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RAJGRÓD I JEGO MIESZKAŃCY W STAREJ FOTOGRAFII

 Rajgrodzki archaiczny w swym kształcie rynek… Ile już o nim napisaliśmy. Powstał 
najprawdopodobniej w XVI wieku, na rozdrożu i stąd jego nietypowy, trójkątny kształt. Wyjeżdżając z 
rajgrodzkiego dworu, usytuowanego na Zamczysku, na prawo jechało się w kierunku Mazowsza, a na lewo - 
w stronę Litwy.
 Kolejne zdjęcie do opublikowania przekazał nam p. Bartosz Boszko. Przedstawia ono rajgrodzki 
rynek w 1956 r. Wykonał je uczestnik zlotu motocyklowego, co wynika z napisu na odwrocie fotografi i.
A co możemy wywnioskować z samej fotografi i? Bardzo dużo. W Rajgrodzie nie było jeszcze 
wyasfaltowanej ul. Warszawskiej, nie było chodników. Nie było jeszcze stacji paliw (w tym miejscu dzisiaj 
stoi pomnik króla Kazimierza Wielkiego). Miasteczko było już zelektryfi kowane, bo dostrzegamy drewniane 
słupy, podtrzymujące przewody elektryczne. Nie było jeszcze obecnego przystanku PKS. Autobusy 
zatrzymywały się na ul Warszawskiej, naprzeciwko obecnego Urzędu Miejskiego, z jednej strony, i przy 
kiosku „Ruchu” (widoczny na zdjęciu) z drugiej strony. Na zdjęciu widoczna jest grupa ludzi, inne osoby 
najprawdopodobniej spieszą do nadjeżdżającego autobusu. Sam rynek, jak widać na zdjęciu, zatracił już 
swoje pierwotne i wielowiekowe przeznaczenie. Zamieniono go na park miejski, sadząc drzewa, wytyczając 
alejki i ogradzając grubą, metalową rurą, co kilka metrów zatopioną w grubych betonowych słupkach. Czy 
zwalisko kamieni pochodzi z fundamentów byłego ratusza?
Zabudowa nie zmieniła się do dziś, jest ta sama, aczkolwiek z odmienną elewacją ścian frontowych. 

Fragment ul. Warszawskiej (od lewej) i zachodnio-północnej pierzei rynku stanowi dziewiętnastowieczna 
zabudowa pożydowska. Widoczne są drzwi i ganki byłych sklepików.
 Nadal pozostaje aktualny nasz apel o udostępnianie nam do publikacji starych fotografi i, 
prezentujących Rajgród, okoliczne wsie i ludzi tu dawniej zamieszkujących. Ocalmy od zapomnienia skarby 
naszych rodzinnych albumów fotografi cznych. Z góry dziękuję Państwu za wyrozumiałość.

Janusz Sobolewski
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VIII sesja Rady Miejskiej - 
absolutoryjna

 W dniu 28 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie. 
Obrady prowadził przewodniczący RM - Marek Bućko, który na 
wstępie powitał Burmistrza Rajgrodu, sekretarza, skarbnika, radcę 
prawnego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, kierowników 
i dyrektorów instytucji i zakładów gminy oraz sołtysów z terenu 
gminy Rajgród.

Sprawozdanie Burmistrza Rajgrodu
 Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki poinformował 
zebranych na sesji o wydanych zarządzeniach i swojej aktywności 
poza miejscem urzędowania - w czasie od majowej sesji RM do dnia 
sesji obecnej. Zwrócił uwagę na zarządzenie zmieniające strukturę 
funkcjonowania w Urzędzie Miejskim, jaka powstała po powołaniu 
Referatu Gospodarki Śmieciowej. Ponadto:
- 6 czerwca uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grajewie. Posiedzenie miało 
miejsce w UM w Szczuczynie, na którym dokonano omówienia 
spraw bieżących. Ustalono, że 6 października br. odbędą się zawody 
powiatowe OSP na terenie gminy Rajgród. 17 czerwca br. odbyły 
się zawody drużyn pożarniczych młodzieżowych, na których była 
też reprezentowana nasza gmina. Burmistrz złożył podziękowanie p. 
Żanecie Chylińskiej za zaangażowanie, za przygotowanie i udział w 
zawodach, za opiekę nad naszą drużyną młodzieżową.
- 7 czerwca uczestniczył w spotkaniu grupy reaktywującej działalność 
Jegrzni Rajgród.
- 7 czerwca burmistrz I. Gliniecki spotkał się z prezesem 
Białostockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
- Jackiem Garczyńskim. Podpisano umowę na zakwaterowanie i 
wyżywienie czterech funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji na czas ich pobytu w gminie Rajgród.
- 9 czerwca Burmistrz Rajgrodu wziął udział w spotkaniu z 
mieszkańcami Biebrzy; obecny był też radny Waldemar Wołyniec. 
Omówiono sprawy bieżące.
- 11 czerwca uczestniczył w Zebraniu Plenarnym Związku 
Komunalnego Biebrza w Zabielu. Dopracowano sprawy statutowe; 
przyjęto sprawozdania finansowego i udzielono absolutorium 
Zarządowi.
- 12-16 czerwca burmistrz I. Gliniecki, korzystając z zaproszenia 
łomżyńskich samorządowców, uczestniczył w wyjeździe studyjnym 
do jednej z gmin bawarskich w Niemczech. Wymiana doświadczeń 
przyczyni się do skuteczniejszego zarządzania również naszą gminą. 
Materialnym uzyskiem z tego wyjazdu będzie najprawdopodobniej 
nieodpłatne nabycie używanego samochodu strażackiego. Jest on w 
dobrym stanie, ale bez zbiornika na wodę. Burmistrz podziękował 
radnemu SWP - Jackowi Piorunkowi za włączenie go do delegacji 
samorządowców, za zorganizowanie współpracy na szczeblu 
samorządu łomżyńskiego z samorządem gminy w Bawarii, jaką 
nawiązał przed dwudziestu laty.
- 19 czerwca Burmistrz Rajgrodu uczestniczył w zakończeniach zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 w Rajgrodzie i Rydzewie 

(szerzej na ten temat w odrębnych artykułach).
- 24 czerwca uczestniczył w spotkaniu społeczności wiejskich w 
świetlicy w Pieńczykowie.
- 25 czerwca wziął udział w zebraniach zarządów Lokalnej Grupy 
Działania Biebrzański Dar Natury” i Stowarzyszenia Gmin Dorzecza 
Biebrzy, jakie miały miejsce w Wojewodzinie.
- 27 czerwca uczestniczył w zebraniu spółki BIOM w Zabielu. 

Prezesowi i Zarządowi udzielono absolutorium za rok poprzedni. 
Piętrzą się też problemy, jak chociażby z tzw. balastem śmieci, z 
którym nie wiadomo co zrobić. Aktualnie trwa wyczekiwanie na 
ewentualne dobre rozwiązanie w ramach nowej ustawy śmieciowej.
 Ponadto burmistrz I. Gliniecki poinformował zebranych 
o aktualnie prowadzonych i wdrażanych do realizacji przyszłych 
zadaniach inwestycyjnych na terenie gminy:
- 10 czerwca otrzymaliśmy informację o wdrożeniu inwestycji 
w Czarnej Wsi, jaką będzie utworzenie miejsca rekreacji, która 
dofinansowana zostanie ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej.
- Gmina otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na 
wyposażenie świetlic wiejskich w Pieńczykowie i Rydzewie.
- 25 czerwca podpisaliśmy umowę z firmą p. Krzysztofa Murawskiego 
na wykonanie 71 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie to, 
znacznie wsparte środkami zewnętrznymi, opiewa prawie na 1 milion 
zł.
- Dokonano wyboru średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
jaki pozyska rajgrodzka OSP, będąca w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Będzie to nowy samochód marki Renault ze 
zbiornikiem 3 tys. litrów.

Debata nad Raportem
 Debatę nad „Raportem o stanie gminy Rajgród za 2018 r.” 
rozpoczął przewodniczący RM - Marek Bućko. Jak zauważył, radni i 
mieszkańcy gminy mogli się z nim zapoznać wcześniej, bo jest dostępny 
w Internecie. Następnie burmistrz I. Gliniecki zwrócił uwagę na to, że 
jest to nowość wprowadzona mocą nowej ustawy samorządowej, przez 
wielu odczytywana jako swojego rodzaju instrument polityczny. Jego 
zaś zdaniem „dobrze, że taki dokument jest, bo burmistrz ma okazję 
powiedzieć szerszej społeczności, a przede wszystkim mieszkańcom 

Skarbnik - J. Andruk
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gminy o tym, co się wydarzyło w ostatnim roku w gminie. Ten raport, 
nasz raport ma 35 stron.” Następnie burmistrz pokrótce scharakteryzował 
główne jego części.
(obszerne fragmenty raportu drukujemy na łamach „RE”)
 W opinii radnego Mirosława Wierzbickiego raport jest zbyt 
lukratywny, bo można w Rajgrodzie wymienić wiele niedociągnięć. 
Niby wszystko jest takie wspaniałe, a jak się obejrzymy, to w samym 
centrum zamkniętych jest  kilka byłych lokali, najczęściej z tabliczką 
„do sprzedania”. W ośrodkach wczasowych jest pusto. Gmina 
nie ma dobrych relacji z Nadleśnictwem Rajgród, nie korzysta z 
Funduszu Leśnego na odnowienie chociażby dróg. W ubiegłym roku 
zrezygnowaliśmy z imprezy o wydźwięku ogólnopolskim, jaką są 
„Biebrzańskie sianokosy”.
 Radny Stanisław Król zwrócił uwagę, że z „Biebrzańskich 

sianokosów” musieliśmy zrezygnować, bo ich termin pokrywał się z 
coroczną imprezą o nie mniejszym znaczeniu i wydźwięku, jaką są 
uroczystości rocznicowe bitwy na Grzędach.
 Zdaniem radnego SWP - J. Piorunka: „Pięć lat temu gmina ta 
była w zupełnie innej sytuacji niż dzisiaj.  To, co dzisiaj się dzieje w tej 
gminie, a to co się działo przed pięciu laty - to są dwa różne światy. Nie 
ulega wątpliwości, że jest jeszcze wiele do zrobienia. 
(…)  Biorąc pod uwagę ilość 
projektów, które tutaj zostały 
zrealizowane, to jest ich kilkanaście. 
To wiele milionów pozyskanych na 
realizację tych projektów. Należy 
się tylko cieszyć, w kontekście tego, 
co dzieje się w innych gminach. 
Postrzeganie raportu w kontekście 
nieodbytych sianokosów w 
gminie… To jest ważna impreza, ale 
jakie ona ma znaczenie dla rozwoju 
gminy?”
Następnie radny J. Piorunek mocno 
przesadził akcentując „setki imprez” 
w dziedzinie kultury, jakie miały 
mieć miejsce w naszej gminie. Było 
ich wiele, ale nie setki. Natomiast 
słusznie wskazał na niezwykle 
bogaty postęp inwestycyjny w gminie i na jej postrzeganie, bardzo 
pozytywne, w stosunku do innych gmin województwa. Zaapelował, 
by udzielić absolutorium Burmistrzowi Rajgrodu, aby nadal realizował 
swoje plany i zamierzenia, a chociażby i te, o których mówił radny 
Wierzbicki.
 Natomiast radca prawny - Andrzej Chmielecki zwrócił 
uwagę na wysokie pozycje naszej gminy w kilku rankingach: W 
dziedzinie pozyskiwania środków unijnych (w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca) gmina Rajgród jest w pierwszej trzydziestce gmin w kraju i 
na 2 miejscu w województwie podlaskim. Jeżeli zaś chodzi o inwestycje 
infrastrukturalne - to jesteśmy w pierwszej dwudziestce w Polsce i na 
2-3 miejscu w województwie. Zdaniem mecenasa Chmieleckiego - 

trzeba też patrzeć na uwarunkowania, jakie są w gminie. Nie mamy 
tu przemysłu, a więc i dostatniego dopływu podatków.  Nie mając 
przedsiębiorstw zbyt wielu, jesteśmy gminą specyficzną, typowo 
rolniczą z turystyką.
- W prawie wszystkich rankingach dorównujemy gminie Szczuczyn, 
która ma solidne podkłady gospodarcze; ma strefę ekonomiczną, liczne 
zakłady produkcyjne, nowoczesną obwodnicę miasta… - kontynuował 
radca prawny, poniekąd zestawiając uwarunkowania dwóch gmin i 
wskazując na prawie równorzędną pozycję w rankingach.
 Zdaniem radnego S. Króla raport o stanie gminy za rok 
poprzedni jest słuszny i godny przyjęcia przez radnych. Dziwił się 
natomiast postawie kolegi radnego Wierzbickiego.
 Z kolei radny M. Wierzbicki wskazał na to, że przez Rajgród 
dziennie przejeżdżają tysiące ludzi, ale tylko przejeżdżają i nie 

wszyscy nawet wiedzą, że obok jest wspaniałe jezioro i inne niezwykłe 
uwarunkowania turystyczne. Jego zdaniem, za mało czynimy, by owe 
wyjątkowe położenie Rajgrodu wykorzystać.
 Przewodniczący RM - M. Bućko na wystąpienie radnego M. 
Wierzbickiego zareagował dość nerwowo. Jak się okazało, „dotknęło” 
go wskazywanie wyłącznie na sam Rajgród, a nie tylko przecież 
w gminie jest Rajgród, ale i wiele wsi, również tych o walorach 

turystycznych.

Podjęcie uchwał
 Przewodniczący RM - Marek 
Bućko kolejno przedstawiał 
projekty uchwał, które wcześniej 
uzyskały pozytywną opinię stałych 
komisji Rady Miejskiej. Były to 
uchwały w sprawach:
1. Udzielenia Burmistrzowi 
Rajgrodu wotum zaufania.
 Przewodniczący M. Bućko z 
treści uchwały odczytał: „Raport 
gminy Rajgród za rok 2018, 
który obejmował podsumowanie 
działalności organu wykonawczego 
gminy w roku poprzednim, 
a w szczególności realizację 

programów i strategii, uchwał Rady i pozostałej działalności gminy. Po 
przeprowadzeniu debaty w tym zakresie Rada Miejska w Rajgrodzie 
postanawia udzielić wotum zaufania organowi wykonawczemu , 
uznając, że działania podjęte przez Burmistrza Rajgrodu zapewniają 
stabilność budżetu, przyczyniają się do rozwoju gminy, polepszają 
jednocześnie jakość życia mieszkańców i osób odwiedzających gminę”.
Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Ireneuszowi 
Glinieckiemu. W swym krótkim wystąpieniu podziękował on za 
zaufanie i podkreślił, że jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia w 
Rajgrodzie i całej gminie.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Rajgród za 2018 r.

Wystąpienie radnego M. Wierzbickiego

Opinię przedstawia przew. S. Król Radny SWP - J. Piorunek
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 Przed głosowaniem uchwały o przyjęciu sprawozdania o 
przyjęciu sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy za rok 2018, 
przewodniczący udzielił głosu skarbnikowi gminy i przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej. Skarbnik Joanna Andruk przedstawiła główne 
dane dotyczące ubiegłorocznego budżetu. W czasie jego uchwalenia (28 
grudnia 2017 r.) dochody zaplanowano na prawie 32 mln zł, a wydatki 
na nieco ponad 35 mln zł. W trakcie roku budżet był zmieniany 22 razy 
(10 razy uchwałami radnych RM, 12 razy zarządzeniami burmistrza). 
Na koniec roku 2018 budżet wyniósł: po stronie dochodów: 28 mln  808 
tys. zł, a po stronie wydatków: 33 mln 183 tys. zł. Ponad trzymilionowa 
nadwyżka budżetowa na koniec roku świadczy o optymalizacji 
wydatków; o oszczędnym i realistycznym wydatkowaniu środków 
finansowych w zakresie zadań bieżących gminy. Na koniec roku 
budżetowego zostały też wolne środki finansowe na rachunku gminy, co 

pozwoliło na pełne zachowanie płynności finansowej w roku bieżącym. 
Następnie skarbnik J. Andruk odczytała pozytywną opinię Kolegium 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 
gminy Rajgród za 2018 r. Podobnie pozytywną  opinię przedstawił 
zebranym przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Stanisław Król. 
W wyniku głosowania radni przyjęli powyższą uchwałę.
3. Udzielenia Burmistrzowi Rajgrodu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy Rajgród za 2018 r.
 Zasadnicza  uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Rajgrodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rajgród za 
2018 r.
Przewodniczący S. Król przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rajgrodu. Skarbnik gminy 
odczytała pozytywną opinię RIO. Radni podjęli tę uchwałę, udzielając 
burmistrzowi I. Glinieckiemu absolutorium.
 Burmistrz otrzymał gratulacje i kwiaty od radnych, sołtysów 
i pracowników UM..
4. Zmian w budżecie gminy na 2019 r.
5. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.
 Obie powyższe uchwały zreferowała i przedstawiła konkretne 
dane budżetowe skarbnik J. Andruk.
6. Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli i czasu jego funkcjonowania na terenie 
miasta Rajgrodu.
 Uchwałę omówił sekretarz Piotr Milewski. Dotyczy ona 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie ośrodka 
szkoleniowego Białostockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.
7.  Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Turczynie.
 Jak wskazał sekretarz P. Milewski, chodzi o niewielką działkę 
w Turczynie, będącą mieniem gminy, której chęć nabycia na własność 
wyraził właściciel działki z nią sąsiadującej. Radni zgodzili się na 
jej zbycie, ale niejednogłośnie. Teraz zostanie ona wyceniona przez 
rzeczoznawcę.

Tekst: Janusz Sobolewski
Foto: Natalia Pogorzelska

Wiceprzewodniczący RGP - M. Kostrzewski

RAPORT O STANIE GMINY RAJGRÓD ZA 
2018 ROK

 Gmina Rajgród znajduje się w województwie podlaskim, w 
powiecie grajewskim, przy granicy z województwem warmińsko-mazurskim. 
Powierzchnia Gminy to 20716 hektarów, co stanowi 207 km2. Gmina Rajgród jest 
gminą o charakterze rolniczo-turystycznym. Lasy stanowią 28 % powierzchni 
Gminy, wody Jeziora Rajgrodzkiego i rzeki Jegrzni to nieco ponad 6%, natomiast 
użytki rolne to niemal 59% powierzchni Gminy. W znacznej części tereny Gminy 
stanowią Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”, tereny 
Biebrzańskiego Parku Narodowego zajmują obszar 903 ha. To w szczególności 
walory przyrodnicze, piękne Jezioro Rajgrodzkie i bliskość Biebrzańskiego 
Parku Narodowego sprawia, że Gmina cieszy się zainteresowaniem ze strony 
turystów. Przez Gminę przebiega droga krajowa nr 61, mająca duże znaczenie 
dla regionu.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Gminę zamieszkiwało 5327 mieszkańców, 
z czego 1620 w samym mieście Rajgród oraz 3707 osób na obszarach wiejskich. 
Gęstość zaludnienia wynosi ok 25 osób na km2.

Zarządzanie Gminą:
Burmistrz – Ireneusz Gliniecki
Zastępca Burmistrza/Sekretarz – Piotr Milewski
Skarbnik Gminy – do 29.08.2018 r. – Jadwiga Stryjecka, od 30.08.2018 r. – 
Joanna Andruk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie – w kadencji 2014-2018 – 
Mieczysław Gisztarowicz, w kadencji 2018-2023 – Marek Bućko
(tu wymieniono wszystkich radnych, następnie sołtysów i ilości ludności w 
poszczególnych sołectwach)
[Dalej:]
Jednostki organizacyjne Gminy Rajgród:

Lp. Jednostka Dyrektor/Kierownik
1. Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Anna Arciszewska
2. Dom Kultury w Rajgrodzie Maria Fliszewska
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie Joanna Katarzyna Hader 
4. Szkoła Podstawowa w Rydzewie Zdzisław Miałkowski do 31.08.2018 r. i 

Joanna Maszczyk od 01.09.2018 r.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Rajgrodzie Marek Kostrzewski

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie Arkadiusz Klimaszewski do 31.08.2018 r. i 
Andrzej Graczewski od 01.09.2018 r.

 Przynależność do związków gminnych i stowarzyszeń
Gmina Rajgród, w celu sprawnej i efektywnej realizacji zadań należy do:

•	 Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
•	 Związku Komunalnego Biebrza – gdzie razem z innymi gminami z 

terenu województwa podlaskiego tworzy spółkę BIOM Sp. z o.o. 
•	 Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
•	 Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie,
•	 Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
•	 Stowarzyszenia Yacht Club „Arcus” 

Urząd Miejski w Rajgrodzie
 Burmistrz Rajgrodu swoje zadania wykonuje w szczególności przy 
pomocy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Urząd w roku 2018 to:
•	  3 referaty: Organizacyjny (10 etatów), 

Finansowy (7 etatów), Inwestycji i Rozwoju  
(7 etatów),

•	 Urząd Stanu Cywilnego (1 etat),
•	 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1 etat),
•	 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
•	 Samodzielne stanowisko do spraw inwestycji i promocji (1 etat), 
•	 Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.

•	 Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie
W roku 2018 Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła ogółem 90 uchwał, z 

czego 64 w kadencji 2014-2018 i 26 w kadencji 2018-2023. Największa ilość 
uchwał dotyczyła spraw budżetowych – 35 oraz spraw związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem Rady – 10 (związek z wyborami samorządowymi).

Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie organ wykonawczy, czyli 
Burmistrz Rajgrodu wykonał.

W roku 2018 Burmistrz Rajgrodu wydał 102 zarządzenia, z czego 
większość w sprawach budżetowych, związanych z organizacją funkcjonowania 
samorządu gminnego oraz kwestiach pracowniczych.

•	 Budżet roku 2018.
Budżet Gminy został uchwalony 28 grudnia 2017 r. i był nowelizowany 

22 razy, 12 krotnie uchwałami Rady oraz 10-krotnie zarządzeniami Burmistrza.
Wyszczególnienie Plan po 

zmianach
Wykonanie od początku 

roku %
Dochody budżetu gminy po 
zmianach 29 365 843,07 28 808 320,21 98,10
Wydatki budżetu gminy po 
zmianach 35 522 459,07 33 183 866,89 93,42
Nadwyżka (+) /deficyt(-)( dochody 
minus wydatki) -6 156 616,00 -4 375 546,68 71,07

X X X X

Przychody  ogółem 6  858 191 ,00 6 819 089,16 99,43

Rozchody ogółem 701 575,00 701 575,00 100,00
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Na wykonane w roku 2018 przychody złożyły  się: wolne środki z 

2018 r. w kwocie 1.079.089,16 zł oraz kredyty zaciągnięte w BS Rajgród na 
ogólną kwotę 5.740.000,00 zł 

W ramach wykonania rozchodów spłacono kredyty z lat poprzednich, 
zgodnie z harmonogramem spłat przypadających na 2018 r. w ogólnej wysokości 
701.575,00 zł.
Struktura dochodów gminy wykonanych w 2018 r. przedstawia się 
następująco :

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie 
do planu

% udział poszczególnych 
dochodów do dochodów 

ogółem
1 2 3 4 5 6

1 Dochody własne 9 193 
060,96 9 234 181,43 100,45% 32,05%

2 Dotacje na zadania 
zlecone

7 666 
696,65 7 394 962,14 96,46% 25,67%

3 Dotacje w ramach 
porozumień 

22 
500,00 22 500,00 100,00% 0,08%

4 Dotacje na zadania 
własne 

1 376 
906,31 1 117 336,50 81,15% 3,88%

5
Dotacje na zadania 
bieżące związane z 
realizacją projektów

205 
661,69 150 973,55 73,41% 0,52%

6

Dotacja z Funduszu 
Sprawiedliwości na 
zadania majątkowe 

OSP 

21 
830,00 21 829,50 100,00% 0,08%

7

Dotacja celowa na 
dofinansowanie 
własnych zadań 

bieżących

24 
615,00 24 358,33 98,96% 0,08%

8

Subwencje - 
wyrównawcza, 
równoważąca , 

oświatowa

6 307 
953,00 6 307 953,00 100,00% 21,90%

9

Dotacje celowe 
na programy 

finansowane z 
udziałem środków 

europejskich - 
dochody majątkowe

2 588 
048,00 2 575 654,60 99,52% 8,94%

10
Dotacje z budżetu 

państwa na realizację 
inwestycji

1 763 
238,46 1 763 238,16 100,00% 6,12%

11

Dotacje celowe w 
ramach programów 

finansowanych z 
udziałem środków 

europejskich

192 
000,00 192 000,00 100,00% 0,67%

12
Dotacja z WFOŚiGW 

na realizację zadań 
bieżących

3 
333,00 3 333,00 100,00% 0,01%

Ogółem 29 365 
843,07

28 808 
320,21 98,10% 100,00%

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 r.

Lp. Treść
Stan na                   

1 stycznia 
2018r.

Zaciągnięte 
kredyty w 

2018r.

Wysokość 
spłaty 

kredytów 
w 2018r.

Stan 31.12.2018r.

1. 

Bak Spółdzielczy 
Szczuczyn- zwrot środków 
nienależnie pobranych z 
UE w ramach programu  
ZPORR – Budowa 
wodociągu budowa 
wodociągu  Skrodzie- 
Karwowo- Rydzewo- Wólka 
Piotrowska, Przepompownia 
Kosiły 

287 021,00 0,00 287 021,00 0,00

2.

BGK Oddział Białystok 
-  Renowacja Parku 
Zabytkowego w Rajgrodzie, 
Remont Przedszkola w 
Rajgrodzie , Budowa 
wodociągu rozdzielczego na 
trasie Bełda- Pieńczykowo 
-Pieńczykówek”, Pomoc 
Finansowa dla Starostwa 
Powiatowego w Grajewo 
modernizacja dróg,: 
Rybczyzna, Ciszewo- 
Kozłówka, Sołki- 
Pieńczykówek I etap  

480 000,00 0,00 160 000,00 320 000,00

3.

BGK Oddział Białystok – 
spłata  rat kapitałowych z 
lat poprzednich, pokrycie 
deficytu 2014r. 

138 458,00 0,00 13 848,00 124 610,00

4.

BGK Oddział Białystok – 
spłata  rat kapitałowych z 
lat poprzednich, pokrycie 
deficytu 2014r

714 771,00 0,00 71 476,00 643 295,00

5.

BS Rajgród – spłata  
rat kapitałowych z lat 
poprzednich, pokrycie 
deficytu 2017 r 

2 200 
000,00 0,00 169 230,00 2 030 770,00

6.

BS Rajgród – spłata  
rat kapitałowych z lat 
poprzednich, pokrycie 
deficytu 2018r 

0,00 3 840 
000,00 0,00 3 840 000,00

7.

BS Rajgród – spłata  
rat kapitałowych z lat 
poprzednich, pokrycie 
deficytu 2018r 

0,00 1 900 
000,00 0,00 1 900 000,00

Ogółem 3 820 
250,00

5 740 
000,00 701 575,00 8 858 675,00

c.d.n.

KONCERT „Summertime”
 W środę, 3 lipca 2019 r., przeżyliśmy niezwykłe wydarzenie ar-
tystyczne. Koncert operowo(operetkowo) rozrywkowy SUMMERTIME w 

Pensjonacie „RAJ” Hotel & SPA zapowiadał Jacek Szymański - dyrektor 
artystyczny i twórca festiwalu, zapraszając na kolejne najbliższe koncerty 
w ramach XXVI Festiwalu Drozdowo-Łomża 2019.
 Andrzej Wojciechowski przywitał nas przepięknym solo na 
klarnecie. Jako pierwszy utwór usłyszeliśmy wykonanie operowe „Dziad 
i baba” S. Moniuszki.
Piękne głosy i piękne kreacje zwłaszcza Pań wykonujących niesamowite 
przejścia z sopranu (najwyższy głos) poprzez mezzospran (średni głos) do 
altu (najniższego głosu) wywołały na publiczności ogromne wrażenie.  W 
wykonaniu mężczyzn, bas (najniższy głos) oraz  tenor   (najwyższy głos ) 
rozbrzmiały  najpiękniej nad Jeziorem Rajgrodzkim.
  Język operowy nie dla wszystkich jest znany, więc 
prowadzący żartobliwie wyjaśniał słuchaczom znaczenia języka muzyki 
operowej.
 Koncert zgromadził pełną salę wielbicieli chłonnych muzyki 
operowej. Z grona publiczności  dyrektor artystyczny przywitał: Burmi-
strza  Rajgrodu - Ireneusza Glinieckiego, Starostę Grajewskiego - Walde-
mara Remfelda, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacka Pio-
runka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie - Marka Bućkę, 
sekretarza - Piotra Milewskiego, dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie - 
Marię Fliszewską, radnych RM i wszystkich gości obecnych na sali.
 Muzyka, płynąca ze skrzypiec, w wykonaniu Katarzyny Rogal-
skiej oraz  z fortepianu w wykonaniu  Rafała Lewandowskiego i Michała 
Kalety, nadawała wyjątkowego brzmienia w sali koncertowej  „Raju”. Gdy 
usłyszeliśmy Artystki z variate z operetki  Kalmana „Księżniczka czarda-
sza”, publika gromkimi brawami prosiła o „jeszcze”.
 Artysta operowy Dariusz Wójcik to wieloletni solista Teatru Mu-
zycznego w Gdyni, który  jest gwiazdą Muzycznych Dni Drozdowa już od 
pierwszej edycji Festiwalu.
 W podziękowaniu za niesamowity  koncert artystyczny Bur-
mistrz Rajgrodu,  radny SWP oraz przewodniczący Rady Miejskiej wrę-
czyli solistkom piękne bukiety polnych kwiatów, natomiast solistom złoży-
li serdeczne gratulacje.
Na zakończenie artyści wykonali Francesco Sartori „Con Te Partico” czyli 
„Time To Say Goodbye”.
 Koncert zrealizowano w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2019. Wykonawcami byli:
ANNA KINGA OSIOR – sopran
JOANNA NAWROT - sopran
SYLWESTER TARGOSZ-  SZALONEK- tenor
DARIUSZ WÓJCIK – bas
KATARZYNA ROGALSKA - skrzypce
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI – klarnet
RAFAŁ LEWANDOWSKI -  fortepian.
 Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok! um.rajgrod.pl
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Z ostatniej chwili…

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ W RAJGRODZIE

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Bazie Harcerskiej „Orle 
Gniazdo” na Okoniówku

 W środowe popołudnie, ciepłe i słoneczne, 24 lipca 
2019 r., wizytę harcerzom złożył Prezydent RP - Andrzej 
Duda. Rozpoczęła się ona apelem i złożeniem meldunku 
przez komendanta bazy - ks. dr hm. Tadeusza Białousa. 
Pan Prezydent długo rozmawiał z poszczególnymi grupami 
harcerzy. Obecny był też na ognisku, gdzie wygłosił dosyć 
długą mowę.

(szerzej na ten temat w przyszłym numerze „RE”)
fot. Krzysztof Mroziewski

DNI RAJGRODU 2019
 Pierwszy dzień Dni Rajgrodu rozpoczęliśmy na sportowo: 
Turniejem Rajgrodzkiego Lata w Piłce Nożnej Uczniów Szkół 
Podstawowych Gminy Rajgród oraz Regatami „O Błękitną Wstęgę Jeziora 
Rajgrodzkiego”.

Godzinę przed południem wystartowali uczestnicy IswimIrun Rajgród i 
były to Mistrzostwa Podlasia i Mazur - pierwszych zawodów pływacko- 
biegowych zorganizowanych w naszym mieście. Najwytrwalsi i 
najodważniejsi zawodnicy płynęli na dystansie 5 km i na dodatek w 
najgłębszej części naszego jeziora.

To nie koniec sportowych emocji w tym dniu. W godzinach wieczornych 
odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej. Gościem specjalnym turnieju był 
Tomasz Frankowski- były reprezentant Polski w piłce nożnej. 

 O godz. 18:00 Dom Kultury przeprowadził zabawy sobótkowe. W 
Amfiteatrze Miejskim wystąpiły zespoły „Pisanica” z Pisanicy oraz 
„Mazury” ze Starych Juch. Kolejnym punktem spotkania było ognisko, 
plecenie wianków i puszczanie ich na wody Jeziora Rajgrodzkiego.

Na zakończenie dnia, do późnych godzin nocnych, mogliśmy bawić się na 
dyskotece pod gwiazdami.

 Drugi dzień na plaży, to ekscytujący Turniej Siatkówki Plażowej, 
trwający do godzin popołudniowych.

U podnóża Zamkowej Góry, wszyscy chętni mogli zagrać i się odstresować 
w słuchowisku „Z głową w chmurach”.

O godz. 12:00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie miała miejsce 
msza święta w intencji mieszkańców parafii oraz samorządu lokalnego 
koncelebrowana przez Ks. Dziekana Hieronima Mojżuka, w której czynny 
udział wzięli przedstawiciele samorządu gminy.

Bezpośrednio po mszy św. Miało miejsce V Sympozjum Regionalne 
„500-lecie Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie.
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 Po godz. 15:30 w amfiteatrze miejskim odbyła się część 
artystyczna obchodów Dni Rajgrodu. Atrakcje muzyczne zapewnili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rydzewie.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie zatańczyli 
Krakowiaka oraz taniec nowoczesny. Nie zabrakło również muzycznego 
akcentu.

 Kolorowego zawrotu głowy dostaliśmy przy tanecznym 
występie dzieci i młodzież z Domu Kultury w Rajgrodzie. Zespół Ragit 
- to rekonstrukcja zespołu sprzed kilkudziesięciu lat. Obecnie jego 
trzon stanowią: Mateusz Arciszewski i rodzeństwo: Joanna i Szymon 
Gędzwiłowie. Towarzyszył im chórek dziewcząt uczęszczających na zajęcia 
do Domu Kultury. Młode pokolenie zaprezentowało swoje muzyczne 
umiejętności.

 Kolejnym punktem spotkania był występ zespołu rockowego 
Radioaktywni z Olecka, w skład którego wchodzą dwaj mieszkańcy naszego 
miasta.

 Klub Seniora „Stokrotka” w barwnym przedstawieniu „Gdzie 
jest Zamek?”, jak zwykle bawił publiczność anegdotami z historii Rajgrodu.

 Wieczorne występy rozpoczął zespół InPuls, który zaprezentował 
covery polskich i zagranicznych przebojów i doskonale rozruszał 
publiczność. Nawet deszcz nie  przeszkodził rozbawionej publiczności. Jak 
to latem bywa - po ulewie wyszło słońce, a za nim, na niebie pojawiła się 
piękna tęcza.

 Gwiazdą wieczoru był Marcin Siegieńczuk z zespołu Toples. 
Wszyscy doskonale bawili się przy starych, wszystkim bardzo dobrze 
znanych przebojach m.in. „Ciało do ciała”.

Występ gwiazdy wieczoru nie zakończył wieczoru w rytmie disco- polo, 
bowiem na scenie zaprezentował się zespół DENSI.

 Urozmaiceniem dla zwiedzających były stoiska z rękodziełem, 
zabawkami, słodyczami, produktem lokalnym oraz biblioteka na plaży. 
Swoje stoiska z produktem lokalnym wystawiły sołectwa z Gminy Rajgród. 
Dzieci natomiast tłumnie oblegały darmowe dmuchańce.

UM Rajgród

Mistrzostwa Podlasia i Mazur Iswim Irun

W sobotę, 6 lipca 2019 r., w Rajgrodzie odbyły się Mistrzostwa Podlasia i 
Mazur Iswim Irun - pierwsze zawody pływacko- biegowe zorganizowane 
w naszym mieście.

Najwytrwalsi i najodważniejsi zawodnicy płynęli na dystansie 5 km i na 
dodatek w najgłębszej części naszego jeziora (głębokość ponad 50 m).

Mistrzostwa „iSwim iRun” w pływaniu na wodach otwartych został 
rozegrany na dystansach:

Maraton pływacki open water o puchar Warmii i Mazur
- open water 1500m pływanie,

- open water 5000m pływanie – klasyfikacja Pucharu Warmii i Mazur 
– MASTERS
oraz pływaniu i bieganiu „Aquathlon”:

- 500m pływania + 6km biegu

- 1500m pływania + 12km biegu

- Sztafeta iSwim iRun 1500m pływania + 12km biegu.

 Start miał miejsce na plaży miejskiej w Rajgrodzie. Zawodnicy 
iSwim iRun „Aquathlon” oraz Open Water 1500 m płynęli po linii prostej 
na boję kierunkowe. W przypadku dystansu kategorii Open Water (5000m) 

zawodnicy płynęli w kierunku pięciu boi kierunkowych (w jedną stronę 
2500m), okrążając wyspę Sowiak i wracając w kierunku plaży w Rajgrodzie.

 Trasa wyścigu biegowego poprowadzona została w kierunku 
portu Yacht Clubu „Arcus”, następnie bieg kontynuowano w kierunku 
ul. 1. Maja(Pensjonatu Raj), promenadą w kierunku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rajgrodzie, a następnie ul. Stanki i Opartowo.

 Łącznie w imprezie wzięło udział 85 zawodników. Wyniki w 
poszczególnych konkurencjach dostępne są na stronie: http://www.
iswimirun.pl/2019/07/08/wyniki-rajgrod-2019/
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IX Turniej Siatkówki Plażowej
 IX Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Amatorów o 
Puchar Burmistrza Rajgrodu rozpoczął się w niedzielę, 7 lipca,  o 
godzinie 10:00 na plaży u podnóża Góry Zamkowej. Uroczystego 
otwarcia dokonał Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki. Turniej 
sędziował Paweł Obrycki.

 Lista startowa uczestników przedstawiała się następująco:

•	 Piotr Andraka / Bartłomiej Czerepuszko - drużyna z Białegostoku,
•	 Dawid Daraszkiewicz / Adrian Miller („WOJAKI”) - drużyna z 

Augustowa,
•	 Adrian Zajkowski / Patryk Muszyński - drużyna z Białegostoku,
•	 Piotr Staniszewski / Szymon Zimiński - drużyna z Raczek (w ostatniej 

chwili jednego z członków drużyny zastąpił mieszkaniec Rajgrodu),
•	 Marcin Kulesza / Paweł Zimiński - drużyna z Rajgrodu,
•	 Mariusz Bielski / Piotr Tynecki - drużyna z Grajewa,
•	 Marcin Putra / Arkadiusz Ćwikliński („DĘBOWI MOCNI”) - drużyna 

z Suwałk,
•	 Damian Rogowski / Damian Ekstowicz - drużyna z Radziłowa.
 Po wielu zaciętych pojedynkach wyłoniono zwycięzców 
turnieju:
1 miejsce: Adrian Zajkowski / Patryk Muszyński (Białystok);
2 miejsce: Piotr Andraka / Bartłomiej Czerepuszko (Białystok);
3 miejsce: Mariusz Bielski / Piotr Tynecki (Grajewo);
4 miejsce: Marcin Putra / Arkadiusz Ćwikliński (Suwałki)

 Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali z rąk sekretaza Piotra 
Milewskiego pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za 
sportową rywalizację w duchu fair play oraz zapraszamy za rok.

Organizatorzy 

Irena Czerwionka
GDZIE JEST ZAMEK?

1

( Na scenę wychodzi kilka osób. Rozmawiają:)

•	 Minął kolejny rok, a my mimo naszego - podeszłego przecież wieku 
- znów świętujemy Dni Rajgrodu.

•	 Tak, tak... Doczekaliśmy się kolejnych dni naszego miasteczka....

A przecież w naszym wieku nie jest to takie oczywiste. Mogło być 
różnie....

•	 I było różnie – z niektórymi z nas, ale szczęśliwie doczekaliśmy się 
kolejnego lata i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.

•	 Jakie wyzwania?

•	 Mam nadzieję, że znów przybędą do nas goście z zaświatów, jak to 
przez ostatnie trzy lata bywało... należy ich godnie powitać

•	 Myślisz, że pojawią się – Trojden, król Kazimierz i księżna 
Kiszczyna?

•	 Myślę, że się pojawią. A może jeszcze ktoś?

•	 Ja tak naprawdę do końca nie wiem, dlaczego te trzy - historyczne 
przecież postaci – przybywały do nas z niebieskich wyżyn podczas 

obchodów Dni Rajgrodu.

( Na scenę wpada Trojden. Krzyczy:)

- Gdzie jest zamek? Na tej górze była kiedyś twierdza obronna 
– drewniany zamek, który osobiście nakazałem zbudować, 
nadzorowałem tę budowę, a dzisiaj jakoś żadnej budowli tam nie 

ma. Drzewa tylko, jakieś ławeczki..., a zamku ani śladu...

•	 Spokojnie, spokojnie, mości książę, pozwoli pan, że przedstawię 
pana zebranej tu publiczności. (zwraca się do widzów:) Oto, 
proszę państwa – książę Trojden, który w XIII wieku przybył do 
Rajgrodu z Litwy, napadł na twierdzę obronną na Górze Zamkowej, 

wymordował całą jej załogę, a budowle spalił.

•	 I jeszcze śmie czynić nam zarzut, że na górze drzewa tylko rosną...

•	 Trojden: - Alem później, opamiętawszy się, odbudowałem zamek, 
i wielekroć napady Krzyżaków odpierałem. Zdarzyło się nawet, że i 
najazd Tatarów powstrzymałem. I Krzyżacy i Tatarzy by ten zamek 
spalili, ludzi wymordowali, i zapewniam was, że nie odbudowaliby 
go, a ja jednak odbudowałem i dzielnie wroga od Rajgrodu 

odganiałem... 

(Na scenę wchodzi król Kazimierz. Krzyczy:)

•	 A ja! A ja nakazałem onegdaj zamek z cegieł i kamienia zbudować – 
żeby był bardziej okazały i, żeby Krzyżacy, którzy nieprzerwanie na 

ten Rajgród ochotę mieli, z łatwością spalić go nie mogli.

2

•	 Ciekawe, co takiego w tym Rajgrodzie było, że tak się o niego bili – i 
Litwini i Krzyżacy?

- Bo tak naprawdę - to bogata kraina była. W lesie pełno zwierza, 
drzewa na budulec i na opał pod dostatkiem, w jeziorze ryb 
nieprzebrane ikości, ptactwa wszelkiego pełno – jednym słowem – 

wszystko , co do życia potrzebne.....

•	 Wypadałoby jednak najpierw przedstawić szanownego gościa 
(zwraca się do publiczności):

Oto, proszę państwa kolejny nasz gość – król Kazimierz Wielki, 
postument którego stoi w naszym parku.

Król: - Ja też nijakiego zamku, żadnych murów obronnych na owej 
górze nie widzę. A zowiecie ją Górą Zamkową. A te drzewa przecie 

schronienie tylko ptactwu wszelakiemu dają a nie ludziom. 

•	 Nie potrzebujemy żadnego schronienia. Nikt na nas nie napada, 
Krzyżaków już dawno za jeziorem nie ma, a i Litwini swoją ojczyznę 

mają i naszych ziem nie potrzebują.

Trojden: Eeee, ja bym się dopiero wynudził – żadnych wypraw, 
żadnych wojen....

Za moich czasów taki stan rzeczy byłby nie do pomyślenia....
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Burmistrz I. Gliniecki wita gości

Król: - A ja wielce się wam tutaj pozostającym dziwuję – czemuż 
to grodu swego nie uczyniliście wielkim – jako z innymi w Polsce 
uczyniono. Muszę przyznać bowiem, że miasteczko to – jeżeli o 

wielkość idzie – niewiele się od moich czasów zmieniło.

Trojden: - Ja też spoglądawszy z niebieskich wyżyn na kraj wasz, widzę, 
że wiele grodów macie wielkich, gdzie budowle wspaniałe, gdzie ruch i 
gwar nieustanny, a ten Rajgród - niewielka to mieścina przecie, niewielka... 
cicho tu, nic się nie dzieje, nikt się nie bije.... Jednym słowem – nudno...

( na scenę wchodzi Kiszczyna)

•	 No proszę, nie mówiłam, księżna też zaszczyci nas swoją obecnością. 
Dzięki niej prawa miejskie mamy przecież.

Oto, proszę państwa księżna Kiszczyna z rodu Radziwiłłów, której 
w XVI wieku ziemie rajgrodzkie przekazał król Polski Zygmunt 

August, a która Rajgrodowi prawa miejskie nadała. .

Kiszczyna: - Za mego tu panowania, gród do niemałej świetności 
doprowadziłam- włościanie ziemie uprawiali, bartnicy miodu pod 
dostatkiem mieli, drewno do samego Gdańska drogą wodną spławiano, 
nawet rudę żelaza z rzeki Jegrzni wydobywano. A stal potrzebna była – 
na miecze, na zbroje, piki, włócznie... A dzisiaj? Włościanie tylko wokół 

Rajgrodu ziemię, jako dawniej uprawiają. 

Trojden: - A przecie od naszych czasów tyle lat minęło......, od mego tu 
panowania siedem wieków z okładem... A zamku jak nie ma, tak nie ma.... A 

miasteczko jak było małe, tak małe pozostało.....

Król: - Od czasów zaś, kiedy królem Polski byłem – sześć wieków minęło.... A 
zamku jak nie ma, tak nie ma... A miasteczko jak było małe, tak małe pozostało...
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Kiszczyna: - Łońskiego roku swoją osobą uświetniłam obchody pięćsetnej 
rocznicy nadania przeze mnie praw miejskich. Już wtedy zauważyłam, że 
zamku nie ma. Nie chciałam jednakowoż psuć waszego święta pretensjami, 
zarzutów czynić nie chciałam, ale bardzo mnie to bolało, że zamku mego nie 

ma. A i miasteczko jak było małe, tak małe pozostało... 

•	 Ale jesteście mądrzy... W ciagu tych kilkuset lat, o których mówicie, 
ziemie te ciągle los okrutny doświadczał.

•	 Żródła historyczne podają na przykład, że prawie przez cały 
XIV wiek po najazdach Trojdena i ciągłych walk Litwinów z 

Polakami tereny te całkiem opustoszałe pozostały...

•	 A ten zamek – co to król Kazimierz budować nakazał Krzyżacy 
burzyli, w budowie przeszkadzali.....

Kiszczyna: - Ale za naszego – Radziwiłłów panowania osadnicy licznie 
zaczęli tu przybywać, osiedlać się, Mikołaj Radziwiłł parafię założył, kościół 
pobudował.... Zamek na owej górze też nieźle się prezentował. Mieszkałam w 

nim przecież...

•	 Prawda to, prawda, mości księżno, ale w następnym wieku po 
waszym panowaniu kraj nasz zalał potop szwedzki. Wojska 
szwedzkie, litewskie, nawet Tatarzy plądrowali te ziemie, grabili, 

palili...

Trojden: - Szkoda, że mnie wtedy nie było. Ale bym poużywał....

•	 Żródła historyczne podają, że ze stu pięćdziesięciu domów w 
Rajgrodzie pozostało tylko dwadzieścia pięć. Ale co się stało z 

zamkiem- źródła te nie podają....

A Czarniecki – co to dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze 
jakoś nie przybył do nas i nie rzucał się za Szwedem po jeziorze.....

•	 A król Sobieski nakazał gród odbudować, a sam pod Wiedeń poleciał 
bronić go przed Turkami, ale Rajgrodu już nie było komu bronić 

przed najeźdźcami, grabieżcami...

•	 Zaś podczas wielkiej wojny północnej, w XIX w, która trwała 
20 lat mieszkańcy Rajgrodu zostali obarczeni utrzymaniem 
przetaczających się przez te tereny wojsk, co było ogromnym 

ciężarem...

•	 I weź tu buduj, i rozwijaj się, jak wszystko zabierali!

•	 Wszystkie wojny, powstania na przestrzeni minionych wieków do 
ruiny doprowadzały nasze miasteczko...

•	 Insurekacja kościuszkowska na przykład zakończyła się dla 
Rajgrodu gorzej niż fatalnie..

W źródłach czytamy, że ludność tutejsza padła ofiarami mordów, 
przy czym nie szczędzono kobiet i dzieci. Prusacy wzięli do 

niewoli 390 jeńców i 80 wozów łupów...

•	 No proszę, i jak tu budować, z kim budować i dla kogo...

•	 Król: - Wojny zawsze były, ja też na niejedną wyprawę wyruszałem. 

•	 No tak – królowie, książęta na wojny wyruszali, a biedni ludzie 
musieli ich karmić, sami niejednokrotnie głodem przymierając.....

-Powstania – listopadowe i styczniowe też się źle kończyły, bo Rajgrodziacy 
zawsze w obronie ojczyzny walczyli. Za udział w powstaniu styczniowym 
Moskale pozbawili nasze miasteczko praw miejskich..., wielu ludzi 

wywieziono na Sybir, wielu mężczyzn wcielono w sołdaty..

- Właśnie! I kto miał budować?

-A już na początku I wojny światowej Rajgród został ostrzelany 
przez pruską artylerię, obracając w ruinę większość domów. A ludzi 

ile naginęło!

- A że wielkiego miasta nie zbudowaliśmy... Po co nam duże miasto? 
Okolice mamy przepiękne, powietrze czyste – nie zatrute spalinami 

i dymem fabryk..

•	 Woda w jeziorach naszych i w rzece czysta – nie jest zatruta 
brudnymi ściekami, a niezliczona ilość ptactwa leśnego, łąkowego 
i wodnego dostaecza nam tak przepięknych koncertów, jakich w 

żadnej filharmonii nie usłyszysz. 

To były i nadal są najcenniejsze wartości Rajgrodu.

•	 O, to zawsze były najcenniejsze wartości tych okolic. Czytałam 
w źródłach historycznych, że ziemia rajgrodzka wyznaczana 
była jako gwarancja oprawy – czyli posagu dla Anny Jagiellonki 
– żony Stefana Batorego, dla Anny Habzburżanki – żony 
Zygmunta III Wazy oraz dla Marii Ludwiki – żony Jana 

Kazimierza.

-Właśnie! I jakoś wymienieni królowie nie śpieszyli się, by 
wybudować tu wielkie miasto.
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-Oczywiście – woleli zostawic te tereny w dziewiczym stanie – nie 

skażone cywilizacją.

•	 Przecież puszcza rajgrodzka była wspaniałym miejscem na 
polowania. Zwierza wszelkiego było tu pod dostatkiem. Dla królów 

zaś i dla książąt to była najlepsza rozrywka.

Król: – Prawda, prawda, ja też – bywało - zapuszczałem się z moimi 
rycerzami w te strony na polowania. 

- Trojden:- Nie ukrywam, że ja i moi wojowie niejedo zwierzę ubili 
w tych lasach. 

Kiszczyna: - I za mego tu panowania w okoliczne lasy za zwierzyną się 
zapuszczaliśmy, zwłaszcza, kiedy krewni moi z Litwy wizytę mi składali. 
A jakie ryby uświetniały bale na tym zamku – tym, którego dziś nie ma....

•	 No, a gdyby tu było wielkie miasto, to co? Po ulicach byście tura 
albo niedźwiedzia gonili?

•	 Widzicie zatem, dlaczego żadnemu władcy nie zależało na tym, 
by powstało tu miasto. Zapewne od czasu do czasu przybywali 
tu, by odpocząć od zgiełku wielkich niast, by w spokoju i w ciszy 
przemyśleć wiele spraw, a może – by przed kimś lub przed czymś 

się ukryć...
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Kiszczyna: - A powiedzcie mi, proszę, czy zachowane są przywileje, które wam 
kiedyś dałam?

•	 A skąd, miłościwa księżno, skąd! Drewna z lasu brać nie wolno. Za 
połow ryb też trzeba płacić, ale najgorsze, miłościwa księżno, to że 
już nie możemy bezkarnie gorzałki warzyć. Ścigają za to i srogie 

kary nakładają.

Księżna: - Zatem wielce zdziwiona jestem i ubolewam nad tym......

Król: - Od kiedy postawiliście mój postument w środku miasteczka, pokazuję 
wam, gdzie po gorzałkę udawac się macie, nie musicie sami jej warzyć... 
Obserwuję też życie mieszkańców Rajgrodu i okolic. Widzę, że ludzie piękne 
siedziby sobie budują. Za moich czasów włościanie – czyli – jak to dzisiaj 
nazywacie – rolnicy w chałupach drewnianych pod słomianą strzechą żyli, a 
dzisiaj niczym panowie jacyś w murowanych domach mieszkają, dachy na nich 

jak niegdyś tylko na pałacach wielmożów były....

Kiszczyna: - Mieszkańcy miasteczka takoż samo okazałe domostwa mają 

– murowane, a strzech słomianych też nie uświadczysz.... Za moich czasów 
tylko nasz – Radziwiłłów zamek wspaniale się prezentował na owej górze. 

Pospólstwo w zwykłych chatach mieszkało...

(między sobą): - Co to jest pospólstwo?

•	 Nie co, tylko- kto. Pospólstwo to my – zwykli ludzie – nie królowie, 
nie książęta, nie hrabiowie – po prostu – my.... Ale, spokojnie, nie 

kłóćmy się. W końcu są naszymi gośćmi.

Trojden: - A zamku na owej górze nawet drewnianego nie ma. Do czego to 
doszło, że lud prosty – najzwyklejsi mieszczanie i włościanie z okolicznych 
wiosek mieszkają niczym panowie wielcy, a ci, co władzę dzierżą zamku 
żadnego, albo grodziska okazałego nie mają. Gdzież więc są siedziby waszych 

władców?

•	 No więc, teraz czasy są takie, że sprawujący władzę – jak to 
nazwaliście - mieszkają w takich samych domach, jak my czyli – jak 

to mówicie - prosty lud czy pospólstwo... 

Król: Mniemam, że dlatego, że danin ten lud nie chce płacić. Jak to dzisiaj 
nazywacie? Podatków 

nie płacą? A ja, ja bym wiedział, jak temu zaradzić. W dyby takiego zakuć, albo 
pod pręgierz na widok publiczny wystawić, a porządna chłosta szybko by chęć 

składania danin przywróciła. 

•	 Pod pręgierz to by taki władca był wystawiony, jeśliby grosz 
publiczny na swoją siedzibę przeznaczył. Pod pręgierz opinii 

publicznej czyli w mediach....

Król – Nie rozumiem....

Kiszczyna - Ja też nie rozumiem....

Trojden: - Ja też pojęcia nie mam, o czym prawicie....

- Nie czas teraz tłumaczyć. I tak nie zrozumiecie.(między sobą) - 
Przecież oni nie rozumieją, co to internet. (do króla) - A podatki u 
nas płacą i to niemałe. Wszyscy płacą podatki – czyli po waszemu 

– daniny.

Król: - A jakimże to sposobem owe daniny ściagają? Do lochów 
wtrącają? Za pomocą chłosty?
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( Leon chwyta akordeon, śpiewają z Mietkiem)

To nie te czasy, mości królu, nie te czasy!

To nie te czasy, kiedy wokół bagna, lasy!

To nie te czasy, kiedy tylko wilki wyły!

Od tamtej pory czasy bardzo się zmieniły.

Dziś niepotrzebne są też lochy ani chłosta!

Sprawa podatków jest naprawdę bardzo prosta! 

Dzisiaj już nikt tym nie zawraca sobie głowy,

mamy od tego urząd zwany podatkowym.

Król: - I co? Lud tak posłusznie wypełnia nakazy tegoż urzędu?

•	 Oczywiście, ludzie płacą podatki i nikt się nie sprzeciwia.

•	 Bo nikt się ich nie pyta, ściągają i już. Ale to zbyt skomplikowane, 
żeby im teraz tłumaczyć.

Kiszczyna – Jakie jest więc przeznaczenieowych podatków – które 
– jako prawicie wszyscy bez oporów płacą , jeśli nie na utrzymanie 

dworów władców waszych. 

•	 Za pieniądze publiczne budujemy drogi, zakładamy kanalizację...

Trojden: - Co to ta – kanalizacja?

•	 To takie rury pod ziemią prowadzone, przez które woda do domów 
naszych dopływa.
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Kiszczyna:- Jak to? Wody w jeziorach i w rzece pod dostatkiem 

macie. A wodę czeladź do domów dostarczać powinna. 

•	 Czeladź – znaczy służba. A skąd niby dzisiaj brać taką czeladź?

•	 Budujemy również szkoły. O tam, za jeziorem – taka potężna 
budowla to szkoła właśnie.

Kiszczyna:- A czemuż taka wielka? Do szkół uczęszczać mogą 
tylko dzieci szlachetnie urodzonych. Aż tyle ich tu macie?

•	 W szkole uczą się wszystkie dzieci – Z Rajgrodu i ze wszystkich 
okolicznych wiosek. A- czy są szlachetnie, czy nie szlachetnie 
urodzone – nikt się nad tym nie zastanawia.Dla każdej matki jej 

dzieciak jest na bank szlachetnie urodzony...

Król: - Oj, marnotrawicie grosz publiczny, marnotrawicie. I dlatego 
nie macie pieniędzy na odbudowanie zamku...

•	 O, do niedawna w wielu wioskach wokół Rajgrodu szkoły były. Ale 
właśnie, dla zaoszczędzenia grosza publicznego pozamykano je...

Trojden: Bardzo mądrze, bardzo mądrze, szkoły to nie miejsce dla 
dzieci pospólstwa, a już z pewnością nie dla dzieci włościan....
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•	 I tu się mości książę mylisz, bo jak te szkoły we wioskach 
pozamykano, to dzieciska zaczęły codziennie – dzień w dzień jeździć 
do tej tu rajgrodzkiej szkoły. Wiele kilometrów dziennie pokonują. 

•	 A że szkoła ta duża jest, ogromna, dlatego dla wszystkich dzieciaków 
miejsca w niej starczy. 

•	 I dzięki temu naród mamy światły, sztukę pisania i czytania 
posiadający... 

Król : - Jakoś ten naród światły i mądry zamku nie odbudował....

•	 A ten znowu to samo. ! Na co nam zamek?

Trojden: - Jak to na co? Dla obrony! Jeśli napadnie na was jakieś 
wrogie plemię, gdzie schronienie znajdą niewiasty, dzieci i starcy, 

jak nie za murami takiego zamku? Gdzie?

(Leon chwyta akordeon i śpiewają z Mietkiem)

To nie te czasy, mości książę, nie te czasy!

To nie te czasy, kiedy wokół bagna, lasy!

To nie te czasy, kiedy tylko wilki wyły!

Od tamtej pory czasy bardzo się zmieniły!

Bo tak naprawdę– niechże książę nam uwierzy,

od bardzo dawna nie ma wojen ni grabieży.

To prawda – wielu ludzi tu przybywa.

By w tym przepięknym miejscu odpoczywać. 

Kiszczyna: - A ja widzę, że jednak do jakichś napadów tu doszło, do 
gwałtów i przemocy strasznej..

•	 (między sobą) O czym ona mówi?

•	 Miłościwa księżno, do żadnych napadów, ani gwałtów tu nie doszło. 
Co sprawia, że masz o nas takie mniemanie?

Kiszczyna: - Jak to co? Wystarczy się wokół rozejrzeć, a osobliwie 
nad jezioro. Ile tam, kobiet prawie nagich chodzi. Jacyś zbójce, 
rabusie nikczemni pewnikiem je napadli, ubrania pozdzierali! I kto 

wie? Może do gwałtów jakowyś doszło. 

•	 A, o to chodzi. Mości księżno, z tych kobiet nikt ubrań nie zdzierał. 
Same je zdejmują, żeby ciało swe opalić, bo to bardzo zdrowo 
witaminę D organizmowi dostarczyć, a poza tym po co parzyć się 
w ubraniach, kiedy upał na dworze i do jeziora dla ochłody łatwo 

rozebranemu człowiekowi wskoczyć.

Król: - Przyznać muszę, że mi się te gołe niewiasty bardziej 
podobają, niż te za moich czasów. 

Kiszczyna: - Ale zgorszenie, oj zgorszenie wielkie...Za moich 
czasów nie do pomyślenia takie zachowanie kobiet było...
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•	 śpiewamy

To nie te czasy, mości księżno, nie te czasy!

•	 Itd., itd........................,

Tak się zmieniły, że jak księżna widzi,

Nikt swego ciała pokazywać się nie wstydzi.

I bardzo chętnie wskakujemy do jeziora, 

by się ochłodzić, kiedy letnia przyjdzie pora.

Trojden: - A mnie to taka wielka pożądliwośc ogarnia, kiedy na nie 
patrzę. (patrzy na kobiety)

Widzę, że i wy, tutejsze białogłowy, mimo że leciwe już , jednakowoż 
nóżki gołe pokazujecie, suknie krótkie, jakby materiału krawcowi 

nie starczyło....

•	 Teraz moda taka. A zamku i tak budować nie będziemy, bo grosza 
publicznego na zbytki szkoda, którego i tak nie za wiele mamy.

Trojden: - A gdyby tak napaśc na sąsiednie krainy, nagrabić, zabrać 
bogactwa wszelkie, resztę spalić, ludzi w niewolę nabrać – żeby 
służba dla każdego była. A za zdobyte pieniądze zamek zbudować.

•	 Temu to już nawet tłumaczyć niczego nie warto. I w ogóle – oni 
wszyscy pojęcia nie mają o czasach współczesnych, więc niech już 

wracają tam, skąd przybyli. 

Król: – No cóż! Musimy wracać tam, skąd przybyliśmy. Myślałem, 
że na dziedzińcu zamku zorganizujecie na naszą cześć turniej rycerski. 
Zamku nie ma to i dziedzińca zamkowego nie ma i turnieju nie ma gdzie 

zorganizować. Nic tu po mnie. Wracam na niebieskie wyżyny.

Kiszczyna: - Ja też myślałam, że bal wielki na moją cześć wystawicie. 
Na tym zamku, co go nie ma, była taka ogromna sala, gdzie za mego tu 
panowania niejeden bal się odbył. Ale sali nie ma, bo zamku nie ma. Nic 

tu po mnie. Wracam na niebieskie wyżyny.

Trojden: - Ja też wracam tam, skąd przybyłem. Nie wolno napadać na sąsiednie 
plemiona,

nie wolno zabijać, grabić, brać w niewolę, to co ja tu będę robił. Wracam na 
niebieskie wyżyny.

•	 Chyba na piekielne niziny....

•	 A my was zapewniamy, że bardzo się cieszymy, że mieszkamy w 
Rajgrodzie, mimo że nie jest dużym miastem, że na gorze zwanej 

Zamkową żadnego zamku nie ma. Zaśpiewajmy o tym.

(Śpiewamy)

Gorące słońce na tej plaży

i świergot ptaków nadbiebrzańskich łąk -

wszystko to sprawia, że nie marzysz,

nie marzysz by wyjechać stąd!

Nas omijają groźne burze

i kataklizmy są daleko stąd !

Więc zostajemy tu na dłużej -

i ja, i ty, i wszyscy też. 

Tu jest nasze miasto!

Tu jest nasz mały, ale własny kąt!

Tu jest nasze miasto! KONIEC

Tu jest nasz dom.!

KONIEC
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V SYMPOZJUM REGONALNE
 Podczas dorocznych Dni Rajgrodu organizowane są sympozja 
historyczne. Ich tematyka najczęściej związana jest z przypadającą 
rocznicą ważnego wydarzenia historycznego, jubileuszem lub 
wspomnieniem konkretnej lokalnej postaci z przeszłości. W tym roku, 
kiedy to przypada 500. rocznica nowego uposażenia rajgrodzkiej parafii, 
w dokumentach kościelnych i przez wielu historyków uznawana za akt 
formalnego jej powołania, wiele lokalnych przedsięwzięć nawiązuje 
do tej wyjątkowej rocznicy. Tak też było i podczas V Sympozjum 
Regionalnego, jakie miało miejsce w niedzielę, 7 lipca 2019 r.

 W samo południe władze samorządowe Rajgrodu, zaproszeni 
goście i przedstawiciele wielu lokalnych środowisk, jak też parafianie i 
turyści zgromadzili się w rajgrodzkim sanktuarium. Okolicznościowej 
Mszy św. w intencji miejscowego samorządu, przewodził rajgrodzki 
proboszcz i dziekan zarazem - ks. prałat Hieronim Mojżuk. We wstępie 
do nabożeństwa wspomniał o 500. rocznicy parafii i dzisiejszym 
świętowaniu tego wydarzenia, w którym zechciał uczestniczyć 
rajgrodzki samorząd.
 Homilię wygłosił, pochodzący z naszej parafii, ks. Adrian 
Sadowski. Powiedział w niej m.in.:
- Przeżywamy w tym roku niezwykły czas 500-lecia naszej rajgrodzkiej 
parafii. Jubileusz jest zawsze szczególnym czasem, kiedy możemy coś 
podsumować, możemy na coś popatrzeć i wyciągnąć wnioski. Ale jest 
to też czas, kiedy możemy zmobilizować się do tego, żeby naprawić 
w naszym życiu to, co może nie do końca jeszcze było dobre. Bo 
patrząc na 500 lat historii, doskonale wiemy, że pobożność w tym 
rejonie Polski była zawsze ogromna. Polak wiedział kim jest Bóg, jak 
wiele Jemu zawdzięcza, jak wiele od Pana Boga zależy. Rajgrodzcy 
parafianie modlili się w tych kościołach, które były w pobliżu Góry 
Zamkowej, od ponad stu lat w tym parafialnym kościele, i zanosili 
swoje modlitwy do Boga, bo wiedzieli, że zawsze w nim mają oparcie. 
Ile głosów modlitwy tylko te mury rajgrodzkiej świątyni wysłuchały? 
Ile podziękowań, ile uwielbienia… (…) Stając dzisiaj, pochylając się 
nad Ewangelią, nie można pominąć tematyki, że we współczesnym 
świecie zatraca się to wszystko, co dla naszych ojców, dziadków 
było istotne. Bo dziś można wyszydzić Eucharystię, można szydzić 
z Matki Boskiej Częstochowskiej, która dla wszystkich Polaków jest 
znakiem zwycięstwa, można przyprawić Jej kolorową aureolę, można 
przyczepiać na śmietnikach. Coś w Polsce dzieje się nie tak. My, jako 
katolicy, nie możemy milczeć, nie mamy prawa do tego, by nie stawać 
w obronie… Mamy bronić Chrystusa, mamy bronić Eucharystii. Mamy 
bronić Matki Najświętszej. Chociażby z szacunku do naszych ojców.
 Po nabożeństwie głos zabrał Burmistrz Rajgrodu  - Ireneusz 
Gliniecki, który powiedział .in.: 
- Nasze sanktuarium rajgrodzkie - to szczególne miejsce, Rajgród to 
szczególne miejsce, ziemia rajgrodzka  to szczególne miejsce. Cieszę 
się, że jesteśmy tu wspólnie.
 Następnie powitał przybyłych gości, m.in. Wojewodę 
Podlaskiego - Bohdana Paszkowskiego, szefową Biura Posła na Sejm 
RP - Kazimierza Gwiazdowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu 

Grajewskiego -  Grzegorza Gardockiego, Wicestarostę Grajewskiego 
- Tomasza Cebelińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej - Marka 
Bućkę, radnego SWP - Jacka Piorunka, byłego przewodniczącego 
Sejmiku - Mieczysława Bagińskiego i przewodniczącego RM - 
Mieczysława Gisztarowicza. Natomiast dyrektor Domu Kultury - 
Maria Fliszewska poprowadziła sympozjum, zapowiadając kolejnych 
prelegentów i tematy ich wystąpień.
 Jako pierwszy referat wygłosił red. Janusz Sobolewski z 
Towarzystwa Miłośników Rajgrodu. Na wstępie swego wystąpienia 
zaznaczył, że wprawdzie 500 lat temu książę Mikołaj Radziwiłł wydał 

akt fundacyjny rajgrodzkiej parafii pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, ale nasza parafia istniała już od prawie stu lat. 
Najprawdopodobniej założona została przez jednego z wielkich książąt 
litewskich (być może Witolda) już w pierwszej połowie XV wieku. 
Niestety, nie ma dokumentu, któryby to potwierdzał, stąd przyjmujemy  
rok 1519 jako datę jej założenia..
 Następnie red. J. Sobolewski wskazał, że początkowo 
pierwsze drewniane kościoły stały na tym samym cyplu wcinającym 
się we wschodnią zatokę Jeziora Rajgrodzkiego, na którym znajduje 
się Góra Zamkowa. Kościoły lokowano na wzgórzu, znajdującym 
się po przeciwnej stronie cypla (dawniej wyspy), stąd też miejsce to 
w przeszłości nosiło nazwę Plebański Zaułek.  Potem pobudowano tu 
szkołę, w której obecnie funkcjonuje rajgrodzki Dom Kultury. Kościołów 
drewnianych było cztery: pierwszy pochodził z XV wieku, drugi 
ufundował książę Mikołaj Radziwiłł w 1519 r.. Zniszczony on został 
podczas potopu szwedzkiego „do fundamentów”. Trzeci drewniany 
kościół pobudowano w II poł. XVII wieku, być może za probostwa 
ks. Kazimierza Przyborowskiego. Znamy jego ogólny wygląd z opisu, 
jakiego dokonał w 1721 r. ówczesny proboszcz - ks. Paweł Chrostowski. 
Ten kościół uległ ruinie na skutek pożaru w 1762 r. Na jego miejscu ks. 
Jan Olszewski pobudował kościół modrzewiowy na podmurówce, dość 
obszerny z dwoma strzelistymi wieżami na frontonie. Obecny kościół 
murowany, orientowany, w stylu neogotyckim postawiono w latach 
1906-1912, kiedy rajgrodzkim proboszczem był ks. Henryk Tyszka.
 Następnie red. J. Sobolewski zwrócił uwagę na zniszczenia 
wojenne, jakim ulegał nowy rajgrodzki kościół, zarówno podczas I, 
jak i w czasie II wojny światowej. Odbudowany został ostatecznie i 
na nowo wyposażony staraniem ks.  Kazimierza Gackiego i obecnego 
proboszcza - ks. Hieronima Mojżuka.
Zwrócił też uwagę na postawę rajgrodzkich proboszczów w czasie 
wojen i powstań narodowych. Ks. Andrzej Roguski zachęcał do 
wstępowania w szeregi powstańcze w 1794 r., w plebanii rezydował 
dowodzący insurekcją pod Rajgrodem - płk Antoni Dorff. Dwa dni 
po zwycięstwie wojsk polskich nad Rosjanami, jakie miało miejsce 
podczas bitwy stoczonej 29 maja 1831 r. pod i w samym Rajgrodzie, 
umarł ks. proboszcz Piotr Ciborowski. Nie wiemy nic o przyczynie jego 
zgonu. W 1863 r. proboszczem przestał być ks. Wincenty Michałowski. 
Przed powstaniem styczniowym w rajgrodzkim kościele śpiewy 
patriotyczne prowadził kasjer rajgrodzkiego magistratu. Zapewne 
nie czynił tego bez zgody proboszcza. Znamy zaangażowanie i rolę, 
jaką odegrał w konspiracji okresu sowieckiego ks. proboszcz Józef 

 Wystąpienie red. J. Sobolewskiego  Referat głosi ks. M. Cieślukowski
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Radwański, więzień NKWD, który nigdy do swej parafii nie wrócił. 
Ks. Bronisławowi Ksepce zawdzięczamy, że nie uległ całkowitej ruinie 
nasz obecny kościół w styczniu 1945 r.
 Jako drugi z referatem wystąpił ks. Maciej Cieślukowski. Jego 
referat dotyczył kultu maryjnego. Zwrócił uwagę na to, że sanktuaria „są 

miejscem szczególnej modlitwy”. Omówił znaczenie i rolę sanktuariów 
maryjnych, których w polskim Kościele jest najwięcej. Odniósł się 
też do wizerunków (najczęściej obrazów Maryi z Dzieciątkiem), jakie 
znajdują się w sanktuariach i kościołach. Nie oddajemy czci obrazom, 
ale osobom, jakie one przedstawiają, czyli Jezusowi, na którego 
wskazuje jego Matka. Podał konkretne dokumenty Kościoła dotyczące 
omawianej tematyki.
 Natomiast ks. proboszcz H. Mojżuk przytoczył bardzo 
wiele precyzyjnych dat i faktów z historii rajgrodzkiej parafii. Ukazał 
dokładnie jej przynależność; od powstania do diecezji wileńskiej, od 
utraty niepodległości do 1818 r. - do diecezji wigierskiej, następnie 
do augustowskiej czyli sejneńskiej, w latach 1925-1992 do diecezji 
łomżyńskiej i obecnie do diecezji ełckiej. Ukazał też przynależność 
parafii do administracji państwowej w poszczególnych etapach naszych 
dziejów. Dokładnie opisał obraz Matki Boskiej Rajgrodzkiej, tradycje 
jego powstania i fakty po konserwacji. Zapoznał zebranych z odpustami, 
jakie w przeszłości nadane były rajgrodzkiej parafii; obecnie mamy 
tylko dwa: Przemienienie Pańskie i Narodzenie NMP. Podał przykłady 
kultu maryjnego w przeszłości i obecnego ruchu pielgrzymkowego do 
naszego sanktuarium.
 Po wystąpieniach prelegentów, głos zabrał Wojewoda 
Podlaski, który powiedział m.in.:
- W tych dzisiejszych uroczystościach, podczas sympozjum 
regionalnego, wypowiedzi moich poprzedników pozwoliły na szersze 
poznanie historii parafii. Nie wchodząc w limity czasowe, chciałbym 
Państwa serdecznie pozdrowić w tym podwójnym jubileuszu, jakim są 
Dni Rajgrodu i 500-lecie parafii. Z tej wiedzy,  która dzisiaj została 
przekazana, można wyciągnąć związek historii tego kościoła z naszymi 
dziejami. Dobrze, że ta przeszłość, różne wydarzenia wzniosłe, 
tragiczne - i ta wiedza o tych postaciach, została przypomniana.
(…) Chciałbym życzyć społeczności rajgrodzkiej, aby umocnieni tą 
świadomością historyczną, przy pomocy Matki Boskiej Rajgrodzkiej, 
jak najlepiej ukształtowali dzień teraźniejszy i swoją przyszłość.
 W imieniu samorządu przekazano Księdzu Proboszczowi 
okolicznościową tablicę z kamienia, z napisem:
„1519 - 2019
W 500. rocznicę nadania uposażenia Kościołowi Parafialnemu pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i ówczesnemu proboszczowi ks. 
Stanisławowi Luppo z Fundacji księcia Mikołaja Radziwiłła
Zastępca Burmistrza 
Piotr Milewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko
Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki”.
 Następnie burmistrz I. Gliniecki prelegentom i zaproszonym 
gościom wręczył pamiątki, jakimi były krążki z drzewa orzechowego z 
decoupage’em rajgrodzkiego kościoła i stosownym napisem. Wykonały 

je panie z Nowoczesnej Pani Domu, działające przy rajgrodzkim 
Domu Kultury. Taką pamiątkę otrzymał też obecny w kościele gość z 
Niemiec - p. Manfred, który przed wojną i w jej trakcie mieszkał w 
Lisewie. Wychodząc nad brzeg jeziora, z zaciekawieniem patrzył na 
wieże  rajgrodzkiego kościoła. Bardzo pragnął w nim być, ale dzieliła 

ich granica, która przebiegała przez środek jeziora. Dopiero teraz ziścił 
dziecięce marzenie.
 Podczas sympozjum obecni mogli oglądać  multimedialny 
pokaz zdjęć z przeszłości dalszej i lat ostatnich, przygotowany przez 
Natalię Pogorzelską i innych pracowników UM. Ponadto w kościele 
zainstalowano wystawy z Domu Katolickiego, nawiązujące do 500. 
rocznicy parafii. Najnowsza zaś wystawa TMR, ukazuje nasz kościół 
w starej fotografii z obszernymi podpisami, poniekąd skrótem dziejów 
rajgrodzkiej parafii.

J.S.
Fot. N.P.

Dzieliła ich granica
ZISZCZONE DZIECIĘCE MARZENIE
 Po kilkuletnich rokowaniach i groźbie wojny ze strony króla 
polskiego, 27 września 1422 r. zawarto traktat  melneński, ustalając 
granice państwowe na wiele stuleci. Przy zawarciu traktatu pomiędzy 
wielkim mistrzem Pawłem von Russdorfem a królem Władysławem 
Jagiełłą i wielkim księciem Witoldem, obecni byli książęta mazowieccy 
Janusz I i Siemowit IV, którzy ostatecznie pogodzili się z ustaleniem 
granicy mazowiecko – litewskiej na rzece Łek (Ełk). Na interesującym 
nas obszarze zasadnicza granica przebiegała przez środek Jeziora 
Rajgrodzkiego przez ponad pięćset lat. Początkowo rozgraniczała 
ona ziemie Zakonu Krzyżackiego z Wielkim Księstwem Litewskim, 
następnie pomiędzy Królestwem Pruskim a Rzeczypospolitą Obojga 
Narodów, między zaborcami (pruskim a rosyjskim) i w końcu między 
III Rzeszą a II Rzeczypospolitą. Stojąc na rajgrodzkim Zamczysku 
widać było za Sowiakiem pruski brzeg i najbliższą wieś - Lisewo. 
Mieszkańcy Lisewa wychodząc nad jezioro widzieli w dali strzeliste 
wieże rajgrodzkiego kościoła. Widział je mały Manfred, który z matką 
przychodził na kładkę na brzegu jeziora. Frapowały go owe strzeliste i 
majestatyczne wieże; myślał: „Cóż to może być za budowla? „. Matka 
mu powiedziała, że to kościół. Zapragnął bardzo być w tym kościele 
i obejrzeć wszystko z bliska. Niestety, nie miał  takiej możliwości. 
Granica wówczas była szczelna i dobrze pilnowana, nawet podczas 
wojny. A w styczniu 1945 r. musieli nagle i w pośpiechu opuszczać 
swoje domostwa… Nadciągali żołnierze obcej armii z czerwoną 
gwiazdą na hełmach, na których wspomnienie przechodziły ciarki po 
plecach.
 Manfred urodził się w 1934 r. i od końca wojny mieszkał 
daleko od swej rodzinnej wsi. Dopiero w tym roku, podczas sympozjum 
regionalnego, 7 lipca, miał możność spełnić swoje dziecięce marzenie. 
Był uczestnikiem uroczystości w rajgrodzkim kościele… W dodatku 
Burmistrz Rajgrodu wręczył mu pamiątkę okazjonalną (500-lecia 
rajgrodzkiej parafii) z wizerunkiem kościoła.
 Początkowo nie zgodził się udzielić nam wywiadu, był 

Referat w wykonaiu ks. proboszcza H. Mojżuka Wojewoda Podlaski - B. Paszkowski
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podejrzliwy, nieufny… Dopiero przy obiedzie udało się nawiązać 
rozmowę. Znałem kilka faktów, kilka nazwisk rodzin zamieszkujących 
przed wojną Lisewo i inne wsie. Mój tato opowiadał często o pewnym 
zdarzeniu: Przed wojną polską częścią jeziora zarządzał Włodzimierz 
Sokołow (następca Rodiona Krymowa), zaś częścią pruską - niejaki 
Klein., który podczas połowu ryb utopił się.
Zapytałem więc o to pana Manfreda, który początkowo zamyślił się i 
nagle „eksplodował” potokiem słów, bo przypomniał sobie:
- Klein był rybakiem ze wsi Stacze i utopił się wraz z trzema jego 
pomocnikami. Złowili pełną łódź ryby i nagle wywrócili się. Mieli na 
sobie ciężkie ubrania, które szybko naciągnęły wody i chłopy poszli na 
dno. Alkohol był powodem tego nieszczęsnego wypadku.
Pan Manfred z każdą minutą stawał się rozmowniejszym. Tłumacz 
nie nadążał wszystkiego tłumaczyć, ale dzięki dyktafonowi i jakiejś 
tam znajomości języka niemieckiego, udało mi się wiele przekazać na 
łamach tego pisma.
- Moja matka urodziła się w Lisewie, w domu pod numerem 6 - 
wspominał p. Manfred. - Mieszkaliśmy w centrum wsi i mieliśmy taki 
mały majątek ziemski. Wszystko to byli „bauer” i pracownicy rolni. 
Niedaleko szkoły mieszkał Kolko, nieco od wsi, może kilometr albo 
dwa, rodzina Zanio. Jadąc od Borzym do Lisewa, po prawej stronie 
drogi pierwsze zabudowania należały do bauera nazwiskiem Dubis. 
W Lisewie mieszkali jeszcze rodziny Torkler, Giseleiter…. A rodzina 
Zaborowskich mieszkała w Jędrzejkach.
 Oczywiście p. Manfred używa nazw dawnych i nie mówi 
Lisau, ale Lissewen, nie Jędrzejki, ale Jendreikien,… Podaję kilka nazw 
wsi, które przez stulecia nazywano 
dodając do pierwotnej nazwy 
przyrostek „en”: Prostki - Prostken, 
Krzywe - Krzywen, Zawady - 
Zawaden, Lissewo - Lissewen, 
Skrzypki - Skripken, Romanowo - 
Romanowen, Romoty - Romoten, 
Stożne - Stosnen, Borzymy - 
Borsihmmen…
- Naziści zmienili kilka lat przed 
wojną stare nazwy wsi - dodał p. 
Manfred. - I tak Lissewen nazwali 
Lisau, Skripken - Geigenau….
 Rozwiążmy jednak ów 
problem z nazwami wsi. Otóż w 
końcu wieku XV i w wieku XVI 
w powiatach piskim, ełckim i oleckim prawie wszystkie wsie były 
lokowane przez osadników z Mazowsza, których wówczas nazywano 
Mazurami. Była więc to ludność polska i na skutek polityki pruskiej 
systematycznie zniemczana i wynarodowiana. Początkowo byli 
katolikami, po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego i hołdzie pruskim 
Albrechta Hohenzollerna (1525r.) stali się protestantami. Nie wszyscy 
i nie od razu, bo w księgach metrykalnych rajgrodzkiej parafii są wpisy 
chrztów i z kraju pruskiego. Pan Manfred jednak stanowczo podkreśla:
- U nas wszyscy byli protestantami. Nawet w Lisewie stał kościół, który 
spłonął w 1803 r. Potem mieliśmy kościół w Borzymach.
 Zapewne Lissewo założyli Lissewscy. Nazwisko to przewija 
się w aktach metrykalnych ewangelickiej parafii w Borzymach:
W 1708 r. urodził się Jacobus Sigmund, syn  Jana Sigmund i Marii, 
zamieszkałych w Lissewen, Świadkami byli: Jan Lissewski, Paweł 
Wróbel;
w 1708 ur. Matthes Lissewski, a w 1712 r. Stanisław, rodzice: Bartos  
Lissewski i Maria ze Skrzypek;
21 grudnia 1706 ur. Thomas Lissewski, ojciec: Marcin Lissewski z 
Przepiórek;
w 1766 związek małżeński zawarli: Jan Lissewski i Maria Buksianka;
w 1768 Andrzej Lissewski i Maria Maćkowna.
 Ludność polska nawet w XVIII i następnych wiekach mówiła 
po polsku, o czym świadczą zapisy metrykalne, w których pastor lub 
parafialny skryba pisał ze słyszenia mieszając wyrazy niemieckie z 
polskimi, te ostatnie często zniekształcając lub wręcz łącząc:
w maju 1702 r. urodziła się: „Maria Sulimowa, Pana Krystofa Sulimi, 
Stosnen (Tochter ?)”;

natomiast 12 kwietnia 1706: „ Dorotha Jekucio, corka Adama Jacucza 
ochrzana in Przepiorken. Kumowie: Jacob Chrzanowski, u.a.”;
w 1785 r. zw. małż. zawarli: „ Jan Czybulka in Jedrcik Młodzieńce i 
Maryś Uksztellowna, Corkzdezana Uksztell neynt”;
 Poniżej fragment metryki ślubów z II poł. XVIII wieku, z par. 
Borzymy:
1756 Adam Luzga in Romanowen und Dorothea Kowalewscanka in 
Stosnen.
[1756 Adam Luzga z Romanowa i Dorothea Kowalewscanka ze 
Stożnego.]
[dalej podaję według zapisu internetowego]
1757 Wojciech Dziadziak und Sophia Mackowa.
1757 Tomas Niedzwecki, ein Pole, des Marcin Niedzwecki Sohn cum 
Filia Joseph Skendziels in Prawdzisken.
1758 Lissewen. Jacob  Czybulka und Witwe Dorothea Moysiczykowna.
1759 Mack Czybulka und Catharina Michalcanka.
1761 Gronsken. Adam Macko und Anna Grygowna.
1762 Przepiorken. Daniel Budzko und Maria Czybulka.
1763 Wojciech Macko und Susann Konophowna, in Kallinowen 
copulirt. (Kb Dreimühlen: 24.10.1764)
1763 Prawdzisken. Staschk Dziadziak und die verwitwete Tomkowa 
Niedzwecka (vgl. 1766 !)
06.03.1764 Stanislas Sulima und Sophia Kowalewscanka.
1764 Romanowen. Pawel Grabowski und Eva Michalczykowna.
1766 Jan Lissewski und Maria Buksianka [Buksa] v xxxx. (falsch! Kb 
Dreimühlen 16.11.1762)

1766 Andrey Luzga und Eva 
Lojewscanka (falsch! Kb 
Dreimühlen: 14.6.1762).
1766 Jacob Michalczyk und Anna 
Poplawscanka.
1766 Christian Bucko und Anna 
Krasiewscanka.
1766 Stanislas Dziadziak 
und Christina Niedzwecka in 
Prawdzisken. (vgl. 1763 !)
1767 Grzes Dziadziak,ein 
verabschiedeter Soldat und Witwe 
Sophie Dziadziakowna.
1768 Andrzej Lissewski und Maria 
Mackowna.
1770 Tomas Warda und Euphrosine 

Trentowski.
1774 Jacob Radzio, Schuster in Stosnen und Regina Budzko.
1774 Jan Budzko und Eva Sulimowna. (falsch! ca. 1768)
1776 Marcin Malon und Witwe Elza Olcahcitxx (?)
1777 Witwer Tom. Budzko und Witwe Maria Koneckowa rest altes.
1777 Mack Budzko, Soldat und Catharina Roezlingia.
1777 Jan Sulima und Regina Trentowski.
1780 Adam Grzybowski und Maria Dziadziak.
1780 Andreas Czybulka und Eva Warda.
1782 Matthias Czybulka und Sophia Klescewsca.
1782 Tomas Gerdey und Witwe Susanna Budzko in Groß Czymochen.
1785 Jüngling Ernst Jelenski in Lissewen und Susanne Dziadziakowna, 
Tochter des Wojtek Dziadziak in Przepiorken.
1785 Christian Budzko, Sohn des Daniel Budzko in Lissewen und 
Catharina Wawrzinsky, Sohn des Matthes Wawrzinsky in Przepiorken.
1785 Jan Czybulka z Jedrcik Mlodzience (= Jüngling ?) Maryk (?) 
Uksztellowna, Corkzdezana Uksztell neynt 
 Analizując szczegółowo wspominaną księgę metrykalną 
borzymowskiej ewangelickiej parafii zauważymy: Na początku XVIII 
wieku imiona i nazwiska parafian brzmiały prawie wyłącznie po 
polsku. Pod koniec tego wieku pojawiają się zapisy imion w brzmieniu 
niemieckim. W połowie wieku XX coraz więcej spotyka się nazwisk 
niemiecko brzmiących i prawie wcale imion polskich. Po wiekach 
wynaradawiania i sukcesywnie prowadzonej germanizacji, jeszcze w 
okresie międzywojennym do polskości w trzech powiatach: piskim, 
ełckim i oleckim przyznawało się kilka tysięcy osób.

Janusz Sobolewski
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Samotny starzec

Ludzie z pasją…
JEDYNE W SWOIM RODZAJU
Było to pod koniec czerwca, w jednym z najbardziej upalnych dni tego 
lata, spotkałem w Rajgrodzie młode małżeństwo - Anię i Marcina, 
którzy mieszkają w USA.
- Ale upał, jak na Florydzie - zagadnąłem po powitaniu, bo wiedziałem, 
że na stałe mieszkają w tym gorącym stanie amerykańskim.
- O, nie… Takie temperatury 
to my tam mamy w 
najzimniejszych dniach w roku 
- spokojnie odparł Marcin.
- Teraz u nas jest około plus 
czterdzieści stopni Celsjusza, no 
i znaczna wilgotność powietrza. 
Dla nas w Rajgrodzie jest za 
sucho - dodała Ania.
- To jak wy do warunków tam 
panujących dostosowaliście się?
- W domach, ciurach, urzędach 
i w pracy… wszędzie jest 
klimatyzacja. Kiedy się tylko 
wyjdzie na zewnątrz, od razu 
człowiek dosłownie oblewa się 
potem.
 No tak, pomyślałem, 
a my tu narzekamy na upały, 
kiedy temperatura przekracza 
parę kresek po trzydziestce. Pod 
bokiem mamy pachnący las i 
wielkie jezioro, w którym kąpiel 
zapewnia ochłodzenie całego organizmu. No… przecież tu jest Raj na 
ziemi.
 Nie o warunkach klimatycznych jednak jest niniejszy artykuł.
 Przed piętnastu laty, rajgrodzianka, Anna Maria Kalinowska, 
zamieszkała z rodzicami w Chicago. Poznała tam Marcina, który mając 
piętnaście lat wyjechał do USA. W 2011 r. zawarli związek małżeński i 
postanowili osiedlić się na stałe na Florydzie, gdzie przebywają już od 
siedmiu lat. Obecnie mieszkają we własnym domu w Clearwater nad 
Zatoką Meksykańską.
 Marcin Przybycień, bo to jego głównie dotyczy ten artykuł, 
urodził się w 1985 r. w Kobylance na Podkarpaciu. Poza pracą 
zawodową wiele czasu poświęca swojej pasji. W garażu, nie używając 
klimatyzacji, bo ruch powietrza zbytnio by mu uprzykrzał życie, tworzy 
swoje wizje artystyczne i realizuje konkretne projekty w drzewie. Tu 
czynię wtręt: Jeżeli chodzi o materiał twórczy, jakim jest drewno z 
konkretnych gatunków drzew - mówimy, że artysta tworzy w drzewie, 
a nie w drewnie (jak jest faktycznie).
- Jeszcze w Polsce, mając może dziesięć lat - wspomina Marcin, - razem 
z kuzynem postanowiliśmy wybudować domek. Moje plany wówczas 
były ponad to, co wyobrażali sobie starsi, sądząc, że zbudujemy jakiś 
tam szałas. Stąd też do wyposażania naszego domku potrzebowaliśmy 
konkretnego materiału. Zaczęły więc niknąć dobre deski i inne 
kawałki drewna. Nasi dziadkowie i wujek w końcu zdenerwowali się 
i postanowili zobaczyć, co my tam budujemy? Jednak, kiedy przyszli 
i zobaczyli zakres wykonanych prac i zastosowanych rozwiązań, 
stanęli jak wryci. Podziwiali nas i pozwolili na dokończenie budowli. 
Oczywiście z wykorzystaniem dobrego materiału.
 Obecnie Marcin ma dostęp do drzewa wszelkich szlachetnych 
gatunków, z którego wykonuje drobne i wielkie przedmioty, jedyne w 
swoim rodzaju. Nigdy nie chciał i nie pragnie masowej czyli seryjnej 
produkcji zaprojektowanych i wykonanych przez siebie przedmiotów.
- Zawsze mnie pociągało rękodzieło, ale nie tylko owe dzieła rąk 
ludzkich. Zawsze dociekałem tego, jak to wykonano, po co, czemu ma 
służyć, jak ulepsza życie człowiekowi  itd.
 Swoje oryginalne pomysły i rozwiązania wykorzystywał już 
w pracy w USA, kiedy to szef odsyłał innych do niego, bo wiedziano, 
że „Marcin zawsze coś dobrego wykombinuje”. Potem realizował 
konkretne zamówienia indywidualnie. Przed laty właściciel domu 

nad oceanem zlecił mu wykonanie z drewna drzwi 
rozsuwanych. Miały być z określonego drzewa, 
koloru, szeroko rozsuwane na boki, by można było 
podziwiać panoramę miejsca. Innym razem zrobił 
projekt i następnie wykonanie wszystkich elementów 
z drzewa, jakie znalazły się w stylowym domu bardzo 
bogatych ludzi. Ten dom w całości nawiązywał do 
średniowiecznego zamku, gdzie inni  artyści wykonali 

jego części kamienne, jeszcze 
inni ceglane, itd. Każdy musiał 
swój projekt udostępnić 
pozostałym, aby „wszystko w 
końcu zagrało”.
- Ostatnio zgłosił się do mnie 
weteran wojny afgańskiej, który 
mi się zwierzył, że zawsze 
pragnął mieć skrzynkę pocztową 
z hebanowego drzewa. 
Najpierw z nim rozmawiałem, 
by go poznać, by dowiedzieć się 
jakiej skrzynki on potrzebuje. 
Wówczas dowiedziałem się, 
że w czasie jednej z akcji bojowych uratował 
życie Polakowi. Lubię takie 
opowiadania, bo zawsze 
interesowałem  się i nadal 
zajmuję się historią.
 W dalszej części 
rozmowy Marcin zwierza 
się, że nie zawsze pieniądze 
są dla niego najważniejsze. 

Najbardziej fascynuje go jego praca i jej końcowy efekt. 
Od dwóch lat inaczej patrzy na świat, na otaczającą nas 
rzeczywistość, na własną rodzinę i na innych ludzi. Dużo 
medytuje, uprawia wschodnie sztuki walki i fascynują 
go samurajowie. Owi wojownicy, pełni wewnętrznego 
spokoju, pełni szacunku do życia i otaczającej nas 
rzeczywistości, wewnętrznie uporządkowani.
- Chciałbym sam zbudować dom dla swojej rodziny, 
czyli dla żony i naszych dzieci. Taki dom wyposażony 
we wszystko niezależne od innych, czyli w zasilanie z 
ekoenergii, z własną wodą, z ogrzewaniem i klimatyzacją 
w ramach indywidualnego zapotrzebowania i własnego 
użytkowania, tylko dla siebie. Tak bardzo w tym 
świecie pełnym zgiełku i jakiejś gonitwy, chociażby za 
pieniądzem, od czasu do czasu chciałbym zamieszkać 
tylko w takim w pełni własnym domu. Tu wyciszyć się, mieć kontakt 
z naturą, tworzyć… - to marzenia Marcina, który już 
wiele razy udowodnił, że one się jemu spełniają.
 Jego długopisy z drzewa, szkatułki, meble 
i inne większe formy są niepowtarzalne. Marcin nie 
wykonuje takiej samej rzeczy dwukrotnie, każda jest 
inna. Nie wybrzydza też w materiale. Kiedy uda się mu 
zakupić rzadki gatunek drzewa po niskiej cenie, bo np. 
jest rozpęknięte, w odpowiedni sposób go wykorzysta. 
Wykorzysta też chociażby stare bransolety, które wtapia 
w żywicę wypełniającą np. rozpęknięcie w drzewie.
- Tak wiele otrzymaliśmy od natury, więc chcę jej oddać 
wszystko maksymalnie. Na każdy odrzucony kawał 
drzewa patrzę od razu z koncepcją jego wykorzystania, 
a nie zniszczenia.
 I na koniec: Przy okazji marzenia o 
wspaniałym indywidualnym domku--samotni rodzinnej 
Marcin coś tam napomknął o Rajgrodzie. Może i coś z 
tego wyniknie?
 Ani i Marcinowi życzymy spełnienia 
życiowych planów- dużo inwencji twórczej i radości z 
przeżywania życia.

Janusz Sobolewski

tylko w takim w pełni własnym domu. Tu wyciszyć się, mieć kontakt 

że w czasie jednej z akcji bojowych uratował 

Marcin Przybycień 
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Uroczysta procesja podczas Bożego Ciała

 W niedzielę, 2 czerwca 2019 r. w rajgrodzkim sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Rodzin podczas wszystkich Mszy św. kazanie 
głosił ks. Eryk Szamotowicz z Janówki. Jest on przewodnikiem grupy 
augustowskiej, zmierzającej od 26 lipca do 11 sierpnia na Jasną Górę. 
Zachęcał do wzięcia udziału w kolejnej Pieszej Pielgrzymce Diecezji 
Ełckiej do częstochowskiego sanktuarium.
 W środę, 12 czerwca 2019 r., odbyła się kolejna edycja 
Konkursu Biblijnego. Najbardziej ugruntowaną wiedzą z zakresu 
znajomości „Dziejów Apostolskich” wykazali się:
I miejsce - Patrycja Bućkowska,
II miejsce - Emilia Borawska ,
III miejsce - Bartosz Dorf;
Z wiedzy z zakresu „1 i 2 Ksiąg Królewskich”:
I miejsce - Łukasz Pogorzelski,
II miejsce - Marcin Policha,
III miejsce - Karolina Drzymkowska.
 W sobotę, 15 czerwca 2019 r., w rajgrodzkim sanktuarium 
miało miejsce Diecezjalne Spotkanie Ministrantów. Przybyło ich około 
200, a spotkaniu przewodniczył ks. Artur Hałucha.
 W środę, 19 czerwca 2019 r., o godz. 8:00 w rajgrodzkim 
kościele spotkali się na okolicznościowej Mszy św. kończącej 
zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2018/2019 uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i katecheci. Był to wyraz wdzięczności Bogu za kolejny 
rok nauki szkolnej.
 W czwartek, 20 czerwca 2019 r., w uroczystość Bożego 
Ciała główne nabożeństwo w rajgrodzkiej parafii miało miejsce o godz. 
12:00. Przewodniczył mu miejscowy proboszcz i dziekan zarazem - 
ks. prałat Hieronim Mojżuk. W homilii nawiązał do istoty Mszy św., 
podczas której mocą Ducha Świętego wino staje się autentyczną krwią, 
a chleb - ciałem Jezusa Chrystusa. Ponad sto cudów eucharystycznych 
miało już miejsce, a są jeszcze ludzie, którzy wątpią lub wręcz negują 
ów cud, który za pośrednictwem kapłana następuje podczas każdej 
Mszy św. Ostatni cud eucharystyczny, jaki miał miejsce w pobliskiej 
Sokółce, wprawił w zdumienie nie tylko kapłanów, wiernych, ale i ludzi 
środowiska naukowego.
 W konkluzji ks. proboszcz H. Mojżuk wskazał, że nie 
musimy wyszukiwać i jeździć do miejsc cudów eucharystycznych, 
poniekąd żądni sensacji i materialnego dowodu, bo ów cud wydarza się 
w każdym kościele.
 Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem udała 
się tradycyjnie do czterech ołtarzyków. Najpierw za most na Jegrzni, 
do pierwszego z nich usytuowanego przy domu pp. Koniecków. Potem 
procesja zawróciła i skierowała się ul. Warszawską w stronę parku 
miejskiego. Minąwszy kościół, zawsze przy biciu dzwonów, dotarła do 
drugiego ołtarzyka, przygotowanego przez rodzinę pp. Zimińskich. Do 
trzeciego z ołtarzyków, przy domu wielorodzinnym, znajdującym się 
naprzeciwko parku, przy ul. Warszawskiej, dotarto obchodząc wokół 
rajgrodzkiego rynku. W drodze powrotnej do kościoła zatrzymano się 
przy czwartym z ołtarzyków, przygotowanym przy starym domu pp. 
Orzechowskich. W kościele odśpiewano hymn dziękczynny „Ciebie 
Boga wysławiamy…” i miało miejsce błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem.
 Przy kolejnych ołtarzykach, wspaniale udekorowanych, 
kapłani odśpiewywali fragmenty Ewangelii, modlono się i śpiewano 
fragment „Suplikacji”. Kiedy ksiądz z monstrancją, w której niósł 
Najświętszy Sakrament, wchodził pod baldachim i udawał się do 
kolejnego z ołtarzyków, organista parafialny - Stanisław Kowalewski 
przewodził nabożnemu śpiewowi. W pewien sposób, dając poniekąd 
wytchnienie Panu Organiście, wspomagała orkiestra dęta pod 
kierunkiem Wiesława Gajdzińskiego.
 Udział w corocznej procesji Bożego Ciała jest publicznym 
wyznaniem naszej wiary. Wiara nie może ograniczać się do zamkniętej 
przestrzeni naszych domów i kościołów. Na ulice Rajgrodu znów 
wyległy tysiące naszych parafian i gości, dając w ten sposób świadectwo 
wyznawanej wiary - wiary w żywą obecność Jezusa Zbawiciela pośród 
nas.

 W czwartek, 27 czerwca 2019 r., do Rajgrodu przybyli księża 
diecezji ełckiej. w ramach corocznego Dnia Świętości Kapłańskiej. 
Uroczystej koncelebrze w rajgrodzkim sanktuarium przewodniczył 
Biskup Ełcki - ks. dr Jerzy Mazur i ks. bp Marek Solarczyk - biskup 
pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Grupa 300 kapłanów 
wzięła udział w wygłoszonej konferencji oraz w Drodze Krzyżowej 
na rajgrodzkiej Kalwarii. Wszyscy zostali ugoszczeni przez Księdza 
Proboszcza i Panie z różnych miejscowości naszej parafii, które 
przygotowały agapę i posługiwały podczas spotkania tak licznej grupy 
duchowieństwa.
 W niedzielę, 7 lipca 2019 r., o godz. 12:00 w rajgrodzkim 
sanktuarium została odprawiona okolicznościowa Msza św. w intencji 
miejscowego samorządu. Przewodniczył jej ks. prałat H. Mojżuk. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adrian Sadowski, który 
rozpoczął je w nawiązaniu do Ewangelii (posłanie 72):
- Stajemy dziś do nieprostego zadania, by rozważyć Słowo, rozważyć to 
Boże Słowo w kontekście aktualności naszego życia. Ale też rozważyć 

Konkurs Biblijny 2019

 Pielgrzymka diecezjalna ministrantów
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Słowo w kontekście uroczystości, którą przeżywamy, którą jest 
500-lecie istnienia naszej rajgrodzkiej parafii. Pierwsze pytanie, które 
po przeanalizowaniu dzisiejszej liturgii Słowa nam się nasuwa to: Czy 
ja jestem głosicielem Dobrej Nowiny? 

Chodzi o to, by przykładem swojego życia pokazać drugiemu 
człowiekowi, że ja jestem inny, że moje życie jest przepełnione 
Bogiem, że ja w swoim życiu doświadczyłem Pana Boga, który mnie 
zbawia, który mnie kocha. Nie krzycząc - ale swoim życiem, miłością, 
podejściem do drugiego człowieka.
We Mszy św. aktywnie uczestniczyli przedstawiciele rajgrodzkiego 
samorządu: czytania, śpiew psalmu, modlitwa wiernych, dary ołtarza 
(np. słowo Boże przed Ewangelią odczytali: dyr. Maria Fliszewska i 
sekretarz Piotr Milewski, psalm zaśpiewała Anna Wróblewska). Po 
nabożeństwie miało miejsce sympozjum regionalne. Referaty wygłosili: 
red. Janusz Sobolewski, ks. Maciej Cieślukowski i ks. prałat Hieronim 
Mojżuk (szerzej na ten temat w odrębnym artykule).
 W dniu 26 lipca 2019 r., pod wieczór, do rajgrodzkiego 
sanktuarium przyszli pielgrzymi grupy augustowskiej na czele z 
przewodnikami: ks. Erykiem Szamotowiczem i Ks. Krzysztofem 
Kaszubą. Następnego dnia, po porannej Mszy św. wyruszyli na 
pielgrzymi szlak do Ełku, by tam 28 lipca, wraz z innymi grupami, 
rozpocząć podążanie na Jasną Górę w ramach Pieszej Pielgrzymki 
Diecezji Ełckiej. 
UWAGA!
 Doroczny odpust Przemienienia Pańskiego obchodzić 
będziemy w rajgrodzkiej parafii w niedzielę, 4 sierpnia 2019 r. (święto 
Przemienienia Pańskiego przypada 6 sierpnia, ale odpust od lat 
obchodzimy w niedzielę najbliższą tej dacie).
Poprzedzą odpust szczególne nabożeństwa:
- w piątek, 2 sierpnia, Droga Krzyżowa na rajgrodzkiej Kalwarii;
- 3 sierpnia - wieczorne nabożeństwo z różańcem światła w rajgrodzkim 
sanktuarium.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Świętości Kapłańskiej w Rajgrodzie

Ostatni Nieszpór

NA PIELGRZYMKĘ ROWEREM – 
DLACZEGO NIE?!

IV ROWERYMKA Z AUGUSTOWA DO 
RAJGRODU

Tradycja pielgrzymowania sięga czasów starożytnych. 
Chrześcijanie, zaczerpnąwszy zwyczaj pielgrzymowania od 
żydów, pielgrzymowali początkowo do Ziemi Świętej, następnie 
sanktuariów europejskich – grobu św. Jakuba Apostoła czy 
grobów apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Zwyczaj pieszego 
pielgrzymowania od wieków łączy ze sobą pątników we wspólnej 
modlitwie zanoszonej do Boga w miejscach świętych. Nie bez 
przyczyny pielgrzymki zwane są „rekolekcjami w drodze”, gdyż 
służą odnowie duchowej. Tak jak tradycja pielgrzymowania 

zmieniała przez wieki destynację, początkowo do Ziemi Świętej, 
dziś już do wielu znanych sanktuariów w Polsce i na świecie, tak 
też zmienia się jej forma.

Zawsze jest związana ze zbiorowym gromadzeniem się w 
modlitwie w imię biblijnego przesłania Chrystusa: „Gdzie 
dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem 
pośród nich” (Mt 18,20). Jednak już nie jest to jedynie pieszy 
trud, a niejednokrotnie dołączanie się indywidualnych pątników 
samochodami, grupowo autokarami czy właśnie podróżujących 
rowerami. 

Pomysłodawcą i organizatorem augustowskiej rowerymki jest 
wikariusz ks. Marcin Nowalski z parafii NSJ w Augustowie. Jak 
sam wspomina: „Jest to efekt wspólnych poszukiwań nad formą 
pielgrzymowania z Emilią Walicką – z Parafii Świętej Rodziny 
w Augustowie”. Kobiety, już od czternastu lat gromadzą się 
przed wizerunkiem Matki Boskiej Rajgrodzkiej, upraszając 
łaski dla siebie, swoich rodzin, zanosząc podziękowania w 
wielu intencjach. Od lat organizowane są piesze i autokarowe 
pielgrzymki na uroczystość Diecezjalnej Pielgrzymki Kobiet 
w Rajgrodzie, ale dopiero od czterech ma ona również postać 
pielgrzymki rowerowej – rowerymki. 

Na początku, cztery lata temu, było to zaledwie 10 pątniczek, 
augustowianek, pod przewodnictwem ks. Nowalskiego. Rok 
temu było już ponad 20 kobiet, w tym s. Anna Wierzchowska, 
która wraz z księdzem stała się przewodnikiem duchowym. Dziś 
rowerymka gromadzi ponad 40 osób, już nie tylko z Augustowa. 
Dołączają kobiety z okolicznych parafii, jak i tych leżących na 
trasie do Rajgrodu – z Bargłowa, a nawet z samego Rajgrodu, by 

Uczestnicy rowerymki przed wyjazdem
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w trudzie pielgrzymim odnaleźć drogę do swojej Rajgrodzkiej 
Matki. 

Taka forma pielgrzymowania gromadzi kobiety w różnym 
wieku. Na tegorocznej pielgrzymce znalazła się niezwykła 
rodzina, która już w poprzednich latach pielgrzymowała w tej 

formie, jednak w tym roku powiększyła swoje grono nie tylko o 
dwie kilkuletnie córeczki, a i o malutką roczną Marysię, jadącą 
dzielnie w przyczepce przy rowerze mamy. Jadą osoby młode, 
w średnim wieku, ale i starsze. Tu nie ma pośpiechu, tempo 
dostosowane jest do każdego uczestnika, każdy otoczony opieką 

duchową i wsparciem. Nieodłącznym elementem jest modlitwa, 
która zanoszona do Matki Boskiej w częściach różańca, czy to 
przy przydrożnym krzyżu, czy wspólnie podczas odpoczynku z 
ks. proboszczem w Bargłowie, czy w końcu u stóp Rajgrodzkiej 
Pani, kojarzy się z momentami wytchnienia, znalezienia ukojenia 
w ramionach Matki podczas pielgrzymiego trudu.

Po kilkugodzinnym pielgrzymowaniu wytchnienie przynoszą 
okazałe mury neogotyckiej świątyni, w której znajduje się 
wizerunek Matki Boskiej Rajgrodzkiej. To właśnie do niej każda 
pielgrzymująca kobieta niosła swoje troski, ale i radości, by w 
cichej modlitwie móc dzielić się z Nią, a na koniec oddać we 
wspólnym zawierzeniu się Matce. 

To zwłaszcza dziś, w obliczu wielu przemian, często godzących w 
godność rodziny, ważne jest kultywowanie tradycji, gromadzenie 
się we wspólnej modlitwie. Jak pokazał prelegent tegorocznej 
pielgrzymki ks. dr Paweł Tarasiewicz w swoim referacie „Kościół 
a gender” - kościół nie boi się trudnych tematów, kościół może 
być postępowy, ale trzeba znać Pismo Św., trzeba znać historię, 
tradycję, być w nich mocno osadzonym. Inaczej grozi nam 
godzenie w podstawową jednostkę społeczeństwa – rodzinę. 
„Genderowe” myślenie społeczeństwa godzi zwłaszcza w nasze 
dzieci. A rodzina jest naszym zadaniem. Jest odpowiedzialna 
za ewangelizację, w niej jest przekazywana i umacniana wiara. 
Wzorem powinna być dla nas Święta Rodzina. To przez przykład 
uczymy własne dzieci. Prawidłowe relacje z matką i ojcem, 
wypełnione miłością, dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, 
ułatwiają rozwijać własną tożsamość. Jednak, jak wskazywał ks. 
Tarasiewicz, to Bóg ma być naszym wsparciem. Jemu mamy się 
zawierzyć, wtedy nie mamy się czego obawiać. 

Głównym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, 
której przewodniczył bp Jerzy Mazur. Podczas liturgii 
zachęcał kobiety, by wpatrywały się w Maryję, która jest 
wzorem zawierzenia Bogu. Wskazywał na to, iż dzisiejszy 
świat potrzebuje świadectwa kobiet, jako tych filarów rodziny, 
potrzebuje przylgnięcia do Boga i życia w Duchu Świętym. Jego 
głos umacnia, wskazuje drogę, mówi jak żyć w duchu Ewangelii. 
Wskazywał na szczególną rolę modlitwy różańcowej, o którą 
prosiła sama Matka. To w jej niepokalanym sercu mamy znaleźć 
drogę do Boga. W myśl tego przesłania kobiety pielgrzymujące 
do rajgrodzkiego sanktuarium dokonały uroczystego aktu 
zawierzenia rodzin Pani Rajgrodzkiej. Odmawiały wspólnie 
modlitwę różańcową w intencji godności życia.

Po Mszy Świętej kustosz sanktuarium – ks. prał. Hieronim 
Mojżuk - zaprosił na agapę przygotowaną przez parafianki z 
Rajgrodu i okolic. Pielgrzymi po chwili wypoczynku, podczas 
wspólnych rozmów, posileni udali się w kierunku rajgrodzkiej 
Kalwarii. Oczekując na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, spotkali 
młodą parę zmierzającą przed oblicze Rajgrodzkiej Matki, by 
połączyć się węzłem małżeńskim i założyć nową, uświęconą 
przez Boga rodzinę. Na ustach pielgrzymów zagościł uśmiech, 
gdyż cały czas wypełnia się to, co zostało przed chwilą 
przykazane – rodzina trwa. 

Po zakończonej Drodze Krzyżowej pielgrzymi udali się w drogę 
powrotną. Augustowska rowerymka jako jedyna miała przed 
sobą trud ponownego przemierzenia trasy o własnych siłach. 
Jednak nikt nie był tym zniechęcony. Wielu powtarzało, że nie 
może doczekać się spotkania za rok w tym samym gronie, a 
nawet większym, bo zamierza zabrać ze sobą bliskich. Fenomen 
pielgrzymowania trwa, gromadzi coraz więcej pątników, a 
jedynie zmienia się jego forma, co potwierdza fakt, iż Kościół 
żyje, zmienia się, idzie z duchem czasu, łącząc tradycję z tym, 
co nowe.

ES

Modlitwa przy przydrożnym krzyżu

Na trasie do Rajgrodu

Uczestnicy rowerymki z ks. bp. Jerzym Mazurem
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JAN PAWEŁ II w Diecezji Ełckiej
W 1992 r. Jan Paweł II zatwierdził nowy podział 

administracyjny Kościoła w Polsce. Wówczas powstała diecezja 
ełcka, której ordynariuszem został ks. bp Wojciech Ziemba, zaś 
biskupem pomocniczym ks. bp Edward Samsel. W dniach 8-10 
czerwca 1999 r. w diecezji ełckiej przebywał Ojciec Święty, który 
przed wyborem na Stolicę Apostolską wielokrotnie przebywał na 
augustowskich i mazurskich jeziorach.

W dniu 8 czerwca 1999 r., na Placu Sapera (obecnie Plac Jana 
Pawła II) miała miejsce Msza św., której przewodniczył papież-
pielgrzym. We wstępie powiedział:

 „ P o z d r a w i a m 
Waszą piękną ziemię i 
jej mieszkańców! Jest 
mi ona znana i bliska. 
Niejednokrotnie ją 
nawiedzałem szukając 
tu także odpoczynku, 
zwłaszcza na wspaniałych 
jeziorach Waszej ziemi. 
Miałem wtedy możliwość 
podziwiać bogactwo 
przyrody tego zakątka 
ojczyzny i cieszyć się 
spokojem jezior i lasów. 
Wy sami jesteście 
spadkobiercami bogatej 
przeszłości i tej ziemi, którą 
tworzyły przez wieki różne 
tradycje i różne kultury”.

W homilii 
powiedział m. in.: „Krzyk 
biednych całego świata 
podnosi się nieustannie z 
tej ziemi i dociera do Boga. Jest to: krzyk dzieci, kobiet, starców, 
uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojny, bezrobotnych.. Biedni są 
także wśród nas: ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, wzgardzeni, 
zapomniani przez najbliższych, przez społeczeństwo; ludzie poniżeni 
i upokorzeni, ofiary różnych nałogów. Wielu z nich próbuje nawet 
ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec. Są także ludzie 
cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone, albo opuszczone przez 
rodziców, czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swojego 
wieku. Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć 
sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku 
przeciwdziałania, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Także 
dzisiaj otwierają się przed nami rozległe dziedziny, w których miłość 
Boża winna być obecna przez działanie  chrześcijan – tak napisałem 
ostatnio w Orędziu na Wielki Post.

 Chrystusowe „dziś” winno zabrzmieć z całą mocą w 
każdym sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia. Krzyk i wołanie 
biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi, 
domaga się gotowości służenia bliźniemu.  Jesteśmy wzywani 
przez Chrystusa, wciąż jesteśmy wzywani, każdy na inny sposób, 
na różnych bowiem miejscach cierpi człowiek i woła o człowieka. 
Potrzebuje jego obecności, potrzebuje jego pomocy. Jakże ważna jest 
ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności.

 Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. 
Starajmy się usłyszeć to wołanie! Starajmy się tak postępować i 
tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową 
i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez 
opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich. Wiem ile czyni się 
w Polsce, aby zapobiec szerzącej się biedzie.

(...)Zawsze winniśmy pamiętać, że rozwój ekonomiczny kraju 
musi uwzględniać wielkość, godność i powołanie człowieka, 

który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Rozwój i 
postęp gospodarczy nie może dokonywać się kosztem człowieka i 
uszczuplania jego podstawowych wymagań. Musi to być rozwój, 
w którym człowiek jest podmiotem i najważniejszym  punktem 
odniesienia. Rozwój i postęp nie może dokonywać się za wszelką 
cenę, nie byłby on wówczas godny człowieka. Kościół współczesny 
głosi i stara się realizować opcję na rzecz ubogich. Nie chodzi tu 
tylko o przelotne uczucie, o jakąś doraźną akcję, ale o rzeczywistą 
i trwałą wolę na rzecz działania dobra ludzi będących w potrzebie i 
pozbawionych niejednokrotnie nadziei na lepszą przyszłość.

 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
Królestwo Niebieskie”.

 W s p o m i n a m y 
dzisiaj św. Jadwigę 
Królową. Znana jest 
jej hojność świadczona 
ubogim. Chociaż była 
bogata – nie zapomniała 
o biednych. Jest dla nas 
wzorem i przykładem, 
jak trzeba realizować 
Chrystusową naukę 
o miłości bliźniego i 
miłosierdziu, upodobniając 
się do Tego, który, jak 
mówi św. Paweł: „Będąc 
bogatym, dla nas stał się 
ubogim, aby nas ubóstwem 
swoim bogacić”.

 „ B ł o g o s ł a w i e n i 
ubodzy w Duchu – 
zaprawdę szczęśliwi są i 
błogosławieni – albowiem 
do nich należy Królestwo 
Niebieskie.”

Na zakończenie Jan Paweł II wspomniał, że przybył tutaj, 
bo winien jest to tej ziemi, gdzie wielokrotnie wypoczywał nad 
jeziorami. Podczas błogosławieństwa papież pobłogosławił również 
korony, które przedstawili parafianie z Krasnopola, Rajgrodu, 
Lipska, Myszyńca i Wąsewa. Korony Matki Boskiej Rajgrodzkiej i 
Dzieciątka Jezus przedstawili do papieskiego błogosławieństwa p. 
Helena Bućko i p. Leon Czerwionka.

 Podczas całego spotkania była wspaniała słoneczna i upalna 
pogoda. Jeszcze tłumy ludzi były na placu i ulicach Ełku, jeszcze Jan 
Paweł II nie odleciał na Wigry, a nad Ełkiem rozpętały się kolejno po 
sobie następujące burze. Ulice i drogi zamieniły się w rwące potoki. 
Zmokliśmy do „suchej nitki”, ale szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy 
do domów.

 W drodze na Wigry papieski śmigłowiec przeleciał wzdłuż 
Jeziora Rajgrodzkiego i nad Rajgrodem. Z pewnością Ojciec Święty 
chciał spojrzeć na dobrze mu znane jezioro. 

 Jeszcze w tym samym dniu znalazł czas na krótką 
przejażdżkę stateczkiem po jeziorze Wigry. W następnym dniu (9 
czerwca) w papieskiej pielgrzymce zaplanowano dzień wypoczynku 
w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. Jan Paweł II odpoczywał 
w dość specyficzny sposób. Znalazł czas na odwiedzenie rolniczej 
rodziny państwa Milewskich we wsi Leszczewo. Wykazał zrozumienie 
dla trudnej sytuacji polskich rolników. Przybył też do Augustowa, 
skąd statkiem „Serwy” popłynął do Studzienicznej. Dłuższy 
czas modlił się przed obrazem Matki Boskiej Studzieniczańskiej. 
Smutno zabrzmiały jego słowa, skierowane do zebranych tutaj ludzi 
przypominające, że bywał tutaj wielokrotnie, ale „... jako papież 
jestem tu pierwszy raz i prawdopodobnie ostatni”.

J.S.

Błogosławieństwo koron do obrazu MBRajgrodzkiej
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APEL RAJGRODZKICH POLICJANTÓW
 Przed jubileuszem polskiej Policji (w tym roku przypada 
100. rocznica powołania Policji Państwowej) kierownik rajgrodzkiego 
Posterunku Policji - mł. asp. Tomasz Pawlaczyk i dzielnicowy - st. 
sierż. Grzegorz Gardocki przekazali nam kilka istotnych informacji. 
Obsada rajgrodzkiego posterunku fizycznie składa się z kierownika, 
dzielnicowego i posterunkowego Artura Mieczkowskiego, który 
pracę podjął od maja br. Przypisanych do naszego posterunku jest 
jeszcze dwoje kandydatów na policjantów, którzy odbywają stosowne 
przeszkolenia. O nich napiszemy później.
 Jak każdego roku, od wielu lat, na sezon wakacyjny nasi 
policjanci otrzymują wsparcie z województwa. Od 21 czerwca 

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku udzieliła nam wsparcia 
osobowego w postaci czterech policjantów z oddziału Prewencji, którzy 
pełnią służbę na terenie gminy Rajgród w okresie letnim.
- Ich pomoc jest nam niezbędna, gdyż z uwagi na okres turystyczny 
wzrasta liczba osób przebywających na terenie naszej gminy, głównie 
w rejonach akwenów. Taka pomoc osobowa nie byłaby możliwa, gdyby 
nie wsparcie finansowe ze strony władz samorządowych Rajgrodu, 
zapewniających utrzymanie i wyżywienie tych czterech policjantów - 
powiedział kierownik T. Pawlaczyk.
 Dzielnicowy - st. sierż. Grzegorz Gardocki apeluje:
- Mamy przepiękne tereny, bogate walory środowiska naturalnego 
i umiejmy to uszanować. Korzystajmy z tych zasobów w pełni, ale z 
rozwagą, której szczególnie potrzeba nad wodą. Tu należy przestrzegać 
wszelkich obowiązujących zasad. Jeszcze raz podkreślam: Alkohol 
nie służy wypoczynkowi nad wodą, nie korzystajmy z kąpieli będąc 
pod wpływem alkoholu. Starajmy się też nie zaśmiecać naszych 
przepięknych lasów. Opakowania ważą znacznie mniej niż początkowa 
zawartość naszych toreb i plecaków. Nie wyrzucajmy śmieci do lasu, 
ale zabierzmy je ze sobą, wrzućmy je do koszy, o których postawienie 
już w znacznej mierze zadbało Nadleśnictwo Rajgród.
- Nasz posterunek dysponuje łodzią motorową, z silnikiem ponad 
100 KM, dwulitrowym, o nazwie „Harpun”. Policjanci grajewskiej 
komendy, wzorem lat ubiegłych, będą patrolować Jezioro Rajgrodzkie 
przez cały okres letni.  Policjanci i pracownicy cywilni zajmujący się 
profilaktyką w naszej komendzie Policji, przeprowadzają również 
spotkania profilaktyczne, informując dzieci i młodzież przebywającą na 
naszym terenie, jakie są zasady bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku. 
Policjanci pełniący służbę na wodzie, często też podpływają  do 
kąpiących się na terenie ośrodków wypoczynkowych i przez megafon 
informujemy  o zagrożeniach, jakie czyhają na kąpiących się i 
korzystających z wszelkich urządzeń wodnych. Uczulam rodziców, 
by nie spuszczali z oka swych dzieci, bo chwila nieuwagi może drogo 
ich kosztować. Nigdy za dużo pouczeń, wpajania zasad bezpiecznego 
korzystania z akwenów wodnych itd - dodał kierownik T. Pawlaczyk.
- Przy grillowaniu zachowajmy kulturę, uszanujmy wolność innych do 
korzystania z ciszy i spokoju. Umiejmy też skorzystać z otaczającego 
nas środowiska przyrodniczego. Uczulam właścicieli psów na to, że 
swobodne puszczanie psów jest niezgodne z prawem. Nasi ulubieńcy, 
co jest w ich naturze, potrafią skutecznie płoszyć dziko żyjące zwierzęta, 
a często i czynić im szkody. Nie wolno puszczać psów na swobodne 

przebieżki, zwłaszcza w lesie i jego pobliżu - podkreślił dzielnicowy 
G. Gardocki.
- Na zakończenie chciałbym jeszcze zaapelować do turystów i gości 
korzystających z rajgrodzkiej plaży pod Zamkową Górą i z portu 
Yacht Clubu „Arcus”- zwrócił się z apelem kierownik rajgrodzkiego 
Posterunku Policji: -  Proszę o nie parkowanie pojazdów samochodowych 
na odcinku ulicy Szkolnej od Placu Tysiąclecia do plaży miejskiej. Jest 
to blokowanie jedynej drogi ewakuacji - ewentualnej drogi dojazdu 
służb: Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Ulica ta 
jest wąska i chodniki ma też wąskie, co w razie akcji stwarza wiele 
poważnych kłopotów. Przypominam, że w przypadku akcji na wodzie - 
każda minuta jest bezcenna.
 Dziękujemy Panom Policjantom z rajgrodzkiego posterunku 
za udzielenie wielu cennych rad. Obyśmy umieli się do nich dostosować. 
Z okazji 100-lecia Polskiej Policji składamy im wszystkim, obecnie 
pełniącym trudną i zaszczytną funkcję, jak też wszystkim emerytom, 
jak najserdeczniejsze życzenia.

J.S.

mł. asp. Tomasz Pawlaczyk

Co słychać w powiecie?

ŚWIATOWY DZIEŃ MLEKA

 Korzystając z zaproszenia Kierownik Centrum Tradycji 
Mleczarstwa- Muzeum Mleka w Grajewie - p. Renaty Kurzątkowskiej, 
reprezentacja gminy Rajgród w SOBOTĘ, 8 CZERWCA 2019 R., 
wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Mleka.

Naszą gminę reprezentowały koła Gospodyń Wiejskich z Wólki 
Piotrowskiej i Rydzewa. Pod namiotem promocyjnym gminy, 
zainteresowani mogli kupić pyszne przysmaki m.in. kartacze, babkę 
ziemniaczaną, chleb, smalec, pasztet z królika, ogórki małosolne, 
drożdżówki, pączki, kompot i świeżo wyciskany sok. Dodatkowo 
można było kupić rękodzieło - kwiatowe kompozycje oraz ozdoby do 
włosów.

 Dziękujemy za zaproszenie.
Natalia Pogorzelska
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RZECZNIK KATÓW
 Dziwię się - dlaczego w państwie prawa powołano za 
pieniądze podatników  instytucję do ochrony szkodników i zła? Nic 
więc dziwnego, że przestępczość ma się dobrze.
 W związku ze śmiercią dziewczynki imieniem Krystyna 
Rzecznik Praw Obywatelskich zrobił sobie kryptoreklamę. Tam gdzie 
zadziało się zło, a wszyscy powinni być równi wobec prawa, Rzecznik 
spuścił nos na kwintę. Gdy ludzie usiłują bronić się i walczyć ze złem, to 
uaktywnia się Rzecznik, by chronić przestępcę. Towarzyszą mu różnej 
maści „Giertychy”, co to niby działają w imieniu prawa. Po co tacy 
prawnicy, skoro ich aktywność polega tylko na tym, aby zapobiegać 
ukaraniu zła? Teoria Kalego tu się sprawdza.
 Przestępca - zbrodniarz, morderca kradnie życie 
dziesięciolatce i funduje horror jej rodzicom, którzy inwestowali w 
rozwój swego dziecka. Przez dziesięć lat opiekowali się i inwestowali 
w dziecko, w swoją może starość, w spokojne lata dalszego życia, a 
nagle pojawił się zbrodniarz, który wszystko przekreślił. Złodziej życia 
skradł im polisę na przyszłość.
 Złapano mordercę i co na to Rzecznik? On ma procedury 
i wszczyna awanturę. Bandyta nie miał procedur względem ofiary. 
Ale tego Rzecznik nie raczy zauważyć. Wystarczył przecież jeden 
śmiertelny cios, a on zadawał ich dziesiątki, pastwiąc się nad zwłokami 
ofiary.
 Dana jest nam krowa i ona daje mleko. Dana jest kura i 
ona znosi jjaja. Dany jest człowiek nie po to, by zabijać czyli kraść 
życie innym ludziom. Ale skoro Rzecznik rozzuchwala bandytę, to nic 
dziwnego, że tak się dzieje. Czy Rzecznik jest po to, by zbrodniarzy 
chronić?
 Proponuję zamianę nazwy Rzecznik Praw Obywatelskich na 
Rzecznik Katów, albo w ogóle likwidację tego urzędu, bo po co nam 
utrzymywać Rzecznika i jego popleczników, którzy bronią przestępców, 
a nie uczciwych obywateli.

Mitohondrium

W RAJGRODZKIM DOMU KULTURY

Zdobyliśmy dwa złote puchary!

 Tancerze z Domu Kultury zdobyli dwa złote puchary w 
trakcie Wielkiego Tanecznego Pucharu Paaro.

 Mamy przyjemność poinformować, że po wielu 
miesiącach prób i ćwiczeń przeprowadzonych przez niezawodną P. 
Kingę Romanowską zostaliśmy zakwalifikowani do wzięcia udziału 
w Wielkim Tanecznym Pucharze Paaro w Białymstoku.

 W niedzielę, 2 czerwca 2019 r.,  wyruszyliśmy do 
Białegostoku do Zespołu Szkół Rolniczych, w którym odbył się 
przegląd taneczny. Wzięło w nim udział mnóstwo grup z całego 
województwa podlaskiego. Nasi tancerze od rana mieli tremę, 
którą spotęgowała atmosfera na miejscu - mnóstwo widzów, 
głośna muzyka, jury... Jednak dali z siebie wszystko i otrzymali 
złote medale oraz dwa puchary w kategoriach: wzorowa technika 
tańca oraz efektowne wykonanie kombinacji kroków tanecznych. 
Nasi wspaniali tancerze wzorowo reprezentowali gminę Rajgród. 
Jesteśmy z nich bardzo dumni i pełni podziwu za opanowanie 
stresu, który im towarzyszył. Występ przed tak dużą publicznością 

był dla nich wyzwaniem, z którym świetnie sobie poradzili. Tym 
większa była ich radość i zadowolenie z pierwszego występu w 
mieście wojewódzkim przed ogromną publicznością. Obecność 
części rodziców na widowni pomogła nabrać pewności siebie, a 
potem wspólnego radowania się z  osiągniętego sukcesu. Podczas 
występu widoczna była skala zaangażowania i fala radości naszych 

młodych tancerzy. Grupa dorosłych z Rajgrodu zadeklarowała, że 
w kolejnym Przeglądzie Tanecznym również będzie reprezentować 
nasze miasto.

 Po wręczeniu nagród wyruszyliśmy do restauracji 
McDonald’s, a kolejno do Parku Jurajskiego w Wasilkowie. Od 
pana przewodnika dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji 
o dinozaurach.  To był niezapomniany dzień. Dziękujemy 
dzieciom za godne reprezentowanie Domu Kultury, firmie 
przewozowej Mag-Bus za bezpieczny transport oraz wszystkim 
rodzicom, którzy pomogli w opiece nad liczną grupą. W przyszłym 
roku weźmiemy udział w tak fantastycznym wydarzeniu.

Tekst: Magdalena Osińska

Fot: Magdalena Osińska, Beata Policha
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Cztery godziny wspaniałej zabawy dla najmłodszych oraz nieco star-
szych – tak w wielkim skrócie można podsumować Gminny Dzień 
Dziecka w Rajgrodzie.
 Program tegorocznej imprezy obfitował w wiele atrakcji. 
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się darmowe dmuchań-
ce, do których w kolejce co chwila ustawiali się chętni.  Nie zabrakło 
też konkursów oraz animacji. Na Dzień Dziecka do Rajgrodu przybyli 
również Myszka Minnie  oraz Minionek, którzy rozdawali naszym mi-
lusińskim cukierki. Najmłodszym sporo radości sprawiało malowanie 
twarzy, splatanie kolorowych warkoczyków i malowanie statków. Pani 
animatorka z balonów tworzyła przeróżne zwierzaki oraz kwiatki.
 Dom Kultury w Rajgrodzie przygotował z okazji dziecięcego 
święta słodką niespodziankę- piniatę. Dzieciaki z wielkim zapałem roz-
bijały piniatę- spongebob’a, aby dostać się do łakoci.
 Dorośli, jak i dzieci mieli możliwość skorzystania z czynne-
go udziału w wystawie „Zobacz świat z innej perspektywy” zorganizo-
wanej również przez Dom Kultury w Rajgrodzie. Odwiedzający mieli 

okazję doświadczyć sytuacji, z jakimi spotykają się osoby niewidome. 
To druga taka wystawa w Polsce, którą odbiera się innymi zmysłami niż 
wzrok. Organizatorem wystawy jest partnerstwo na czele z Ełckim Sto-
warzyszeniem Aktywnych „STOPA”. Ekspozycja powstała w ramach 
projektu wzmacniającego „Otwarci na różnorodność”.

 Dodatkowym urozmaiceniem były stoiska Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wólki Piotrowskiej oraz profilaktyczne stoisko Policji. Ma-
mom natomiast szczególnie przypadło do gustu stoisko z darmowymi 
zabiegami kosmetycznymi na dłonie.
 Głównym organizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa 
Działania Biebrzański Dar Natury z siedzibą w Wojewodzinie.
 Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy realizacji tego 
wydarzenia.
Zadanie zostało realizowane w ramach projektu  „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański 
Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Natalia Pogorzelska

JAK SIĘ BAWIĆ, TO NA CAŁEGO!
NIEZWYKŁY DZIEŃ DZIECKA

Uczniowie klasy VIII z okazji Dnia Dziecka wzięli udział w ,wycieczce do 
Paintball Fortecy w Białymstoku. W tym roku wraz z wychowawczynią 
Emilią Skowronek i opiekunem Zygmuntem Tarnackim postanowili 
spędzić ten dzień w nieco odmienny niż dotychczas sposób. 

Młodzież wraz z wychowawczynią stanęła przed szeregiem zadań 
powierzonych przez organizatora, do których należało m. in. zdobycie 
flagi na otwartym terenie, pokonanie wroga w bezpośrednim natarciu z 
dwóch przeciwległych baz na terenie pełnym kryjówek, ale i zasadzek. 
Kulminacyjnym punktem były rozgrywki będące imitacją Głodowych 
Igrzysk, podczas których odgrywano scenariusz z lektury „Igrzyska 

śmierci”. Było to kontynuacją większego projektu czytelniczego, w 
ramach którego realizowano cykl lekcji „Przetrwanie a moralność”, 
warsztaty filmowe, a na koniec urzeczywistniono emocje znane 
dotychczas ze świata wirtualnego, literatury. Niezwykle przemyślana 
aranżacja terenu, pełnego różnorodnych przeszkód, zasadzek, zaułków 

pozwoliła na odczucie zaskoczenia, strachu czy wręcz przerażenia w 
obliczu nacierającego z różnych stron „wroga”. Była to niezwykła 
lekcja integracji, samodyscypliny, sprytu, ale i ciekawych rozwiązań 
strategicznych połączonych z aktywnym wypoczynkiem. Zajęcia te 
pozwoliły pobudzić wyobraźnię, przenieść w realia opisywane w 
niejednej lekturze o tematyce wojennej, by odczuć namiastkę emocji, 
które towarzyszyły bohaterom. 

Na zakończenie każdy mógł posilić się przy wspólnym ognisku. 
Podczas wspólnych rozmów młodzież zapowiedziała, że niebawem 
tam powróci. I to jest chyba najlepszą rekomendacją, na jaką w pełni 
zasługuje za miłą i profesjonalną obsługę organizator imprezy. Ciekawa 
aranżacja terenu, pełen profesjonalizm, ciągłe nowinki sprawiają, że 
nikt się tam nie ma szansy nudzić.

ES
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Wycieczka do Białowieży
 Dnia 11 czerwca 2019 r. 45 uczniów z klas IV-VI Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Rajgrodzie udało się na wycieczkę do 
Białowieży.

 Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Przyrodniczo 
– Leśne Białowieskiego Parku Narodowego oraz Ogród i Park 
Pałacowy. Uczniowie mieli możliwość wejść w muzealny środek 
lasu i poznać życie leśnych mieszkańców. Dużo wrażeń dostarczył 
Rezerwat Pokazowy Żubrów – gdzie można było zobaczyć 
żubry, żubronie, sarny, łosie, jelenie, żbiki, wilki, rysie, konie 
polskie. Przewodnik w ciekawy sposób opowiadał o zwierzętach i 
przyrodzie.

 Pomimo upału uczniowie byli zadowoleni z wyjazdu, 
kupili wiele pamiątek.

Uczestnicy wyjazdu wraz dyrektorem Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Rajgrodzie kierują swoje podziękowania dla 

Pana Pawła Chylińskiego i Koła Łowieckiego „Łoś Rajgród”, które 

sfinansowało wycieczkę do Białowieży.

ZS-P

Zakończenie roku szkolnego
 W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość zakończe-
nia roku szkolnego 2018/19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Rajgrodzie.
Podczas podsumowania najlepsi uczniowie otrzymali nagrody w posta-

ci książek, stypendium i statuetek za osiągnięcia sportowe.
Rodzicom wyróżnionych uczniów klas III gimnazjum oraz ósmych 
szkoły podstawowej wręczone zostały listy gratulacyjne.
Wyróżniający się w nauce oraz sporcie uczniowie otrzymali stypendia 
Burmistrza i Rady Miejskiej w Rajgrodzie.
W kończącym się roku szkolnym pożegnano uroczyście cztery osoby, 
które zdecydowały się przejść na emeryturę są to: p. Maria Zabielska, p. 
Danuta Lipińska, p. Małgorzata Prostko oraz wieloletni sekretarz szko-
ły - p. Ewa Sławińska.
 Podziękowania za wieloletnią „służbę” dzieciom i młodzie-
ży złożył dyrektor - Andrzej Graczewski wraz z Panem Arkadiuszem 
Klimaszewskim, jak również zaproszeni goście:  burmistrz Ireneusz 
Gliniecki, sekretarz Piotr Milewski, przewodniczący Rady Miejskiej - 
Marek Bućko i radny sejmiku wojewódzkiego - Jacek Piorunek.
 Na zakończenie uroczystości dyrektor Andrzej Graczewski 
życzył wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

ZS-P
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W SZKOLE W RYDZEWIE
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 W dniu 19 czerwca 2019 r. pożegnaliśmy rok szkolny 
2018/2019.
Naszą uroczystość zaszczycili swą obecnością: Burmistrz Rajgrodu - 
Ireneusz Gliniecki, Sekretarz - Piotr Milewski, dyrektor Zdzisław Miał-
kowski, Proboszcz Parafii w Rydzewie - ks. Andrzej Pieńkowski, szef 
Zakładu Usług Leśnych z Szyman - Wiesław Sztachelski , p. Grzegorz 
Świderski z firmy Aviva, nasi Rodzice, ale przede wszystkim - nasze 
przedszkolaki i nasi uczniowie.

 Dzień rozpoczęliśmy Mszą św., a potem zebraliśmy się w 
szkole. W trakcie uroczystości nasze najmłodsze dzieci otrzymały dy-
plomy ukończenia oddziałów przedszkolnych oraz upominki. Najlep-
szym uczniom z klas 1-7 zostały uroczyście wręczone świadectwa z 
wyróżnieniem i nagrody książkowe. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje klasa 8, która po raz pierwszy opuściła nasze szkolne mury. Bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywne włączanie się w życie szkoły, zaanga-
żowanie w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego.
 Naszym najlepszym uczniom Pan Burmistrz wraz z Panem 
Sekretarzem wręczyli Nagrody Burmistrza Rajgrodu. Został  docenio-

ny naszych uczniów  wkład pracy, aktywność  w działalności szkoły, 
udział w konkursach na szczeblu gminnym, dekanalnym.
 Dyrektor Joanna Maszczyk wręczyła Nagrody Dyrektora 
uczniom, którzy mieli wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 
duże zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, udział w licznych konkur-
sach i przeglądach.
 Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gra-
tulacyjne.
 Klasa 8 pożegnała swoich kolegów i koleżanki. Podziękowa-
ła za trud i pracę swoim Rodzicom i nauczycielom.
Na koniec pani Dyrektor życzyła wszystkim spokojnych, bezpiecznych 
i udanych wakacji, a uczniom klasy 8 - powodzenia i spełnienia planów 
i marzeń w nowych szkołach.
 Do zobaczenia po wakacjach!

J.M.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Podsumowanie projektu pt. „Zajęcia 

ogólnorozwojowe z wykorzystaniem literatury 
dziecięcej”.

 Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie od stycznia do maja 2019r. 
realizowała projekt pt. „Zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
literatury dziecięcej” w ramach programu Na dobry początek. Projekt 
sfinansowała Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 
Skierowany był on do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy 
Rajgród i ich rodziców. Szereg zajęć i warsztatów dedykowanych 

najmłodszym, pozwoliło na rozszerzenie ich twórczej aktywności oraz 
wzmocniło ich zdolności manualnych i ruchowych. Była bajkoterapia, 
teatrzyk kamishibai, muzykoterapia, zajęcia logopedyczne. 
Odbyły się również warsztaty z inicjatorem kreatywności, który 
na podstawie literatury dziecięcej przygotował dzieciom szereg 
zajęć plastyczno-ruchowych. Staraliśmy się, aby jak najbardziej 
urozmaicić komplet zajęć. Wykorzystywaliśmy swoją kreatywność, 

by poziom interakcji był życzliwy i spójny, z korzyścią dla obu stron.  
Do realizacji projektu zostali włączeni rodzice młodych uczestników. 
Brali oni udział w zajęciach pt. Nowoczesny rodzic, przygotowanych 
we współpracy z Fundacją Wsparcia Nauki i Biznesu w Ełku. 
Prowadząca zajęcia - to blogerka, społeczna aktywistka, prezeska 
i założycielka stowarzyszenia, matka, inicjatorka wielu wydarzeń i 
przyszła terapeutka. Z zainteresowaniem i pełnym zaangażowaniem 
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weszła w dialog z rodzicami, dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami 
i przemyśleniami.
 Kolejnym i bardzo ważnym udziałem rodziców w projekcie 
było stworzenie przedstawienia kukiełkowego. Zadanie stało się 
nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że nikt wcześniej nie uczestniczył 
w podobnym przedsięwzięciu. Żywiołowość i kreatywność Mam, 
dzielnie przeniosła się na poszczególne etapy pracy. Sukcesywny 
podział zadań, regularność prób i ciężkiej pracy były w rezultacie 
wynikiem wiarygodnego całokształtu przedstawienia.  
Finalnie spektakl pt. „O Rybaku i Złotej Rybce” został 
zaprezentowany 30 maja br. w świetlicy Domu Kultury w Rajgrodzie. 

Wśród publiczności m.in. obecni byli: p. Ireneusz Gliniecki- 
Burmistrz Rajgrodu, Jacek Piorunek- radny SWP, dyrektorzy i 
kierownicy instytucji gminnych, panie i panowie radni, grupy 
przedszkolne z ZSP w Rajgrodzie wraz z opiekunami oraz uczestnicy 
projektu. Wydarzenie to przysporzyło aktorom, jak i widzom, wielu 
wrażeń. Dorośli mogli wrócić pamięcią do czasów, kiedy to bajki 
królowały w ich świecie, natomiast najmłodsi mogli zaznajomić się 
z bohaterami i morałem płynącym z opowieści. Tego dnia nie mogło 
zabraknąć słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców 
uczestniczących w projekcie. Czas upłynął w miłej i przyjaznej 
atmosferze. Co przyczyniło się do wymiany wrażeń i opinii o całym 
projekcie, jak i o przedstawieniu.
 W przedstawieniu udział wzięli: 
Rybak- Paweł Policha 
Żona- Marzena Berner Muczyńska 
Złota Rybka- Marta Kalicka 
Narrator- Bogna Łask 
Dekorator- Monika Bielawska 
Dźwiękowiec- Agnieszka Krzyżewska 
Falujące morze- Sylwia Wolińska

Osoby odpowiedzialne za wykonanie kukiełek i scenografii: Małgorzata 
Kapla, Marta Miller, Hanna Kotowska, Bogna Łask, Beata Policha, 
Marzena Berner-Muczyńska, Marta Kalicka, Monika Bielawska, 
Agnieszka Krzyżewska, Agnieszka Gutowska, Sylwia Wolińska.

 Serdecznie dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za 
wkład pracy włożony w realizacji projektu, jak i w przygotowaniu 
przedstawienia kukiełkowego. Wasze zaangażowanie i poświęcony 
czas dał możliwość wspólnego poznania się, ale także dał początek do 
dalszej współpracy.

Anna Arciszewska

DOMOWY - RODZINNE HISTORIE O SŁOWACH
 W piątkowe popołudnie, 12 lipca 2019 r., w Bibliotece 
Publicznej w Rajgrodzie odbyły się warsztaty językowo-plastyczne z 
programu „DoMowy - rodzinne historie o słowach”. Podczas zajęć 
dzieci wraz z mamami twórczo bawiły się polszczyzną. Przyglądaliśmy 
się swojemu językowi, odkrywaliśmy i utrwalaliśmy oryginalne 
powiedzenia. Tworzyliśmy rodzinne słowniki, przy których było dużo 
śmiechu, ale tez uważniej i bardziej świadomie przyjrzeliśmy się swojej 
rodzinnej polszczyźnie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych 
słowników i dziękujemy za Wasze zaangażowanie w warsztaty.
Zaproszenie do nowej edycji programu „Mała książka- wielki 
człowiek”
 Już od września br. Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie rusza 
z nową edycją projektu „Mała książka -wielki człowiek”

 Wyprawki Czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym 
(roczniki 2013–2016) będzie można odbierać od września 2019 
r. Zbierając naklejki, odbierzecie książkowe nagrody by ruszyć w 
baśniową podróż z bohaterami książek!

 Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka 
- wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki. Akcja ma 
zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), 
które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w 
prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę, dostosowaną pod względem formy  
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)  
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W 
Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców.  
Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek 
są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy 
zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki  
z czytania mają także konkretny wymiar 
materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy  
i osiągają więcej od tych, które nie czytają. 
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom  
w wieku przedszkolnym jest obecność 
rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się  
w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej 
przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym 
samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości. 
ZAPRASZAMY
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W NADLEŚNICTWIE RAJGRÓD
 Dnia 4 czerwca 2019 R. Nadleśnictwo Rajgród gościło 
uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.
Głównym tematem zajęć była ścieżka kształcenia leśnika. Wymienione 
zostały szkoły  specjalizujące się w kierunkowym nauczaniu zawodo-
wym. Uczniowie dowiedzieli się o tym, jakie przedmioty lekcyjne w 
nich obowiązują oraz jakie warunki trzeba spełnić, by w przyszłości 
pracować w Lasach Państwowych.

 Dnia 5 czerwca Nadleśnictwo Rajgród miało przyjemność 
gościć uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Gra-
jewie.
Zajęcia odbyły się w sali edukacyjnej Nadleśnictwa. Zafascynowani 
uczniowie z wielką radością oglądali wystawione eksponaty i chętnie 

uwieczniali je na zdjęciach. Następnie zapoznali się z mieszkańcami 
lasu oraz ich obyczajami, oglądając film przyrodniczy.
 W drugiej części zajęć uczniowie wykorzystując elementy 

przyrody stworzyli prace plastyczne poznanych zwierząt. Największą 
uwagę przykuła ruda wiewiórka, która była głównym bohaterem fil-
mu. Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią oraz zainteresowaniem.  

Uwieńczeniem zajęć było poznanie kilku ciekawostek dotyczących 
zwierząt.

Tekst i foto: Anna Zapert

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 W okresie od 1 kwietnia do końca października lasy objęte są 
wysokim zagrożeniem pożarowym!
Pożar - to niekontrolowany proces spalania w środowisku leśnym po-
wodujący straty ekologiczne i materialne. Ze względu na jego charakter 
możemy podzielić je na: podpowierzchniowe, pokrywy gleby, pojedyn-
czych drzew i całego drzewostanu.
Mianem zagrożenia pożarowego lasu określono występowanie zespo-
łu warunków umożliwiających i sprzyjających powstawaniu procesu 
spalania. Decydujący wpływ na powstanie pożaru mają następujące 
czynniki : położenie geograficzne, warunki klimatyczne i szata roślin-
na. Oprócz zagrożenia ze strony przyrodniczej należy pamiętać o nie-
bezpieczeństwie powstania pożaru będącego następstwem czynników 
antropogenicznych. Celem zapobiegnięcia nieumyślnemu zaprószeniu 
ognia, który może doprowadzić do pożaru, Ustawa o lasach zabrania w 
odległości do 100 m od granicy lasu rozniecania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z 
otwartego płomienia.
Lasy Nadleśnictwa Rajgród zaliczono do II kategorii zagrożenia. Na 
terenie naszego nadleśnictwa rozlokowane są dwa punkty obserwacyjne 
wyposażone w kamery z systemem automatycznego wykrywania dymu 
–SMOKE DETEDTION, umożliwiające bezpośredni podgląd aktualnej 
kondycji lasu. Monitoring prowadzony jest przez pracownika w punk-
cie alarmowo-dyspozycyjnym naszej jednostki cały tydzień w godzi-
nach od 9.00 do 21.00. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko i 
precyzyjnie zlokalizować ewentualny pożar.
 Należy pamiętać, że w przypadku walki z ogniem liczy się każda se-
kunda, jeśli zauważysz coś niepokojącego, powiadom Straż Pożarną, 
numer kontaktowy: - 998 lub - 112, ewentualnie punkt alarmowo-dys-
pozycyjny Nadleśnictwa Rajgród, numer kontaktowy: – 086 261 10 
01 lub -695 985 070.
Apelujemy również o zachowywanie zdrowego rozsądku podczas re-
kreacji i wypoczynku w pobliżu terenów leśnych !

Marcin Krzynówek

Festyn w Wąsoszu
 Dnia 21 lipca 2019 r. Nadleśnictwo Rajgród brało udział w 
festynie integracyjnym w Wąsoszu.

W programie festynu było mnóstwo atrakcji m.in. Turniej Pił-
ki Plażowej, występy lokalnych zespołów oraz z kraju, bezpłat-
ne animacje i urządzenia rekreacyjne. Nie zabrakło również na-
szego stoiska promocyjno – edukacyjnego, gdzie najmłodsi 
uczestnicy poprzez zabawę mogli poznać odgłosy ptaków i tropy 
zwierząt. Na starszych gości czekały ciekawostki przyrodnicze. 
W podziękowaniu za odwiedziny stoiska każdy gość otrzymał drobny 
upominek.

Anna Zapert
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Lekarz radzi…

Ascaroza - choroba brudnych rąk
 Okres letni sprzyja zakażeniu pasożytami, bo dzieci 
lgną do piasku, starsi ze smakiem zjadają niemyte warzywa i 
owoce. Większość dzieci (dorosłych też) w Rajgrodzie i okolicy  
jest zarobaczona  glistą  ludzką (Ascaris lumbricoides).

 Pasożyty to organizmy zwierzęce lub roślinne 
wykorzystujące inny organizm jako środowisko życia i 
zdobywania pożywienia. Najczęstszymi pasożytami człowieka są 
organizmy zwierzęce wywołujące choroby zwane parazytozami. 
Pasożyty bytujące w jelitach człowieka zaliczamy do robaków i 
pierwotniaków. Robaki należą do dwóch grup: robaków płaskich 
(płazińce) i robaków obłych (obleńce). W tropikach, gdzie glisty 
są powszechne, zabijają rocznie 65 tys. osób, a u setek tysięcy 
powodują anemię.

 Kiedy podejrzewamy, iż przyczyną choroby są 
pasożyty - w tym wypadku glista ludzka, warto zrobić kilkakrotne 
badania u wszystkich domowników. Niestety, nawet ujemny wynik 
badań w laboratorium nie oznacza, że pasożytów nie ma.

 Cykl rozwojowy glisty ludzkiej: pasożyt bytuje w 
jelicie cienkim człowieka, jest rozdzielnopłciowa, samice są 
większe (20-40cm), ciało mają wyprostowane, a samce są mniejsze 
(do 14cm). Samica składa na dobę 200 tys. jaj, które wydostają się 
na zewnątrz z kałem żywiciela. Przy odpowiedniej temperaturze, 
wilgotności i dostępie do tlenu rozwija się w jaju larwa, która po raz 
pierwszy linieje i osiąga stadium inwazyjne. Zarażenie następuje po 
połknięciu jaja, np. na nie mytych jarzynach, truskawkach, palcach.  
Po połknięciu jaja przez człowieka dostaje się do żołądka i jelita. 
Pod wpływem enzymów trawiennych z osłon jaj wydobywają się 
larwy. Wyklute z jaj, w jelicie cienkim larwy przenikają do naczyń 
krwionośnych, którymi dostają się poprzez wątrobę, serce i płuca 
do tchawicy oraz jamy ustnej. Po ponownym połknięciu wędrują 
do żołądka i jelita cienkiego, gdzie szybko rosną i po 60-70 dniach 
osiągają dojrzałość. W tym okresie samica rozpoczyna składanie 
jaj. Choroba wywołana przez glisty zwana jest glistnicą. W 
przewodzie pokarmowym człowieka samice żyją rok. Jaja potrafią 
przetrwać w ziemi kilka lat, zanim trafią do swojego żywiciela.

 Szacuje się, że w Polsce inwazja glisty ludzkiej 
sięga 50% ludności. Metabolity pasożytów jako główny czynnik 
patogenny w powstawaniu astmy (blokują ciała odpornościowe, 
torując drogę wirusom i bakteriom, dają stany spastyczne dróg 
oddechowych, powodują zwiększoną przepuszczalność naczyń. Są 
mocnym alergenem, ich obecność w organizmie sprzyjają reakcjom 
uczuleniowym. Źródłem zakażenia może być człowiek-nosiciel lub 
zwierzęta.

 Objawy zakażenia zależą od głównego umiejscowienia 
i  rozmnażania się pasożyta. Są różne, zależą od wieku i stanu 
wydolności układu immunologicznego, a także rodzaju szczepu. 
Objawy te i inne choroby związane z obecnością pasożytów, 
nasilają się wraz ze wzrostem ilości pasożytów. Są efektem 
braków witaminowo-mineralnych, zniszczonej mikroflory 
jelita oraz dodatkowo przeciążenia systemu odpornościowego 
człowieka silnymi toksynami. Toksyny te nieraz latami wydzielane 
przez obumierające pasożyty (co niejednokrotnie ma charakter 
cykliczny) zatruwają i wyniszczają organizm chorego w sposób 
utajony przed nim i jego lekarzem starającym się zapanować nad 
coraz to nowymi chorobami ujawniającymi się okresowo u jego 
pacjenta, jak nadpobudliwość, depresja, różne formy alergii, a 

także astma czy też padaczka. Są osobnicy noszący w swoim 
układzie pokarmowym do kilku kilogramów takich pasożytów. 
Zakażenie Ascaris lumbricoides może przebiegać bezobjawowo 
lub też wyrażać się

  brakiem apetytu, bólami brzucha, nudnościami, wymiotami, 
zaparciami i biegunkami. Czasem towarzyszyć mu może uczulenie 
(zmiany alergiczne na skórze, obrzęk twarzy, zapalenie spojówek, 
kaszel), niedrożność jelita, zaczopowanie dróg żółciowych. U 
dzieci - często występuje niespokojny sen, nadmierna pobudliwość 
nerwowa, trudności w skupieniu uwagi. U dorosłych nudności, 
brak apetytu, gwałtowne, wodniste, sfermentowane stolce, wiatry, 
niewielka gorączka, wzdęcia, kurczowe bóle brzucha, niekiedy 
w okolicy pęcherzyka żółciowego. W przypadku rozległego 
zakażenia rozwija się ostra lub przewlekła biegunka, może dojść 
do gorszego wchłaniania z przewodu pokarmowego, a tym samym 
niedożywienia organizmu i spadku masy ciała, do rozlanych 
bólów nadbrzusza lub lekkiego zapalenia pęcherzyka żółciowego. 
Zarobaczenie  daje uboczne efekty w postaci np. astmy, alergii, 
chorób typu łuszczyca, cukrzyca, nerwice, psychozy i cykliczne 
choroby psychiczne, bóle mięśniowe, bóle kręgosłupa, zespół perm

 anentnego zmęczenia, choroba lokomocyjna, oraz słabej odporności 
na zakażenia wirusowe i bakteryjne, kaszle, katary, zapalenia ucha i 
zatok, infekcje laryngologiczne i ginekologiczne, a nawet zapalenia 
dziąseł. U dzieci robaki bardzo często powodują anemię, którą w 
skrajnych przypadkach leczymy preparatami żelaza, ale dopóki 
robaki są obecne w organizmie, to tylko je dodatkowo dokarmiamy.

 Leki farmakologiczne podawane są na krótko z 
uwagi na ich skutki uboczne, wyniszczanie „przyjaznej flory „ 
przewodu pokarmowego oraz powodowanie uszkodzenia ściany 
jelita:  Pyrantelum (nazwa międzynarodowa: Pyrantelum),  
Vermox (Mebendazoleum),  Zentel (Albendazolum). Z uwagi 
na ich szkodliwość działają zbyt krótko i często z tego powodu 
są nieskuteczne, a infekcja wciąż powraca, niekiedy coraz 
intensywniej.

 Pamiętaj, iż obecność pasożytów może być przyczyną 
pojawiania się dolegliwości na tle alergicznym lub ich nasilania. 
Zanim rozpoczniesz leczenie antybiotykami lub sterydami i 
inhalatorami wziewnymi, pilnie zacznij oczyszczać organizm z 
pasożytów i ich toksycznych odchodów!

 Lekarze zwracają uwagę na niechętne przyjmowanie 
przez rodziców i samych chorych zlecenia na badanie kału, 
niedokładne wykonywanie tych badań przez laboratoria oraz zbyt 
krótki okres czasu w jakim przeprowadzane są badania (2-3 dni), 
podczas gdy niektóre z pasożytów, aby zostały wykryte wymagają 
badania kału przez 8-10 dni). Innym problemem jest opór przed 
leczeniem przejawiany przez pozostałych członków rodziny, 
również potencjalnie zakażonych.

Co można zatem zrobić, aby skutecznie  poradzić sobie z 
pasożytami, chroniąc i wzmacniając  organizm, florę jelita, a tym 
samym zmniejszać populacje pasożytów?

 Na pewno częste mycie rąk, zwłaszcza po przyjściu z 
podwórka, szkoły, przed posiłkami, gotowanie i filtrowanie wody, 
dokładne mycie produktów roślinnych przed ich zjedzeniem, 
odrobaczanie zwierząt domowych. Są produkty roślinne, od 
których glisty same uciekają z organizmu: orzechy włoskie, pestki 
dyni, czosnek, pory, a także zioło - wrotycz pospolity. Trzeba je na 
stałe wprowadzić do jadłospisu.

Zdrowia bez pasożytów życzy lekarz Jacek Kaliszewski.
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Polki Niepodległe. Przekładaniec bez lukru 

– opowiadanie drugie
Ucieszyła mnie bardzo wiadomość, że w konkursie „Srebro nie Zło-
to” wprowadzono w roku świętowania setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości kategorię „Polka Niepodległa”. Bowiem mało komu 
określenie „niepodległość”, wiązane zazwyczaj z pojęciami taki-
mi jak Ojczyzna, Naród czy Państwo, kojarzy się z pojedynczymi 
osobami. A organizatorom konkursu się kojarzy. I mnie też. Powiem 
więcej: uważam, ze niepodległe państwo może być utworzone tyl-
ko przez ludzi, którzy sobie wywalczyli, wypracowali niepodległość 
osobistą. A taka walka, taka praca trwa latami. Jeśli zatem do budowy 
II Rzeczpospolitej Polki przystąpiły wyposażone w prawa wyborcze, 
jeśli w III Rzeczpospolitej sprawowały najwyższe urzędy państwo-
we, to chyba warto tej ich walce, pracy i narastającej samoświado-
mości przyjrzeć się nieco bliżej, co poniżej staram się uczynić. 
Wojciech Więckowski

Helena z Janickich Fukier ze swoją prawnuczką

 
Helena Teofilowa (1826 -1890)
 
– Piękny toast – rzekł do redaktora Wincenty 
Norblin, gdy w ślad za oratorem opróżnili kie-
lichy.
– Żeby jeszcze nie był po łacinie*, to bym zro-
zumiał, o co chodzi – redaktor „Tygodnika Ilustrowanego” już się zasta-
nawiał, skąd wziąć tłumaczenie.
– Cichaj pan, Fukier responsuje.
– Słyszę, też po łacinie!
Panowie zamilkli, zaś Teofil Florian Fukier – sędzia Trybunału Han-
dlowego, radca Banku Polskiego oraz starszy Zgromadzenia Kupców 
Warszawskich – płynną łaciną podziękował za toast, po czym objaśnił 
zebranych, że nie w intencji jego zdrowia dzisiejszy koncert został 
zorganizowany, lecz ku pomnożeniu funduszy Towarzystwa Wspiera-
nia Artystów Muzycznych, którego ma zaszczyt być kasjerem, tudzież 
zebraniu deklaracji kapitałowych na utworzenie Instytutu Muzycznego 
Warszawskiego.
Redaktor odetchnął z ulgą, gdy pan Teofil przekazał głos swej małżon-
ce, przedstawiając ją jako organizatorkę i gospodynię wieczoru.
– Szanowni Państwo – zagaiła po polsku pani Helena – z radością wiel-
ką i wzruszeniem ogromnem pragnę powitać wykonawców dzisiejsze-
go koncertu: światowej sławy skrzypka, maestro Apolinarego Kątskie-
go, któremu na pianoforte towarzyszyć będzie jego córka Wanda.
Muzycy, obdarzeni brawami, skłonili się uprzejmie i odprowadzeni 
przez pannę Zofię, najstarszą córkę gospodarzy, oddalili celem przy-
gotowania do koncertu. Goście, porzuciwszy kielichy i przekąski 
przechodzili powoli do obszernego salonu. Salon ów poprzez otwar-
cie wieloskrzydłowych drzwi powiększono na okoliczność koncertu 
o przepysznie wyposażoną bibliotekę.
– Popatrz no, redaktorze – pan Wincenty, sadowiąc się na krześle, wiódł 
oczyma za panią Teofilową, do której podbiegł z sześć lat liczący chłop-
czyk – ta niewiasta, sześcioro dziatek chowając, ma jeszcze głowę, by 
salon muzyczny z takim rozmachem prowadzić!
– Żeby tylko! Dziennikarskiej roboty się ima. Relacje od brata, któren 
budowie Mostu Kierbedzia szefuje, do redakcji przekazuje**.
Panowie przerwali konwersację, bo młodziutki Fukier, jedną ręką trzy-
mając się mamy, drugą wymachiwał srebrnym dzwonkiem ku publicz-
ności uciszeniu.

– Szanowni Państwo – pani Helena odczekała chwilę aż gwar się uci-
szy – maestro Apolinary, dzięki zdolnościom wrodzonym tudzież na-
ukom pobieranym w Paryżu od samego Nicolo Paganiniego, jest mu-
zykiem owacyjnie witanym przez publiczność całej Europy. Jeszcze do 
roku ubiegłego nadwornym był solistą w Petersburgu.
Pałac Ostrogskich w 1858 roku stał się siedzibą Warszawskiego Instytutu Muzycznego, 

zwanego powszechnie „Konserwato-

rium”, uroczyście otwartą 26.01.1861. 

Obecnie siedziba Towarzystwa im. 

Fryderyka Chopina

Powróciwszy do Warszawy 
zajął się z całym impetem, 
właściwym jego naturze, two-
rzeniem Instytutu Muzyczne-
go w naszym mieście. Wła-
śnie powrócił z tournée po 
Polsce oraz Rosji, w czasie 
którego zbierał fundusze na 
organizację uczelni. W jego 
zacnym dziele pomocne mu 
niewątpliwie będą liczne 
koneksje, jakie sobie w rzą-
dowych sferach Petersburga 
wyrobił. Jednakże koneksje 

nie wystarczą, potrzebny jest kapitał. Zatem po koncercie miłym nam 
będzie odebrać od Państwa deklaracje kapitałowe na ten zacny cel. Tym 
zacniejszy, że Postanowienie Rządowe podjęte w ubiegłym – 1859 
– roku stanowi, iż językiem wykładowym w Instytucie będzie język 
polski, co sprawi, że będzie ów Instytut chlubnym wyjątkiem pośród 
wszystkich szkół wyższych Królestwa.
– No to przyznać trzeba, że moment trafili wyborny – wyraził swe uzna-
nie redaktor – gdyby feldmarszałkowi Paskiewiczowi nie zmarło się 
cztery lata temu, to o Instytucie nie byłoby co marzyć, że o wykładaniu 
po polsku nie wspomnę.
– Skoro taka okazja, trzeba będzie do firmowych zasobów sięgnąć. 
Zwłaszcza, że gospodarz już dobry przykład dał.
– No, chyba po tym, jak na Wszechrosyjskiej Wystawie wasze platery 
medal otrzymały, na brak gotówki szanowny pan narzekać nie powi-
nien!
– Chwalić Boga, rosyjski rynek chłonny jest.
– Rad byłbym, gdyby szanowny pan czytelnikom „Tygodnika” coś o 
tym opowiedział.
– To widzę, pan nie z muzycznej ciekawości, a zawodowo tu przysze-
dłeś.
Odpowiedź redaktora zagłuszyły brawa witające wychodzących do 
koncertu artystów. Niemniej wiele mówił wzrok jego
 podążający za, wprowadzającą muzyków, panną Zofią. Czy coś z tego 
zapatrzenia wynikło, czy też nie wynikło, cierpliwy czytelnik dowie się 
niebawem.

(foto: Aleksandra Winiarska)
__________
* W powyższym opowiadaniu, prawdę historyczną podałem pogrubionym dru-
kiem, zaś fabułkę uplotłem z kontekstów epoki.
** W „Tygodniku Ilustrowanym” z dnia 25 lutego 1865 roku pod tytułem „Znad 
Kanału Sueskiego” ukazała się korespondencja Stanisława Janickiego kierujące-
go tymi pracami. Wydaje mi się prawdopodobnym, że Helena pośredniczyła w 
jej przekazaniu.

 Wojciech Więckowski
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RAJGRÓD I JEGO MIESZKAŃCY W STAREJ FOTOGRAFII

 Rajgrodzki archaiczny w swym kształcie rynek… Ile już o nim napisaliśmy. Powstał 
najprawdopodobniej w XVI wieku, na rozdrożu i stąd jego nietypowy, trójkątny kształt. Wyjeżdżając z 
rajgrodzkiego dworu, usytuowanego na Zamczysku, na prawo jechało się w kierunku Mazowsza, a na lewo - 
w stronę Litwy.
 Kolejne zdjęcie do opublikowania przekazał nam p. Bartosz Boszko. Przedstawia ono rajgrodzki 
rynek w 1956 r. Wykonał je uczestnik zlotu motocyklowego, co wynika z napisu na odwrocie fotografi i.
A co możemy wywnioskować z samej fotografi i? Bardzo dużo. W Rajgrodzie nie było jeszcze 
wyasfaltowanej ul. Warszawskiej, nie było chodników. Nie było jeszcze stacji paliw (w tym miejscu dzisiaj 
stoi pomnik króla Kazimierza Wielkiego). Miasteczko było już zelektryfi kowane, bo dostrzegamy drewniane 
słupy, podtrzymujące przewody elektryczne. Nie było jeszcze obecnego przystanku PKS. Autobusy 
zatrzymywały się na ul Warszawskiej, naprzeciwko obecnego Urzędu Miejskiego, z jednej strony, i przy 
kiosku „Ruchu” (widoczny na zdjęciu) z drugiej strony. Na zdjęciu widoczna jest grupa ludzi, inne osoby 
najprawdopodobniej spieszą do nadjeżdżającego autobusu. Sam rynek, jak widać na zdjęciu, zatracił już 
swoje pierwotne i wielowiekowe przeznaczenie. Zamieniono go na park miejski, sadząc drzewa, wytyczając 
alejki i ogradzając grubą, metalową rurą, co kilka metrów zatopioną w grubych betonowych słupkach. Czy 
zwalisko kamieni pochodzi z fundamentów byłego ratusza?
Zabudowa nie zmieniła się do dziś, jest ta sama, aczkolwiek z odmienną elewacją ścian frontowych. 

Fragment ul. Warszawskiej (od lewej) i zachodnio-północnej pierzei rynku stanowi dziewiętnastowieczna 
zabudowa pożydowska. Widoczne są drzwi i ganki byłych sklepików.
 Nadal pozostaje aktualny nasz apel o udostępnianie nam do publikacji starych fotografi i, 
prezentujących Rajgród, okoliczne wsie i ludzi tu dawniej zamieszkujących. Ocalmy od zapomnienia skarby 
naszych rodzinnych albumów fotografi cznych. Z góry dziękuję Państwu za wyrozumiałość.

Janusz Sobolewski
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