu latach doczekała się też syna Sta-
sia, który odziedziczył po ojcu zamiłowania techniczne – został 
wziętym inżynierem, specjalistą od budowli hydrotechnicznych. 
Co odziedziczyła po matce Helena, cierpliwy czytelnik dowie się 
niebawem.
(foto: Aleksandra Winiarska)
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ALKOHOL - A WIEK PODESZŁY

 Nadużywanie	 alkoholu	 (alcohol	 abuse)	 i	 uzależnienie	
(alkoholizm)	 to	 zaburzenia	 spotykane	 często	 w	 wieku	
podeszłym.	Wprawdzie	problemy	te,	wśród	osób	w	wieku	65	lat	
i	więcej,	są	mniej	rozpowszechnione	niż	wśród	ludzi	młodszych,	
jednak	z	medycznego	punktu	widzenia,	nadużywanie	alkoholu	
bądź	 innych	 substancji	 psychoaktywnych	 (głównie	 leków	
o	 działaniu	 uspokajającym,	 nasennym	 i	 przeciwbólowym)	
przez	 osoby	 powyżej	 65	 roku	 życia,	 jest	 problemem	 bardzo	
poważnym.	Związane	jest	to	m.in.	z	większą	wrażliwością	osób	
starszych	na	działanie	alkoholu	 lub	 leków	oraz	bardzo	szeroki	
wachlarz	możliwych	następstw.	Stwierdzono,	że	osoby	starsze	
gorzej	znoszą	intoksykację	alkoholową	z	powodu	zmniejszenia	
proporcji	wody	do	tłuszczu.	Związany	z	wiekiem	wzrost	masy	
tkanki	 tłuszczowej	 w	 stosunku	 do	masy	mięśni	 powoduje,	 ze	
stężenie	 alkoholu	 we	 krwi	 jest	 wyższe,	 ponieważ	 alkohol	 nie	
jest	wchłaniany	przez	tkankę	tłuszczową.	Działanie	określonego	
stężenia	alkoholu	na	tkankę	mózgowa	nasila	się	wraz	z	wiekiem.	
Wraz	 z	 wiekiem	 następuje	 także	 ograniczenia	 przepływu	
przez	 wątrobę,	 obniżenia	 skuteczności	 działania	 enzymów	
wątrobowych	i	redukcji	klirensu	nerkowego.
 
	 Nadmierne	używanie	alkoholu	bądź	leków	przez	osoby	
w	wieku	podeszłym	jest	niestety	zbyt	rzadko	rozpoznawane	przez	
lekarzy.	Stwierdzane	często	osłabienie	zdolności	poznawczych	
spowodowane	częstym	używaniem	alkoholu	bądź	leków	bywa	
na	przykład	przypisywane	otępieniu	starczemu	a	inne	następstwa	
działania	tych	substancji	na	organizm	traktowane	są	jako	swoista	
norma	 dla	 osób	 w	 tym	 wieku.	 Starsze	 osoby,	 pijące	 alkohol,	
ich	 rodziny	 czy	 przyjaciele	mogą	 błędnie	 przypisywać	 efekty	
działania	alkoholu	procesowi	starzenia	się,	przewlekłej	chorobie	
lub	 działaniu	 ubocznemu	 przyjmowanych	 leków.	 Lekarze	 są	
skłonni	 przypisywać	 takie	 objawy	 jak:	 zaburzenia	poznawcze,	
niedożywienie	 bądź	 częste	 upadki	 -starzeniu	 się,	 związanemu	
z	tym	zniedołężnieniu	itp.	a	nie	nadużywaniu	czy	uzależnieniu	
od	alkoholu.	Podobnie,	wielu	lekarzy	uważa,	że	występowanie	
objawów	 depresyjnych	 jest	 jednym	 z	 przejawów	 starzenia	 się	
i	nie	traktuje	ich	jako	zaburzenie,	które	należy	leczyć.

	 Można	 wydzielić	 dwa	 typy	 pacjentów.	 Grupa	
pierwsza	to	osoby,	u	których	problemy	istnieją	od	dawna	(„od	
młodości”).	 Są	 one	 traktowane	 jako	 „niedobitki”,	 bowiem	
wielu	 ich	 rówieśników	 już	 nie	 żyje	 w	 związku	 z	 różnego	
rodzaju	 następstwami	 szkodliwego	 picia	 lub	 uzależnienia	
od	 alkoholu.	 Grupa	 ta	 stanowi	 około	 dwóch	 trzecich	 ludzi	
w	 starszym	 wieku	 z	 problemami	 alkoholowymi.	 Tę	 grupę	

bardzo	 łatwo	 zidentyfikować	w	gabinecie	 lekarskim	ponieważ	
większość	 z	 nich	 ma	 poważne	 problemy	 zdrowotne	 takie	 jak	
np.	marskość	wątroby,	przewlekłe	zapalenie	trzustki,	utrwalone	
nadciśnienie	 tętnicze,	 zapalenie	 wielonerwowe,	 encefalopatię,	
otępienie	czy	 inne	stany	wynikające	ze	szkodliwego	używania	
alkoholu.	 Pozostała	 jedna	 trzecia	 to	 osoby,	 które	 zaczęły	
pić	 alkohol	 w	 dużych	 ilościach	 w	 wieku	 późniejszym,	
nierzadko	 w	 wyniku	 stresów	 związanych	 ze	 starzeniem	 się. 
	 	Starzenie	się	jest	okresem	głębokich	przemian,	które	dotyczą	
nie	tylko	sfery	fizycznej	ale	również	psychicznej,	emocjonalnej	
i	 społecznej.	 Proces	 przystosowywania	 się	 do	 przemian	
i	nowych	warunków	nie	przebiega	tak	szybko	jak	szybko	ulega	
zmianie	sytuacja	zewnętrzna.	Stąd,	stosunkowo	często	możemy	
spotkać	się	z	negatywną	reakcją	na	przemiany	a	to	z	kolei	może	
przyczynić	się	do	sięgnięcia	po	alkohol	lub	leki.
 
	 Większe	 predyspozycje	 do	 sięgania	 po	 alkohol	
będą	 miały	 osoby	 samotne	 a	 wśród	 nich	 osoby	 owdowiałe	
oraz	 osoby	 chore	 i	 osoby,	 które	 znalazły	 się	 w	 niekorzystnej	
sytuacji	 życiowej.	 Stopniowe	 pogarszanie	 się	 stanu	 zdrowia,	
osłabienie	 zdolności	 poznawczych,	 wzroku	 i	 słuchu,	 gorsza	
pamięć,	 ograniczenia	wynikające	 np.	 z	 gośćcowego	 zapalenia	
stawów	 czy	 osteoporozy	 wpływają	 niekorzystnie	 na	 ogólne	
samopoczucie	i	mogą	skłaniać	do	spożywania	alkoholu	w	celu	
poprawy	 swojego	 samopoczucia	 czy	 złagodzenia	 dolegliwości	
bólowych.	 Podobnie	 utrata	 bliskiej	 osoby,	 związana	 z	 tym	
samotność,	nagła	zmiana	sytuacji	społecznej	i	materialnej	mogą	
doprowadzić	 do	 wystąpienia	 objawów	 zespołu	 depresyjnego	
i	„leczenia	się”	przy	pomocy	alkoholu.	Dla	wielu	osób	poważnym	
przeżyciem	jest	przejście	na	emeryturę.	Dotyczy	to	szczególnie	
tych	 osób,	 które	 bardzo	 intensywnie	 pracowały,	 nie	 miały	
żadnego	hobby	i	nie	mają	doświadczenia	w	organizowaniu	sobie	
wolnego	czasu.	Dla	niektórych	osób	właśnie	nuda	może	stać	się	
powodem	sięgania	po	alkohol.	Kolejny	problem	może	wynikać	
ze	zmieniającego	się	w	starości	pojęcia	i	wymiaru	czasu.	Czas	
„przecieka	między	palcami”,	bo	wykonywanie	czynności	 trwa	
dłużej	 niż	 kiedyś	 a	 jednocześnie	 liczy	 się	 on	 inaczej,	 kiedy	
człowiek	 przestaje	 planować	 i	 oczekiwać.	 O	 upływie	 czasu	
stary	 człowiek	 myśli	 na	 ogół	 z	 trwogą,	 bo	 zawsze	 działa	 on	
na	 jego	 niekorzyść.	 Część	 osób	 w	 wieku	 podeszłym	 reaguje	
na	nową	sytuację	depresją,	sięganiem	po	leki	czy	alkohol,	inni	
z	 kolei	 poszukują	 spokoju	 i	 oparcia	w	praktykach	 religijnych.	
Jedne	z	badań	opisują	mniejszą	na	przykład	umieralność	wśród	
osób,	 które	 uczestniczyły	w	praktykach	 religijnych	 co	 tydzień	
w	porównaniu	z	osobami,	które	w	nich	nie	uczestniczyły.
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Lekarz radzi…
JAKĄ PIĆ WODĘ MINERALNĄ?

 Nie	 wszystko	 zaetyietowane	 nazwą	 „woda	
mineralna”,	tak	naprawdę	jest	wodą	mineralną.	Często	są	to	wody	
pseudomineralne	 -	 pozostałość	 niechlubnej	 branżowej	 normy	
ustanowionej	w	1990	r..	Uznano	tam,	że	nawet	woda	mająca	w	
jednym	litrze	co	najmniej	200	mg	składników	mineralnych	jest	
„wodą	mineralną”.	W	1997	r.	zmieniono	ten	przepis,	a	znajduje	
się	nadal	na	rynku	wiele	wód	udających	wody	mineralne.
	 Wodą	mineralną	jest	taka	woda,	która	ma	w	jednym	
litrze,	co	najmniej	1000	mg	składników	mineralnych,	i	to	jest	takie	
orientacyjne	kryterium,	bo	 tak	naprawdę	liczą	się	 te	składniki,	
których	 jest	 na	 tyle	w	wodzie,	 by	 uzupełniać	 potrzeby	 na	 nie	
naszego	 organizmu.	 Powinno	 być	 ich,	 co	 najmniej	 w	 jednym	
litrze	 wody	 15%	 dziennego	 zapotrzebowania,	 a	 optymalnie	
około	30%,	a	niektórych	nie	zaszkodzi	jak	jest	nawet	więcej.
	 Najważniejszym	jest	magnez		(brakuje	go	właściwie	
wszystkim).	Potrzeba	nam	go	dziennie	około	300	mg,	a	brakuje	
zwykle	30%.	Dlatego	aby	uzupełniać	wodą	potrzeby	organizmu	
na	magnez,	powinno	go	być	co	najmniej	w	jednym	l	50	mg,	a	
optymalnie	około	100	mg.	Wypicie	1	do	2	l	takiej	wody	uzupełnia	
nasze	 dzienne	 zapotrzebowanie	 na	 ten	 biopierwiastek.	 Jak	
ważny	jest	magnez	dla	organizmu,	nie	trzeba	nikomu	tłumaczyć.	
Warto	szczególnie	zwrócić	na	niego	uwagę	w	lecie,	kiedy	bardzo	
się	 pocimy;	 jako	 składnik	 elektrolitów	w	naszych	komórkach,	
musi	być	ciągle	uzupełniany,	aby	nie	zostały	zachwiane	procesy	
regulacyjne funkcjonowania naszego organizmu.
	 W	 czasie	 upałów,	 kiedy	 się	 intensywnie	 pocimy,	
tracimy	z	potem	bardzo	duże	ilości	sodu.	Ubytek	ten	powinniśmy	
uzupełniać	 wodą	 zawierającą	 większe	 ilości	 sodu,	 nawet	 do	
1000	mg.	W	 upale	 jemy	mniej	 stałych	 produktów,	 zwłaszcza	
wędlin	zawierających	duże	ilości	soli	i	ten	ubytek	powinniśmy	
uzupełniać	 wodą.	 Ubytek	 soli	 w	 organizmie	 bardzo	 go	
osłabia,	 a	 skrajnych	 przypadkach	 powoduje	 omdlenia.	Bardzo	
niekorzystne	jest	picie	w	takich	przypadkach	zwykłej	wody,	bo	
wypłukuje	ona	sole	mineralne	z	organizmu	i	zamiast	pomagać	
-	 szkodzi.	 Ważnym	 składnikiem	 mineralnym,	 który	 możemy	
uzupełniać	wodą,	jest	wapń.	Czy	zimą,	czy	latem	potrzeba	nam	
go	 dziennie	 od	 800	 do	 1200	mg	 a	w	 niektórych	 przypadkach	
nawet	więcej.	Powinniśmy	pić	wody	mineralne	zawierające	go	
co	najmniej	150	mg/l.	Może	go	być	i	więcej,	bo	odkłada	się	on	
w	naszych	kościach	i	wzmacnia	je,	zapobiegając	osteoporozie,	
a	nie	w	nerkach,	jak	sądzą	niektórzy.	Może	dla	wielu	będzie	to	
zaskoczeniem,	 ale	wody	 zawierające	 sole	wapnia	 zapobiegają	
tworzeniu	 się	 kamieni	 nerkowych.	 W	 wodach	 mineralnych	
znajdują	 się	 także	 wodorowęglany,	 które	 mają	 wpływ	 na	
funkcjonowanie	 układu	 trawiennego.	 Powodują	 alkalizację	
zawartości	treści	żołądka.	Ich	działanie	fizjologiczne	rozpoczyna	
się,	gdy	jest	ich	co	najmniej	600	mg	w	jednym	l	wody.	Powyżej	
tej	 ilości	 korzystne	 są	 dla	 osób	 cierpiących	 na	 nadkwasotę,	
a	 optymalny	 poziom	 to	 powyżej	 1500	mg.	Wody	 zawierające	
wodorowęglany	trzeba	sobie	dobierać	według	potrzeb	własnego	
organizmu.	Praktycznie,	nie	ma	co	rozważać	zawartości	innych	
składników,	które	mogą	znajdować	się	w	wodach	mineralnych	

i	 być	 przydatne	 dla	 organizmu,	 takich	 jak:	 jod,	 fluor,	 żelazo.	
Niestety	nie	ma	 ich	w	naszych	wodach	zbyt	dużo.	A	 te	 ilości,	
jakie	 występują	 od	 kilku	 do	 kilkunastu	 miligramów	 w	 litrze	
niewiele	 i	 tak	 uzupełniają	 w	 nie	 naszą	 dietę.	 Bardzo	 rzadko	
spotyka	 się	 wody	 siarczanowe,	 które	 dodatnio	 oddziaływają	
na	 pracę	 trzustki,	 wątroby	 i	 żółci.	 	 Ich	 działanie	 rozpoczyna	
się	wtedy,	gdy		jest	ich	w	wodzie	na	poziomie	co	najmniej	250	
mg/l.	 Natomiast	 zupełnym	 nieporozumieniem	 jest	 podawanie	
na	etykietach	zawartości	potasu	w	wodach	mineralnych.	Nie	ma	
on,	w	ilości	nawet	kilkunastu	miligramów,	żadnego	znaczenia,	
skoro	dziennie	potrzeba	nam	go	3000	mg.
	 Bardzo	 duże	 nieporozumienie	 istnieje	 wokół	
dwutlenku	 węgla	 zawartego	 w	 wodzie.	 	 Nie	 ma	 żadnych	
przeciwwskazań	 zdrowotnych	 w	 piciu	 wody	 gazowanej	
z	 wyjątkiem	 choroby	 wrzodowej	 żołądka	 i	 choroby	 strun	
głosowych,	 które	 podrażnia.	 Natomiast	 dwutlenek	 węgla	
poprawia	smak	wody,	poprzez	oddziaływanie	na	kubki	smakowe	
w	 jamie	 ustnej,	 stwarzając	wrażenie	 orzeźwiającego	 działania	
wody.	Woda	niegazowana	jest	po	prostu	mdła,	a	wybór	należy	
do	 konsumenta.	 Przy	 wysokich	 temperaturach,	 w	 wodzie	
niegazowanej	 o	wiele	 szybciej	 namnażają	 się	 bakterie	 i	może	
być	 ona	 przyczyną	 zatrucia	 pokarmowego.	 Dwutlenek	 węgla	
jest	 czynnikiem	 	 bakteriostatycznym	 i	 zapobiega	 rozmnażaniu	
się	bakterii.
	 W	 dni	 upalne	 powinniśmy	 pić	 co	 najmniej	 2	 l	
płynów,	 w	 tym	 najwięcej	 wody	 mineralnej	 z	 odpowiednią	
ilością	składników	mineralnych.	Picie	zwykłej	wody	rozrzedza	
elektrolity	 w	 komórkach	 i	 mięśniach	 naszego	 organizmu,	 co	
zaburza	 jego	 funkcjonowanie,	 osłabia	 go	 i	 pogarsza	 nasze	
samopoczucie.
	 Do	 najgroźniejszych	 błędnych	 informacji	 należy	
twierdzenie,	 żeby	 unikać	 wód	 wysoko	 zmineralizowanych,	 a	
to	 jest	 nieprawda,	 bo	właśnie	 takie	wody	 są	 najkorzystniejsze	
dla	zdrowia.	Na	granicy	absurdu	 jest	kolejny,	powtarzany	mit,	
zalecający	picie	tzw.	wody	niskosodowej,	poniżej	20	mg	sodu	na	
litr.	Przy	bardzo	znacznym	spożyciu	sodu	w	innych	produktach	
w	 sumie	 do	 8000	 mg,	 zawartość	 sodu	 w	 wodzie	 nawet	 do		
200	 mg/l,	 w	 bilansie	 sodowym	 naszej	 diety	 jest	 zupełnie	
nieznaczącą	ilością.	Trzy	plasterki	kiełbasy	mają	więcej	sodu	niż	
półtoralitrowa	butelka	zwykłej	wody	mineralnej.	Takich	mitów	
i	przekłamań	jest	w	reklamach	niestety	bardzo	dużo,	a	wiedza	
oparta	 na	 takich	 informacjach	 prowadzi	 konsumentów	 do	
zupełnie	błędnych	wniosków	i	nieracjonalnego	doboru	wody	do	
picia.	Źle	dobrana	woda	zamiast	dawać	siłę	może	nas	osłabiać.	
Sięgając	 po	 butelkę	 z	 wodą,	 trzeba	 w	 pierwszej	 kolejności	
przeczytać	 na	 etykietce	 ile	 zawiera	 ona	 poszczególnych	
składników	mineralnych	 przydatnych	 dla	 naszego	 organizmu.	
Najlepsze	 są	 wody	 wysoko	 zmineralizowane,	 bo	 w	 nich	
zawsze	znajdzie	się	odpowiednia	ilość	potrzebnych	składników	
mineralnych.	Niestety,	 nie	 posiadają	 ich	w	 dostatecznej	 ilości	
wody	średnio	zmineralizowane,	a	już	zupełnie	bezwartościowe	
pod	tym	względem	są	wody	nisko	zmineralizowane.
	 Pijmy	więc	wodę

lekarz	Jacek	Kaliszewski
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FECHMISTRZ	Z	RAJGRODU
 Kilka	lat	przed	końcem	XIX	wieku	Grzegorz	Kurpiewski,	
s.	Dionizego	i	Zofii	z	Mieczkowskich,	urzędnik	celny,	urodzony	
ok.	1870	r.	w	Chrostowie	(par.	Troszyn	na	Kurpiach),	podczas	
podróży	 zapoznał	 rajgrodziankę	 -	 Józefę	 Koniecko.	 Miłość	
od	 pierwszego	 wejrzenia	 doprowadziła	 ich	 do	 ołtarza,	 ale	 w	
rok	 po	 ślubie	 Józefa	 zmarła.	W	 1900	 r.	Grzegorz	Kurpiewski	
poślubił	 siostrę	 zmarłej	 żony	 -	Wiktorię,	 c.	Franciszka	 i	Anny	
z	 Kuczyńskich,	 urodzoną	 22	 grudnia	 1880	 r.	 w	 Rajgrodzie.	
W	Przerośli	urodził	się	im	pierwszy	z	synów	-	Marian	(1901),	
a	 w	 Janówce	 k.	Augustowa	 -	 drugi	 syn	 -	Władysław	 (1903).	

Nieco	później	urodziły	się	córki:	Regina,	Józefa	i	Scholastyka.	
Po	zakończeniu	carskiej	służby	w	komorze	celnej	i	otrzymaniu	
stosownej	 odprawy	 Grzegorz	 Kurpiewski	 założył	 restaurację	
przy	Rynku	Zygmunta	Augusta	w	Augustowie.	Było	to	na	kilka	
lat	 przed	 wybuchem	 I	 wojny	 światowej.	 Restauracja	 bardzo	
dobrze	 prosperowała	 i	 często	 po	 dniu	 pracy	 Pani	 Wiktoria	
z	szuflady	wysypywała	dzienny	utarg	do	fartucha,	gdzie	mieniły	
się	 powszechnie	 wówczas	 używane	 srebrne	 i	 złote	 monety	
z	podobizną	cara	Mikołaja	II.	W	1914	r.	zanosiło	się	na	wojnę,	
zwłaszcza	 po	 zamachu	w	Sarajewie	wojna	 była	 nieunikniona.	
Wówczas	 to	 rodzina	 Kurpiewskich	 zlikwidowała	 swój	 biznes	
w	Augustowie	 i	 przybyła	 do	Rajgrodu.	Odkładane	 przez	 lata,	
ciężkie	 złote	 monety	 były	 zbyt	 kłopotliwe	 w	 czasie	 podróży.	
Powszechnie	wówczas	korzystano	już	z	dobrodziejstwa,	 jakim	
były	i	są	banki.	Pan	Grzegorz	wymienił	złote	monety	na	ruble	
papierowe,	 które	 przecież	 były	 papierami	 mającymi	 pokrycie	
w	złocie,	co	nawet	było	na	nich	napisane.	Niestety	po	wybuchu	

wojny	i	po	odejściu	wojsk	carskich	z	Rajgrodu	w	1915	r.	stały	się	
bezużyteczną	makulaturą.
	 Drugi	 z	 synów	 Grzegorza	 i	 Wiktorii	 -	 Władysław	
Kurpiewski	 urodził	 się	 21	 grudnia	 1903	 r.	w	 Janówce.	Mając	
niespelna	 siedemnaście	 lat	 poszedł	 na	 ochotnika	 do	 Wojska	
Polskiego	i	uczestniczył	w	wojnie	polsko-bolszewickiej	1920	r.	
W	 1924	 r.	 powołany	 został	 do	 służby	 wojskowej	 w	 9	 Pułku	
Strzelców	 Konnych	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego	 w	 Grajewie.	
W	 1926	 r.	 został	 wysłany	 na	 roczny	 kurs	 instruktorski	 do	
Centralnej	Wojskowej	Szkoły	Gimnastyki	i	Sportu	w	Poznaniu.	
Następnie	 skierowany	 został	 na	 kurs	 doskonalenia	 szermierki	
w	Centralnym	Instytucie	Wychowania	Fizycznego	w	Warszawie,	

który	 ukończył	 w	 1932	 r.	 i	 otrzymał	 tytuł	 dyplomowanego	
fechmistrza	we	florecie,	szabli	i	szpadzie.	Zamieszkał	z	rodziną	
na	terenie	uczelni	pełniąc	funkcję	instruktora	szermierki.
	 We	 wrześniu	 1939	 r.	 uczestniczył	 w	 obronie	
Warszawy	w	360	Pułku	Piechoty	 na	Woli	 i	 Jelonkach	 pełniąc	
funkcję	 podoficera	 broni.	 Lata	 okupacji	 przeżył,	 biorąc	 udział	
w	konspiracji	 akowskiej,	w	Warszawie.	 Po	wojnie	 przybył	 do	
Grajewa,	 a	 następnie	 w	 1947	 r.	 przeniósł	 się	 do	 Ełku,	 gdzie	
w	 1953	 r.	 organizował	 szermierkę.	 Kontynuował	 szkolenie	
szermierzy	 w	 Ośrodku	 Szkolenia	 Szermierzy	 w	 Białymstoku.	
W	 1954	 r.	 powrócił	 do	Warszawy	 do	Ośrodka	 Szermierczego	
CRZZ.	Od	1957	r.	do	przejścia	na	emeryturę	w	1972	r.	pracował	
w	 Robotniczym	Klubie	 Sportowym	 „Marymont”,	 kuźni	 asów	
floretu.	 Jednocześnie	 pracował	 i	 udzielał	 konsultacji	 AZS	
Akademii	Wychowania	 Fizycznego,	 w	 Ośrodku	 Przygotowań	
Olimpijskich	 na	 Bielanach.	 Wyszkolił	 wielu	 zawodników	
zaliczanych	nie	 tylko	do	krajowej,	ale	 i	 światowej,	extraklasy.	
Jego	uczniami	byli	m.	in.	medaliści	mistrzostw	świata	i	olimpiad:	
Wojda,	 Parulski,	 Koziejowski.	 Prowadził	 wielokrotnie	
reprezentację	polskich	szermierzy.
	 W.	 Kurpiewski	 otrzymał	 wyróżnienia,	 nagrody	
i	 dyplomy,	 m.	 in.:	 Brązowy	 Krzyż	 Zasługi,	 	 (w	 1938	 r.	 za	
wieloletnią	 służbę),	 Krzyż	 za	 Wojnę	 1918-1921,	 awans	 do	
stopnia	 podporucznika,	 Krzyż	 Kawalerski	 i	 Krzyż	 Oficerski	
Orderu	Odrodzenia	Polski,	„Zasłużony	dla	Kultury	Fizycznej”,	
„Zasłużony	dla	rozwoju	polskiej	szermierki”,	tytuł	Naczelnego	
trenera	 szermierzy	 (nadany	 przez	 PKOL),	 złotą	 odznakę	
honorową	„Za	zasługi	dla	miasta	Warszawy”.
	 Władysław	 Kurpiewski	 w	 1930	 r.	 poślubił	 Helenę	
Orzechowską	z	Rajgrodu,	c.	 Józefa	 i	Zofii	z	Maciukiewiczów.	
Mieli	troje	dzieci:	Danutę,	Bożennę	i	Andrzeja.	W.	Kurpiewski	
zmarł	5	stycznia	1994	r.	w	Warszawie	

Władysław Kurpiewski

Wł. Kurpiewski w 9 psk
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75. rocznica bitwy pod Monte Cassino
ZWYCIĘSTWO WIEKOPOMNE
 Po	raz	pierwszy	jubileuszowe	obchody	z	udziałem	
dwóch	 prezydentów.	 To	 nie	 było	 tylko	 Monte	 Cassino.	
Żołnierze	zdradzeni	przez	sojuszników.	Pamięć	o	naszych	
bohaterach	-	z	ziemi	rajgrodzkiej.

	 W	sobotę,	18	maja	2019	r.	na	Monte	Cassino	miały	
miejsce	 jubileuszowe	 obchody	 bitwy,	 stoczonej	 przez	 2	
Korpus	Polski	z	Niemcami.	W	1944	r.	Niemcy	hitlerowskie	
były	jeszcze	bardzo	silne	i	panowały	nad	znaczną	częścią	
kontynentalnej	 Europy.	 Armia	 Czerwona	 ze	 wschodu	
spychała	niemieckie	armie	
ku ziemiom polskim. 
Alianckie posuwanie 
się	 na	 Półwyspie	
Apenińskim	 dużymi	
siłami,	 miało	 wyzwolić	
Italię	 spod	 wpływów	
niemieckich	 i	 uderzyć	 w	
środek	 kontynentu.	 Na	
zachodzie zaplanowano 
wielki	 desant	 na	 plaże	
Normandii.

	 Dwie	 potężne	
linie niemieckich 
umocnień:	 Linia	
Gustawa	 i	 Linia	 Hitlera	
skutecznie	 blokowały	
marsz sprzymierzonych 
na	 Rzym	 i	 dalej	 na	
północ.	 Szturmy	 wojsk	
alianckich	 na	 masyw	 Monte	 Cassino	 nie	 powiodły	 się;	
w	 trzykrotnej	próbie	 sforsowania	 tych	umocnień	poległo	
53	tysiące	żołnierzy	z	jednostek	brytyjskich,	francuskich,	
amerykańskich,	 kanadyjskich,	 nowozelandzkich,	
hinduskich.	Wówczas	to	dowódca	VIII	Armii	Brytyjskiej	

zaproponował	 gen.	Władysławowi	Andersowi,	 dowódcy	
2	Korpusu	Polskiego,	 atak	na	niezdobyty	masyw	górski,	
gdzie	 dominował	 klasztor	 św.	 Benedykta	 na	 Monte	
Cassino.	 Niemcy	 od	 dawna	 żołnierzy	Andersa	 nazywali	
pogardliwie	 „turystami”.	 Wszak	 zasadnicza	 ich	 część	
przeszła	 syberyjskie	wywózki,	 zesłanie,	 upartą	 drogę	 do	

Armii	Polskiej	tworzonej	w	ZSRR,	przerzucenie	tej	armii	
na	Bliski	Wschód…	Potem	też	żołnierze	ci,	wynędzniali	i	
schorowani	po	 zesłaniu,	 nabrali	 sił,	 kondycji	 i	 zdolności	
bojowych	 w	 kolejnych	miejscach	 dyslokacji	 na	 Bliskim	
Wschodzie.	 Determinację	 do	 walki	 z	 wrogiem	 mieli	

wielką	i	pomimo	ciężkich	
strat	 (zginęło	 ok.	 1000,	
a	 300	 zaginęło)	 po	 kilku	
dniach	zaciętego	boju,	18	
maja 1944 r. na gruzach 
klasztoru	 zatknęli	 biało-
czerwoną	flagę.
„Korpus	 Polski	 gen.	
Andersa,	 wspaniała	
formacja	bojowa,	dokonał	
tego,	czego	nikt	z	nas	nie	
potrafił,	 zdobył	 Monte	
Cassino”	 -	 tak	 o	 czynie	
Polaków	 wyraził	 się	
dowódca	 5	Armii	 USA	 -	
gen.	Mark	Clark.

	Prawie	 natychmiast,	 bo	
już	20	maja	wyruszyli	ku	
kolejnej linii niemieckich 
fortyfikacji,	 ku	 Linii	

Hitlera.	 Zbudowane	 w	 najwęższym	 miejscu	 Półwyspu	
Apenińskiego	miały	być	umocnieniami	nie	 do	 zdobycia.	
Żołnierze	 6	 Pułku	 Pancernego	 „Dzieci	 Lwowskie”	
uderzyli	 z	 impetem	 i	 po	 pięć	 dniach	 walk	 „dokonali	
prawdziwego	 cudu”	 	 -	 przerwali	 niemieckie	 umocnienia	
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pod	Piegi	Monte.	Droga	na	Rzym	została	otwarta.	Potem	
było	jeszcze	zdobycie	Ankony	i	Bolonii,	gdzie	znajdują	się	
też	polskie	cmentarze	wojenne.

	 W	 tegorocznych	uroczystościach	 jubileuszowych	
po	 raz	 pierwszy	 uczestniczyli	 dwaj	 prezydenci,	 Polski	 i	
Włoch.	Prezydent	Andrzej	Duda	powiedział	.in.:	-	Wygrana	
przez	Polaków	była	ceną	zapłaconą	za	wolność	Europy.
Natomiast	 Prezydent	 Republiki	 Włoskiej	 ocenił	 owo	
wiekopomne	wydarzenie	słowami:	-	Ci,	którzy	tu	walczyli	
i	 polegli,	 zrobili	 to,	 aby	 wyzwolić	 Italię	 spod	 władzy	
zazifaszyzmu,	aby	możliwe	było	powstanie	nowej	Europy.

	 Żołnierze-tułacze,	wygnańcy	z	własnej	Ojczyzny,	
z	 determinacją	 bili	 wroga,	 bo	wierzyli	 w	 rychły	 powrót	
do	 swych	 domów.	 Nie	 wiedzieli,	 że	 wielcy	 tego	 świata	
ich	zdradzili;	prezydent	USA	i	premier	Wielkiej	Brytanii	
oddali	 Polskę	 w	 stalinowską	 strefę	 wpływów.	 Wielu	
z	 bohaterskich	 rodaków	 2	 Korpusu	 i	 innych	 formacji	
polskich	na	Zachodzie	nigdy	do	Ojczyzny	nie	powróciło.

	 Przypomnijmy,	że	w	2	Korpusie	Polskim	byli	nasi	
rodacy,	z	Rajgrodu	i	okolic:
bracia	 Matysiewiczowie	 z	 Rybczyzny	 (Apolinary,	
Stanisław,	Wawrzyniec);	 Jan	 i	 Kazimierz	 Karwowscy	 z	
Karwowa;	Józef	Ostrowski	z	Kolonii	Klimkowo;	Józef	 i	
Marian	Wyrzykowscy		z	Szyman;	Eugeniusz	Sienkiewicz,	
Franciszek	Popko,	Stefan	i	Tadeusz	Kowalewscy	z	Wólki	
Karwowskiej;	Stefan	Masiewicz	z	Bargłowa;	Piotr	Oleksy	
z	Brzozówki;	 strażnicy	graniczni	 służący	przed	wojną	w	
rajgrodzkim	komisariacie:	Helbin,	Kochalski,	Kowalczyk;	
z	 Rajgrodu:	 Bolesław	 Szumowicz	 i	 Julian	 Bacztub	
(żołnierze	 września	 1939	 i	 „Karpatczycy”),	 Kazimierz	
Gendźwiłł,	 Kazimierz	 Szwarczewski,	 Andrzej	 Adolf	
Cybulski,	Henryk	Murawski,	Apolonia	Radwańska,	Maria	
Bieniewska,	 Alfreda	 Bednarska.	 W	 pancerniakach	 gen.	
Maczka	służył	Franciszek	Gendźwiłł,	na	okrętach	Polskiej	
Marynarki	 Wojennej	 pływał	 jako	 telegrafista	 Stanisław	
Orzechowski.	 Prawdopodobnie	 do	 tworzonej	 Armii	
Polskiej	przez	gen.	Andersa	w	ZSRR	dostali	się:	Kazimierz	
Miliszewski,	 Antoni	 Bućko	 i	 Franciszek	 Owsiany,	 ale	
zmarli	w	czasie	ewakuacji	jednostek	polskich	do	Persji.

	 Powyższa	 lista	 ma	 charakter	 otwarty.	 Każdy,	
ktokolwiek	z	Państwa	zna	jeszcze	innych	naszych	rodaków,	
którzy	 byli	 w	 Polskich	 Siłach	 Zbrojnych	 na	 Zachodzie,	
prosimy	o	kontakt.

Janusz	Sobolewski

Historia niewiarygodna, a wydarzyła się naprawdę
KAPRAL WOJTEK - NIEDŹWIEDŹ W 
KORPUSIE ANDERSA
 Opowieść	 niezwykła,	 a	 jednak	 prawdziwa.	 Niedźwiedź	
brunatny	był	formalnie	kapralem	2	Korpusu	Polskiego.	Ulubieniec	
i	 kompan	 żołnierzy	 Andersa.	 Brał	 udział	 w	 bitwie	 pod	 Monte	
Cassino.
	 Któż	z	nas	we	wczesnym	dzieciństwie	nie	miał	maskotki	
Misia?	Chyba	każdy,	chyba	każdy	uwielbiał	bajki	z	Misiem	Yogi,	
Kolargolem,	 Uszatkiem…	 Większość	 tych	 wielu	 bajkowych	
przygód	z	udziałem	misia	-	to	sympatyczna	fantazja.	Natomiast	w	

naszej	historii	 jest	miś	szczególny	-	syryjski	niedźwiedź	brunatny	
adaptowany	przez	polskich	żołnierzy	w	1942	r.
	 W	czasie	okupacji	sowieckiej	w	latach	1939-1941	dokonano	
czterech	masowych	deportacji	ludności	polskiej	na	Syberię.	W	tym	
miejscu	należy	dodać	informację	o	tysiącach	aresztowanych	przez	
sowiecki	aparat	represyjny	oraz	o	żołnierzach	uwięzionych,	jak	też	o	
polskich	rekrutach	wcielanych	do	Armii	Czerwonej	(do	batalionów	
robotniczych),	a	 także	o	 tych	nielicznych	oficerach,	którym	udało	
się	uniknąć	kaźni	katyńskiej.	Sytuacja	Polaków	w	imperium	Stalina	
uległa	 poprawie,	 przynajmniej	 formalnie,	 po	 napaści	 Niemiec	 na	
ZSRR.	 Porozumienie	Wodza	Naczelnego	 i	 premiera	 rządu	 RP	w	
Londynie	 -	gen.	Wł.	Sikorskiego	z	Sowietami	zakładało	amnestię	
dla	 Polaków,	 dla	 setek	 tysięcy	 wywiezionych,	 uwięzionych,	
wcielonych,	itp.,	a	znajdujących	się	w	bezkresach	lodowych	pustyń,	

Pomnik Wojtka w Żaganiu
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tundry	 i	 tajgi…	Armia	Polska	na	Wschodzie,	powstająca	od	1941	
r.	miała	walczyć	 u	 boku	Armii	 Czerwonej	 na	wschodnim	 teatrze	
działań	militarnych,	 kiedy	 dojdzie	 do	wyzwalania	 ziem	 polskich.	
Niestety,	 warunki	 panujące	
w obozach formowania 
polskich	 sił	 zbrojnych,	
a	 więc	 brak	 żywności,	
ubrań,	 medykamentów	
itd.	 spowodowały	
konieczność	 przerzucenia	
kilkudziesięciu	 tysięcy	
zwerbowanych	 Polaków	 na	
Bliski	 Wschód.	 Dyslokacja	
takiej	 masy	 ludzkiej	
miała	 również	 aspekt	
militarny.	 Po	 odżywieniu	
i	 wyćwiczeniu	 żołnierza,		
szło	o	lepsze	zabezpieczenie	
bliskowschodnich	 pól	 naftowych	 przed	 spodziewaną	 inwazją	
hitlerowską.	 Popłynęli	 więc	 żołnierze	 gen.	 Wł.	 Andersa	 przez	
Morze	Kaspijskie	do	Persji.
	 Podczas	przemierzania	tej	krainy,	w	drodze	do	Palestyny,	
żołnierze	 22	Kompanii	Zaopatrywania	Artylerii	 spotkali	młodego	
perskiego	chłopca,	który	miał	rocznego	niedźwiadka.	Za	konserwę	
wołową,	 czekoladę,	 garść	 drobniaków	 i	 szwajcarski	 nóż	oficerski	
kupili	misia,	 któremu	nadali	 imię	Wojtek.	Młodziutki	 niedźwiedź	
brunatny	nie	umiał	jeszcze	samodzielnie	jeść	i	najprawdopodobniej	
czekała	 go	 śmierć.	 Polacy	 przysposobili	 mu	 butelkę	 po	 wódce,	
wykonując	 ze	 szmatek	prowizoryczny	 smoczek.	Miś	 ze	 smakiem	
pił	 skondensowane	 mleko	 rozcieńczane	 wodą.	 Potem	 wybitnie	
smakował	mu	miód,	marmolada	i	słodycze.	Jak	wydoroślał,	mając	
około	 230	 kg	wagi	 i	 prawie	 185	 cm	wzrostu,	 nie	 gardził	 butelką	
piwa,	pijąc	„z	gwinta”,	siedząc	w	rzędzie	z	kolegami-żołnierzami.
	 Miś	 Wojtek	 wyrósł	 na	 potężne	 zwierzę,	 ale	 oswojony	
i	 czule	 traktowany	 przez	 polskich	 żołnierzy	 od	 maleńkości,	
ogromnym	 zaufaniem	 darzył	 ludzi.	 Kiedy	 mu	 zrobiono	 skrzynię	
do	 spania,	 on	 wolał	 spać	 przytulonym	 do	 swych	 opiekunów	 w	
wojskowych	 namiotach.	 jeździł	 często	w	 szoferce	 lub	 na	 „pace”,	
wzbudzając	 osłupienie	 przygodnie	 spotkanych	 cywilów	 i	 innych	
żołnierzy	2	Korpusu,.	Formalnie	został	wciągnięty	na	listę	żołnierzy	
22.	KZA,	potem	nawet	był	awansowany	do	stopnia	kaprala.	Płatał	
liczne	 figle,	 ściągając	 sznury	 z	 upraną	 bielizną,	 podkradając	
żywność…	 Stojąc	 uwiązany	 na	 sznurku,	 przytwierdzonym	 do	
namiotu,	wzbudzał	śmiech.	Potężny	niedźwiedź	na	cienkim	sznurku	
mógł	 z	 łatwością	 uwolnić	 się,	 a	 i	 zdewastować	 cały	 namiot.	 On	
był	 przywiązany	 do	 swych	 opiekunów,	 ale	 wśród	 innych	 budził	
zdziwienie	 i	 przerażenie,	 na	 przykład	 u	 „Pestek”	 -	 dziewcząt	 z	
Wojskowej	Służby	Pomocniczej.	Jednak,	kiedy	Wojtka	poznawano	
bliżej,	okazywało	się,	że	był	doskonałym	kompanem.	Jego	ulubioną	
zabawą,	a	dotyczyło	to	i	żołnierzy,	były	zapasy.	Kiedy	był	młody,	
żołnierzom	 udawało	 się	 z	 nim	 wygrać.	 Potem	 nie	 mieli	 żadnej	
szansy.	 Wojtek	 kładł	 ich	 na	 łopatki	 i	 lizał	 delikatnie	 po	 twarzy	
pokonanych.	Nigdy	nie	zdarzyło	się,	aby	komukolwiek	wyrządził	
krzywdę.
	 Z	 Palestyny	 Korpus	 gen.	 Andersa	 przeniesiono	 do	
Egiptu,	 a	 potem	drogą	morską	 na	Sycylię.	 Stąd	 rozpoczęli	marsz	
na	 Rzym,	 ale	 po	 drodze	 były	 potężne	 umocnienia	 niemieckiej		
Linii	 Gustawa	 z	 ufortyfikowanym	masywem	Monte	 Cassino.	 Od	
lutego	do	maja	kolejne	szturmy	wielonarodowych	sił	alianckich	nie	

dały	spodziewanego	rezultatu.	12	maja	1944	r.	Polacy	uderzyli	na	
„klucz”	Monte	Cassino	otwierający	drogę	na	Rzym.	Kapral	Wojtek	
dzielnie	pomagał	nosić	ciężkie	skrzynki	z	amunicją.	Nie	zdarzyło	

się,	 aby	 którąkolwiek	
opuścił.	 Wychowany	 w	
warunkach wojskowych, 
w	 pełni	 był	 oswojony	
z	 grzmotem	 bitewnym,	
eksplozjami,	 swądem	
materiału	 wybuchowego	 i	
rozbłyskami	 pocisków.	 Od	
tego	 czasu	 jego	 jednostka	
przyjęła	 symbol	 misia	
dźwigającego	 pocisk,	 który		
stał	 się	 emblematem	 na	
mundurach, proporcach i 
maskach samochodów.
 Po wojnie 2 

Korpus znalazł się w Szkocji, w Glasgow. 22 Kompania 
stacjonowała w Winfield Park i kapral Wojtek został 
ulubieńcem całego obozu oraz miejscowej ludności. 
Towarzystwo Polsko-Szkockie mianowało go nawet 
swoim członkiem.

	 Tysiące	 Polaków	 nie	 decydowały	 się	 wracać	 do	 kraju,	
obawiając	 się	 (całkiem	 słusznie)	 prześladowań	 przez	 nową	
władzę,	 mającą	 legitymizację	 moskiewską.	 Po	 demobilizacji	
zapadła	decyzja	oddania	niedźwiedzia	do	ogrodu	zoologicznego	w	
Edynburgu..	Dyrekcja	zoo	zapewniła,	że	nie	odda	Wojtka	nikomu	
bez	 zgody	 dowódcy	 22	 KZA	 -	 mjr.	 Antoniego	 Chełkowskiego.	
15	 listopada	 1947	 r.	 miało	 miejsce	 rozstanie	 z	 Wojtkiem.	 Byli	
koledzy	 z	 kompanii,	 już	 jako	 cywile,	 	 wielokrotnie	 odwiedzali	
Wojtka.	Wchodzili	bez	obaw	za	ogrodzenie	i	serdecznie	witali	się	
z	kolegą	niedźwiedziem-kombatantem,	co	wprawiało	w	osłupienie	
pracowników zoo.
	 Wojtkowi	niczego	nie	brakowało,	miał	do	woli	jedzenia	i	
smakołyków,	ale	tęsknił	za	wolnością	i	kompanami	z	czasu	wojny.	
Próby	oswojenia	go	z	innymi	osobnikami	tego	gatunku	absolutnie	nie	
powiodły	się.	Osadzony	w	klatce	o	pow.		10	metrów	kwadratowych,	
z	 każdym	 rokiem	przedwcześnie	 starzał	 się,	 co	 było	widoczne	w	
jego	psychice	i	fizjonomii.	Pod	koniec	lat.	50.	XX	w.	w	krajowym	
„Przekroju”	pojawiło	się	zdjęcie	Wojtka.	Padła	wówczas	koncepcja	
sprowadzenia	go	do	Polski,	a	nawet	w	tym	celu	pojechał	do	Szkocji	
przedstawiciel	 oliwskiego	 zoo.	 Względy	 zdrowotne	 Wojtka	 i	
polityczne	zadecydowały	o	fiasku	tej	akcji.	Intencje	pracowników	
zoo	i	miłośników	zwierząt	były	szczere,	ale	władze	komunistyczne	
chciały	niewątpliwie	na	 tym	ugrać	wiele.	Kombatanci	z	22	KZA,	
w	 tym	 ich	 dowódca,	 sprzeciwili	 się	wyjazdowi	Wojtka	 do	Polski	
rządzonej	przez	komunistów.
	 Kapral	 Wojtek,	 niedźwiedź-kombatant	 zakończył	 życie	
przedwcześnie,	co	miało	miejsce	2	grudnia	1963	r.

	 Na	 jego	 temat	 powstały	 dziesiątki	 publikacji,	 kilka	
utworów	 muzycznych	 i	 filmów,	 a	 także	 10	 pomników	 (Wlk.	
Brytania,	Polska	 i	Włochy).	Ostatnio,	15	maja	2019	 r.	w	Cassino	
odsłonięto	pomnik	Wojtka,	który	stoi	na	dwóch	łapach.	Wykonany	
został	 z	 cennego	 marmuru,	 pochodzącego	 ze	 złoży	 w	 pobliskim	
Coreno	Ausonio.

Na	podst.	dostępnych	źródel	internetowych	opracował:
Janusz	Sobolewski

Najnowszy pomnik Wojtka, Cassino
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Pamięć kształtuje tożsamość
DOCHODZENIE DO PRAWDY
 Po	 wojnie	 żołnierze	 2	 Korpusu	 gen.	 Andersa,	
uczestnicy	 historycznego	 zwycięstwa	 pod	 Monte	 Cassino,	
wracali	do	Polski.	Starsi	podoficerowie	i	oficerowie	najczęściej	
byli	 aresztowani	 i	 przeszli	 ciężkie	 śledztwo,	 a	 często	 i	 ślad	
po	 nich	 zaginął.	 Nic	 więc	 dziwnego,	 że	 tak	 wielu	 zostało	 na	
emigracji.	 Niełatwe	 mieli	 życie	 w	 kraju	 nawet	 szeregowi	 i	
kaprale,	 bo	 aparat	 bezpieczeństwa	 interesował	 się	 nimi	 dość	
szczególnie.	 Wzywani	 na	 przesłuchania	 i	 „rozmowy”	 byli	
instruowani,	jak	i	w	jaki	sposób	należy	wypowiadać	się	na	temat	
swej	przeszłości.	Chodziło	przecież	o	 to,	by	zatrzeć	pamięć	w	
polskim	społeczeństwie	o	wybitnym	wkładzie	w	czyn	zbrojny	
żołnierzy	polskich	formacji	na	Zachodzie.
	 W	 podręcznikach	 historii	 na	 ten	 temat	 milczano,	 a	
potem	zamieszczano	kilkuzdaniową	wstawkę	o	samej	wygranej	
przez	Polaków	bitwie.	Niewiele	to	mówiło	o	skali	zwycięstwa,	
o	 pochodzeniu	 i	 sybirackiej	 drodze	 tych	 naszych	 bohaterów.	
Dowiadywaliśmy	się	więcej	w	rodzinach,	od	znajomych	-	ludzi	
bliskich	tych	wydarzeń	lub	z	zakazanych	rozgłośni	radiowych.
	 Kiedy	 uczęszczałem	 do	 augustowskiego	 ogólniaka,	
w	 roku	 szkolnym	 1974/1975,	 wychowawca	 klasy	 zaprosił	 na	
spotkanie	 z	 naszą	 klasą	 weterana	 walk	 pod	 Monte	 Cassino,	
pochodzącego	 z	 Augustowa.	 Nie	 pamiętam	 jego	 nazwiska,	
ale	 do	 dziś	 powtórzyłbym	 większość	 jego	 opowiadania	 o	
tym	 heroicznym	 boju.	 Usta	 nam	 otwierały	 się	 z	 wrażenia,	
zadawaliśmy	 potem	 pytania,	 nawet	 takie,	 których	 nie	 wolno	
było	zadawać.	O	dziwo,	nasz	pan	profesor,	Mirosław	Sikorski,	
zdeklarowany	 ateista	 i	 członek	 PZPR,	 pozwolił	 na	 takie	
spotkanie.	 Czy	 jego	 historyczne	 wykształcenie,	 a	 może	 i	
nazwisko,	były	przyczynkiem	do	organizacji	takich	spotkań?
	 O	małej	wiedzy	naszego	pokolenia	o	czynie	zbrojnym	
żołnierzy	 2	 Korpusu	 Polskiego	 świadczy	 jedno	 chociażby	
zdarzenie.	 Miało	 ono	 miejsce	 na	 ławce	 w	 rajgrodzkim	 parku	
miejskim.	Byliśmy	 tuż	po	maturze,	albo	w	wakacje	przed	nią.	
Tak	czy	inaczej	-	było	to	w	drugiej	połowie	lat	70.	poprzedniego	
wieku.	 Wspólnie	 z	 dwoma	 kolegami	 przysiedliśmy	 się	 do	
p.	 Stanisława	 Matysiewicza	 z	 Rybczyzny.	 „Stasiulek”,	 jak	
go	 wszyscy	 nazywali,	 jak	 też	 wszyscy	 o	 tym	 wiedzieli,	 był	
żołnierzem	gen.	Andersa	i	uczestnikiem	walk	kampanii	włoskiej	
1944	 r.	 Kiedy	 sobie	 wypił	 w	 Rajgrodzie	 kilka	 głębszych,	
rozwiązywał	się	mu	język	i	powracały	wówczas	wspomnienia,	
które	 publicznie	 głośno	 artykułował.	 Z	 zaciekawieniem	
słuchałem	 jego	 opowieści	 i	 zadawałem	 konkretne	 pytania.	
Odpowiadał	 i	 bardzo	 radował	 się,	 jak	 chociażby	 wówczas,	
kiedy	wspomniałem	dowódcę	„Karpatczyków”	-	Kopańskiego.	
Podskoczył	na	ławce	i	uderzając	się	z	lekka	w	piersi	wykrzyknął:	
„To	mój	dowódca!”	Jeden	z	moich	kolegów	nie	chciał	być	„w	
tyle”	i	również	zadał	pytanie:	-	A	był	pan	pod	Lenino?
	 Nie	wymaga	to	ostatnie	komentarza.

	 Jan	 Karwowski	 z	 Karwowa,	 uczestnik	 bitwy	 pod	
Monte	 Cassino,	 po	 powrocie	 do	 kraju	 na	 jednym	 z	 zebrań	
wiejskich	miał	się	wyrazić	o	historii	i	nawiązać	do	chwalebnej	
przeszłości	 II	 Korpusu.	 Niestety,	 na	 drugi	 dzień	 pojawili	 się	
u	 niego	 w	 Karwowie	 panowie	 z	 bezpieki,	 chyba	 z	 Grajewa,	
i	dali	odpowiedni	„wykład”.	Czym	zagrozili?	Publicznie	więcej	
głosu	 na	 tematy	 wojenne	 nie	 zabierał.	 Miał	 w	 domu	 płytę	
gramofonową	i	kiedy	włączał	znaną	pieśń	„Czerwone	maki	pod	
Monte	Cassino”,	w	kącikach	jego	oczu	pojawiały	się	łzy.
	 Wśród	wielu	czarno-białych	zdjęć	z	zasobu	mej	matki,	
skrupulatnie	trzymanych	w	rodzaju	damskiej	aktówki,	były	dwa	
dotyczące	niniejszej	tematyki.	Mama	opowiadała,	że	jej	kuzyni:	
Stefan	 i	 Tadeusz	 Kowalewscy	 z	 Wólki	 Karwowskiej	 byli	
uczestnikami	bitwy	pod	Monte	Cassino.	Nie	wrócili	 do	kraju,	
ale	osiedli	w	Kanadzie,	stąd	nigdy	nie	miałem	możliwości	z	nimi	
porozmawiać.	Inny	z	nami	spowinowacony,	Franciszek	Popko,	
z	tej	samej	rodzinnej	wsi	mej	mamy,	był	również	weteranem	2	
Korpusu.	 On	 to	 podarował	 mej	 mamie	 zdjęcie,	 wykonane	 po	
wojnie	 na	 polskim	 cmentarzu	wojennym	 pod	Monte	 Cassino.	
Jego	 kolega	 (na	 zdjęciu)	 odwiedza	 groby	 swych	 znajomych,	
którzy	polegli	w	szturmie	na	ten	masyw	górski.	Było	ich	około	
tysiąca.	I	tu,	do	tej	fotografii,	jak	najbardziej	pasują	strofy	słynnej	
pieśni	Konarskiego:
„Czy	widzisz	ten	rząd	białych	krzyży
Tam	Polak	z	honorem	brał	ślub
(…)	Wolność	krzyżami	się	mierzy	-	historia	ten	jeden	ma	błąd…”
	 Drugie	 zdjęcie	 z	 mamy	 dawnego	 zasobu	 pochodzi	 z	
lat	60.	XX	wieku.	To	nasi	krewni	ze	Śląska,	w	tamtych	latach	
aktywni	globtroterzy,	wykonali	fotografię	na	tym	szczególnym	
miejscu	dla	Polaków.
	 W	 połowie	 lat	 80.	 ub.	 wieku	 byłem	 na	 pielgrzymce	
w	Licheniu.	W	sklepie	z	pamiątkami	było	kilka	interesujących	
tytułów	książek,	poniekąd	z	drugiego	obiegu.	Nabyłem	wówczas	
„Bez	ostatniego	rozdziału”	Andersa.
	 Okolice	Monte	 Cassino	 -	 cmentarz	wojenny,	 pomnik	
i	 góry	 z	 klasztorem	 św.	 Benedykta,	 mogłem	 podziwiać	 na	
współczesnych	zdjęciach	i	filmikach,	wykonanych	przez	starszą	
córkę	i	jej	męża	już	w	naszym	wieku.
	 Kiedy	 powstały	 „RE”	 i	 rozpoczęliśmy	 szerszą	
działalność	 wydawniczą,	 rozmowy	 z	 uczestnikami	 owego	
wiekopomnego	wydarzenia.	O	wiele	zaś	więcej	 rozmów	z	 ich	
rodzinami,	 w	 których	 to	 zachował	 się	 przekaz	 bohaterów	 tej	
sławnej	 bitwy,	 wykorzystałem	 w	 naszych	 wydawnictwach.	
Jakże	łatwo	dzisiaj	siąść	do	komputera	i	obejrzeć,	przeczytać	lub	
wysłuchać	materiałów	o	Monte	Cassino	i	innych	wydarzeniach	
militarnych	 z	 udziałem	 	 żołnierzy	 Polskich	 Sił	 Zbrojnych	 na	
Zachodzie.	Nasze	 pokolenie	musiało	 do	 tej	wiedzy	 dochodzić	
przez	 dziesięciolecia.	 Ale	 nie	 żałujmy	 tego…	 Mieliśmy	 tę	
niepowtarzalną	okazję	-	na	żywo	słuchać	opowieści	ludzi,	którzy	
tworzyli	historię.
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