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 Apolonia i Aleksander Godlewski wśród strażników z Okoniówka (1938)

Funkcjonariusze SG placówki Okoniówek (1938)

 Apolonia i Aleksander Godlewski wśród strażników z Okoniówka (1938)

Funkcjonariusze SG placówki Okoniówek (1938)

RAJGRÓD I JEGO MIESZKAŃCY W STAREJ FOTOGRAFII
Placówka Okoniówek Straży Granicznej
 Mocą Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 23 XII 1927 r. „O Straży Granicznej” zorganizowano (na wzór poli-
cyjny) Straż Graniczną, która ochraniać miała pod względem polityczno-wojskowym, celnym i sanitarnym część polskiej 
granicy z Niemcami w rejonie Prus Wschodnich, granicę z Wolnym Miastem Gdańskiem, morską, z Niemcami na zacho-
dzie oraz z Czechosłowacją i częściowo z Rumunią na południu. Od dnia 15 lipca 1939 r. teren działania SG obejmował 
też granicę polsko-łotewską. Rozporządzenie prezydenta RP, Ignacego Mościckiego, z dnia 22 III 1928 r. o powołaniu w 
miejsce Straży Celnej - Straży Granicznej fi nalizowało ostatecznie powstanie nowej formacji, która nieprzerwanie pełniła 
odtąd służbę w ochronie granic Rzeczpospolitej do wybuchu II wojny światowej. Granicę wschodnią zabezpieczał Korpus 
Ochrony Pogranicza.

 Straż Graniczna stanowiła jednolitą, zorganizowaną na 
zasadach obowiązujących w wojsku formację, podległą 
Ministrowi Skarbu. W zakresie ochrony celnej była or-
ganem wykonawczym władz skarbowych, w zakresie zaś 
ochrony granic państwa - organem wykonawczym władz 
administracji ogólnej. 
Do zadań SG należało: 
- niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy 
i przemytu towarów, 
- zapobieganie naruszaniu granicy państwowej i strzeże-
nie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych, 
- śledzenie i ujawnianie naruszeń obowiązujących przepi-
sów o granicach państwa, 
- dokonywanie kontroli paszportowej na punktach przej-
ściowych, 
- wykonywanie innych zarządzeń władz administracji 
ogólnej wynikających z ustaw o granicach państwa.

 Na czele SG stał komendant główny, powoływany przez Prezydenta RP, zaś inspektoraty okręgowe, dzieliły się na 
inspektoraty graniczne, komisariaty i placówki.
 Komisariatowi Rajgród SG podlegały początkowo 3 placówki: Skrodzkie, Okoniówek i Popowo (od 1939 r. pla-
cówka Młynek, którą komisyjnie przekazano 29 I 1939 r. z Komisariatu Janówka ). Komisariat Rajgród Podlegał Inspek-
toratowi Granicznemu Suwałki, a ten Inspektoratowi Okręgowemu Mazowieckiemu.
 Granica państwowa z Niemcami, podlegająca dozorowi rajgrodzkich placówek SG, przebiegała od pogranicznych 
pól wsi Karwowo, Przestrzele, Skrodzkie, Tworki. Dalej biegła przez środek Jeziora Rajgrodzkiego; częścią zatoki połu-
dniowej (wyspa Sacin była po polskiej stronie), przez zbiornik główny i częścią jeziora Przepiórka (za polami Podliszewa 
“wchodziła” na ląd). Dalej biegła przygranicznymi polami Popowa w kierunku Młynka.
 Placówka Okoniówek, położona w lesie na wyniesieniu cypla zwanego Kobyla Szyja, w miejscu łączenia się 
zbiornika głównego z zatoką południową miała za zadanie dozorowanie granicy wodnej na jeziorze. Tutejsi strażnicy 
mieli do dyspozycji łódź motorową. Ze względu na rybne jezioro, gościli tu nawet komendanci główni SG - Jur-Gorze-
chowski i Czuma. W 1937 r. komendantem jej został plut. 
Aleksander Godlewski, pochodzący z Warszawy. Ożenił 
się z rajgrodzianką, Apolonią Perkowską (miejscowe pan-
ny chętnie wydawały się za funkcjonariuszy SG). Podlega-
li mu: kpr. Władysław Długołęski, kpr. Mieczysław Buca i 
kpr. Sienkiewicz. Na pierwszej fotografi i, z przekazanych 
nam do wykorzystania przez c. A. Godlewskiego, p. Alicję 
Staroń, najprawdopodobniej możemy dostrzec wyżej wy-
mienionych.
Druga fotografi a przedstawia strażników granicznych z 
Okoniówka (pierwszy z lewej plut. Godlewski). Obie wy-
konano w 1938 r.
 Dziękujemy za przekazanie nam do publikacji 
zdjęć. Prosimy o udostępnianie kolejnych, które znajdują 
się w naszych familijnych albumach. Poprzez ich publika-
cję, ocalmy od zapomnienia perełki naszej lokalnej prze-
szłości.

Janusz Sobolewski
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X sesja Rady Miejskiej
	 W	dniu	30	sierpnia	2019	r.	w	sali	konferencyjnej	Urzędu	
Miejskiego	odbyła	się	X	sesja	Rady	Miejskiej	w	Rajgrodzie.	Obrady	
prowadził	 przewodniczący	RM	 -	Marek	Bućko,	 który	 na	wstępie	
powitał	 radnych	 w	 mocno	 uszczuplonym	 składzie	 (początkowo	
było	10	radnych,	a	w	czasie	obrad	przybył	 jeszcze	 jeden),	ale	 jak	
zaznaczył	 -	 obrady	 były	 prawomocne.	 Najwyraźniej	 czas	 żniw	
i	 letniej	 kanikuły	 spowodował	 jedną	 z	 najniższych	 frekwencji	
podczas	obrad	sesji.	Obecni	też	byli:	Burmistrz	Rajgrodu,	sekretarz,	
skarbnik,	 radca	 prawny,	 kierownicy	 i	 dyrektorzy	 instytucji	 i	
zakładów	gminy	oraz	sołtysi.

Wystąpienie gości
 Panowie Daniel i 
Mateusz	 Tuzinowscy	 -	 trenerzy	
Warmii	 Grajewo	 zaproponowali	
rajgrodzkiemu	 samorządowi	
utworzenie	 szkółki	 piłkarskiej	
w	 Rajgrodzie.	 Miałaby	 ona	
funkcjonować	 w	 oparciu	 o	
boisko	 szkolne	 i	 halę	 sportową.	
Organizatorzy	 zaproponowali	
utworzenie	 dwóch	 grup	
wiekowych:	 4-5	 latków	 oraz	 6-7	
latków.	Takie	szkółki	już	działają	
w	 kilku	 miejscach	 naszego	
powiatu,	 a	 ostatnio	 w	 Kosiłach,	
przy	 byłej	 szkole,	 miał	 miejsce	
obóz	 integracyjny.	 Organizatorzy	
zapewniają	 przeprowadzanie	
specjalistycznych	ćwiczeń,	wiele	gier	i	zabaw	z	piłką,	sparingów	z	
rówieśnikami	z	innych	miejscowości.	Zajęcia	mogłyby	się	odbywać	
dwa	 razy	w	 tygodniu.	Obecny	na	 sesji,	 dyr.	Andrzej	Graczewski,	
poparł	 tę	 inicjatywę,	 a	 nawet	 sugestię	 objęciem	 tymi	 zajęciami	
dzieci	starszych.

Sprawozdanie Burmistrza Rajgrodu
	 Burmistrz	 Ireneusz	 Gliniecki	 przedstawił	 zebranym	
informację	o	wydanych	zarządzeniach	i	swej	działalności,	głównie	
poza	 Urzędem	 Miejskim.	 Obszerna	 informacja	 dotyczyła	 lipca	 i	
sierpnia	br.	i	w	tym	czasie:
-	 2	 lipca	 Burmistrz	 Rajgrodu,	 korzystając	 z	 zaproszenia	
rajgrodzkiego	 Księdza	 Proboszcza,	 uczestniczył	 w	 spotkaniu	
roboczym,	związanym	ze	zbliżającymi	się	diecezjalnymi	dożynkami	
w	Rajgrodzie.
-	3	lipca	uczestniczył	w	rajgrodzkim	SPA	„Raj”	w	kolejnej	edycji	
spotkań	 z	muzyką	 i	 śpiewem	 operowym,	 w	wykonaniu	 artystów	
sceny	 Opery	 Bałtyckiej	 pod	 kierunkiem	 p.	 Jacka	 Szymańskiego.	
Podziękował	 też	 dyr.	 Marii	 Fliszewskiej	 za	 przygotowanie	
przepięknych	 bukietów	 kwiatów	 polnych,	 które	 po	 występie	
wręczył	artystkom	operowym.
-	W	sobotę	 i	 niedzielę,	 6-7	 lipca,	burmistrz	 I.	Gliniecki	 aktywnie	
uczestniczył	 w	 tegorocznych	 Dniach	 Rajgrodu.	 Podziękował	

wszystkim	za	udział	w	tej	dorocznej	imprezie	sportowo-kulturalno-
rozrywkowej.	W	słowach	wdzięczności	wyraził	się	o	paniach	z	kół	
gospodyń	wiejskich,	które	przygotowały	wspaniały	posiłek.
-	 8	 lipca	 wziął	 udział	 w	 Forum	 Gmin	 Wiejskich	 Województwa	
Podlaskiego,	 jakie	 odbyło	 się	 w	Wyższej	 Szkole	Agrobiznesu	 w	
Łomży.
-	W	dniach	16	 lipca	 -	2	 sierpnia	Burmistrz	Rajgrodu	skorzystał	z	
urlopu wypoczynkowego.
-	15	sierpnia	uczestniczył	w	obchodach	święta	Wojska	Polskiego,	
jakie	miały	miejsce	w	Grajewie.		Przed	obchodami	odbyło	się	ważne	
zebranie	 z	 wiceministrem	 spraw	 wewnętrznych	 i	 administracji	
-	 Jarosławem	 Zielińskim,	 które	 dotyczyło	 zmian	 ustawowych	
w	 funkcjonowaniu	 ochotniczych	 straży	 pożarnych.	 Zmiany	 są	

pozytywne	 i	 już	 nasi	 urzędnicy	
piszą	 konkretne	 wnioski	 na	
dofinansowanie	 poszczególnych	
jednostek	OSP	w	naszej	gminie.
-	16	sierpnia	burmistrz	I.	Gliniecki	
spotkał	się	z	nowym	proboszczem	
parafii	 w	 Rydzewie	 -	 ks.	
Krzysztofem	Karbowskim.
-	 18	 sierpnia	 miało	 miejsce	
spotkanie	 Burmistrza	 Rajgrodu	
z	 Księdzem	 Proboszczem	 z	
Rajgrodu,	 które	 dotyczyło	
szczegółów	 uroczystości	 w	
dniu	 8	 września,	 a	 mianowicie:	
dożynek	 diecezjalnych,	 odpustu	
parafialnego,	 głównych	
uroczystości	 500-lecia	

rajgrodzkiej	parafii	i	75.	rocznicy	bitwy	na	Grzędach.
-	 22	 sierpnia	 odbył	 się	 turniej	 tenisa	 stołowego	 w	 Kosówce.	
Burmistrz	Rajgrodu	pogratulował	wspaniałej	inicjatywy	i	przebiegu	
turnieju.
-23	 sierpnia,	 burmistrz	 I.	 Gliniecki	 i	 ks.	 proboszcz	 H.	 Mojżuk	
spotkali	 się	 z	 sołtysami	 i	 przedstawicielkami	 kół	 gospodyń	
wiejskich.	Omówiono	zakres	udziału	konkretnych	osób	i	organizacji	
w	dniu	diecezjalnych	dożynek	w	Rajgrodzie.
-	29	sierpnia	Burmistrz	Rajgrodu	uczestniczył	w	zebraniu	Zarządu	
Lokalnej	Grupy	Działania	„Biebrzański	Dar	Natury”,	jakie	odbyło	
się	w	Wojewodzinie.
-	 30	 sierpnia	 wspólnie	 z	 rajgrodzkim	 proboszczem	 dokonali	
obejścia	Zamkowej	Góry	w	Rajgrodzie,	miejsca	celebry	Mszy	św.	
dożynek	 diecezjalnych,	 pod	 przewodnictwem	 Biskupa	 Ełckiego.		
Jak	 burmistrz	 I.	 Gliniecki	 określił:	 „najpiękniejszego	 miejsca	 na	
Podlasiu,	jakim	jest	Zamkowa	Góra	w	Rajgrodzie”.
	 Jak	 Burmistrz	 Rajgrodu	 poinformował,	 26	 sierpnia	 br.	
nastąpiło	 otwarcie	 ofert	 w	 związku	 z	 ogłoszonym	 zamówieniem	
na	dowożenie	dzieci	do	szkół.	Dotychczasowy	przewoźnik	złożył	
ofertę	w	wysokości	 ok.	 850	 tys.	 zł,	 zaś	PKS	Nowa	w	wysokości	
ponad	1	milion	zł.	
	 Przypomniał	 też,	 że	 8	 sierpnia	 otrzymaliśmy	 decyzję	
o	 dofinansowaniu	 projektu,	 jakim	 będzie	 ścieżka	 edukacyjna	 z	
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wieloma	elementami	dodatkowymi,	biegnącą	nad	brzegiem	Jeziora	
Rajgrodzkiego	w	Rajgrodzie,	poczynając	od	przystani	wędkarskiej	
przy	 blokach	 mieszkalnych,	 aż	 po	 ujście	 Jegrzni	 z	 jeziora.	 Ta	
wielomilionowa	inwestycja,	rozłożona	na	pięć	lat	znacznie	poprawi	
wizerunek	miasta	i	da	nowe	możliwości	spędzania	wolnego	czasu	
turystom	i	wakacjuszom.

Podjęcie uchwał
	 Przewodniczący	M.	Bućko	kolejno	przedstawiał	projekty	
uchwał,	 które	 uzyskały	 pozytywną	 opinię	 radnych	 podczas	
wspólnego	zebrania	stałych	komisji	Rady	Miejskiej.	 Informowała	
o	tym	każdorazowo	przewodnicząca	komisjom	-	radna	Magdalena		
Gryczan.	Następnie,	po	omówieniu	projektów	przez	merytorycznych	
pracowników	UM,	zostały	one	pozytywnie	przegłosowane.	A	były	
to	uchwały	w	sprawach:
1.	Zmian	w	budżecie	gminy	na	2019	r.

2.	Zmian	w	Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	gminy	Rajgród	na	
lata	2019-2032.

	 Obie	 uchwały	 omówiła	 skarbnik	 Joanna	 Andruk.	 Po	
zmianach	budżet	gminy	wynosi:	po	stronie	dochodów:	24,7	mln	zł;	
zaś	po	stronie	wydatków:	25,9	mln	zł.

3.	Ustalenia	planu	dofinansowania	form	doskonalenia	zawodowego	
nauczycieli	 oraz	 ustalenia	 maksymalnej	 kwoty	 dofinansowania	
opłat	 w	 2019	 roku	 za	 kształcenie	 nauczycieli,	 zatrudnionych	 w	
szkołach	i	przedszkolu,	prowadzonych	przez	gminę	Rajgród.

	 Jak	poinformował	sekretarz	Piotr	Milewski,	dofinansowanie	
obejmuje	 dokształcanie	 w	 zakresie	 wymienionych	 przedmiotów	
(według	potrzeb	szkoły).W	ciągu	semestru	dofinansowanie	wynosi	
50%	 kosztu	 opłat,	 ponoszonych	 przez	 nauczycieli	 instytucjom	
dokształcającym,	jednakże	nie	więcej	niż	500	zł.

4.	Zmiany	regulaminu	wynagradzania	nauczycieli	zatrudnionych	w	
szkołach,	dla	których	organem	prowadzącym	jest	gmina	Rajgród.

	 Jak	 poinformowali	 zebranych	 -	 burmistrz	 I.	 Gliniecki	
i	 sekretarz	 P.	 Milewski,	 dodatek	 za	 wychowawstwo	 w	 szkołach	
wynosi	 300	 zł	 miesięcznie,	 zaś	 w	 oddziałach	 przedszkolnych	
jest	 zróżnicowany.	 Za	 wychowawstwo	 w	 grupie	 przedszkolnej	
wynoszącej	do	15	uczniów	wynosi	on	250	zł,	a	w	grupie	powyżej	
tej	liczby	uczniów	-	300	zł.

5.	 Regulaminu	 udzielania	 uczniom	 pomocy	 materialnej	 o	
charakterze	socjalnym.

Jak	 poinformowała	 kierownik	 Joanna	 Katarzyna	 Hader	 z	
rajgrodzkiego	OPS,	poszerzono	katalog	wydatków,	na	które	może	
być	przeznaczane	stypendium	szkolne.	Może	 to	być	finansowanie	
udziału	w	różnorakich	zajęciach	edukacyjnych,	udziału	w	zajęciach	
muzycznych,	 wypożyczanie	 i	 zakup	 instrumentów	 muzycznych,	

strojów,	 kosztów	wyjść	 uczniów	 do	 instytucji	 kultury,	 udziału	 w	
koloniach,	obozach	sportowych.

6.	 Wyrażenia	 zgody	 na	 sprzedaż	 nieruchomości	 lokalowych,	
położonych	w	budynku	wielofunkcyjnym	nr	43a	w	Bełdzie.

7.	Zaopiniowania	wniosku	o	uznanie	za	ochronne	lasów,	położonych	
w	 granicach	 administracyjnych	 gminy	 Rajgród,	 stanowiących	

własność	Skarbu	Państwa.

Jak	poinformował	sekretarz	p.	Milewski,	sprawa	została	dokładnie	
przedstawiona	radnym	przez	przedstawiciela	Nadleśnictwa	Rajgród,	
podczas	 wspólnego	 zebrania	 stałych	 komisji	 Rady	 Miejskiej.	
Dodatkowo	mecenas	Andrzej	Chmielecki	zaznaczył,	jest	to	opinia	
niewiążąca,	 gdyż	 w	 tym	 temacie,	 zarówno	 dyrektor	 generalny	
Lasów	 Państwowych	 i	 Minister	 Ochrony	 Środowiska	 kierują	 się	
wyłącznie	priorytetami		z	zakresu	ochrony	środowiska.

Sprawy różne
	 Burmistrz	 Rajgrodu	 wyraził	 daleko	 idące	 zdziwienie	
postawą	 niektórych	 mieszkańców	 Woźnejwsi,	 skarżących	
jego	 osobę	 i	 samorząd	 rajgrodzki	 względem	 braku	 inwestycji	
koniecznych	w	tej	miejscowości.	Przypomniał	 tylko	inwestycje	w	
zakresie	wodociągowania,	w	drogownictwie	 i	przy	budynku	OSP,		
jakie	ostatnio	miały	miejsce	w	Woźnejwsi.	Zwrócił	uwagę,	że	tak	się	
nie	postępuje,	bo	problemy	mieszkańców	powinny	być	zgłaszane	na	
zebraniach	wiejskich	lub	na	sesjach	Rady	Miejskiej,	a	nie	w	postaci	
donosów	poza	gminą.
	 Radny	Mirosław	Wierzbicki	przypomniał	zebranym,	że	w	
ub.	roku	samorząd	zafundował	„Arcusowi”	wspaniałe,	nowe	żagle	
z	 logo	 nawiązującym	do	 450-lecia	 praw	miejskich	Rajgrodu.	 Jak	
zauważył	radny,	wielki	 trener	nie	używa	tych	żagli	 i	nie	pływa,	a	
tym	 samym	nie	 reklamuje	 naszego	miasteczka.	Zdaniem	 radnego	
należy	postawić	makietę	jachtu	i	żagle	wykorzystać,	jako	reklamę	
na	jednym	ze	skwerów	miejskich.
Burmistrz	Rajgrodu	zwrócił	uwagę	na	to,	że	wielki	 trener	nie	jest	
łodzią	 regatową,	 a	 wykorzystywany	 jest	 okazjonalnie.	 Żagle	 są	
zaś	 zakupione	 po	 to,	 by	 służyły	 tej	 jednostce	 na	wodach	 Jeziora	
Rajgrodzkiego,	a	nie	na	jednym	z	miejsc	na	lądzie.
	 Radni	 i	 sołtysi	 zabierali	 głos	 w	 kilku	 jeszcze	 sprawach	
mniejszej	wagi,	 ale	 kwestia	 podniesiona	 przez	 przewodniczącego	
Komisji	Rewizyjnej	 jest	bardzo	ważna,	bo	dotyczy	 frekwencji	na	
zebraniach	komisji	i	sesjach.	Radny	Stanisław	Król	zaproponował,	
by	za	nieobecność	zmniejszać	dietę	radnym,	co	może	wpłynęłoby	
mobilizująco	na	obowiązek	uczestnictwa	w	zebraniach	komisji	i	na	
sesjach.

Janusz	Sobolewski
Fot.	Natalia	Pogorzelska
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Budowa ścieżki dydaktycznej w Rajgrodzie 
coraz bliżej

 To	 wielkie	 dofinansowanie:	 7640214,19	 zł	 -	 to	 kwota	
dofinansowania,	 jaką	 Zarząd	 Województwa	 Podlaskiego	 przyznał	
gminie	 Rajgród	 na	 realizację	 projektu	 „Ochrona	 krajobrazu	 oraz	
zasobów	 przyrodniczych	 przez	 zagospodarowanie	 nadbrzeża	 Jez.	
Rajgrodzkiego	w	Rajgrodzie	oraz	terenów	przyległych”.

	 W	 poniedziałek,	 16	 września	 br.,	 Burmistrz	 Rajgrodu	 -	
Ireneusz	Gliniecki	oraz	Skarbnik	Gminy	-	Joanna	Andruk	podpisali	z	
przedstawicielami	 Zarządu	 Województwa	 Podlaskiego:	 Marszałkiem	
Arturem	Kosickim	oraz	Wicemarszałkiem	Markiem	Olbrysiem	umowę	
o	dofinansowaniu	projektu.

W	ramach	zadania	do	2023	r.	w	Rajgrodzie	wzdłuż	linii	brzegowej	Jeziora	
Rajgrodzkiego	powstanie	 ścieżka	dydaktyczna	o	 łącznej	długości	 ok.	
1,85	km	z	pomostami,	punktami	obserwacji,	monitoringiem,	lunetami	
oraz	wieżą	widokową.		

Środki	 finansowe	 na	 realizację	 inwestycji	 pochodzą	 z	 budżetu	 Unii	
Europejskiej	w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	na	lata	
2014-2020	 i	 stanowią	85	%	kosztów	kwalifikowanych.	Łączny	koszt	
projektu	oszacowano	na	9201169,35	zł.

PRACE	PRZYGOTOWAWCZE	PRZED	
BUDOWĄ	GAZOCIĄGU	POLSKA-LITWA

 Informujemy,	 że	 do	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Rajgrodzie	
wpłynęło	pismo	Operatora	Gazociągów	Przesyłowych	GAZ-SYSTEM	
S.A.	 o	 przystąpieniu	 do	 prac	 przygotowawczych	 przed	 budową	
gazociągu	Polska	–Litwa.

Na przełomie października i listopada 2019 r. nastąpi geodezyjne 
wytyczenie trasy gazociągu oraz rozpocznie się wycinka drzew 
i krzewów.	 W	 terminie	 od 23 do 27 września 2019 roku będą 
wykonywane wizje lokalne,	podczas	których	możliwe	jest	wejście	na	
teren	prywatny,	jednak	nie	będą	tam	prowadzone	żadne	prace.

Anna	Drapczuk

Uroczyste przekazanie samochodu 
ratowniczo-gaśniczego

 W	 dniu	 15	 września	 2019	 r.	 miało	 miejsce	 uroczyste	
przekazanie	 średniego	 samochodu	 ratowniczo-gaśniczego	 Renault	
jednostce	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Rajgrodzie.

Oficjalna	 część	 uroczystości	 odbyła	 się	 na	 placu	 przed	 remizą	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Rajgrodzie,	 gdzie	 miał	 miejsce	
uroczysty	 apel,	 nastąpiło	 poświęcenie	 samochodu,	 symboliczne	
przekazanie	kluczy	i	dowodu	rejestracyjnego	oraz	wystąpienia	gości.

	W	uroczystościach	udział	wzięli:	Jarosław	Zieliński	-	Sekretarz	Stanu	
w	Ministerstwie	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji,	poseł	na	Sejm	
RP,	generał	brygadier	Leszek	Suski	-	Komendant	Główny	Państwowej	
Straży	Pożarnej,	nadbrygadier	Jarosław	Wendt	-	Podlaski	Komendant	
Wojewódzki	Państwowej	Straży	Pożarnej,	starszy	brygadier	Andrzej	

Jabłoński	 -	 Komendant	 Powiatowy	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 w	
Grajewie,	Maciej	Borzyszkowski	 -	 Prezes	 Zarządu	Wojewódzkiego	
Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Białymstoku,	
Tomasz	Cebeliński	-	Wice	Starosta	Grajewski,	ksiądz	Dziekan	Hieronim	
Mojżuk	-	Proboszcz	Parafii	pw.	Narodzenia	NMP	w	Rajgrodzie,	Jacek	
Piorunek	 -	 Radny	 Sejmiku	 Województwa	 Podlaskiego,	 Ireneusz	
Gliniecki	 –	 Burmistrz	 Rajgrodu,	 Marek	 Bućko	 –	 Przewodniczący	
Rady	Miejskiej	w	Rajgrodzie,	przewodniczący	komisji	Rady	Miejskiej	
w	Rajgrodzie,	poczty	sztandarowe,	przedstawiciele	Państwowej	Straży	
Pożarnej	w	Grajewie,	przedstawiciele	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	
Rajgrodzie	 oraz	 Młodzieżowej	 Drużyny	 Pożarniczej	 w	 Rajgrodzie	
oraz		mieszkańcy	Rajgrodu.

	 Całkowita	 wartość	 zakupionego	 przez	 Ochotniczą	 Straż	
Pożarną	 samochodu	 to:	 769 980,00 zł,	 w	 tym	 dofinansowanie	
w	 kwocie:	 263 000,00 zł	 z	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	Wodnej,	 110 000,00 zł	 z	 dofinansowania	
Komendanta	 Głównego	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej,	 80 000,00 
zł	z	dotacji	KSRG,	50 000,00 zł	z	Powiatu	Grajewskiego,	7 000,00 
zł	 z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej,	natomiast	kwotę	259 980,00 zł	przekazała	Gmina	Rajgród.

	 Podczas	 uroczystości	 zostały	 wręczone	 podziękowania	
dla	 przedstawicieli	 instytucji,	 które	 wsparły	 i	 dofinansowały	 zakup	
samochodu	dla	OSP	Rajgród.

dh Paweł Chyliński
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RAZEM SPRZĄTAMY POLSKIE LASY
 Las	 zapewnia	 nam	 tlen,	 oczyszcza	 powietrze,	 wpływa	
korzystnie	 na	 klimat.	 Jest	 domem	 dla	 wielu	 gatunków	 roślin,	
grzybów	i	zwierząt.	Poprawia	nasze	samopoczucie,	jest	najlepszym	
miejscem	do	wypoczynku	i	rekreacji.	Śmieci	zupełnie	do	lasu	nie	
pasują.

Śmieci	 nie	 tylko	 szpecą	 krajobraz,	 zniechęcają	 również	 do	
spacerów	po	lesie.	Są	śmiertelnym	zagrożeniem	dla	żyjących	w	nim	
zwierząt.	Rozkładając	 się	 często	uwalniają	 chemiczne	 substancje,	
które	mogą	skazić	powietrze,	
glebę	 i	 wodę,	 w	 tym	wodę	
pitną.	 Sprzyjają	 rozwojowi	
niebezpiecznych	 bakterii	
i	 grzybów.	 W	 przypadku	
pożaru	 lasu	 są	 paliwem, 
które	 podtrzymuje	
ogień	 i	 ułatwia	 jego	
rozprzestrzenianie	się.

	 Każdego	 roku	
leśnicy	 usuwają	 z	 lasów	
tyle	 śmieci,	 że	wypełniłyby	
one	 ponad	 tysiąc	 wagonów	
kolejowych.	 Lasy	
Państwowe	 przeznaczają	
na	 to	 blisko	 20	 mln	 zł	
rocznie.	 Jeszcze	 większy	
kłopot	 śmieci	 stanowią	
dla	 właścicieli	 lasów	
prywatnych.	Niestety,	mimo	
regularnego	 sprzątania,	
kolejne	 tony	 odpadów	
trafiają	do	lasu. 
	 Każdego	 roku	
leśnicy	 usuwają	 z	 lasów	
tyle	 śmieci,	 że	wypełniłyby	
one	 ponad	 tysiąc	 wagonów	
kolejowych.	 Lasy	
Państwowe	 przeznaczają	
na	 to	 blisko	 20	 mln	 zł	
rocznie.	 Jeszcze	 większy	
kłopot	 śmieci	 stanowią	
dla	 właścicieli	 lasów	
prywatnych.	Niestety,	mimo	

regularnego	sprzątania,	kolejne	tony	odpadów	trafiają	do	lasu.	
	 Nie	oglądajmy	 się	na	 innych,	 zawstydźmy	śmiecących	 i	
posprzątajmy	 wspólnie	 polskie	 lasy.	 Razem	 możemy	 przywrócić	
piękno	w	naszemu	otoczeniu!

	 W	 piątek	 20	 września,	 kiedy	 na	 całym	 globie	 będzie	
rozpoczynało	 się	 „Sprzątanie	 Świata”,	 w	 ramach	 zainicjowanej	
przez	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	Andrzeja	 Dudę	 akcji	
#sprzątaMY	w	każdym	z	430	nadleśnictw	w	kraju	na	chętnych	do	
pomocy	będą	czekały	worki	na	śmieci,	rękawice	oraz	opiekunowie.	

	 W	 Nadleśnictwie	 Rajgród	 zbiórka	 chętnych	 do	 wzięcia	
udziału	w	akcji	#sprzątaMy	miała	miejsce	o	godz.	10:00	przy	biurze	
Nadleśnictwa.	 I	 znów	 po	 niesfornych	 turystach	 i	 miejscowych	
śmiecących	w	lesie	nazbieraliśmy	tak	wiele	nieczystości.

	 Tego	samego	dnia	w	pobliżu	Broku	(Nadleśnictwo	Ostrów	
Mazowiecka)	 akcję	 oficjalnie	 zainaugurował	 prezydent	 Andrzej	
Duda,	który	wraz	z	uczniami,	harcerzami,	członkami	Ligi	Ochrony	
Przyrody,	żołnierzami	Wojsk	Obrony	Terytorialnej	oraz	 leśnikami	
posprząta	fragment	Puszczy	Białej.

		 Pamiętajmy,	że	również	na	co	dzień	możemy	dawać	dobry	
przykład	 i	 inspirować	 innych	 do	 pozytywnego	 działania,	 choćby	
biorąc	 udział	 w	 zapoczątkowanej	 przez	 Lasy	 Państwowe	
akcji	 #Zabierz5zLasu:	 podczas	 wizyty	 w	 lesie	 zbierz	 i	 wynieś	
z	 niego	 przynajmniej	 pięć	 śmieci,	 pochwal	 się	 tym	 w	 mediach	
społecznościowych	i	zachęć	znajomych	do	podjęcia	wyzwania.		

NR
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Dożynki diecezjalne - Rajgród 2019

	 W	 niedziele,	 1	 września	 2019	 r.,	 minęła	 80.	 rocznica	
napaści	Niemiec	hitlerowskich	na	Polskę.	Pamięć	o	 tym	wydarzeniu,	
rozpoczynającym	II	wojnę	światową,	poległych	i	zmarłych	obrońcach	
Ojczyzny	 polecano	 we	 wstępie	 do	 każdej	Mszy	 św.	 Tak	 też	 było	 w	
rajgrodzkim	kościele	pw.	Narodzenia	NMP.

	 W	 poniedziałek,	 2	 września	 2019	 r.,,	 w	 rajgrodzkim	
sanktuarium	o	 godz.	 8:00	 odprawiona	 została	 okolicznościowa	Msza	
św.	 przed	 oficjalnym	 rozpoczęciem	 nowego	 roku	 szkolnego.	 W	
nabożeństwie	 uczestniczyli	 uczniowie,	 nauczyciele,	 wychowawcy	 i	
katecheci	oraz	rodzice.
	 W	niedzielę,	8	września	(święto	Narodzenia	NMP)	2019	r.,	w	
Rajgrodzie	miały	miejsce	doniosłe	uroczystości:	dożynki	diecezji	ełckiej,	
odpust	parafialny,	główne	obchody	500-lecia	parafii	i	75.	rocznica	bitwy	
na	Grzędach.	O	godz.	10:00	przed	rajgrodzkim	kościołem	zgromadziły	
się	delegacje	parafialne	z	diecezji	oraz	takież	same	z	wielu	wsi	naszej	
parafii	 z	 wieńcami	 dożynkowymi.	 Po	 przeglądzie	 wieńców	 wszyscy	
procesyjnie	udali	się	na	miejsce	celebry,	na	Zamkową	Górę,	położoną	
na	rozległym	cyplu	Jeziora	Rajgrodzkiego,	w	najstarszej	części	miasta.	
Eucharystii	przewodniczył	ks.	bp	Jerzy	Mazur.	Na	wstępie	rajgrodzki	
proboszcz	 i	 dziekan,	 ks.	 prałat	
Hieronim	Mojżuk	powiedział:
-	Drodzy	Goście	dożynkowi!	Chcę	
jak	 najserdeczniej	 powitać	 Was	
wszystkich	 w	 naszej	 wspólnocie	
parafialnej,	która	świętuje	500-lecie	
swojego	 istnienia,	 na	 tej	 Górze	
Zamkowej.	 Góra	 Zamkowa	 od	
2000	 r.	 ma	 dla	 nas	 szczególne	
znaczenie.	 Dnia	 5	 sierpnia,	 w	
Roku	 Jubileuszowym,	 na	 tym	
miejscu	 została	 ukoronowana	
koronami	 papieskimi	 Matka	 Boża	
Rajgrodzka	 -	 Królowa	 Rodzin.	 W	
naszym	 sanktuarium	 ma	 ona	 swój	
wizerunek	 od	 początku	 swojego	
istnienia.	 Obchodzi	 też	 swoje	
urodziny,	przypadające	na	dzisiejszy	dzień.
	 Ksiądz	Biskup	w	homilii	nawiązał	do	wszystkich	okoliczności,	
które	wieńczyła	Msza	św.	Powiedział	m.in.:
-	Spotykamy	się	tutaj	w	dzień	narodzin	Najświętszej	Maryi	Panny,	w	
uroczystość	odpustową	rajgrodzkiej	parafii.	Przybyliśmy	z	całej	diecezji	
i	spoza	diecezji	do	tego	przepięknego	i	urokliwego	miejsca.	Gromadzą	
nas	tutaj	dożynki	diecezji	ełckiej,	które	w	tym	roku	wpisują	się	nie	tylko	
w	odpust	parafialny,	ale	w	jubileusz	500-lecia	parafii.
(szerzej	na	temat	diecezjalnych	dożynek	i	rocznicy	bitwy	grzędziańskiej	
w	odrębnych	artykułach)
	 W	 sobotę,	 14	 września	 (święto	 Podwyższenia	 Krzyża	
Świętego)	 2019	 r.,	 podobnie	 jak	 w	 całym	 kraju,	 rajgrodzka	 parafia	

przystąpiła	do	akcji	„Polska	pod	Krzyżem”.	Od	godz.	19:00	rozpoczęła	
się	 na	 naszej	 Kalwarii	 Droga	 Krzyżowa.	 Wszyscy	 księża	 i	 liczni	
wierni	 przybyli	 z	 lampionami	 w	 rękach.	 Do	 poszczególnych	 stacji	
krzyż	nieśli	przedstawiciele	Bractwa	Męki	Pańskiej,	innych	formacji	i	
stowarzyszeń	działających	w	parafii,	przedstawicielki	kół	różańcowych,	
młodzieży,	 uczniów…	Pod	 krzyżem	odczytywano	 rozważania,	 a	 pod	
stacją	dwunastą	(Ukrzyżowanie	Pana	Jezusa)	ks.	Michał	Maciejewski	
odmówił	 litanię	 do	Wszystkich	 Świętych.	 Nabożeństwo	 zakończono	

odmówieniem	Koronki	do	Bożego	Miłosierdzia.
	 W	niedzielę,	15	września	2019	r.,	ks.	proboszcz	H.	Mojżuk	
(podczas	 każdej	 Mszy	 św.)	 serdecznie	 podziękował	 Burmistrzowi	
Rajgrodu	 -	 Ireneuszowi	Glinieckiemu	za	bardzo	dobrą	współpracę	w	
przygotowaniu	 i	 przeprowadzeniu	 diecezjalnych	 dożynek.	 Ponadto:	
służbom	 i	 pracownikom	 podległym	 Panu	 Burmistrzowi,	 bez	 których	
zaangażowania	 „trudno	 sobie	 wyobrazić	 byłoby	 nasze	 uroczystości	
dożynkowe”.	 Rajgrodzki	 proboszcz	 złożył	 też	 podziękowanie	
nadleśniczemu	 Nadleśnictwa	 Rajgród	 -	 Jackowi	 Koniecznemu	
za	 wyremontowanie	 drewnianego	 ołtarza	 polowego	 na	 Górze	
Zamkowej	 i	 za	 dar	 pieniężny	 na	 rzecz	 parafii.	 Podziękował	 także	
zespołowi	 śpiewaczemu	 pod	 kierunkiem	 p.	Wiesława	 Gajdzińskiego	
i	 panu	 organiście	 -	 Stanisławowi	 Kowalewskiemu	 za	 przygotowanie	
stosownych	 śpiewów	 i	 ich	 wykonanie.	 Ponadto:	 za	 wkład	 pracy	 w	
dekorowanie	 miasta:	 rolnikom	 i	 ich	 rodzinom	 za	 przywiezione	 bele	

i	 	 ciuki	 siana,	 osobom	 i	 rodzinom,	
którzy	wykonali	stosowne	dekoracje	
w	obrębie	 swych	posesji	 oraz	przy	
zagospodarowaniu	 i	umodelowaniu	
bel	sianokiszonki	itp.	Wielkie	słowa	
uznania	 wyraził	 za	 trud	 wniesiony	
przez	 członków	 Akcji	 Katolickiej	
w	udekorowaniu	ołtarza	polowego.	
Wdzięczność	 wyraził	 też	 im	 i	
członkiniom	kół	gospodyń	wiejskich	
za	 przygotowane	 wiktuały	 na	
agapę.	Piekarni	Braci	Nerkowskich	
podziękował	 za	 świeżę	 chleby,	
a	 strażakom	 i	 policjantom	 za	 ich	
ofiarną	służbę	podczas	tak	licznego	
zgromadzenia	wiernych.

 Przy	okazji	dożynek	parafianie	z	poszczególnych	miejscowości	
złożyli	 łączną	 ofiarę	 w	 wysokości	 29980	 zł.	 Ksiądz	 Proboszcz	
wspomniał	 też	 o	 darowiznach	 na	 nowy	 ołtarz	 soborowy	 z	marmuru,	
który	ma	kosztować	ok.	80	tys.	zł	i	wkrótce	ma	już	być	wykonanym.	
Kończy	 się	 też	 kapitalny	 remont	 organów.	 Ponadto	 na	 rajgrodzkiej	
Kalwarii	 umieszczone	 zostaną	 granitowe	 płyty	 upamiętniające	 akt	
uposażenia	 parafii	 przez	 księcia	 Mikołaja	 Radziwiłła	 w	 1519	 r.,	
wszystkich	 znanych	 z	 imienia	 i	 nazwiska	 rajgrodzkich	 proboszczów	
oraz	mieszkańców	parafii,	żyjących	w	niej	w	roku	wielkiego	jubileuszu	
500-lecia.	 Powyższe	 trzy	 wielkie	 inwestycje	 (nowy	 ołtarz,	 remont	
organów	 i	memoriał	pamięci)	mają	kosztować	znacznie	powyżej	100	
tys.	zł.	

Polska pod Krzyzem - Droga krzyżowa w Rajgrodzie Koncelebra na ołtarzu polowym
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WIEŃCE DOŻYNKOWE 

NAGRODZONE
(Przedstawiamy	zwycięzców	poszczególnych	kategorii	oraz	
miejsca	naszych	parafialnych	i	gminnych	miejscowości)	
1.	Kategoria	„Wieniec	tradycyjny”:
I	miejsce	 -	parafia	Matki	Boskiej	Gromnicznej	z	Wiśniowa	
Ełckiego,
II	miejsce	-	parafia	św.	Wojciecha	z	Rydzewa;
2.	Kategoria	„Wieniec	patriotyczny”:
I	miejsce	-	Solistówka	(par.	Rajgród);
3.	Kategoria	„Pobożność	maryjna”:
I	miejsce	-	Mazurki	(par.	Janówka),
III	miejsce	-	Turczyn	(par.	Rajgród);
4.	Kategoria	„Pobożność	eucharystyczna”:
I	miejsce	-	Leszczewo	(par.	Wigry);
5.	Kategoria	„Korona	żniwna”:
I	miejsce	-	parafia	Matki	Boskiej	Częstochowskiej	z	Drygał;
6.	Kategoria	„Równianka”:
I	miejsce	-	Majdan	(par.	Becejły);
7.	Kategoria	„Wieniec	gospodarza”:
I	miejsce	-	Woźnawieś	(par.	Rajgród),
II	miejsce	-	Popowo	(par.	Rajgród),
III	miejsce	-	Pomiany		(par.	Rajgród).
7.	Kategoria	„Wieniec	dowolny”:
I	miejsce	-	Pieńczykowo;
II	miejsce	-	Łabętnik.
Wyróżnienie:
Skrodzkie,	Stoczek.

Emilia Kokoszka

MIEDZA

Pasek  odłogu ciągnący się pomiędzy polami,
odgradzał on niegdyś pola między sąsiadami,
nie była nigdy orana ta dziewicza smuga,
zielona ziemi wstęga: bardzo, bardzo długa.

Miedze to były swoiste kwieciste enklawy,
najwcześniej wyrastał na nich mniszek lekarski żółtawy.
Później trawę na miedzach porastało rozmaite kwiecie:
pięciorniki, niebieskie chabry, cykoria, krwawnik i nostrzyki.
W wyrosłych tam ziołach tkwiła wielka moc lecznicza,
napary z nich przywracały zdrowie i siły do życia.

W tej oazie spokoju i ciszy, w trawy zakamarkach,
roiły się przeróżne owady, mrówki budowały swoje mrowiska,
krety ryły solidne w ziemi kretowiska,
ptaszki, które wiją domki na ziemi, tam się gnieździły,
pisklęta pliszek, skowronków, słowików wśród trawek kwiliły. 

Motyle mieniły się barwami na przeróżnych kwiatkach, 
czasami listków szczawiu zerwała sąsiadka,
miedza chętnie użyczała ziela wonnej macierzanki,
wiły z niej kobiety pachnące do kościoła wianki,
Brzęczące pszczółki przysiadały rozmaitych kwiatków,
słodki nektar spijały z pachnących bławatków.

Już od świtu skowronki w niebo wysoko się wzbijały,
śpiew radosny ich treli niósł się nad polami .
Dobry Bóg chciał pewnie umilić ciężką pracę rolnika
stworzył wdzięczne ptaszki, rozśpiewanego skowronka, słowika.

Częstym obrazkiem na miedzy był widok zająca,
który przysiadał tam w biegu, lub rodzinka ich śpiąca
odpoczywała , żaden rolnik ich nie niepokoił,
ponieważ obok skiby czarnej ziemi pługiem kroił.

Miedza to była jakby własność  przyrody,
nietykalna i święta, nie przyszło nikomu do głowy
by rolnik mógł to miejsce dotknąć i czymś skalać,
gdyż zaraz sąsiad miałby o czym głośno gadać.

Czasem tak bywało, że ktoś z powodu chciwości, 
lub w wyniku wzajemnej jakiejś złośliwości,
przyorał sobie z miedzy centymetrów parę,
ale wnet otrzymywał wrogość sąsiada za karę.
Często, taka sprawa w sądzie się kończyła,
tak wielka zawiść o ten skrawek ziemi była.

Teraz wiejska kraina zmieniła całkiem swe oblicze,
zniknęły grunty podmokłe, garbate miedze dziewicze, 
łąki na których do późnej wiosny wysokie wody stały,
a na ich błękitnych taflach kaczeńce żółte płatki rozchylały.
Melioracja osuszyła wielkie ziemi obszary.
Stare piękne drzewa stojące nad płytkimi rowami
brzozy, jesiony, olchy wyrwano z korzeniami,
wykopano w to miejsce bardzo głębokie rowy,
by mogły nimi spływać jak największe wody.

Wielka szkoda stała się dla dawnego krajobrazu,
tego z dnia dzisiejszego nie wspomnę ni razu.
Nie ma już gruszy samotnej nad rowem schylonej,
nie ma szemrzącego z czystą wodą strumyka,
łąki kolorowym pachnącym kwiatkiem umajonej,
jak szybko ten świat piękny z oczu naszych znika.
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Wrześniowe świętowanie na Zamkowej Górze

CZTERY UROCZYSTOŚCI JEDNEGO 
DNIA

 W	niedzielę,	 8	września	 2019	 r.,	w	Rajgrodzie	odbyły	
się	 wyjątkowe	 uroczystości:	 dożynki	 diecezji	 ełckiej,	 odpust	
Narodzenia	NMP	(tytularny	odpust	rajgrodzkiej	parafii),	500-lecie	
fundacji	parafii	przez	księcia	Mikołaja	Radziwiłła	i	75.	rocznica	
bitwy	stoczonej	przez	9	psk	AK	z	Niemcami	w	rejonie	Osowych	
Grząd.	 W	 tym	 roku	 dożynkom	 towarzyszyło	 hasło:	 „Matko	
przyjmij!	Matko	nie	opuszczaj!	Matko	prowadź!”.

	 Uroczystości	 rozpoczęły	 się	 dwie	 godziny	 przed	
południem	przeglądem	wieńców	dożynkowych	z	parafii	diecezji	
ełckiej	przy	rajgrodzkim	sanktuarium.	Następnie	ul.	Warszawską	
uformowana	procesja	ruszyła	na	miejsce	celebry,	na	majdan	Góry	
Zamkowej.	 Ponad	 20	 pocztów	 sztandarowych	 i	 46	 wieńców	

dożynkowych	ustawiono	przed	pamiątkowym	ołtarzem	polowym,	
miejscem	 koronacji	 wizerunku	 Matki	 Boskiej	 Rajgrodzkiej.	
Duchowieństwo	na	czele	z	Biskupem	Ełckim,	parlamentarzyści,	
wojewodowie,	przedstawiciele	samorządów	wszystkich	szczebli,	
kombatantów,	 wojska	 i	 innych	 służb	 mundurowych,	 harcerzy	
i	 uczniów	 oraz	 rzesza	 wiernych	 zapełniły	 zabytkową	 Górę	
Zamkową,	 gdzie	 rozbrzmiewał	 nabożny	 śpiew	 i	 niósł	 się	 po	
falach	 Jeziora	 Rajgrodzkiego.	 Akatyst	 ku	 czci	 Najświętszej	
Maryi	 Panny,	 „Gaude	 Mater”	 i	 „Bogurodzica”	 poprzedziły	
szereg	 wystąpień	 oficjalnych.	 Jako	 pierwszy	 głos	 zabrał	
Burmistrz	 Rajgrodu	 -	 Ireneusz	 Gliniecki,	 który,	 zanim	 powitał	
zebranych,	wskazał	 na	 jeziorze	 rozpoczynające	 się	 regaty	 osób	
niepełnosprawnych.	Właśnie	 z	 portu	wypływały	 jachty	 i	wielki	
trener	pod	okolicznościowymi	żaglami.	W	dalszej	części	swego	
wystąpienia	burmistrz	powiedział:

-	 Gościć	 Państwa,	 snuć	 krótką	 opowieść	 o	 ziemi	 rajgrodzkiej	
do	tak	zacnego	grona,	traktuję	jako	wielki	zaszczyt	i	szczególne	
wyróżnienie.	Robię	to	z	tym	większą	przyjemnością	i	satysfakcją,	
bo	moja	rodzina	zamieszkuje	na	ziemi	rajgrodzkiej	od	pokoleń.	
Przypuszczam,	 iż	 skłamałbym,	 gdybym	 powiedział,	 że	 historia	
mojej	rodziny	sięga	czasów	pierwszych	mieszkańców	tych	ziem	-	
Jaćwingów,	ale	kto	wie…

	 Nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	 nazwa	 Rajgród	 to	 zbitka	
jaćwieskiego	 słowa	 „raj”	 i	 słowiańskiego	 „gród”.	 Określenie	
„raj”,	wbrew	narzucającym	się	skojarzeniom,	wskazuje	na	tereny	
bagienne,	 trudno	 dostępne…	 Pewne	 jest	 też,	 że	 gród	 założyło	
jaćwieskie	 plemię	 Zlińców.	 W	 roku	 1360,	 z	 polecenia	 króla	
Kazimierza	 Wielkiego,	 Mazowszanie	 rozpoczęli	 wznoszenie	
zamku	 w	 tym	 oto	 miejscu.	 Jednak	 zaniepokojeni	 Krzyżacy	
rozpędzili	 robotników	 i	 zniszczyli	 rozpoczętą	 budowę.	 Do	
budowy	 nigdy	 nie	 wrócono.	 Ostatecznie	 w	 roku	 1422	 trzy	
wojujące	 strony	 zawarły	 traktat	 melneński	 i	 przez	 Jezioro	
Rajgrodzkie	 poprowadzono	 granicę,	 która	 przetrwała	 do	 roku	
1945,	chociaż	dzieliła	przez	pięć	wieków	różne	państwa.	Rajgród	
pozostał	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim.	6	lipca	1568	roku	Anna	
z	 Radziwiłłów	 Kiszczyna	 nadała	 Rajgrodowi	 prawa	 miejskie	
magdeburskie.	 Wcześniej,	 bo	 w	 1519	 roku	 Mikołaj	 Radziwiłł	
wydał	 akt	 fundacyjny	 parafii,	 wzmacniając	 już	 istniejącą	
wspólnotę	wiernych,	stąd	właśnie	500-lecie	parafii…
	 Ponadto	 burmistrz	 I.	 Gliniecki	 przedstawił	 dane	
statystyczne	gminy	Rajgród	i	podał	jej	krótką	charakterystykę.
	 W	 swym	wystąpieniu	 rajgrodzki	 proboszcz	 i	 dziekan,	
ks.	 prałat	 Hieronim	 Mojżuk,	 powitał	 wszystkich	 przybyłych,	

wspomniał	o	rocznicy	bitwy	grzędziańskiej	i	powiedział:
-	Dzisiaj	nasza	wspólnota	parafialna,	oprócz	mieszkańców	miasta,	
przeważnie	 utrzymuje	 się	 z	 rolnictwa,	 a	 przede	 wszystkim	 z	
produkcji	 mleka.	 Co	 to	 oznacza?	 To	 oznacza	 nowoczesność,	
zadbane	domy,	obejścia,	ale	też	wielki	codzienny	trud,	nierzadko	
kosztem	godnego	odpoczynku,		życia	rodzinnego…	Jakże	w	tym	
momencie	 potrzebne	 jest	 Boże	 wsparcie	 za	 przyczyną	 naszej	
Królowej,	 która	 świeci	 w	 naszej	 ponad	 stuletniej,	 wspaniałej	
neogotyckiej	 świątyni,	 leżącej	 obecnie	 na	 Szlaku	 Papieskim.	A	
wszyscy	jesteśmy	tu	po	to,	aby	świątynia	duchowa,	która,	jak	nam	
mówił	 Jezus,	 „w	nas	 jest”,	była	 jeszcze	piękniejsza	 i	kiedyś	po	
latach	sięgnęła	nieba	świętością	.	Niech	nasza	obecność	tutaj,	na	
tym	wzgórzu,	będzie	czasem	umocnienia,	czasem	łaski,	a	może	
też	i	przemienienia…
	 Następnie	starostowie	dożynek:	Magdalena	Karwowska	
z	 Kozłówki	 i	 Tadeusz	 Kleszczewski	 z	 Pomian	 przekazali	
Biskupowi	 Ełckiemu	 symboliczny	 bochen	 chleba.	 Starościna	
wygłosiła	 tradycyjną	 formułę:	 -	 Ekscelencjo,	 Księże	 Biskupie!	
Przyjmij	ten	chleb,	upieczony	z	tegorocznych	plonów,	oby	nigdy	
nie	zabrakło	go	na	naszych	stołach.
	 Główny	 celebrans	 -	 ks.	 bp	 dr	 Jerzy	Mazur	 w	 homilii	
nawiązał	 do	 wszystkich	 okoliczności,	 jakie	 nas	 tu	 dzisiaj	
zgromadziły,	a	w	kontekście	diecezjalnych	dożynek	powiedział:
-	Spotykamy	się	dzisiaj	na	dożynkach,	bo	chcemy	podziękować	

 Dekoracje dożynkowe w Rajgrodzie  Wieniec dożynkowy z Woźnejwsi
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Burmistrz I. Gliniecki wita gości

Panu	 Bogu	 i	 rolnikom	 za	 tegoroczne	
plony.	 Bogu	 za	 troskę	 o	 rolnika	 i	 jego	
rodzinę.	Rolnikom	za	ciężką	pracę	-	od	
wczesnego	 rana	 do	 późnego	 wieczora.	
Pozdrawiamy	 wszystkich	 rolników	 i	
błogosławimy	 was,	 bo	 wy	 jesteście	
tymi,	 którzy	 „żywią	 i	 bronią”.	 Dzisiaj	
dziękujemy	 Bogu	 za	 plony	 ziemi,	 za	
zboże,	z	którego	będzie	dobry	chleb.
	 Przypomniał	 zebranym	 w	
skrócie	 najważniejsze	 wydarzenia	 z	
historii	rajgrodzkiej	parafii:
-	W	1519	 roku,	4	 lipca,	książę	Mikołaj	
Radziwiłł,	 Kanclerz	 Wielki	 Litewski	 i	
Wojewoda	Wileński,	 gorący	 zwolennik	
braterstwa	 i	 unii	 polsko-litewskiej,	
zwany	 „Amor	 Poloniae”	 [miłujący	
Polskę],	wystawił	przywilej	 fundacyjny	
rajgrodzkiej	 parafii.	 Jak	 głosi	
tradycja,	 Matka	 Boża	 miała	 objawić	
się	 na	 maleńkiej	 wysepce	 Jeziora	
Rajgrodzkiego,	w	 pobliżu	 drewnianego	
kościoła.	 Zwróciła	 się	 do	 rybaka,	 aby	

na	 tym	 miejscu	 modlono	 się	 poprzez	 Jej	 wstawiennictwo,	 a	
Ona	będzie	wysłuchiwać	zanoszone	prośby.	Na	wysepce	wierni	
pobudowali	kapliczkę	i	umieścili	w	niej	obraz.	Wysepkę	nazwano	
przez	 miejscowych	 ludzi	 Grądzik.	Wierni,	 aby	 uchronić	 obraz	
przed	 zalaniem,	 przenieśli	 go	 do	 pobliskiego	 kościoła.	 Obecny	
obraz	 Matki	 Boskiej	 Rajgrodzkiej	 namalowany	 jest	 techniką	
olejną	 na	 płótnie	 i	 jak	 głosi	 inskrypcja,	 został	 namalowany	 na	
pamiątkę	 wcześniejszego	 obrazu	 Matki	 Bożej,	 szczególnie	
czczonego	przez	wiernych.	8	czerwca	1999	roku	Ojciec	Święty,	

Jan	 Paweł	 II,	 podczas	 pobytu	 w	 Ełku	
pobłogosławił	 korony,	 które	 zostały	
dnia	 5	 sierpnia	 Roku	 Jubileuszowego	
nałożone	 na	 obraz	 przez	 Biskupa	
Ełckiego	-	Wojciecha	Ziembę	i	Biskupa	
Łomżyńskiego	 -	 Stanisława	 Stefanka,	
w	asyście	ich	sufraganów	i	przy	udziale	
licznego	duchowieństwa	(i	wiernych)	na	
tym	miejscu.
	 W	nawiązaniu	do	maryjnego	odpustu	i	
lokalnej	pobożności,	wygłosił	też	szereg	
radykalnych	 przestróg,	 skierowanych	
do	 niemoralnych	 i	 diabolicznych	
współczesnych	 gwałcicieli	 Bożego	
porządku:
-	To	Maryja	jest	tą	błogosławioną	między	
niewiastami,	która	synowi	Niebieskiemu	
dała	 życie	 ziemskie,	 a	 nam	 (przez	
Niego),	 życie	 wieczne.	 To	 Maryja	 jest	
tym	 nowym	 drzewem	 życia,	 którego	
owocem	 jest	 Jezus	 Chrystus,	 jedyny	
Zbawiciel	świata.	Kto	uwierzy	w	Niego	
i	przyjmie	chrzest,	będzie	zbawiony.	Kto	

Jego	przyjmie	i	żyje	zgodnie	z	Ewangelią,	ma	zapewnione	życie	
wieczne,	szczęście	w	Jego	królestwie.	Jak	św.	Augustyn	napisał:	
„Od	 jednej	 kobiety	 śmierć,	 od	 drugiej	 kobiety	 życie”.	W	 dniu	
urodzin	Maryi	warto	zastanowić	się	też	nad	Jej	 imieniem,	które	
znaczy	„gwiazda	zaranna”,	„jutrzenka”…	To	Maryja	-	Gwiazda	
Zaranna,	gdy	nastała	pełnia	czasów,	zwiastowała	ludzkości	lepszą	
przyszłość.	
(…)	W	tym	czasie	jubileuszu	warto	przypomnieć,	że	bez	Chrystusa	
nie	 zrozumiemy	 historii	 naszej	 Ojczyzny!	 Bez	 Chrystusa	 nie	

Przemowa Burmistrza Rajgrodu - I. Glinieckiego

Wieniec z Pomian

 Wieniec z Solistówki

Obrzęd poświęcenia Wejście na majdan Góry Zamkowej
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zrozumiemy	 historii	 tejże	 parafii!	 Od	 pięciuset	 lat	 ludzie	 tutaj	
żyjący	wierzą	w	Boga	Ojca,	Stworzyciela	nieba	i	ziemi.	Wierzą	
w	 Jezusa	 Chrystusa,	 jedynego	 Zbawiciela	 świata,	 który	 jest	 z	
nami	 i	umacnia	nas	swoim	Słowem	i	karmi	nas	swoim	Ciałem.	
Wierzą	 i	 dają	 się	 prowadzić	Duchowi	 Świętemu.	 Przez	 500	 lat	
ludzie	oddawali	się	w	opiekę	Matki	Bożej	i	Ona	prowadziła	ich	
do	swojego	Syna.
	 Tak,	 najdrożsi	 moi,	 to	 Chrystus	 jest	 Panem	 czasu	 i	
Historii.	To	On	jest	właścicielem	ludzkich	serc,	to	On	jest	naszym	
Zbawicielem.	Wołajmy	do	Maryi:	-	Maryjo	prowadź,	bo	Ty	znasz	
drogę!

Ona	nas	zawsze	prowadzi	do	swojego	Syna.
	 Dzisiaj	przychodzimy	do	Matki	z	naszymi	 radościami,	
ale	i	problemami.
Twój	 wizerunek,	 Maryjo,	 jest	 profanowany,	 ubarwiany	
tęczowymi	 kolorami.	 Szerzy	 się	 ideologia	 gender,	 szerzy	 się	
ideologia	 LGBT…	 Jak	 ośmieszane	 są	 wartości,	 którymi	 my,	
jako	chrześcijanie,	żyjemy.	Zadajemy	sobie	pytanie:	-	Cóż	mamy	
czynić	jako	ludzie	ochrzczeni?
Nie	możemy	milczeć,	mamy	święty	obowiązek	mówienia	prawdy,	
upominania	 się	 o	 prawdę,	 o	 życie	 i	 nasze	 prawa.	 Bo	 jeśli	 my	

zamilkniemy,	to	kamienie	wołać	będą!	Maryjo,	dodawaj	nam	sił	
i	wypraszaj	moc	Ducha	Świętego,	byśmy	nie	ulegali	ideologiom,	
które	chcą	opanować	nasze	dusze,	nasze	serca	i	umysły.	Abyśmy	
nie	 ulegali	 ideologii	 gender,	 ideologii	 LGBT,	 zarazie	 tęczowej	
-	 które	 uderzają	 w	 nas	 wszystkich;	 w	 tradycyjną	 rodzinę,	
małżeństwo,	w	kościół.
	 Chcę	 z	 tego	 miejsca	 razem	 z	 wami	 powiedzieć	 tym,	
którzy	pozwalają	sobie	na	profanację,	niszczenie	naszych	wartości,	
na	 wyśmiewanie	 Matki	 Najświętszej,	 Eucharystii,	 krzyża,	
Kościoła…	Chcę	powiedzieć,	parafrazując	mocne	słowa	św.	Jana	
Pawła	II,	skierowane	do	ludzi	uwikłanych	w	zło:	Nawróćcie	się!	

Wejście na majdan Góry Zamkowej

Przyjdzie	 dzień	 sądu!	 Staniesz	 przed	 Bogiem,	 chcesz	 czy	 nie	
chcesz,	wierzysz	czy	nie	…	Staniesz	przed	Bogiem!	Oby	się	nie	
okazało,	że	swoimi	postępkami	tak	Go	obraziłeś,	że	będziesz	na	
wieki	potępiony,	bo	Bóg	jest	miłosierny,	ale	i	sprawiedliwy.
(…)	 Pamiętajmy	 o	 tym,	 co	 powiedział	 kardynał	 Robert	 Sarah,	
że	człowiekiem	prawdziwie	ubogim	nie	jest	ten,	kto	nie	ma	dóbr	
materialnych,	 pożywienia	 i	 odzienia,	 lecz	 człowiek,	 któremu	
brakuje	Boga!	Bez	Boga	człowiek	popada	w	tak	wielką	nędzę,	że	
całe	jego	życie	zmierza	ku	przepaści,	ku	rozpaczy.
	 Przed	 końcowym	 błogosławieństwem	 wystąpił	
diecezjalny	duszpasterz	rolników,	ks.	prałat	Wacław	Iżbicki,	który	
opowiedział	o	dożynkach	na	Jasnej	Górze,	nawiązał	do	rolniczego	
trudu,	który	wieńczą	doroczne	święta	dziękczynienia	za	plony	i	
dodał:
-	Kultywujemy	 tę	wieloletnią	 tradycję	 ludową.	Oto	wy,	 rolnicy,	
chcecie	 pokazać	 dorobek,	 swoją	 ciężką	 pracę	 w	 tegorocznych	
plonach.	 To	 nasze	 spotkanie	 w	 parafialnym	 kościele	 i	 na	 tej	
górze,	 naznaczonej	wieloma	wydarzeniami	 historycznymi,	 było	
dziękczynieniem	 Najwyższemu	 Bogu	 i	 Matce	 Najświętszej	 za	
tegoroczne	zbiory…
	 Ksiądz	Biskup	podziękował	organizatorom	za	wspaniałe	
przygotowanie	 uroczystości;	 przede	 wszystkim	 rajgrodzkiemu	
proboszczowi	 -	 ks.	 H.	 Mojżukowi	 i	 Burmistrzowi	 Rajgrodu,	
„bo	 gdyby	 nie	 było	 tej	 współpracy,	 ta	 uroczystość	 nie	 byłaby	
tak	pięknie	i	wspaniale	przygotowana”.	Zapowiedział,	zgodnie	z	
tradycją,	że	dożynki	diecezjalne	w	roku	2020	odbędą	się	w	parafii	
i	gminie	Krasnopol	(pow.	sejneński).	Tak	się	złożyło,	że	obecnie	
jest	 tam	 proboszczem	 ks.	 Krzysztof	 Mulewski,	 pochodzący	 z	
naszej	parafii.	On	to	i	Wójt	Gminy	Krasnopol	zaprosili	zebranych	
na	przyszłoroczne	dożynki.	Przemawiał	też	ks.	Sławomir	Gagacki,	
misjonarz	pracujący	ponad	20	lat	w	Brazylii,	który	tam	pojechał	
poniekąd	po	pracy,	jako	wikariusz,	w	naszej	parafii.

	 Po	błogosławieństwie	Pasterza	Diecezji,	kapłani	łamali	
się	chlebem	ze	wszystkimi	uczestnikami	uroczystości.

	 Po	zejściu	z	rajgrodzkiego	Zamczyska,	u	jego	podnóży	
wszyscy	 mogli	 skorzystać	 z	 agapy,	 przygotowanej	 przez	
mieszkańców	 naszej	 gminy.	 Stoiska	 kół	 gospodyń	 wiejskich,	
gminne	 i	 gospodarstw	 agroturystycznych	 przyciągały	 wonią	
wszelkich	regionalnych	smakowitości.

	 Po	 Koronce	 do	 Bożego	 Miłosierdzia	 w	 intencji	
rolników,	na	scenie	rajgrodzkiego	amfiteatru	zaprezentowały	się	
dzieci	z	Domu	Kultury	w	Rajgrodzie	z	„Kolorowym	Zawrotem	
Głowy”,	 Zespół	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	 z	 Wiśniowa	
Ełckiego	 „Wisienki”,	 zespół	 Skansen	 Band	 oraz	 InPuls.	 Nie	
zabrakło	 tradycyjnych	 straganów,	 stoisk	 promocyjnych	 i	
„dmuchańców”	 dla	 najmłodszych.	 Miejscowi	 i	 goście	 z	 całej	
diecezji	podziwiali	dekoracje	w	samym	miasteczku,	a	nawet	na	
dalekich	 jego	 rogatkach,	 jakimi	były	plastyczne	wizje	autorskie	
z	 wykorzystaniem	 bel	 sianokiszonki,	 słomy	 i	 snopów	 zboża	
oraz	 dorodnych	 warzyw.	 Dopisała	 pogoda,	 a	 i	 symbolicznych	
kropel	 deszczu	 na	 zakończenie	 nabożeństwa	 dożynkowego	 też	
nie	zabrakło.	Oby	były	zwiastunem	większych	opadów	spękanej	
suszą	gleby.

Janusz	Sobolewski
Fot.	Krzysztof	Mroziewski

Ks. bp J. Mazur łamie się chlebem z ks. proboszczem H. Mojżukiem

Wieńce przed ołtarzem polowym
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75. rocznica bitwy w rejonie Osowych Grząd
BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM 9 PSK AK
 Obchody	75.	rocznicy	bitwy	grzędziańskiej	miały	miejsce	
w	Rajgrodzie	i	przed	obeliskiem	na	Grzędach	w	dniu	8	września	2019	
r.	Tegoroczne	upamiętnienie	
bitwy	 stoczonej	 przez	 9	
psk	 AK	 z	 Niemcami	 w	
rejonie	 Osowych	 Grząd	
miały	 nietypowy	 przebieg.	
A	wszystko	z	 racji	czterech	
wyjątkowych	 uroczystości	
w	Rajgrodzie:	diecezjalnych	
dożynek,	 obchodów	
głównych	 500-lecia	 parafii,	
odpustu	 Narodzenia	
NMP	 i	 właśnie	 rocznicy	
grzędziańskiej	bitwy.
	 Po	 zbiórce	 przed	
rajgrodzkim	 sanktuarium,	
gdzie	 miała	 miejsce	
prezentacja	 dożynkowych	
wieńców,	wszyscy	udali	 się	
na	miejsce	celebry	okolicznościowego	nabożeństwa,	na	wyjątkowe	
miejsce,	jakim	jest	w	Rajgrodzie	Zamkowa	Góra.	Tam,	przy	ołtarzu	
polowym,	 koncelebrze	 przewodził	 ks.	 bp	 Jerzy	 Mazur	 -	 Biskup	
Ełcki.
	 Już	we	wstępie	do	uroczystości	rajgrodzki	proboszcz,	ks.	
Hieronim	Mojżuk,	powiedział	m.in.:
-	Ziemia	rajgrodzka	leży	w	szczególnym	miejscu	naszej	Ojczyzny,	
przy	drodze,	którą	„chodzi”	polska	mała	i	wielka	historia.	Parafianie	
w	 różnych	 latach	 zaznali	 tego	 wszystkiego,	 co	 składa	 się	 na	

doświadczenie	 radości,	 ale	 i	 dźwiganie	 krzyża,	 czego	 wyrazem	
przypadająca	dzisiaj	75.	rocznica	bitwy	pod	Grzędami	i	76.	rocznica	
pacyfikacji	tej	miejscowości,	co	oznaczało	jej	zagładę.	I	to	jest	nasze	
uzupełnienie	rocznic,	które	wspominamy	od	1	września	w	tym	roku.
	 W	homilii	ks.	bp	Jerzy	Mazur	nawiązał	 też	do	bitwy	na	
Grzędach:
-	 Te	 dożynki	 zbiegają	 się	 także	 z	 obchodami	 75.	 rocznicy	 bitwy	
na	Grzędach.	 Pragniemy	 także	 uczcić	 pamięć	 9	 Pułku	 Strzelców	
Konnych	Armii	Krajowej.	 	To	oni	od	8	do	9	września	1944	roku,	
w	liczbie	około	350	żołnierzy,	stoczyli	zaciekły	bój	z	wielokrotnie	
przeważającą	 liczbą	 niemieckich	 żołnierzy.	 To	 była	 największa	
bitwa	 partyzancka	 II	 wojny	 światowej	 na	 ziemi	 białostockiej.	
Upamiętniając	 wszystkich	 poległych,	 modlimy	 się	 o	 Boże	
miłosierdzie	dla	nich	i	o	pokój	dla	naszej	Ojczyzny.
	 Po	 uroczystym	 i	 długim	 nabożeństwie	 wielu	 jego	
uczestników	 udało	 się	 na	 Grzędy	 do	 Biebrzańskiego	 Parku	
Narodowego,	 gdzie	 pod	 obeliskiem	 upamiętniającym	 bitwę	
żołnierzy	9	Pułku	Strzelców	Konnych	Armii	Krajowej	z	Niemcami	
(8-9	IX	1944),	pacyfikacji	wsi	Grzędy	(16	VIII	1943)	oraz		poległych	

i	zamordowanych	leśników	z	nadleśnictw	Rajgród	i	Grajewo	miała	
miejsce	dalsza	część	rocznicowych	obchodów.
	 Po	 odegraniu	 hymnu	 państwowego	 przez	 orkiestrę	
wojskową	 i	 odśpiewaniu	 go	 przez	 zebranych,	wszystkich	 powitał	
zast.	 burmistrza	 Rajgrodu	 -	 Piotr	 Milewski,	 który	 wspólnie	 z	

Antonim	 Milewskim	 ze	 Starostwa	 Powiatowego	 w	 Grajewie	
prowadzili	jubileuszowe	obchody.
	 Prof.	Krzysztof	Sychowicz	z	białostockiego	IPN	zauważył,	
że	coroczna	frekwencja	(tak	liczny	udział	uczestników	rocznicowych	
uroczystości	na	Grzędach)	świadczy	wyłącznie	o	tym,	że	„pamięć	
o	 tamtych	 wydarzeniach	 jest	 ciągle	 żywa”.	 Następnie	 dodał:	 -	 8	
września	1944	r.	jest	to	punkt,	w	którym	droga	życiowa	wielu	osób,	
członków	9	Pułku	Strzelców	Konnych	Armii	Krajowej	kończy	się,	
ponieważ	giną	tutaj,	walcząc	o	wolną	i	niepodległą	Polskę.

	 Dopowiedzeniem	 wypowiedzi	 prof.	 Sychowicza	
było	 krótkie	 i	 syntetyczne	 wystąpienie	 dowódcy	 2	 Batalionu	
Zmechanizowanego	-	ppłk.	Adama	Krysiaka,	który	powiedział	m.in.:	
-	Wielokrotnie	 zastanawiałem	 się	 nad	 tym,	 co	 powodowało	 tymi	
ludźmi,	żołnierzami	konspiracyjnego	pułku,	którzy	wówczas	stanęli	
do	boju	z	wrogiem.	Myślę,	że	oni	najpełniej	czuli	i	prawdziwie	byli	
wierni	odwiecznej	dewizie	żołnierskiej:	Bóg,	Honor	i	Ojczyzna.
	 Natomiast	 wiceminister	 spraw	 wewnętrznych	 i	
administracji	 -	 Jarosław	 Zieliński	 zwrócił	 uwagę	 na	 tegoroczne	
rocznice:	 80.	wybuchu	 II	wojny	 światowej	 i	 75.	 bitwy	w	 rejonie	
Osowych	Grząd.	Przywołując	frazę	z	wiersza	wygłoszonego	przez	
uczennicę	grajewskiej	szkoły,	noszącej	imię	9	psk:	„Kto	się	upomni	
o	pamięć	synów	i	córek	polskiej	ziemi….”,	powiedział:
-	Te	słowa	w	tym	miejscu	brzmią	w	sposób	wyjątkowo	wymowny,	
bo	przecież	przez	wiele	lat	bitwa	ta	była	skazana	na	zapomnienie.	Po	
raz	pierwszy	tak	naprawdę	próbowano	obchodzić	jej	rocznicę	pod	
koniec	 lat	siedemdziesiątych.	Teraz,	w	wolnej	Polsce	 jest	 inaczej.	
Tak	 jak	 Powstanie	Warszawskie,	 jak	 cała	 akcja	 „Burza”,	 tak	 jak	

Obelisk na Grzędach

Goście oficjalni na uroczystości grzędziańskiej

Kompania honorowa

Przemawia Wojewoda Podlaski - B. Paszkowski
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Wieniec składa minister J. Zieliński i służby mundurowe

wojna	Polski	z	najeźdźcą	sowieckim	-	te	wydarzenia	były	skazane	
na	niepamięć	i	zagładę	na	zawsze.		Tylko	dzięki	rodzinom,	dzięki	
nauczycielom,	dzięki	odważnym	historykom	ta	pamięć	przetrwała.
W	 dalszej	 części	 wystąpienia	 zwrócił	 uwagę	 na	 wagę	 pamięci	
historycznej	w	narodzie.	Dodał:	 -	Z	biegiem	czasu	podejmowane	

są	 próby	 nowego	 zakłamania	 tamtych	 wydarzeń.	 Można	 to	
odnosić	 chociażby	 do	 czasu,	 kiedy	 to	 polscy	 obywatele,	 różnych	
narodowości,	 byli	 eksterminowani	w	obozach	zagłady.	Działo	 się	
to	na	polskiej	ziemi,	ale	przecież	były	to	obozy	niemieckie,	przez	
hitlerowskich	Niemców	zorganizowane,	jako	obozy	śmierci.
	 Poseł	na	Sejm	RP	-	Bożena	Kamińska	podkreśliła,	że	jest	
wiele	 takich	 miejsc	 w	 województwie	 podlaskim,	 gdzie	 przelano	
krew	za	wolną	Polskę	w	czasie	ostatniej	wojny.	Przypomniała	też	
wypowiedź	św.	Jana	Pawła	II	o	wolności,	o	którą	trzeba	zabiegać	i	

którą	trzeba	pielęgnować,	bo	nie	jest	dana	raz	na	zawsze.
-	Na	naszych	terenach	niedawno,	bo	niespełna	trzy	tygodnie	temu	
Suwałki,	 Sejny	 i	Augustów	 -	 te	 tereny	 obchodziły	 swoje	 stulecie	
odzyskania	 niepodległości,	 a	 także	 setną	 rocznicę	 powstania	
sejneńskiego.	 To	 są	 bardzo	 ważne	 wydarzenia	 historyczne	 dla	
naszych	terenów,	a	i	często	w	obecnej	historii	zapomniane	-	dodała.
	 Wojewoda	 Podlaski	 -	 Bohdan	 Paszkowski,	 dziękując	
organizatorom	 za	 zaproszenie	 i	 coroczną	 organizację	 rocznic	
grzędziańskiej	bitwy,	zwrócił	uwagę	na	pieczołowite	kultywowanie	
świadomości	pamięci	o	tym	wydarzeniu.
-	Z	tą	świadomością	pamięci	tutaj	kultywowaną,	te	wydarzenie,	te	
uroczystości	tak	są	propagowane	na	zewnątrz.	Z	tą	pamięcią	łączy	
się	 kwestia	 wartości,	 o	 które	 walczyli	 ci	 partyzanci.	 Żadna	 też	
partyzantka	długo	się	nie	utrzyma,	jeżeli	nie	ma	pomocy,	jeżeli	nie	
będzie	wspomagana	przez	ludność	miejscową.	Idea	niepodległości,	
przywiązania	 do	 polskiej	 tradycji	 była	 tutaj	 wyjątkowo	 żywa	 -	
powiedział	i	dodał:
-	Podstawowa	myśl,	która	nas	powinna	motywować,	poprzez	owe	

wydarzenia	 historyczne,	 to	 taka,	 żeby	 myśleć	 i	 działać	 na	 rzecz	
umacniania	 naszej	 państwowości,	 bo	 to	 nieodłącznie	wiążę	 się	 z	
niepodległością.	(…)	Polskie	aspiracje,	polskie	pragnienia	mogą	się	
realizować	tylko	w	niepodległym	kraju.
	 Po	 apelu	 pamięci	 i	 salwie	 honorowej	 w	 wykonaniu	

kompanii	 honorowej	 15	 Giżyckiej	 Brygady	 Zmechanizowanej	
im.	 Zawiszy	 Czarnego,	 poszczególne	 delegacje	 złożyły	 wieńce,	
wiązanki	kwiatów	i	znicze	pod	pamiątkowym	obeliskiem.
	 Za	udział	w	jubileuszowych	uroczystościach	podziękował	
Starosta	Grajewski	-	Waldemar	Remfeld,	który	zaprosił	zebranych	
na	poczęstunek	przy	nieodległych	wiatach.
	 Niepewna	 aura	 co	 do	 opadu	 deszczu	 pod	 koniec	
nabożeństwa	na	Zamkowej	Górze,	znikła	zupełnie	na	Grzędach,	gdzie	
ciepłego	 dnia	 dopełnił	 blask	 słonecznych	 promieni.	 Tradycyjnie	

uczestnicy	 uroczystości	 częstowali	 się	 gorącymi	 potrawami:	
bigosem,	 żurem,	 kiełbaskami	 i	 innymi	 produktami,	 obficie	
serwowanymi	zgłodniałym	po	dosyć	długich	uroczystościach	tego	
dnia.	Jak	zwykle,	zainteresowani	mogli	nabyć	szereg	wydawnictw	
historycznych,	oferowanych	przez	Towarzystwo	Przyjaciół	9	PSK	
z	Grajewa.	 Członkowie	 grupy	 rekonstrukcyjnej	 zainteresowanym	
prezentowali	 części	 umundurowania	 i	 wyposażenia.	 Pomimo	
doniosłych	uroczystości	dożynkowych	w	Rajgrodzie,	frekwencja	na	
Grzędach	była	zaskakująco	wysoka.	Oprawę	muzyczną	zapewniła	
Orkiestra	Wojskowa	z	Siedlec	oraz	uczniowie	z	Zespołu	Szkół	Nr	
2	im.	9	Pułku	Strzelców	Konnych	w	Grajewie.	W	uroczystościach	
uczestniczyły:	 poczty	 sztandarowe,	 	 rodziny	 uczestników	 bitwy,	
kombatanci,	 członkowie	 rodzin	poległych	w	bitwie	partyzantów	 i	
mieszkańców	pomordowanych	przez	hitlerowców,	przedstawiciele	
Sejmu	 RP,	 władz	 rządowych,	 samorządowych,	 przedstawiciele	
służb	mundurowych,	strzelcy	z	Jednostki	Strzeleckiej	1011	Grajewo,	
harcerze,	uczniowie	oraz	goście	i	mieszkańcy	powiatu.

Janusz	Sobolewski
Fot.	Krzysztof	Mroziewski	

Podziękowanie starosty W. RemfeldaGrupa rekonstrukcyjna z Grajewa

Orkiestra wojskowa z Siedlec
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DOŻYNKI POWIATOWE W WĄSOSZU
 W	 niedzielę,	 15	 września	 2019	 r.,	 w	 Wąsoszu	 odbyły	
się	 	 Dożynki	 Powiatu	 Grajewskiego,	 organizowane	 przez	 Starostę	
Grajewskiego,	 Wójta	 Gminy	 Wąsosz,	 proboszcza	 parafii	 pw.	
Przemienienia	 Pańskiego	 oraz	 dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 w	
Wąsoszu.		W	święcie	dziękczynienia	za	plony	wzięły	udział	delegacje	
gmin	z	powiatu	grajewskiego,	mieszkańcy	Wąsosza	oraz	goście.
	 Po	Mszy	św.	w	kościele	pw.	Przemienienia	Pańskiego	nastąpił	
przemarsz	 uczestników	 na	 teren	 Szkoły	 Podstawowej.	 Ogłoszono	
wyniki	 konkursu	 wieńców	 dożynkowych.	Wyróżniono	 największych	

dostawców	 mleka,	 jak	 też	 najlepszych	 rolników	 –	 producentów.	 za	
wybitne	osiągnięcia	w	produkcji	rolnej	i	hodowli.
Mariusz Modzelewski	 –	 Modzele	 gm.Grajewo	 (wysokie	 wyniki	 w	
hodowli	bydła	mlecznego	i	produkcji	mleka),
Wiesław Perkowski	–	Konopki	Kol.	gm.Grajewo	(wysokie	wyniki	w	
produkcji	rolnej),
Ewelina Rózio	-	Niećkowo,	gm.	Szczuczyn	(przedsiębiorczość	na	wsi	
i	tworzenie	nowych	miejsc	pracy),

Ryszard Borawski	-	Niedźwiedzkie	gm.	Szczuczyn	(wysokie	wyniki	 
w	hodowli	bydła	mlecznego	i	produkcji	mleka),
Monika i Zbigniew Tyszkiewiczowie	–	Okrasin	gm.Radziłów	(wysokie	
wyniki	w	produkcji	rolnej),
Krystyna i Jan Karwowscy	 -	 Borawskie	 Awissa	 gm.Radziłów	
(wysokie	wyniki	w	produkcji	rolnej),
Elżbieta i Grzegorz Kaczyńscy	-	Wypychy	gm.Radziłów	(wysokie	wyniki	 
w	produkcji	rolnej),
Marek Kalski	–	Rajgród	(gospodarstwo	ekologiczne),
Anna Zawistowska	 –	 Ciszewo	 gm.Rajgród	 (gospodarstwo	
agroturystyczne),
Mariusz Pieńczykowski	 -	 Bukowo	 gm.Rajgród	 (wysokie	 wyniki	 w	
produkcji	rolnej),
Dariusz Siedlecki	-Wąsosz	(wysokie	wyniki	w	produkcji	rolnej),
Adam Godlewski	–Zalesie	gm.	Wąsosz	(wysokie	wyniki	w	produkcji	
rolnej),
Barbara Kozłowska	 -	 Wąsosz	 (kultywowanie	 tradycji	 ludowych	 i	
promocja	powiatu),
Wojciech Święćkowski -	 Grajewo	 (osiągnięcia	 w	 	 hodowli	 koni	 i	

promocja	powiatu),
Stanisław Wójcicki -	Grajewo	(osiągnięcia	w	hodowli	koni	i	promocja	
powiatu).

	 Placówka	Terenowa	KRUS	w	Grajewie	zorganizowała	stoisko	
informacyjne.	 Wszyscy	 odwiedzający	 stoisko	 otrzymali	 materiały	
prewencyjne	 i	 kalendarze.	 Podczas	 imprezy	 odbyły	 się	 konkursy	
tematyczne	 związane	 z	 problematyką	 wypadków	 z	 grupy	 „upadek	
osób”	oraz	zapobieganiem	chorobom	układu	ruchu.	Laureaci	otrzymali		
atrakcyjne	 nagrody	 rzeczowe	 ufundowane	 przez	 KRUS.	 Zwycięzcą	
konkursu	 „upadek	 osób”	 został	 Dariusz	 Wojsław	 a	 zapobiegania	
chorobom	układu	ruchu	Elżbieta	Szumska.

	 W	 trakcie	 uroczystości	 odbywały	 się	 prezentacje	 firm	
pracujących	na	rzecz	rolnictwa	i	współpracujących.	Równocześnie	miał	
miejsce	 pokaz	 sprzętu	 rolniczego,	 twórczości	 ludowej,	 czy	 konkurs	
KRUS	 „Bezpieczeństwo	 i	 Higiena	 Pracy	 w	 Rolnictwie”.	 Przybyli	 z	
aprobatą	oglądali	występy	zespołów,	a	świętowanie	zakończono	zabawą	
ludową.

 
Wyniki	konkursu	na	wieniec	dożynkowy:

Wieńce tradycyjne:

1 miejsce – Niećkowo 
2 m. – Sulewo Kownaty 
3 m. – Sojczyn Borowy

Wieńce współczesne:

1 m. Toczyłowo 
2 m. Ławsk 
3 m. Załuski.

	 Gminę	 Rajgród	 reprezentowała	 delegacja	 z	 wieńcem	 z	
Pieńczykowa.

Na	podstawie:	e-Grajewo.pl	i	danych	ze	Starostwa	Powiatowego

LAURY ZBIERAJĄ PAŃSTWO 
PIEŃCZYKOWSCY Z BUKOWA

 W	 dniu	 25	 sierpnia	 2019	 r.	 odbyły	 się	 w	 Kolnie	 II	
Ogólnopolskie	Dożynki	pod	nazwą	„Wdzięczni	Polskiej	Wsi”,	pod	
patronatem	 i	 z	 udziałem	 premiera	 Mateusza	 Morawieckiego.	 W	
dorocznym	dziękczynieniu	 za	plony	odprawiona	 została	 uroczysta	
Msza	 św.,	 której	 przewodził	 ks.	 bp	 Janusz	 Stepnowski	 -	 Biskup	
Łomżyński.	 Po	 nabożeństwie	 Pan	 Premier	 wręczył	 zasłużonym	
rolnikom	 pamiątkowe	 medale	 z	 okazji	 100-lecia	 odzyskania	
przez	 Polskę	 niepodległości.	Otrzymały	 je	 również	 członkinie	 kół	
gospodyń	wiejskich.	Wśród	nagrodzonych	znalazł	się	rolnik	i	sołtys	
wsi	Bukowo	 -	Mariusz	 Pieńczykowski.	 	Odznaczenia	wręczał	 też	
Minister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.
	 Podczas	 dalszej	 części	 dożynek	 premier	M.	Morawiecki	
przechodził	 wśród	 licznych	 stoisk	 i	 częstował	 się	 regionalnymi	
potrawami	 kuchni	 podlaskiej	 i	 kurpiowskiej.	 Smakowitości	
przygotowały	panie	z	kół	gospodyń	wiejskich.

	 Pan	Mariusz	Pieńczykowski	ma	38	 lat,	 jest	 sołtysem	wsi	
Bukowo,	 już	 drugą	 kadencję.	Wraz	 z	 żoną	 Iwoną	 gospodarują	 na	
28	ha	gruntów	(gospodarstwo	rolne	nastawione	jest	na	chów	bydła	
mlecznego).	Mają	dwóch	synów:	Jakuba	i	Adama.	Ich	przywiązanie	
i	 umiłowanie	 rodzinnej	 ziemi	 wyraża	 się	 w	 kultywowaniu	
tradycyjnych	zwyczajów	i	przywiązaniu	do	uniwersalnych	wartości	
chrześcijańskich.	 Stąd	 też	 unikalna,	 jak	 na	 współczesne	 czasy,	
rodzina	 -	 wielopokoleniowa	 -	 pod	 wspólnym	 dachem	 mieszkają	
obecnie	cztery	pokolenia.	Jak	zaznaczył	Pan	Mariusz,	trzeba		umieć	

Dożynki powiatowe w Wąsoszu

Dożynki Powiatu Grajewskiego
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skorzystać	 z	 doświadczenia	
życiowego	dziadków	i	rodziców,	
trzeba	 umieć	 docenić	 pomoc,	
jaką	 od	 nich	 otrzymujemy	
również	obecnie.

	 W	 2016	 r.	 Kasa	
Rolniczego	 Ubezpieczenia	
Społecznego	 ogłosiła	 XIV	
edycję	 Konkursu	 Bezpieczne	
Gospodarstwo	 Rolne,	
organizowanego	we	współpracy	
z	 Ministerstwem	 Rolnictwa	
i	 Rozwoju	 Wsi,	 Agencją	 Nieruchomości	 Rolnych,	 Państwową	
Inspekcją	 Pracy	 oraz	 innymi	 instytucjami,	 organizacjami	 i	
instytutami	 naukowo-badawczymi	 działającymi	 na	 rzecz	 poprawy	
bezpieczeństwa	 pracy	 w	 rolnictwie.	 Z	 terenu	 działania	 placówek	
terenowych	KRUS	w	Grajewie,	
Kolnie,	 Łomży,	 Wysokiem	
Mazowieckiem	 i	 Zambrowie	
zgłoszone	 zostały	 24	
gospodarstwa	 	 do	 konkursu.	
Państwo	 Iwona	 i	 Mariusz	
Pieńczykowscy	 z	 Bukowa	
zajęli	 I	 miejsce	 za	 największe	
osiągnięcia	we	wdrażaniu	zasad	
ochrony	zdrowia	i	życia.	
	 Podczas	 powiatowego	
święta	 dziękczynienia	 za	 plony,	
18	września	2016	r.	w	Radziłowie	
dyrektor	Oddziału	Regionalnego	KRUS	w	Białymstoku	wręczył	pp.	
Iwonie	i	Mariuszowi	Pieńczykowskim	–	laureatom	ogólnopolskiego	
konkursu	„	Bezpieczne	Gospodarstwo	Rolne”	puchar	i	dyplom.

	 Pan	Mariusz	już	w	2011	r.	startował	w	konkursie	Bezpieczne	
Gospodarstwo	Rolne	i	wówczas	
otrzymał	 dyplom	 wyróżnienia.	
Po	 wygraniu	 eliminacji	
regionalnych	 	2016	 r.,	w	etapie	
wojewódzkim	zajęli	wysokie	IV	
miejsce.

	 W	 kolejnym,	 2017	
r.,	 w	 plebiscycie	 „Gazety	
Współczesnej”	na	Rolnika	Roku	
Pan	Mariusz	zajął	III	miejsce.

	 W	 niedzielę,	 15	
września	 2019r.,	 w	 Wąsoszu	
odbyły	się	Dożynki	Powiatowe,	
zorganizowane	 przez	 Starostę	
Grajewskiego,	 Wójta	 Gminy	
Wąsosz,	 Proboszcza	 Parafii	
pw.	 Przemienienia	 Pańskiego	
oraz	 Dyrektor	 Szkoły	
Podstawowej	 w	 Wąsoszu.	 Po	
zakończonej	 nabożeństwie	
dziękczynnym	Mszy	Św.	odbył	się	przemarsz	uczestników	na	teren	
Szkoły	 Podstawowej.	 Tam	 ogłoszono	 wyniki	 konkursu	 wieńców	
dożynkowych	oraz	wyróżniono	największych	dostawców	mleka,	jak	
też	najlepszych	 rolników	–	producentów	za	wzorowo	prowadzone		
gospodarstwo.	Wyróżnienie	otrzymał	p.	Mariusz	Pieńczykowski		ze	
wsi	Bukowo.

Gratulujemy!	Tak	trzymać!

J.S.

Ludzie z pasją…
WYSZYWANIE - TO RÓWNIEŻ 
TERAPIA
 Nasi	Czytelnicy	zapewne	pamiętają	relacje	z	corocznych	
aukcji	na	cele	charytatywne,	jakie	miały	miejsce	przez	kilkanaście	
lat	 na	 przełomie	 XX	 i	 XXI	 wieku.	 Właśnie	 podczas	 sobótek,	
organizowanych	przez	Dom	Kultury	 i	parafię,	 impreza	plenerowa	
miała	 miejsce	 na	 zboczu	 Góry	 Zamkowej.	 Wielokrotnie	 swoje	
prace	przekazywała	nieodpłatnie	na	licytację	p.	Irena	Kossakowska	
z	 Bełdy.	 Misternie	 wykonane	 haftem	 krzyżykowym	 obrazy	 o	
różnej	 tematyce,	 wzbudzały	 duże	 zainteresowanie	 oglądających	
i	 licytujących.	Pani	 Irena	nadal	uprawia	 swoją	 twórczość	 i	 to	nie	
z	 mniejszym	 zapałem	 niż	 przed	 laty.	 Humorystycznie	 mówi,	 że	
obecnie	podczas	wyszywania	zastanawia	się	nad	tym,	czy	to	doba	
się	skróciła,	czy	wolniej	teraz	wyszywa?
-	Ale	to	chyba	doba	się	skraca	-	dopowiada.

	 A	teraz	po	kolei:
Pani	Irena	Kossakowska,	z	domu	Liszewska,	pochodzi	z	Solistówki.	
Urodziła	się	w	1956	r.,	po	maturze	w	Liceum	Ogólnokształcącym	w	
Grajewie	ukończyła	Studium	Medyczne	w	Ełku.	Cały	czas	pracuje	
w	 zawodzie;	 od	 1988	 r.	 jest	 pielęgniarką	 w	 ośrodku	 zdrowia	 w	
Bełdzie.	Mąż	-	Stanisław,	mają	troje	dzieci.
-	Już	nie	pamiętam,	kiedy	zaczęłam	wyszywać.	Może	to	nawet	było	
przed	1980	r.	W	szkole	nigdy	nie	zdradzałam	talentu	plastycznego,	a	
nawet	nauczyciel	mi	czynił	uwagi,	że	nie	tak	rysuję,	itp.	Ale	bardzo	
lubiłam	wszelkie	 robótki	 ręczne,	 a	 zwłaszcza	 tzw.	 dzierganie.	 Po	
szydełkowaniu	 zaczęłam	wykonywać	obrazy	metodą	wyszywania	
kolorową	 włóczką.	 Dopiero	 potem	 korzystałam	 z	 gotowych	
szablonów	 i	 wszelkich	 udogodnień,	 jakie	 obecnie	 stosuje	 się	 w	
hafcie	 krzyżykowym.	Wykonałam	 setki	 obrazów,	 a	 tematem	 ich	
były	kwiaty,	pejzaże,	scenki	rodzajowe,	sceny	biblijne…	
	 Ostatnio	Pani	Irena	znacznie	podniosła	sobie	poprzeczkę.	
Zajęła	się	dziełami	naszego	wielkiego	malarza	scen	historycznych,	
Jana	Matejki.
-	 Wykonałam	 już	 „Bitwę	 pod	 Grunwaldem”,	 haft	 krzyżykowy	
wielkości	 ok.	 120	 cm	 na	 80	 cm.	Bardzo	 pracochłonna	 praca,	 ale	
od	 razu	 znalazła	 nabywcę	 z	Warszawy.	 Bo	 tu	 muszę	 nadmienić,	
że	 oprócz	 darowizn	na	 aukcję,	 darowizn	 znajomym	 i	w	 rodzinie,	
sprzedaję	 swoje	 prace	 i	 znajdują	 one	 nabywców	 w	 całym	 kraju.	
A	wracając	do	naszego	wspaniałego	Matejki,	 to	 teraz	wyszywam	
„Sobieskiego	pod	Wiedniem”.
	 Jak	nam	zdradziła,	 taka	praca	 zajmie	 jej	 kilka	miesięcy.	
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Samotny starzec

Potem	natychmiast	zabiera	się	za	„Hołd	Pruski”.	Pani	Irena	tego	nie	
powiedziała,	ale	zapewne	owa	fascynacja	malarstwem	historycznym	
ma	 związek	 ze	 stuleciem	 odzyskania	 przez	 naszą	 Ojczyznę	
niepodległości.	Każdą	wolną	chwilę	poświęca	wyszywaniu,	a	będąc	
na	emeryturze	(nadal	pracuje	w	zawodzie	pielęgniarki),	jest	bardzo	
aktywną	osobą	w	życiu	parafi	i,	osobą	liderującą	wielu	stowarzyszeń	
katolickich.
-	Często	przychodzą	do	mnie	panie,	którym	pokazuję	zasady	haftu	
krzyżykowego,	 dzielę	 się	 z	 nimi	 wiedzą	 na	 temat	 wyszywania	
obrazów.	Niektórzy	mogliby	powiedzieć,	 że	 jest	 to	 bardzo	nudne	
i	 męczące	 zajęcie…	 Nic	 bardziej	 mylnego;	 przy	 okazji	 słucham	
dobrych	 konferencji,	 muzyki,	 pieśni	 uwielbienia,	 czy	 kabaretów	
wolnych	od	wulgaryzmów.	Tym	sposobem	uruchamiam	dodatkowy	
zmysł.	A	tak	w	ogóle	to	wyszywanie	można	podciągnąć	pod	pewną	
terapię.	Ranna	kawa	pobudza,	a	wyszywanie	uspokaja.
	 Pani	 Irena	 ze	 szczerością	 przyznała:	 -	 Nie	 wyszywam	
tylko	w	wakacje,	bo	ten	czas	poświęcam	dzieciom,	a	także	wnukom,	
których	mam	pięcioro.	Natomiast,	gdy	już	mijają	wakacje,	czuję	ów	
głód	wyszywania,	 tego,	co	mi	sprawia	wielką	satysfakcję.	To	 jest	
jak	 nałóg.	 Próbowałam	 dawniej	 w	 wolnym	 czasie	 zajmować	 się	
czymś	innym,	chociażby	rozwiązywaniem	krzyżówek,	ale	zawsze	
zwyciężał	haft	krzyżykowy.
	 Pani	 Irena	 dodaje	 z	 uśmiechem,	 że	 wyszywanie	 ją	 tak	
wciągnęło,	że	z	biegiem	czasu	coraz	silniejsze	okulary	na	nosie	 i	
latarka	zawieszona	pod	brodą	będą	niezbędnymi,	by	kontynuować	
owe	zajęcie.	Życzymy	Jej,	by	bez	owych	dodatkowych	akcesoriów	
jak	 najdłużej	 oddawała	 się	 swej	 pasji.	 Oby	 jak	 najwięcej	 dzieł	
Matejki	 i	 innych	 mistrzów	 doczekało	 się	 wykonania	 haftem	
krzyżykowym	 ich	 dzieł,	 dzięki	 anielskiej	 cierpliwości	 i	 talentowi	
Pani	Ireny.

Janusz	Sobolewski
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„ARCUS” OCZEKUJE NA SPONSORÓW
 W	połowie	września	br.	media	podały,	że	tegoroczny	sezon	
urlopowo-wakacyjny	był	bardzo	udany	dla	podmiotów	zajmujących	
się	 obsługą	 turystyczną	w	 Polsce.	 I	 nie	 chodzi	 tu	 li	 tylko	 o	 tych	
naszych	 rodaków,	którzy	urlop	 spędzają	za	granicą.	Coraz	więcej	
Polaków	 wybiera	 swój	 kraj,	 by	 tu	 z	 rodziną	 lub	 ze	 znajomymi	
wyjechać	w	góry,	nad	morze	lub	na	jeziora.
	 Dało	 się	 zauważyć	 i	 u	 nas,	 że	 tegoroczny	 sezon	 letni	
był	 wyjątkowy,	 bo	 liczba	 turystów	 w	
Rajgrodzie	i	nad	naszymi	jeziorami	była	
chyba	rekordowa.
-	 W	 tegorocznym	 sezonie	 letnim	 w	
Rajgrodzie	i	nad	naszymi	jeziorami	było	
wyjątkowo	dużo	 turystów	 -	 powiedział	
komandor	 Yacht	 Clubu	 „Arcus”,	
Jarosław	Jabłoński.	-	Mieliśmy	już	w	tym	
sezonie	siedem	regat,	a	jeszcze	trzy	przed	
nami.	Będą	jeszcze	regaty	samorządowe,	
strażackie	 i	 20	 października	
będziemy	 mieli	 tradycyjne	 regaty	 na	
zakończenie	 sezonu	 żeglarskiego.	
Przeprowadziliśmy	w	tym	sezonie	jeden	
obóz	dla	chętnych	z	naboru,	dwa	obozy			
żeglarskie	 dla	 niepełnosprawnych	
(w	 ramach	 porozumienia	 z	 PFRON),	
i	 jeszcze	 taki	 jeden	 będziemy	 mieli	
w	 grudniu.	 Oczywiście	 będzie	 on	
dotyczył	 żeglarstwa	 lodowego,	 co	
promujemy	 już	 tak	skutecznie	od	kilku	
lat.	 Ponadto	 mieliśmy	 jeden	 obóz	 z	
Michałowa	i	jeden	ze	Śląska,	z	Bytomia.	
Współpracowaliśmy	 też	 z	 grupą,	 która	 corocznie	 przyjeżdża	 i	
bazuje	w	naszej	nowej	szkole.	Wypożyczyliśmy	im	pięć	kajaków	i	
dwa	jachty	dla	osób	niepełnosprawnych.	Również	współpracujemy	
z	 sympatycznym	 księdzem	 i	 siostrami	 zakonnymi,	 którzy	 od	
lat	 przyjeżdżają	 z	 podopiecznymi	 z	 południa	 Polski	 nad	 Jezioro	
Rajgrodzkie	i	mieszkają	w	naszej	szkole.
-	 Grupy	 szkoleniowe	 na	 koniec	 przystępują	 do	 egzaminu	
państwowego	 na	 żeglarza	 jachtowego.	 Jako	 stowarzyszenie	
uzyskaliśmy	 certyfikat	 ministerialny	 na	 przeprowadzanie	 takich	
egzaminów.	 Komisja	 przyjeżdża	 z	 zewnątrz	 i	 mamy	 się	 czym	
pochwalić,	 zdawalność	 naszych	 kursantów	 wyniosła	 100%.	
Nowych	 czterdziestu	 żeglarzy	 uzyskało	 dzięki	 naszej	 aktywności	
patent	-	dodał	kierownik	mariny,	Józef	Zarzecki.
	 Idąc	do	portu	„Arcusa”	w	tym	roku,	mamy	niecodzienny	
widok.	 Jachty	 stoją	 znacznie	 poniżej	 kei.	Na	plaży	miejskiej	 pod	
Górą	 Zamkową	 pomost	 ograniczający	 kąpielisko,	 wygląda	 jakby	
ograniczał	na	wysokich	palach	boisko	do	piłki	plażowej.
-	Stan	wody	w	Jeziorze	Rajgrodzkim,	a	podaję	tu	dane	z	25	września	
br.,	 jest	 tak	 niski,	 jakiego	 nie	 zanotowano	 od	 kiedy	 prowadzimy	
nasze	 pomiary,	 a	 więc	 od	 prawie	 trzydziestu	 lat.	 W	 porcie	 do	
żaglówek	trzeba	wchodzić	po	drabinkach.	Przed	nami	ogrom	pracy,	
do	 której	 zaraz	 przystąpimy,	 czyli	 do	 wyciągania	 łódek	 na	 ląd	 i	
ich	składowania	na	zimę.	A	łódek	w	naszym	porcie	przybywa,	bo	
żeglarze	wolą	tu	bazować,	niż	nad	jeziorami	mazurskimi,	gdzie	jest	
zwyczajnie	już	za	ciasno	-	dodał	komandor	Jabłoński.
-	 Ponadto	 oferujemy	w	 naszej	marinie	 przez	 cały	 rok	 pokoje	 do	
wynajęcia,	za	bardzo	przystępną	cenę,	od	30	do	35	zł	za	osobodobę.	
Pokoje	 są	 wieloosobowe,	 ale	 klienci	 płacą	 tylko	 za	 zajmowane	
miejsca,	których	mamy	26.	Dzięki	mobilnej	ściance	mamy	możliwość	
ich	 zwiększenia	 jeszcze	 o	 kilka.	 Walorem	 dodatkowym	 naszej	

mariny	 jest	 dostępność	 do	 kuchni	 i	 pomieszczeń	 rekreacyjnych.	
Tu	w	czas	niepogody	można	się	zebrać	i	pogawędzić,	nawet	przy	
palącym	się	kominku	-	powiedział	kierownik	Zarzecki.
-	Chciałbym	również	serdecznie	podziękować	rajgrodzkim	władzom	
samorządowym	 za	 przychylność	 naszej	 działalności.	 Dobra	
współpraca	z	Panem	Burmistrzem	rokuje	dobrze	na	przyszłość.	My	
przecież	wiemy,	że	nasza	działalność	jest	wielką	promocją	naszego	
miasteczka	 i	 naszego	 wspaniałego	 jeziora.	 Dzięki	 kamerom	 w	
naszym	porcie	 i	możliwości	 za	 pomocą	 internetu	 podglądania	 tej	

przepięknej	części	Rajgrodu	i	jeziora,	tylko	w	tym	roku	ponad	600	
tysięcy	osób	z	całego	świata	miało	wejścia	i	obejrzało	walory	naszej	
małej	 ojczyzny.	 Ponadto,	 przypominamy,	 że	 samorząd	 rajgrodzki	
zakupił	komplet	nowych	żagli	(są	one	jego	własnością)	do	wielkiego	
trenera,	 łodzi	 dwumasztowej.	My,	 żeglując	 pod	nimi,	 a	mają	 one	
reklamę	450-lecia	praw	miejskich	Rajgrodu,	też	promujemy	nasze	
miasto,	 co	 np.	 miało	miejsce	 podczas	 uroczystości	 religinych	 na	
Górze	Zamkowej	8	września.
	 Wypowiedź	o	reklamowaniu	naszego	miasteczka	i	gminy	
przez	„Arcus”	komandor	Jabłoński	zakończył	apelem:
-	Ożaglowanie	naszych	łodzi,	zwłaszcza	jachtów	przystosowanych	
dla	 niepełnosprawnych,	 wymaga	 pilnej	 wymiany.	 Żagle	 zwykle	
służą	 6	 lat,	 a	 nasze	mają	 już	 lat	 12.	Apelujemy	do	 ewentualnych	
sponsorów,	 którzy	 zechcą	 nam	 kupić	 nowe	 żagle.	Mogą	 na	 nich	
umieścić	swoje	logo	i	chociażby	nazwę	firmy.	Koszt	ożaglowania	
jednej	łodzi	go	wydatek	ok.	3	tys.	zł.
	 Nowe	 żagle	 dla	 łodzi	 „Arcusa”	 to	 nie	 jedyny	 poważny	
wydatek,	jaki	czeka	to	stowarzyszenie	żeglarzy.	Keja	wokół	portu,	
wymieniona	wielkim	 nakładem	 finansowym	 przed	 pięcioma	 laty,	
wymaga	 już	 wymiany	 kilkudziesięciu	 desek.	 Z	 każdym	 rokiem	
będzie	 ich	 przybywało.	 Wielkim	 nakładem	 pracy	 fizycznej	
zasypano	bagnisty	półwysep	przy	wejściu	do	portu,	ale	i	tu	wymaga	
się	 pewnych	 nakładów	 finansowych,	 by	 służył	 według	 intencji	
go	 zagospodarowujących.	 Nikt	 już	 po	 kei	 portowej	 nie	 chodzi	
roznegliżowany,	 bo	 to	 nie	 plaża	 miejska.	 Żeglarze	 wsiadają	 do	
jachtów	stosownie	ubrani,	kulturalnie…	Wymagało	to	wieloletniej	
pracy	kierujących	„Arcusem”	na	co	dzień.	Nie	ulega	wątpliwości,	
że	 dawna	 zatoczka	 Jeziora	Rajgrodzkiego,	 nazywana	Kątem,	 jest	
dzisiaj	jedną	z	reprezentacyjnych	części	naszego	miasteczka.

J.S.,	Fot.	I.S.
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UNIKALNE GATUNKI ORNITOFAUNY 
MAMY TAK BLISKO
 19	września	obchodzimy	Dzień	Dzikiej	Fauny,	Flory	i	Natu-
ralnych	Siedlisk.	Data	święta	nawiązuje	do	dnia	sporządzenia	w	1979	
roku	Konwencji	Berneńskiej	(O	ochronie	gatunków	dziiej	flory	i	fauny	
europejskiej	oraz	ich	siedlisk).
	 Aby	ochrona	przyrody	na	naszym	kontynencie	była	spójna,	
potrzebne	 było	 podjęcie	 i	 koordynacja	 odpowiednich	 działań.	 Dziką	
faunę,	florę	 i	 naturalne	 siedliska	chroni	najmłodsza	w	Polsce	prawna	
forma	ochrony	przyrody,	jaką	są	obszary	Natura	2000.

	 Teren	Nadleśnictwa	Rajgród	wchodzi	w	skład	dwóch	obsza-
rów	Natura	 2000:	Obszaru	 Specjalnej	Ochrony	 Ptaków	 „Ostoja	Bie-
brzańska”,	Specjalnego	Obszaru	Ochrony	„Dolina	Biebrzy”.
Na	 terenie	 „Ostoi	 Biebrzańskiej”	 zanotowano	 występowanie	 co	 naj-
mniej	43	gatunków	ptaków	wymienionych	w	Załączniku	I	Dyrektywy	
Ptasiej.	Stwierdzono	tu	największą	w	skali	kraju	liczebność:	błotniaka	
stawowego,	cietrzewia,	derkacza,	dubelta,	uszatki	błotnej,	kropiatki,	ry-
bitwy	czarnej	i	rybitwy	białoskrzydłej.
	 Na	terenie	„Doliny	Biebrzy”	w	okresie	lęgowym	obszar	za-
siedla	powyżej	15%	populacji	krajowej	 takich	gatunków	ptaków	 jak:	
Czapla	biała,	dubelt,	kulik	wielki,	orlik	grubodzioby,	orzełek	włochaty,	
podróżniczek,	sowa	błotna	i	wodniczka.

Głuszec

Orzeł przedni

Wodniczka

W RAJGRODZKIM DOMU KULTURY
 W	 piątek	 2	 sierpnia	 odbyło	 się	 zakończenie	 projektu	
„Rajgród	okiem	młodego	fotografa”,	realizowanego	od	lutego.

Dom	Kultury	w	Rajgrodzie	w	 lutym	 otrzymał	 dofinansowanie	w	
wysokości	7	tys.	zł	na	przeprowadzenie	warsztatów	fotograficznych.	
Nasza	 przygoda	 z	 fotografią	 rozpoczęła	 się	 od	 spotkania	 z	
profesjonalnym	 fotografikiem-Dominikiem	 Sołowiejem,	 który	
podzielił	 się	z	nami	 swoją	wiedzą	 teoretyczną	oraz	umiejętnością	
kadrowania	 i	 obsługi	 podstawowego	 programu	 do	 obróbki	 zdjęć.	
Kolejnym	 etapem	 realizacji	 były	 dwa	 wyjazdy	 edukacyjne-	 do	
Książnicy	 Podlaskiej	 oraz	 do	 Drukarni	 Libra	 Print	 w	 Łomży.	
Odwiedziła	nas	również	grupa	z	Różana,	woj.	mazowieckie,	która	
prowadzi	podobny	projekt.	Pełni	wiedzy	i	optymizmu	rozpoczęliśmy	

od	 kwietnia	 kilka	 wycieczek	 po	 gminie	 i	 uwiecznialiśmy	 jej	
najpiękniejszych	zakątków.	2	sierpnia	na	placu	przy	Domu	Kultury	
odbyła	 się	 wystawa	 fotograficzna,	 prezentująca	 prace	 młodych	
ludzi.	Przy	okazji	zakończenia	projektu	zorganizowaliśmy	festiwal	
kolorów	oraz	ognisko,	na	które	przyszło	wielu	mieszkańców	miasta	
i	turystów.	W	ramach	projektu	zakupiliśmy:	Aparat	Canon	4000D,	
pendrive	 do	 przechowywania	 zdjęć	 młodzieży.	 Dofinansowanie	
przeznaczyliśmy	na	dwa	wyjazdy	edukacyjne-	Łomża	i	Białystok,	
wydrukowaliśmy	500	widokówek	oraz	14	zdjęć	wielkoformatowych.	
Koordynatorem	projektu	była	p.	Magdalena	Osińska.

	 5	 sierpnia	 zaczęła	 się	 II	 Edycja	 Letnich	 warsztatów	 z	
Domem	Kultury	w	Rajgrodzie	
Poniedziałek	-	Pierwszy	dzień	II	edycji	upłynął	muzycznie	naszym	
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uczestnikom.	 Pan	 Szymon	 Gendzwiłł	 i	 p.	 Mateusz	 Arciszewski	
zaprezentowali	jak	można	się	wsłuchać	w	muzykę.	Jak	rozpoznać	
gitarę,	 perkusję,	 klarnet,	 trąbkę	 czy	 pianino	 nie	 tylko	 ze	 zdjęcia.	
Większości	spodobało	się	granie	na	perkusji.	W	Domu	Kultury	w	
Rajgrodzie	słychać	było	orkiestrę,	złożoną	z	wykonanych	różnych	
instrumentów.	 Nawet	 butelka	 z	 wodą,	 pudełeczko	 z	 kamykami	
i	 kawałek	 drewienka	 służyły	 nam	 za	 muzyczne	 gadżety.	 Na	

zakończenie	dnia	wszystkich	rozruszały	„gorące	krzesła”.	Zabawa	
tak	przypadła	do	gustu,	że	powtarzaliśmy	ją	wielokrotnie.
Wtorek	 –	Drugi	 dzień	 II	 edycji	 -	 to	 dzień	 odwiedzin	 Piekarni	w	
Rajgrodzie.	 Przygotowaliśmy	 się	 do	 tego	 spotkania,	 zakładając	
czepki	 i	 fartuszki	 kucharskie.	Właściciel	 przywitał	 nas	 i	 zaprosił	
do	środka,	gdzie	dzieciaki	zaczęły	radośnie	lepić	bułeczki	z	ciasta.	
Kształty	 i	 rozmiary	 były	 naprawdę	 różne:	 warkocze,	 rogaliki,	
bułeczki	 i	 placuszki.	 Obejrzeliśmy	 wszystkie	 maszyny:	 do	
mieszania	ciasta,	do	przygotowania	bułki	tartej,	do	krojenia	chleba,	
garownię.	Wsypywanie	 bułki	 do	 torebek,	 mierzenie	 na	 wadze,	 a	
potem	 szczelne	 zamykanie	 sprawiło	 dzieciakom	 ogromną	 frajdę.	
Gdy	 już	 nasze	 bułeczki	 zostały	wyjęte	 przez	właściciela	 z	 pieca,	
nie	 mogliśmy	 się	 doczekać,	 kiedy	 będziemy	 mogli	 spróbować	
własnego	wyrobu.
Środa	 –	 Trzeci	 dzień	 rozpoczęliśmy	 od	 konsumpcji	 wtorkowych	
wypieków.	 Przygotowaliśmy	 sobie	 mini	 piekarnię	 w	 naszej	 sali.	
Nasze	produkty	otrzymały	nowe	nazwy	np.	świderek	,	jednorożec,	
piegusek,	 magiczny	 rogalik,	 chlebek	 magik.	 Skoro	 już	 tak	 dużo	
wiedzieliśmy	o	produkcji	bułek	i	chleba,	z	łatwością	nam	przyszło	
wykonanie	kilku	wielkich	rogalików,	precli,	chleba	i	bułeczek.	Grupa	
podzieliła	 się	na	dwie	drużyny:	 „Gwiazdki”	 i	 „Tęcza”.	Następnie	
zaczęliśmy	bitwę	na	„bułki”,	która	rozegrała	się	w	sali.	Rywalizacja	
była	 bardzo	 zawzięta.	 Koraliki	 pyssla	 w	 przerwie	 pozwalały	
uczestnikom	 na	 chwilę	 skupienia.	 Za	 każdym	 razem	 powstawał	
jakiś	nowy	wzór.	Gdy	słoneczko	ukazało	nam	swoje	jasne	barwy,	
wybraliśmy	się	na	Górę	zamkową,	gdzie	powstały	zamki	z	piasku,	
które	potem	z	wielkim	zaangażowaniem	dekorowaliśmy.	Ponieważ	
z	 kąpieli	 nie	 mogliśmy	 skorzystać,	 to	 przynajmniej	 nogi	 troszkę	
odpoczęły	w	jeziorze.
Czwartek	 –	 	 IV	 Dzień	 II	 edycji	 „Letnich	 warsztatów	 z	 Domem	
Kultury	 w	 Rajgrodzie”	 był	 pełen	 wrażeń.	 Gdy	 dotarliśmy	 do	
Ełku	 zwiedziliśmy	 wystawę	 w	 Ełckiej	 Kolei	 Wąskotorowej	
oraz	 komnatę	 rycerską.	 Mimo	 porannego	 deszczu	 przejażdżka	
kolejką	 wąskotorową	 odbyła	 się	 bez	 zarzutów.	 W	 jedną	 stronę	
w	 zamkniętych	 przedziałach,	 natomiast	 powrót	 spędziliśmy	 w	

otwartym	 wagonie	 w	 akompaniamencie	 słonecznego	 nieba.	 Z	
inicjatywy	 rodziców	 pojechaliśmy	 również	 do	 Regla,	 gdzie	 stoi	
największy	w	Polsce	dom	do	góry	nogami.	Najbardziej	chłopakom	
podobał	 się	 tunel	 grawitacyjny.	 Właściciel	 włożył	 w	 te	 miejsce	
bardzo	 dużo	 pracy.	 Poświęcił	 6	 lat,	 aby	 własnoręcznie	 wszystko	
zbudować.	Przesympatyczna	kawiarnia	i	mini	labirynt	dla	dzieci	to	
świetne	miejsca	na	relaks	rodzinny.

Piątek	 –	 V	 Dzień	 II	 edycji	 rozpoczęliśmy	 od	 przygotowywania	
łapacza	 snów.	 Dzieciaki	 bardzo	 sprawnie	 owijały	 przygotowane	
szablony.	 Kolorowe	 piórka,	 cekiny	 dodały	 pięknego	 wyglądu	
estetycznego	 naszym	 łapaczom.	Chusta	 animacyjna	 zamieniła	 się	
w	 namiot	 TIPI.	 Kolorowe	 indiańskie	 opaski	 zostały	 ozdobione	
cekinami	i	piórkami.	Namiot	okazał	się	magiczny,	bo	za	chwilę	za	
pomocą	Pana	Szymona	zamienił	się	w	Cyrk.

Sobota	–	VI	i	zarazem	Ostatni	dzień	II	edycji	„Letnich	warsztatów	
z	Domem	Kultury	w	Rajgrodzie”	poświęciliśmy	na	przygotowanie	
dużej	 rysowanej	 i	 pisanej	 książce.	 Umieściliśmy	 ją	 na	 korytarzu	
Domu	 Kultury	 w	 Rajgrodzie.	 Każdy	 dzień	 miał	 inne	 wrażenia	 i	
doświadczaliśmy	 nowych	 umiejętności.	 Dzieciaki	 ze	 smutkiem	
pożegnały	się	z	opiekunami	warsztatów	i	zapewniły,	że	chciałyby	
aby	stworzyć	III	edycję.
	 Z	dniem	2	września	2019	 r.	Dom	Kultury	w	Rajgrodzie	
wznowił	zajęcia	muzyczne.
	 W	 niedzielę	 15	 września	 2019	 r.,	 odbyła	 się	 Biesiada	
Wędkarska	 z	 Domem	 Kultury	 w	 Rajgrodzie.	 W	 programie	
zaplanowano	 zawody	 wędkarskie	 oraz	 wiele	 innych	 atrakcji	 dla	
dorosłych	i	dzieci.

Impreza	 rozpoczęła	 się	 o	 7:00	 na	 nowym	 pomoście	 przy	 osiedlu	
mieszkaniowym	w	Rajgrodzie,	skąd	wypłynęli	wędkarze	na	obszar	
zawodów	 tj.	 Jezioro	 Rajgrodzkie.	 O	 godzinie	 12:00	 wędkarze	
przypłynęli	na	plażę	miejską	gdzie	komisja	w	składzie:

-Jarosław	Holak	-	dzierżawca	jeziora

-Ireneusz	Gliniecki	-	Burmistrz	Rajgrodu

-Waldemar	Moczulewski	-	wędkarz

-Maria	Fliszewska	-	Dyrektor	Domu	Kultury	w	Rajgrodzie

dokonała	 zważenia	 złowionych	 ryb	 oraz	 pomiaru	 największych	
okazów	i	ogłosiła	wyniki	zawodów.

I	Miejsce	za	największą	złowioną	rybę	(Szczupak	4.44Kg)	–	Cezary	
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Błogosławieństwo koron do obrazu MBRajgrodzkiej

Dziądziak

I	Miejsce	za	największą	wagę	złowionych	ryb	(4,84Kg)	–	Cezary	
Dziądziak

II	Miejsce	za	największą	wagę	złowionych	ryb	(3,44Kg)	–	Andrzej	
Prostko

III	Miejsce	za	największa	wagę	złowionych	ryb	(2,34Kg)	–	Artur	
Kondraciuk	

Sprawozdanie	 z	 rozstrzygnięcia	 zawodów	 poprowadził	 Szymon	
Gendzwiłł,	natomiast	podsumowaniem	konkursu	zajął	się	Burmistrz	
Ireneusz	Gliniecki.

	 Wszyscy	 zwycięzcy	 otrzymali	 nagrody	 i	 gratulacje	
a	 pozostali	 uczestnicy	 -	 nagrody	 pocieszenia.	 Zwycięzcom	
gratulujemy	i	życzymy	kolejnych	owocnych	połowów.

	 Drugim	 punktem	 naszej	 imprezy	 był	 pokaz	 kulinarny	
wykonany	przez	Szefa	Piotra	Wójcika.	Pokaz	polegał	na	ukazaniu	
widowni	 -	 w	 jaki	 sposób	 ugotować	 przepyszną	 zupę	 rybną	 z	
klopsikami.	 Następnie	 odbyła	 się	 degustacja	 zupy	 rybnej.	 Nie	
zabrakło	 również	 stoiska	 Gminy	 Rajgród	 gdzie	 każdy	 mógł	
skosztować	potraw	regionalnych,	w	tym:	swojskich	wędlin,	ciasta	
i	różnorakich	przetworów	rybnych.

	 Dzieciaki	 nie	 miały	 czasu	 na	 nudę,	 ponieważ	 cały	
wolny	 czas	 zapewnił	 im	 animator	 Karol	 Malinowski	 proponując	
różnorakie	gry	i	zabawy	oraz	przeprowadził	konkurs	plastyczny	pt.	
”Rajgrodzkie	Rybki”.	Wszystkie	dzieci	uczestniczące	w	konkursie	
otrzymały	 nagrody	 a	 dzieła	 najmłodszych	 można	 obejrzeć	 na	
wystawie	w	Domu	Kultury	w	Rajgrodzie.

	 Oprawę	 muzyczną	 zapewniły	 zespoły	 „System”	 oraz	
„Whispers”.	 Dobrej	 zabawie	 nie	 przeszkodziła	 pogoda	 oraz	
porywisty	wiatr.

 Dom Kultury w Rajgrodzie ma 
przyjemność poinformować o wznowieniu 

naboru na zajęcia taneczne dla dorosłych i dzieci 
Mobilnej Szkoły Tańca „Paaro”.

Maria	Fliszewska

WIEŚCI Z 
BIBLIOTEKI
Narodowe Czytanie 2019
Biblioteka	Publiczna	w	Rajgrodzie	wraz	z	Zespołem	
Szkolno-Przedszkolnym	 w	 Rajgrodzie	 przystąpiła	
do	 ogólnopolskiej	 akcji	 „Narodowe	 Czytanie”. 
Wydarzenie	 to	 objęte	 jest	 patronatem	 Pary	
Prezydenckiej	 i	 ma	 na	 celu	 przybliżenie	 wartości	
i	piękna	literatury	polskiej	całemu	narodowi.

W	 tym	 roku	 Para	 Prezydencka	 zaproponowała	 do	
czytania	Nowele polskie:

1. Dobra pani –	Eliza	Orzeszkowa

2. Dym –	Maria	Konopnicka

3. Katarynka	–	Bolesław	Prus

4. Mój ojciec wstępuje do strażaków	(ze	zbioru:	
Sanatorium pod Klepsydrą)	–	Bruno	Schulz

5. Orka	–	Władysław	Stanisław	Reymont

6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… –	 Stefan	
Żeromski

7. Sachem	–	Henryk	Sienkiewicz

8. Sawa	 (z	 cyklu:	Pamiątki Soplicy)	 –	 Henryk	
Rzewuski

„Jest	 to	 wybór	 tekstów,	 których	 wspólnym	
mianownikiem	jest	polskość	w	połączeniu	z	treściami	
uniwersalnymi,	 refleksją	 nad	 człowiekiem	 i	
społeczeństwem.”

„Narodowe	Czytanie”	odbyło	się	7	września,	natomiast	
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w	 Rajgrodzie	 miało	 miejsce	 26	 września	 br.	 Tego	
dnia	 zaproszeni	goście	oraz	uczestnicy	akcji	 zebrali	
się	w	Szkole	Podstawowej	w	Rajgrodzie,	aby	głośno	

odczytać	 fragmenty	 nowel: „Dym”, „Rozdzióbią 
nas kruki, wrony…”, „Mój ojciec wstępuje do 
strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą), 
„Katarynka”, „Sachem”.	 Akcja	 odbyła	 się	 wśród	
wystawy	dotyczącej	 twórczości	 autorów	wybranych	
nowel.	Fragmenty	utworów	zostały	odczytane	przez:	
nauczycielkę	 –	 Panią	 Emilię	 Skowronek,	 uczniów,	
rodziców	 oraz	 przez	 zaproszonych	 gości.	 Byli	
to:	 Burmistrz	 Rajgrodu	 –	 Pan	 Ireneusz	 Gliniecki,	
Pan	 Stanisław	 Kossakowski	 –	 dyrektor	 Banku	
Spółdzielczego	w	Rajgrodzie,	Pani	Joanna	Katarzyna	
Hader	 –	Kierownik	Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	w	
Rajgrodzie,	Pani	Maria	Fliszewska	–	dyrektor	Domu	
Kultury	 w	 Rajgrodzie,	 Pani	 Krystyna	 Zarzecka	 –	
przedstawicielka	Klubu	Senior	w	Rajgrodzie.	Nasze	
tegoroczne	 czytanie	 zakończyli	 a	 jednocześnie	
wzbogacili	 swym	występem	 uczniowie	 kl.	VII	 i	 kl.	
V	odśpiewaniem	pieśni	pod	kierunkiem	Pani	Joanny	
Zawadzkiej.	Dziękujemy	gościom	za	przybycie	oraz	
wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	organizacji	tego	
dnia,	szczególnie	Panu	Andrzejowi	Graczewskiemu	–	
dyrektorowi	szkoły	i	Pani	Małgorzacie	Wiśniewskiej	
za	wkład	włożony	w	przygotowanie	akcji	czytania.

Dyrektor	Biblioteki	Publicznej	w	Rajgrodzie

Anna	Arciszewska

CO	SŁYCHAĆ	U	„STOKROTEK”?
 Czego	najbardziej	boją	 się	 seniorzy?	Lista	obaw	
każdego	 seniora	 jest	 bardzo	 długa	 –	wiadomo:	 choroby,	
z	 których	 już	 się	 nie	 da	 wyleczyć,	 fizyczna	 niemoc,	
samotność,	 brak	 środków	 do	 życia....	 Można	 by	 tak	
wyliczać	i	wyliczać	jeszcze	długo.	Ale	chyba	najbardziej	
seniorzy	boją	 się	utraty	pamięci-	 jednym	słowem	–	boją	
się	 demencji.	 Jak	 temu	 zaradzić?	Niektórzy	 gorączkowo	
szukają	 informacji,	 co	 robić,	 by	 nie	 dopuścić	 do	 tej	
najbardziej	 przykrej	 starczej	 dolegliwości.	 Co	 robić,	

by	 jak	 najdłużej	 zachować	 zdrowy	 umysł?	 Bo	 on	 jest	
przecież	najważniejszy.	 Jakiś	czas	 temu	właśnie	podczas	
poszukiwań	porad	znalazłam	w	internecie	wiele	informacji	
na	powyższy	temat.	Pozwolę	sobie	zacytować	niewielką,	
ale	jakże	ważną	informację:

„Utrzymuj	częste	kontakty	ze	znajomymi.	Utrzymywanie	

relacji	 z	 innymi	 ludźmi,	 rozmowa	 z	 nimi	 i	 poznawanie	
innych	punktów	widzenia	pozwala	utrzymywać	aktywny	
mózg.	 Samotni	 seniorzy,	 którzy	 nie	 utrzymują	 relacji	
towarzyskich	 są	 kilka	 razy	 więcej	 narażeni	 na	 rozwój	
demencji	 starczej,	 niż	 ich	 rówieśnicy	 utrzymujący	
regularne	kontakty	ze	znajomymi.”

	 Dlatego	 właśnie	 nasza	 działalność	 w	 Klubie	
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Seniora	jest	tak	ważna	i	potrzebna.	Potrzebna	dla	nas	-	nie	
dla	 innych.	Dla	nas!	Stajemy	się	coraz	bardziej	aktywni.	
Wiosna	i	 lato	tego	roku	były	upalne,	a	więc	męczące.	W	
mediach	 pojawiały	 się	 ostrzeżenia,	 by	 starsze	 osoby	 nie	
wychodziły	 z	 domów,	 bo	 grozi	 im	 zasłabnięcie,	 utrata	
przytomności	i	całe	zło	tego	świata.	Stokrotki	jednak	ani	
na	 chwilę	 nie	 spowolniły	 swej	 aktywności.	 Już	 czwarty	
rok	 z	 kolei	 przygotowywaliśmy	 spektakl	 dla	 uczczenia	
Dni	Rajgrodu.	Maj	 i	 czerwiec	 zatem	 to	 próby	 dwa	 razy	
w	 tygodniu	 –	 późnym	 popołudniem,	 bo	 tylko	 taki	 czas	
wszystkim	 odpowiadał.	 Na	 próby	 przychodzili	 wszyscy.	

Każdemu	 przecież	 zależało,	 by	 wypaść	 jak	 najlepiej.	
Uczenie	 się	 tekstu	 na	 pamięć	 to	 też	 świetna	 gimnastyka	
mózgu,	jakże	wskazana	w	naszym	wieku.	

	 Upały	 nie	 stanowiły	 też	 żadnej	 przeszkody	 w	
naszej	 cotygodniowej	 gimnastyce..	 Ćwiczenia	 odbywały	
się	regularnie	i	w	godzinach,	kiedy	skwar	lał	się	z	nieba,	
bo	taki	akurat	czas	odpowiadał	naszej	instruktorce,	która	
przyjeżdża	 do	 nas	 z	 Grajewa.	 Szukaliśmy,	 oczywiście,	

miejsc	 zacienionych,	 nikt	 nie	 zasłabł	 i	 nie	 zemdlał.	
Niektórzy	z	nas	całe	 lato	pląsali	niczym	ryby	w	naszym	
jeziorze.

	 Lato	 to	 przede	 wszystkim	 okres	 próby	
wytrzymałości	 z	 naszymi	 rodzinami.	 Niektórzy	 zostali	
uszczęśliwieni	 obecnością	 wnucząt,	 bo	 przecież	 gdzie	
im	 będzie	 lepiej	 spędzić	wakacje,	 jak	 nie	 u	 dziadków	 –	
nad	jeziorem	i	w	ogóle...	Przepełnione	szczęściem	babcie	

do	południa	 stały	przy	garach,	 bo	dzieci	muszą	przecież	
być	 dobrze	 odżywione	 –	 żeby	 nie	 daj	 Boże	 schudły,	W	
tym	nawale	 jakże	 szczęśliwych	obowiązków	znajdowały	
jeszcze	czas	na	 to,	by	upiec	pyszne	ciasto	z	 rabarbarem,	
szarlotkę,	 czy	 ciasto	 z	 wiśniami,	 potem	 przynieść	 je	 do	
klubu	 i	 podzielić	 się	 z	 innymi.	 Niektóre	 pyszności	 były	
przyrządzane	w	klubie,	bo	mamy	bardzo	dobre	 zaplecze	
kuchenne.

Wspólne	 spożywanie	 posiłków	 bardzo	 zbliża	 ludzi	 –	
tworzą	 się	 przy	 tym	 takie	 fajne	 relacje.	 Bywało	 tak,	 że	
wnuki	towarzyszyły	nam	w	niektórych	spotkaniach	i	wcale	
nam	 nie	 przeszkadzały.	 Jesteśmy	 przecież	 absolwentami	
Akademii	Super	Babci	i	Super	Dziadka.	

Przygotowania	do	występów	na	Dni	Rajgrodu	skończyły	
się	 na	 początku	 lipca,	 a	 nasze	 mózgi	 w	 dalszym	
ciągu	 potrzebują	 intensywnych	 ćwiczeń	 –	 żeby	 nie	
zastygły.	 Bardzo	 więc	 sobie	 cenimy	wszelkie	 ćwiczenia	
przygotowywane	przez	naszą	p.	Marzenkę	oraz	możliwość	
korzystania	 z	 gier	 planszowych.	 Najbardziej	 jednak	
pociąga	 nas	 remik.	 Gra	 ta	 wymaga	 niezłego	 wytężenia	
szarych	komórek,	ale	o	to	przecież	chodzi.

Staramy	 się	 też	 uczestniczyć	 –	 w	 miarę	 możliwości	 -	
w	 tzw.	 kulturze	 wysokiej	 Z	 ogromną	 przyjemnością	
wysłuchaliśmy	koncertu	operowo/operetkowego	w	ramach	
XXVI	Festiwalu	Drozdowo	–	Łomża	2019.	Podziwialiśmy	
występy	 polskich	 i	 gruzińskich	 zespołów	 tanecznych	 w	
ramach	Podlaskiej	Oktawy	Kultur.	Na	początku	września	
wybraliśmy	się	do	Augustowa	do	kina	„Iskra”na	retransmisję	
koncertu	 symfonicznego	Andre	 Rieu.	 Ci,	 co	 samochody	
mają	zabrali	tych,	którzy	samochodami	dojechać	nie	mogą	
i	 takim	sposobem	koncert	obejrzała	całkiem	spora	grupa	
rajgrodzkich	 seniorów.	 Wszystkimi	 koncertami	 byliśmy	
zachwyceni.	W	 listopadzie	 zaś	 jedziemy	 do	 filharmonii.	
Kto	by	się	spodziewał,	że	nasze	pokolenie	wychowane	na	
„Trubadurach”,	„Skaldach”	 i	 innych	 tego	 typu	zespołach	
na	starość	będzie	się	pasjonowało	muzyką	poważną.	

	 Sezon	 letni	 zaczęliśmy	 biesiadowaniem	 przy	
ognisku	i	tak	też	uczciliśmy	zakończenie	lata.	

I	znów	–	jak	co	roku	–	gościliśmy	w	naszym	klubie	panie	
policjantki	z	Grajewa,	które	bardzo	dbają	o	to,	byśmy	nie	
dali	się	oszukać	wszelkiego	rodzaju	oszustom,	byśmy	nie	
dali	 się	 okraść,	 żeby	 nas	można	 było	 znaleźć,	 jak	 się	w	
lesie	zgubimy.	Okazuje	się,	że	tak	naprawdę	w	codziennym	
życiu	 czyha	 na	 nas	 wiele	 nieszczęść.	 Niektórzy	 młodzi	
ludzie	wykorzystują	nieporadność	seniorów,	 ich	wiarę	w	
ludzi,	 czy	 zwykłą	 ludzką	 naiwność.	 Smutne	 jest	 jednak	
to,	że	takie	spotkania	z	policjantami	organizowane	są	dla	
wszystkich	 seniorów	 –	 nie	 tylko	 dla	 klubowiczów,	 a	 na	
ostatnie	spotkanie	przyszła	tylko	jedna	osoba	spoza	klubu.	
A	przecież	jesteśmy	otwarci	dla	wszystkich.

Irena	Czerwionka



24

Turniej tenisa stołowego  w Kosówce
 

 W dniu 22 sierpnia 2019r.	 	w	świetlicy	„ZACISZE” w 
Kosówce	odbył	się		turniej tenisa stołowego. 
														Przedsięwzięcie	zostało	zrealizowane	w	ramach	projektu,		
którego	 oferentem	 jest	 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i 
Wspomagania Wsi ,,MEDIATOR” w	Kosówce.	
	 Turniej	 	 cieszył	 się	uznaniem	wśród	 	dzieci	 i	młodzieży	
wiejskiej		i	odbył	się	w	trzech	kategoriach	wiekowych:	Zwycięzcami		
w	poszczególnych	kategoriach		są:	

       I kategoria  wiek od 8  do 10 lat 
I miejsce - Julia	Borchert
II miejsce – Tomek	Borchert
III miejsce – Filip	Jermak 

   II kategoria  wiek od 11  do 15 lat 
I miejsce - Dawid	Borkowski
II miejsce – Kacper	Czyżewski
III miejsce – Klaudia	Piaszczyńska

III kategoria  wiek od 16  do 19 lat  i więcej
I miejsce – Kacper	Bukowski 
II miejsce – Paulina	Piaszczyńska	

III miejsce – Kamil	Gbur  
	 Uczestnicy	 turnieju	 	 wykazali	 się	 wysokimi	
umiejętnościami		oraz	pożytecznie	i	miło	spędzili	swój	czas.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Swoją	 obecnością	 zaszczycił	 nas	 pan	 Burmistrz,	
Ireneusz	 Gliniecki,	 który	 wręczył	 uczestnikom	 turnieju	 medale	
i	 nagrody	 rzeczowe,	 ufundowane	 przez	 przedstawiciela	 	 firmy	
ubezpieczeniowej AVIVA p.	Grzegorza	Świderskiego.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pani	 sołtys,	Dorota	Bukowska	w	podziękowaniu	 za	
zaangażowanie	 w	 organizację	 projektu,	 wręczyła	 medale	 dla:		
burmistrza, Ireneusza Glinieckiego,		radnej,	Jolanty Rejkiewicz, 
dla p. Sławomira Obryckiego,	 instruktora	 turnieju	 oraz	 dla	 p. 
Grzegorza Świderskiego. 

	 Dodatkowym	uatrakcyjnieniem	imprezy		były	zjeżdżalnie	
dmuchane,	  ufundowane	 przez	 p.	 burmistrza,	 które	 cieszyły	 się	
powodzeniem	wśród	dzieci	najmłodszych.
	 Był	też	słodki	poczęstunek,	przygotowany	przez	mamy.
	 Imprezę	zakończono			ogniskiem,	po		którym	były	jeszcze	
lody. 
Szczególne	 podziękowanie	 należą	 się	 też	 dla	 p.	 	 sołtys,	 Doroty	
Bukowskiej,	 	 za	 okazaną	 pomoc	 w	 organizacji	 turnieju	 na	 rzecz	
dzieci	i	młodzieży	wiejskiej	w	Kosówce.

Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju i Wspomagania Wsi 
,,MEDIATOR” w Kosówce
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Lekarz radzi…
GDY	CHWYCI	NAS	RWA	
KULSZOWA
 Wystarczy	 jeden	 nagły	 ruch:	 dźwignięcie,	
pochylenie	się,	potknięcie	czy	zerwanie	z	łóżka	i	nagle	
czujesz	w	plecach	ostry	ból.	Jeśli	jest	tak	silny,	że	nie	
możesz	się	ruszyć,	pewnie	złapała	cię	rwa	kulszowa.	
Podpowiadam,	jak	sobie	poradzić	z	atakiem.

 By nie dopuścić do nawrotu choroby: 

1. Unikaj	 gwałtownych	 ruchów,	 nagłych	
skłonów,	obrotów,	biegania.	

2. Podnosząc	 cokolwiek	 z	 podłogi,	 kucnij,	
zamiast	 się	 pochylać	 z	 wyprostowanymi	
nogami.	 Przenoszony	 przedmiot	 trzymaj	
blisko	siebie	w	obu	rękach.	Myjąc	wannę	lub	
odkurzając	pod	meblami,	przyklęknij	na	jedno	
kolano. 

3. Torbę	 na	 jedno	 ramię	 zastąp	 plecakiem,	
zakupy	rozkładaj	do	dwóch	siatek,	by	równo	
obciążyć	obie	strony	ciała.	

4.	 Podczas	długiego	stania	przenoś	ciężar	ciała	z	
nogi	na	nogę.	

5.	 Systematycznie	 wykonuj	 zalecone	 przez	
rehabilitanta	ćwiczenia	wzmacniające	mięśnie	
kręgosłupa	i	brzucha.

6.	 Pływaj,	zwłaszcza	stylem	grzbietowym,	który	
wzmacnia	mięśnie	kręgosłupa,	rąk	i	nóg.	

	 Jeżeli	 poza	 silnym	 bólem	 masz	 zaburzenia	
czucia,	 osłabienie	 nogi	 czy	 zatrzymanie	 moczu	
(czasem	 może	 wystąpić	 nietrzymanie	 moczu),	
konieczna	 jest	 natychmiastowa	 wizyta	 u	 lekarza.	
Objawy	te	mogą	świadczyć	o	zmianach	prowadzących	
do	 trwałego	uszkodzenia	nerwu.	Aby	 to	wykluczyć,	
trzeba	 natychmiast	 wykonać	 badanie	 rezonansu	
magnetycznego.	 Rwa	 kulszowa	 dopada	 w	 najmniej	
oczekiwanych	 sytuacjach.	 W	 odcinku	 lędźwiowym	
kręgosłupa	pojawia	się	ostry,	kłujący	ból	 (określany	
też	jako	rwący	lub	piekący),	który	przesuwa	się	wzdłuż	
pośladków	 i	 biodra.	 Dalej	 z	 tyłu	 uda,	 przez	 łydkę	
zmierza	 do	 stopy.	 Potęguje	 się	 przy	 najmniejszym	

ruchu.	Ale	najbardziej	daje	się	we	znaki	w	nocy.	

Skąd te kłopoty 

	 Nerw	 kulszowy	 powstaje	 z	 połączenia	 kilku	
korzeni,	 które	 wychodzą	 z	 kręgosłupa	 i	 łączą	 się	
w	 jeden	 duży	 nerw	 biegnący	 wzdłuż	 nogi,	 dlatego	
dolegliwości	odczuwamy	również	w	nodze,	choć	są	
powodowane	 zmianami	 w	 kręgosłupie.	 Przyczyną	
bólu	 jest	bowiem	ucisk	korzenia	nerwu	kulszowego	
w	 miejscu,	 gdzie	 opuszcza	 on	 kanał	 kręgosłupa.	
Przyczyny	ucisku	na	nerw	kulszowy	mogą	być	różne.	
Najczęściej	są	to	zmiany	zwyrodnieniowe	w	obrębie	
kręgosłupa	 i	 wypadnięcie	 krążka	międzykręgowego	
(dysku).	Innym	powodem	może	być	obrzęk	korzonka	
nerwowego	 wywołany	 stałym	 uciskaniem	 przez	
zdeformowany	krąg,	a	także	zmiany	zwyrodnieniowe	
stawów	międzykręgowych.	Do	rwy	może	też	dojść	na	
skutek	 skrzywienia	 kręgosłupa	 lub	 nieprawidłowej	
budowy	 miednicy.	 Przytrafia	 się	 także	 kobietom	
w	 zaawansowanej	 ciąży,	 bo	 dochodzi	 u	 nich	 do	
przesunięcia	 się	 środka	 ciężkości	 i	 niewłaściwego	
obciążenia	 kręgosłupa.	 Rwie	 kulszowej	 towarzyszy	
skurcz	mięśni	przykręgosłupowych,	który	dodatkowo	
potęguje	ból.	W	ten	sposób	usiłują	one	unieruchomić	
kręgosłup,	by	uchronić	go	przed	uszkodzeniem.	A	to	
prowadzi	do	niefizjologicznego	ułożenia	kręgosłupa.	
Charakterystyczne	 dla	 rwy	 jest	 to,	 że	 leżąc	 na	
wznak,	masz	 trudności	 z	 uniesieniem	 do	 góry	 nogi	
wyprostowanej	w	kolanie.	

Gdy złapie cię ból 

	 Najlepszym	 sposobem	 na	 zmniejszenie	 bólu	
jest	 znalezienie	 pozycji,	 która	 odciąży	 uciskany	
korzonek.	Wbrew	powszechnej	opinii	nie	zawsze	jest	
to	pozycja	leżąca.	Wiele	osób	woli	stać,	oszczędzając	
bolącą	 nogę,	 albo	 siedzieć	 w	 najwygodniejszej	 dla	
siebie pozycji. 

•	 Jeśli	 jesteś	 w	 stanie,	 połóż	 się	 na	 wznak	
na	 stabilnym,	 twardym	 materacu	 z	 nogami	
zgiętymi	w	stawach	biodrowych	i	kolanowych	
pod	kątem	prostym	(trzeba	podłożyć	pod	nogi	
np.	 poduszki).	Pozycja	krzesełkowa	 rozluźni	
mięśnie	i	odciąży	uciskany	korzonek.	

•	 Ratuj	się	niesteroidowymi	lekami	o	działaniu	
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przeciwzapalnym	 i	 przeciwbólowym	 (np.	
Diklofenak,	Ibuprom	Max,	Nurofen	Forte).	

•	 Ulgę	może	przynieść	posmarowanie	bolącego	
miejsca	maścią	o	działaniu	przeciwbólowym	
oraz	 przeciwzapalnym	 (np.	 Voltaren	 czy	
Butapirazol)	 i	 wymasowanie	 go.	 Taki	
rozgrzewający	 masaż	 rozluźni	 napięte	
mięśnie.	

•	 Niektórym	osobom	ulgę	przynosi	chłodzenie	
bolącego	 miejsca.	 Pod	 wpływem	 niskiej	
temperatury	 wydzielają	 się	 endorfiny,	 które	
mają	 działanie	 znieczulające.	 Tam,	 gdzie	
najbardziej	cię	boli,	możesz	przyłożyć	zimny	
okład	albo	woreczek	z	lodem.	Ale	zabiegiem	
łagodzącym	 dolegliwości	 może	 też	 być	
nagrzewanie	bolącej	okolicy.	

•	 Jeśli	w	ciągu	24	godzin	ból	się	nie	zmniejszy,	
trzeba	 iść	do	 lekarza.	Podobne	objawy	może	
dawać	kolka	nerkowa	 -	 trzeba	ustalić	 źródło	
bólu	i	podjąć	właściwego	leczenia.	

	 Ból	ostrzega,	że	w	organizmie	dzieje	się	coś	
niedobrego.	 Dlatego	 każdy	 atak	 ostrego	 bólu	 w	
plecach	powinien	skłonić	nas	do	skontrolowania	
stanu	kręgosłupa.	

U lekarza 

	 Lekarz	 wypyta	 o	 rodzaj	 dolegliwości,	 czy	
wystąpiły	 po	 raz	 pierwszy,	 jak	 często	 i	 w	 jakich	
okolicznościach	 się	 powtarzają,	 czy	 nie	 było	 urazu	
kręgosłupa.	Sprawdzi,	gdzie	i	kiedy	najbardziej	boli.	W	
razie	jakichkolwiek	wątpliwości	zaleci	prześwietlenie	
lędźwiowo-krzyżowego	 odcinka	 kręgosłupa.	 By	
rentgen	 był	 miarodajny,	 lepiej	 wykonać	 go,	 gdy	
ustąpią	 ostre	 dolegliwości.	 Na	 podstawie	 zdjęcia	
zrobionego	 natychmiast	 można	 jedynie	 wykluczyć	
złamania	 lub	 podejrzewać	 dyskopatię.	 Nie	 sposób	
określić	 innych	 zmian	 chorobowych,	 bo	 kręgosłup	
znajduje	 się	 w	 niefizjologicznej	 postawie.	 Ponadto,	
by	zdjęcie	było	dokładne,	trzeba	mieć	pusty	przewód	
pokarmowy.	 Gdy	 ból	 promieniuje	 do	 obu	 nóg	 albo	
jeżeli	chory	nie	ma	czucia	poniżej	poziomu	ucisku	na	
nerw,	 trzeba	 wykonać	 rezonans	 magnetyczny,	 żeby	
ustalić,	co	właściwie	powoduje	takie	dolegliwości.	

By rozluźnić mięśnie 

W	 pierwszym	 okresie	 choroby,	 gdy	 ostry	 ból	
uniemożliwia	 poruszanie	 się,	 najważniejszy	 jest	
spokój	 i	 leżenie	 na	 w	 miarę	 twardym	 łóżku,	 w	
wygodnej dla siebie pozycji. Lekarz dobiera leki w 
zależności	 od	 nasilenia	 bólu.	 Zwykle	 zaczyna	 od	
dużych	dawek	niesteroidowych	środków	o	działaniu	
przeciwzapalnym	i	przeciwbólowym	(doustnych	albo	
w	 zastrzykach)	 oraz	 leków	 rozluźniających	mięśnie	
(np.	 Mydocalm,	 Baclofen,	 Myolastan).	 W	 razie	
kłopotów	 ze	 snem	 zaleca	 też	 preparaty	 o	 działaniu	
uspokajającym	 i	 nasennym	 (np.	 Relanium).	 Spokój	
psychiczny	 i	 sen	 sprzyjają	 rozluźnieniu	 mięśni,	 a	
to	 zmniejsza	 dolegliwości	 bólowe.	 W	 niektórych	
przypadkach	może	 przepisać	witaminy	 z	 grupy	B	 i	
Cocarboxylazę	w	zastrzykach.	Gdy	bóle	nie	ustępują,	
podaje	się	lek	z	grupy	opioidów,	np.	Tramal.	Kuracja	
trwa	 zwykle	 7-10	 dni,	 ale	 może	 się	 ciągnąć	 nawet	
kilka	 tygodni.	 Wówczas	 zmienia	 się	 leki	 na	 coraz	
silniejsze.	W	przypadku	bólów	przewlekłych	czasem	
włącza	 się	 preparaty	 przeciwdepresyjne,	 które	
dodatkowo	łagodzą	dolegliwości	bólowe.	

Ważna fizykoterapia 

	 Ustąpienie	dolegliwości	bólowych	nie	oznacza	
zakończenia	 leczenia.	 Teraz	 niezbędne	 są	 zabiegi	
rehabilitacyjne	i	fizykoterapia.	Ćwiczenia	pod	okiem	
rehabilitanta	oraz	leczniczy	masaż	kręgosłupa.	Dobre	
efekty	 daje	 nagrzewanie,	 działanie	 prądem,	 polem	
magnetycznym	lub	biostymulującym	światłem	lasera	
albo	 jonoforeza.Uzupełnieniem	 terapii	 jest	 leczenie	
sanatoryjne.	 Odpoczynek,	 korzystanie	 z	 kąpieli	
siarkowych	 czy	 okładów	 z	 borowiny,	 wszystko	 to	
zapobiega	nawrotom	choroby.

	 Jeżeli	nie	ma	poprawy	po	terapii	zachowawczej	
albo	 bóle	 często	 nawracają,	 konieczna	 jest	 operacja	
polegająca	 na	 usunięciu	 zwyrodniałego	 krążka	
międzykręgowego.

	 Dużo	zdrowia	życzy	

lekarz	Jacek	Kaliszewski
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Polki Niepodległe.

Przekładaniec bez lukru – opowiadanie 
czwarte
    Ucieszyła	mnie	 bardzo	wiadomość,	 że	w	 konkursie	 „Srebro	 nie	
Złoto”	wprowadzono	w	roku	świętowania	setnej	rocznicy	odzyskania	
niepodległości	 kategorię	 „Polka	 Niepodległa”.	 Bowiem	 mało	 komu	
określenie	„niepodległość”,	wiązane	zazwyczaj	z	pojęciami	takimi	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	 tylko	 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	państwowe,	
to	 chyba	 warto	 tej	 ich	 walce,	 pracy	 i	 narastającej	 samoświadomości	
przyjrzeć	się	nieco	bliżej,	co	poniżej	staram	się	uczynić.

				Wojciech	Więckowski

				 	 Helena	z	Malczów	Schuch

 

Babusia	Helena	(1863	–	1941)

Helenę	Malczównę,	w	domu	i	w	szkole	zwaną	Haluchną,	w	zapiskach	
rodzinnych	spotykamy	jako	pensjonarkę	od	pani	Jadwigi	Sikorskiej.	
Ta	 znakomita	 pensja	 –	 zalążek	 przyszłego	 Liceum	 im.	 Królowej	
Jadwigi*	 –	 prowadzona	 przez	 najświatlejszych	 nauczycieli,	 miała	
nie	 tylko	 ambitny	 program	 oficjalny,	 ale	 była	 również	 wspaniale	
zakonspirowaną	szkołą	patriotyzmu.	Fakt	uczestniczenia	wszystkich	
uczennic	w	regularnych	lekcjach	historii	Polski	i	polskiej	literatury,	
przez	 ponad	 trzydzieści	 lat	 funkcjonowania	 pensji	 pod	 wnikliwą	
kontrolą	rosyjskich	inspektorów,	nigdy	nie	został	przez	nich	wykryty.	
Ta	 solidarność	 i	 patriotyczna	 konspiracja	 była	 zapewne	 tematem	
rozmów	 Haluchny	 z	 jej	 kuzynem	Adolfem	 Schuchem,	 który	 swą	
postawę	 patriotyczną	 i	 obywatelską	 formował	 w	 ramach	Arkonii,	
zawiązanej	na	Politechnice	w	Rydze.

Adolf	 przeżył	 upadek	 Powstania	 Styczniowego	 jako	 czterolatek.	
Haluchna	 urodziła	 się	 w	 roku	 jego	 wybuchu.	 O	 Powstaniu	
opowiadał	jej	dziadek	Teofil	Fukier,	który	w	nim	uczestniczył.	Choć	
dorastali	w	czasie	brutalnych	represji	po	jego	stłumieniu,	Haluchna	
przesiąkła	na	pensji	 ideą	kultywowania	narodowej	tożsamości,	zaś	
Adolf,	 jako	Arkon,	 postanowił	 zaprząc	 romantyczną	 żarliwość	 do	
organicznej	 pracy	 dla	 Ojczyzny.	 A	 z	 etycznego	 punktu	 widzenia	
postanowienie	 takie	 nie	 było	 łatwe	 do	 realizacji,	 co	 okazało	 się	
wkrótce	 po	 ukończeniu	 przez	 niego	 w	 roku	 1885	 Politechniki.	
W	 życiu	 Adolfa	 i	 Heleny	 otworzyły	 się	 wówczas	 dwa	 ważne	
rozdziały:	założyli	rodzinę,	zaś	Adolf	rozpoczął	pracę	przy	budowie	
warszawskiego	 systemu	 wodociągów	 i	 kanalizacji,	 gdzie	 wkrótce	
został	 zastępcą	 Lindleya	 i	 kierownikiem	 stacji	 filtrów.	 Funkcje	 te	

wymagały	 współpracy	 z	 carskim	 generał-gubernatorem	 Sokratem	
Starynkiewiczem,	pełniącym	obowiązki	prezydenta	miasta,	co	dziś	
nawiedzeni	patrioci	nazwaliby	kolaboracją.	Warto	zapoznać	się	z	tą	
postacią.	Liczne	inicjatywy	inwestycyjne	Starynkiewicza	(tramwaje,	
oświetlenie	 uliczne,	 telefony,	 wywóz	 śmieci)	 podniosły	 zacofaną	
Warszawę	do	rangi	stolic	europejskich.	I	choć	nie	ukrywał,	że	czyni	
to	dla	chwały	Imperium	Rosyjskiego,	w	jego	pogrzebie	wzięło	udział	
100	 tysięcy	warszawiaków,	 zaś	 plac	w	 ciągu	Alei	 Jerozolimskich,	
naprzeciw	wieży	ciśnień,	do	dziś	nosi	jego	imię.	Ot,	polskie	wybory!

Po	latach	przed	podobnie	trudnym	wyborem	stanął	syn	Heleny	i	Adolfa	
–	Stanisław.	Zakochany	od	dziecka	w	koniach,	już	przed	I	wojną	dał	
się	poznać	jako	znakomity	hodowca.	Po	wojnie	pełnił,	kluczowe	dla	
odbudowy	polskich	stadnin,	stanowisko	komisarza	ds.	rewindykacji	
koni.	W	międzywojniu	zakupił	dwie	grupy	klaczy,	będące	podstawą	
hodowli	koni	sokólskich	i	oszmiańskich.	Po	roku	39,	wykorzystując	
swoje	 koniarskie	 znajomości	 z	 hodowcami	 niemieckimi,	 zabiegał	
o	zapewnienie	bytu	pracowników	stadnin	i	 torów	wyścigowych.	A	
po	wojnie?	Widząc,	 jak	Stalin	załatwił	Powstanie	Warszawskie	(w	
którym	walczyli	obaj	jego	synowie),	Stanisław	nie	miał	złudzeń	co	
do	powojennych	losów	Polski.	W	październiku	1944	roku,	niepewny	
losów	syna,	który	się	po	Powstaniu	nigdy	nie	odnalazł,	zgłosił	 się	
w	Lublinie	do	PKWN	i	został	naczelnikiem	Wydziału	Chowu	Koni	
w	 resorcie	 rolnictwa.	Kolaborant?	 I	posuwając	 się	 tuż	za	 frontem,	
rewindykował	 polskie	 konie,	 rozpoznając	 nie	 tylko	 znane	 sobie	
sprzed	wojny	zwierzęta,	ale	–	ku	zdumieniu	gospodarzy	niemieckich	
stadnin	 –	 również	 urodzony	 w	 czasie	 wojny	 przychówek.	 To	 w	
ogromnej	mierze	dzięki	jego	mrówczej	pracy	w	powojennych	latach,	

polskie	stadniny	odzyskały	swoją	świetność.	I	dlatego	tak	mnie	boli,	
gdy	dzisiejsi	patrioci	(?),	nie	przymuszani	żadnymi	okolicznościami	
zewnętrznymi,	z	własnej	woli	i	własną	niekompetencją,	prowadzą	to	
dobro	narodowe	ku	ruinie.	Ot,	polskie	wybory!

Po	ukończeniu	budowy	filtrów	Schuchowie	uzyskali	tam	służbowe	
mieszkanie	 i	na	33	 lata	„kochane	Filterki”	stały	się	małą	ojczyzną	
dla	nich,	czwórki	ich	dzieci	–	Zofii,	Ładysława,	Stanisława	i	Adolfa,	
ich	 stryjecznego	 brata	 Jasia	 oraz	 osieroconej,	 dalszej	 krewnej	 i	
rówieśnicy	Zosi	–	Halińci.	Częstym	gościem	był	też	przyrodni	brat	
Heleny	–	Tadeusz	Kossakowski.	A	oto	obrazki	malujące	atmosferę	
tej	małej	ojczyzny:
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Częste	pobyty	Jasia,	spowodowane	wyjazdami	sanatoryjnymi	 jego	
rodziców,	oraz	„Aniela”	–	imię	nadane	jako	drugie	córce	Zofii,	były	
odpowiedzią	Heleny	na	dąsy	teściowej,	która	do	śmierci	nie	chciała	
dać	zgody	na	ślub	Floriana	z	Anielą.

O	 otwarciu	 „Filterków”	 na	 środowisko	 koleżeńskie	 tamtejszej	
młodzieży,	niech	zaświadczy	przechowany	w	zbiorach	 rodzinnych	
bilecik:	„Wiktor,	przychodź	na	karciochy	–	Ładek”

W	czasie	 letniej	 suszy	 i	 niskiego	poziomu	wody	w	Wiśle,	Helena	
kilka	 razy	 dziennie	 podchodziła	 do	 wieży	 ciśnień	 sprawdzić	 na	
wodowskazie,	czy	miastu	nie	zabraknie	wody.

W	1905	roku,	powracającego	późnym	wieczorem	do	domu	Adolfa	
zatrzymała	 rewolucyjna	 bojówka.	 Po	 pewnym	 czasie	 pojawił	 się	
starszy	bojownik.	„Puśćcie	go,	toż	to	ten	stary	z	Filtrów”

W	1908	roku,	miesiąc	po	zamążpójściu	Zofii,	Adolf	zmarł	i	Helena	
musiała	 opuścić	Filtry.	Zamieszkała	przy	ul.	Lwowskiej,	 gdzie	 jej	
mieszkanie	 stało	 się	 centrum	 życia	 bliższej	 i	 dalszej	 rodziny	 oraz	
„krewnych	i	znajomych	Królika”,	zaś	ona	sama	doczekała	się	tytułu	
Babusi.	Centralnym	miejscem	mieszkania	był	pokój	stołowy,	gdzie	
na	stole	zawsze	stał	chleb	oraz	masło	i	kto	tylko	był	głodny	–	krajał	
sobie	 i	 smarował,	 a	Babusia	 częstowała	 herbatą.	Drugim	ważnym	
meblem	była	kanapa,	na	której	sypiała	Babusia,	jako	że	jej	pokój	był	
zazwyczaj	akurat	komuś	potrzebny.	Za	pokojem	Babusi	mieścił	się	
pokój	wynajmowany.	Długie	lata	mieszkała	w	nim	Halina	Krahelska.

–	To	socjałka,	ale	porządna	kobieta,	mawiała	o	niej	Babusia.

Najstarsza	wnuczka	wspominała,	że	2	marca	–	w	dniu	św.	Heleny	
–	przez	mieszkanie	na	Lwowskiej	przewijało	się,	z	grubsza	licząc,	
ponad	 pięćdziesiąt	 osób.	 Spektrum	 tych	 znajomości	 rozciągało	
się	 od	 prawicowego	 ministra	 rolnictwa	 Stanisława	 Janickiego	
poprzez	 siostry	Skłodowskie	 i	 profesora	 geografii	Lencewicza,	 po	
socjalistkę	Krahelską.	O	wszystkich	Helena	pamiętała,	odwiedzała,	
szczególnie	 troszcząc	 się	 o	 utrzymanie	 serdecznej	 więzi	 między	
pokoleniami.	Gdy	dotarło	 do	niej,	 że	 decyzja	 zięcia,	 by	po	blisko	
dwudziestoletnim	wdowieństwie,	powtórnie	się	ożenić,	została	mało	
entuzjastycznie	 przyjęta	 przez	 dzieci,	 napomniała	 kochane	wnuki:	
„Nikomu	 nie	 trzeba	 utrudniać	 życia”.	A	 gdy	 najmłodsza	wnuczka	
Marysia	 dożywała	 swych	 dni	 pod	 troskliwą	 opieką	 córki	 Jana.	 a	
wnuczki	Anieli	 i	Floriana	Schuchów	mówiła	o	niej:	„To	Babusine	
serce”.

O	 tym,	 czy	 Babusia	 tylko	 dobrym	 sercem	 wspierała	 bliźnich,	
cierpliwy	czytelnik	dowie	się	niebawem.

	CREDO

	 Z	 podniesionym	 czołem,	 z	 iskrą	 w	 szarych	 oczach	 Z	 piosenką	
radosną	 na	 ustach,	 na	 przekór	 światu	 Maszeruję	 w	 rytm	 mocno	
bijącego	 serca	Słyszę	 szum	morza	 i	 czuję	powiew	halnego	wiatru	
Jestem	tu	i	jestem	wszędzie,	jestem	dniem	i	nocą	Uśmiechy	rozdaję	
jak	 kwiaty	 przygodnym	 przechodniom	 Bez	 skrupułów,	 bez	 złego	
spojrzenia,	bez	końca…

(foto:	Aleksandra	Winiarska)

____________

*	 Po	 I	 wojnie	 Jadwiga	 Sikorska	 przekazała	 swoją	 pensję	
odbudowującemu	się	Państwu	Polskiemu.

	Wojciech	Więckowski

OSTATNIA BITWA 9 PSK
Wspomnienia Jana Orzechowskiego 

„Strzały”
 W	tym	roku	Towarzystwo	Przyjaciół	9	PSK	wydało	czwarty	

zeszyt,	 zawierający	 wspomnienia	 o	 ostatniej	 bitwie	 konspiracyjnego	
9	 psk	 AK	 z	 Niemcami	 w	 rejonie	 Osowych	 Grząd	 (8-9	 IX	 1944).	
Jan	Orzechowski,	 ur.	 1920	 r.	w	Rajgrodzie,	 był	w	 konspiracji	 od	 jej	
początków;	 łącznik	 komendanta	 rejonu	Rajgród	 i	 jego	 pomocnik	 ds.	
organizacyjnych.	 Jako	 dowódca	 plutonu	 walczył	 w	 6.	 szwadronie,	
dowodzonym	przez	 „Lisa”	 (por.	Andrzeja	 Sobolewskiego).	Ranny	w	
rękę,	 przebił	 się	 na	 radziecką	 stronę	 frontu.	W	 wojsku	 dosłużył	 się	
stopnia	pułkownika,	doktor	nauk	wojskowych.

	 Poniższe	 wspomnienia,	 zawarte	 w	 czwartym	 zeszycie,	
pochodzą	z	książki	„Aby	pamięć	nie	zginęła”,	wydanej	w	1997	r.	przez	
Towarzystwo	Miłośników	Rajgrodu.

Ostatnia bitwa
	 Noc	była	bardzo	chłodna,	świt	wstawał	zamglony.	Na	trawie	

srebrzył	się	szron.	Kuchnia	gotowała	poranną	strawę,	jak	zwykle	kawałki	
wołowiny	 pływające	 w	 wodzie	 zasypanej	 mąką	 -	 ani	 odrobiny	 soli.	
Ludzie	wychodzili	z	szałasów,	aby	przy	ogniu	kuchennym	ogrzać	się.	
Zapowiadał	się	zwykły	dzień.	Było	około	8.00,	gdy	od	strony	ubezpieczeń	
dozorujących	kuligowski	kierunek	nadszedł	meldunek	o	przeprawianiu	
się	 Niemców	 przez	 rzekę	 Jegrznię.	Wkrótce	 nadszedł	 meldunek,	 że	
liczne	 niemieckie	 pododdziały	 wchodzą	 do	 lasu	 podliszewskiego,	
przez	 który	 wielokrotnie	 przechodziliśmy	 do	 Ciszewskich	 Brzezin.	
Inne	meldunki	potwierdziły,	że	Niemcy	dozorują	Kanał	Woźnawiejski.	
Około	8.30	odbyła	się	u	dowódcy	pułku	odprawa.	W	odprawie	brało	
udział	 dowództwo	 pułku,	 dowódcy	 szwadronów	 i	 dowódca	 plutonu	
ckm.	 Jej	 treść	 powtórzył	 mi	 po	 odprawie	 por.	Andrzej	 Sobolewski.	
Podaję	 ją	 tak,	 jak	 zapamiętałem.	 Dowódca	 pułku	 i	 jego	 zastępcy	
byli	 jednomyślni,	 że	 jest	 to	 generalna	 ofensywa	 Niemców,	 mająca	
na	 celu	 zniszczenie	 pułku.	 Niemcy	 posiadają	 wielokrotną	 przewagę, 
a	 ich	 plan	 polega	 na	 tym,	 że	 mając	 silnie	 obsadzone	 boki	 (Kanał	
Woźnawiejski	i	las	podliszewski),	będą	spychać	nas	silnymi	oddziałami	
od	strony	rzeki	Jegrzni	w	kierunku	łąk	leżących	pomiędzy	rzeką	Łęg,	a	
lasem	Osowe	Grądy	i	na	tych	łąkach	zniszczą	pułk.	Obrona	na	miejscu	
nie	wchodzi	w	rachubę	z	powodu	małej	ilości	amunicji	w	pułku	i	silnej	
przewagi	nieprzyjaciela.	Decyzja	dowódcy	brzmiała:	Wycofujemy	się	z	
obozu	na	las	Osowe	Grądy,	po	dojściu	do	skraju	lasu	i	łąk	odwracamy	front 
i	 przyjmujemy	 walkę	 z	 nieprzyjacielem,	 uderzamy	 z	 powrotem	 w	
kierunku	naszego	obozu,	 przebijamy	 się	 przez	 nieprzyjaciela,	 nocą	 z	
8/9	września	przekraczamy	Kanał	Woźnawiejski	 i	 przez	 leśniczówkę	
Choszczewo	 przebijamy	 się	 na	 Czerwone	 Bagno.	 Dalsze	 działania	
pułku	 –	 w	 zależności	 od	 okoliczności.	 Porządek	 wycofywania	 się	 - 
w	kolejności	szwadronów,	dowództwo	pułku	przy	6.	szwadronie.	Por.	
„Jaworski”	wraz	 ze	 swym	 plutonem	 jako	 ubezpieczenie	 czołowe.	W	
ciągu	 kilku	 minut	 pułk	 był	 gotów	 do	 wymarszu.	 Ściągnięte	 zostały	
z	 przedpola	 nasze	 placówki.	 Około	 10.30	 –	 11.00	 pułk	 rozpoczął	
wycofywanie	się.	Niemcy	nie	spieszyli	się,	działali	metodycznie,	każdy	
ich	ruch	był	obmyślony	i	dobrze	przygotowany.	Gęsta	mgła	dość	długo	
wisiała	nad	 łąkami,	opóźniała	 szybkość	 ich	posuwania	 się	w	gęstych	
zaroślach.	W	pół	godziny	po	naszym	wymarszu	Niemcy	weszli	do	obozu.	
Słyszeliśmy	wybuchy	 granatów	 i	 serie	 pistoletów	maszynowych.	 To	
wróg	strzelał	do	pustych	szałasów	sądząc,	że	są	jeszcze	w	tych	szałasach	
partyzanci.	 Słychać	 było	 okrzyki:	 niemieckie	 „Halt”	 mieszało	 się 
z	rosyjskim	„Stoj”.	To	własowcy	–	pomyślałem.	Powoli	szliśmy	dalej,	
krok	za	krokiem.	Ale	tak	szli	i	Niemcy	-	bali	się	zasadzki,	zatrzymywali	
się,	 wyrównywali	 swój	 łańcuch	 obławy,	 swoją	 matnię,	 workowate	
zakończenie	sieci	zarzuconej	na	nas.	Coraz	częściej	słychać	było	niemieckie	
„Halt,	Hände	hoch”	i	coraz	częściej	krzyczeli	Własowcy	„Stoj…	mać,	
panienka	stoj”,	ale	odpowiadała	im	denerwująca	cisza.	Wydaje	się,	że	
Niemcy	byli	tą	ciszą	zaskoczeni,	najprawdopodobniej	spodziewali	się	
walki	 juz	wcześniej,	a	zamiast	niej	panowała	cisza.	Tak	mijał	powoli	
czas,	 tak	 daleko	 było	 jeszcze	 do	 nocy,	 która	 miała	 nas	 wspomagać	
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w	dalszych	 działaniach.	Około	 15.00,	 a	może	 16.00,	 znaleźliśmy	 się	
na	 skraju	 lasu	 Grzędy	 przed	 Osowymi	 Grądami.	 Dalszy	 odwrót	 był	
niemożliwy	 -	 płaszczyzna	 łąk	 ciągnęła	 się	 aż	 do	 rzeki	 Łęg,	 pokryta 
z	 rzadka	 karłowatymi	 brzózkami.	 Spojrzałem	 na	 łąki	 przez	 lornetkę.	
Na	 pagórkach	 Osowych	 Grądów,	
a	ściślej	za	rzeką	Ełk,	stały	ciężkie	
karabiny	 maszynowe	 skierowane	
w	 naszym	 kierunku.	A	więc	 ocena	
zamiarów	 Niemców,	 dokonana	
przez	 dowódcę	 pułku	 na	 odprawie	
dowódców	 szwadronów,	 była	
niezwykle	trafna.	Tu	na	tych	łąkach	
wróg	 zamierzał	 zniszczyć	 nas	
doszczętnie.	 Zgodnie	 z	 decyzją	
dowódcy	 pułku	 odwróciliśmy	
nasz	 front.	 Za	 plecami	 mieliśmy	
łąki,	 czołem	 zwróciliśmy	 się	 do	
naszego	obozu.	Ugrupowanie	pułku	
rozciągało	 się	 na	 odcinku	 około	
120m.	 Cała	 broń	 maszynowa, 
w	tym	cztery	ckm,	stała	w	pierwszej	
linii;	 w	 lukach	 -	 uzbrojeni	 w	
maszynową	 broń	 indywidualną.	
W	 drugim	 szeregu,	 prawie	 jeden	
przy	 drugim,	 klęczeli	 partyzanci.	
Dowódca	-	w	środku	ugrupowania.	
Szwadrony	 były	 ugrupowane	
następująco:	 na	 prawym	 skrzydle	
1.	 szwadron	 i	 oddział	 NSZ,	 dalej	
na	 lewo	 2.,	 3.,	 4.	 i	 5.	 szwadron.	
Na	 samym	 lewym	 skrzydle	 6.	
szwadron.	 Szeptem	 przekazywano	
ostatnie	wytyczne	 dowódcy	 pułku:	
ciężka	broń	maszynowa	ma	strzelać	
ogniem	 ciągłym.	 Po	 zużyciu	
wszystkich	taśm,	wyjąć	z	ckm	zamki	
oraz	 pozostawić	 broń	 na	 miejscu.	
To	samo	dotyczy	niemieckich	LGM	
(lekkich	karabinów	maszynowych).	
Ogień	 prowadzić	 z	 całej	 broni	 z	
maksymalnym	natężeniem.	Sygnał	do	otwarcia	ognia	-	strzał	dowódcy	
z	pistoletu.	Sygnał	do	szturmu	-	czerwona	rakieta.

	 Patrzyłem	 na	 leżących	 i	 klęczących	 żołnierzy.	 Różne	 były	
reakcje	na	to	co	się	działo.	Jedni	mieli	głęboko	zamyślone	twarze,	inni	
zjadali	resztki	chleba,	inni	szeptali	modlitwę.	Ja	wyciągnąłem	z	portfela	
fotografię	 matki	 i	 siostry,	 które	 były	 gdzieś	 daleko	 w	 Kazachstanie,	
chcąc	 spojrzeć,	 być	może	 ostatni	 raz,	w	 drogie	mi	 twarze.	 Po	mojej	
lewej	i	prawej	stronie	klęczeli	partyzanci:	Piotr	Berner	-	stary	żołnierz.	
Twarz	miał	spokojną	i	czujną.	Tuż	obok	niego	dwaj	bracia	Sebuniowie,	
podobni	 do	młodych	wilków,	 łasych	 na	 zwierzynę.	 Na	 twarzach	 ich	
nie	 było	 ani	 cienia	 lęku.	 Dalej	 klęczał	 mały	 Bolesław	 Wroczyński	
ze	 swoim	 sztucerem.	 Nasłuchiwał	 nadejścia	 Niemców,	 miał	 otwarte	
usta,	 które	 świadczyły	 o	 jego	 wzmożonym	 zainteresowaniu	 tym,	
co	 działo	 się	 dookoła	 niego,	 obok	 niego	 był	 dobry	 kolega,	 Adam	
Zawistowski,	 stary	 kłusownik,	 który	 strzelał	 do	 biegnącej	 sarny	 z	
pistoletu	trafiając	ją	w	szyję,	Wacław	Sieńko	skupiony,	uśmiechnięty,	
jakby	nic	szczególnego	nie	zaszło,	Bojarski	ze	ściągniętymi	brwiami,	
Kajetan	Barszczewski	i	inni.	Spojrzałem	jeszcze	raz	na	nich	wszystkich 
i	 pozostałych	 żołnierzy	 plutonu	 i	 jakiś	 ciężar	 spadł	mi	 z	 piersi.	 Nie	
damy	się,	pomyślałem,	przecież	Niemcy	nie	lubią	bić	się	w	lesie,	ten	
polski	las	jest	naszym	sprzymierzeńcem...	a	Niemcy	byli	coraz	bliżej.	
Świadczył	o	tym	trzask	gałęzi.	Nagle	ucichło	i	słychać	było	tylko	krzyk	
ptactwa	 szybującego	 nad	 łąkami.	 Do	 głowy	 cisnęła	 się	 uporczywie	
myśl,	że	-	nie	znajdując	nas	do	tej	pory	-	zawrócą	i	pójdą	gdzieś	indziej,	
że	przerwą	dalsze	natarcie.

	 Czas	dłużył	się	w	tej	śmiertelnej	ciszy,	serce	biło	szybko,	jakby	
chciało	gardłem	wyskoczyć.	Nagle	widzę	niemiecką	czerwoną	rakietę	i	
słyszę	jak	dziś	donośne	słowa	niemieckiego	oficera	„Siebte	kompanie!	
Weiter	 angreifen”.	 I	 zobaczyłem	 ich.	 Błyskawiczny	 rzut	 oka	 -	 szli	

ugrupowani	 w	 kliny	 z	 pistoletami	
maszynowymi	gotowymi	do	strzału,	
w	 głębokich	 niemieckich	 hełmach,	
z	zawiniętymi	do	łokci	rękawami	-	
jak	 rzeźnicy.	 U	 każdego	 za	 pasem	
trzonkowe	 granaty.	 I	 oni	 nas	
zobaczyli,	 ale	 byli	 tak	 zaskoczeni	
naszym	 widokiem,	 że	 nie	 padł	 z	
ich	strony	żaden	strzał,	 tylko	idący	
na	 czele	 klina	 krzyknął	 głośno:	
„Hier	 sind	 polnische	 Banditen”.	
To	 były	 po	 prostu	 sekundy;	 padł	
w	 tym	 momencie	 strzał	 dowódcy	
pułku	 i	 zagrała	 nasza	 broń.	To	 był	
piekielny	 huragan	 ognia.	 Nic	 nie	
było	 słychać,	 tylko	 łoskot	 broni	
maszynowej.	 Nie	 wiem,	 ale	 chyba	
nigdy	w	wojnach	światowych,	ani	w	
tej	pierwszej,	ani	w	tej	drugiej,	nie	
było	takiego	natężenia	ognia	z	broni	
strzeleckiej,	jakie	było	na	Grzędach 
8	września.	Dziś	jestem	przekonany,	
że	takiego	ognia	nie	było	w	historii	
wojen.	To	był	wyjątkowy	przykład,	
albowiem	 na	 odcinku	 około	 120	
m	 strzelało	 jednocześnie	 ponad	
20	 jednostek	 broni	 maszynowej	
i	 około	 350	 partyzantów,	 w	 tym	
wielu	 strzelających	 z	 pistoletów	
maszynowych.	 Skutki	 ognia	
były	 straszne.	 Śmiertelna	
kośba	 pistoletów	 i	 karabinów	
maszynowych	 powaliła	 na	 ziemię,	
jak	 ścięte	 zboże,	 niemieckie	
kliny.	 Pokryły	 je	 małe	 brzózki	
ścięte	 naszym	 ogniem.	 Przed	

nami	 powstał	 przerzedzony	 z	 krzewów	 tunel.	 Ciężkie	 karabiny	
maszynowe	 przestały	 strzelać	 -	 znak,	 że	 zużyły	 całą	 amunicję.	
Czerwona	rakieta	dowódcy	poszła	w	górę	i	z	setek	gardeł	wyrwał	się	
potężny	 okrzyk:	 „Hurra!”.	 Uderzyliśmy	 jak	 piorun	 z	 jasnego	 nieba.	
Śmiem	 twierdzić,	 że	 takiego	 ataku	 nie	widziały	 i	 nie	 zobaczą	 nigdy	
więcej	 żadne	 inne,	 aniżeli	 nasze	 -	 uczestników	 tej	 bitwy	 -	 oczy.	 To	
był	 atak	 9.	 spieszonego	 Pułku	 Strzelców	 Konnych	Armii	 Krajowej,	
godny	 pędzla	 drugiego	 Wojciecha	 Kossaka	 lub	 innego	 batalisty. 
A	 okrzyk	 „Hurra!”	 trwał	 nieprzerwanie.	 Okazało	 się,	 że	 matnia	
niemiecka	składała	się	z	trzech	rzutów.	Pierwszy	rzut	skosił	nasz	ogień.	
Drugi	 rzut	 został	 poważnie	 ogniem	 tym	wyszczerbiony.	Dopadliśmy	
do	niego.	Ten	rzut	roznieśliśmy	w	biegu.	Doszło	tu	i	tam	do	walki	na	
granaty.	Wymieszały	się	w	lesie	strony.	Niemcy	uciekali,	rzucając	broń,	
hełmy,	zdejmowali	mundury	krępujące	ich	ruchy,	uciekali	w	koszulach.	
Jeńców	 nie	 brano	 i	 nic	 nie	 pomógł	 krzyk	 klęczących:	 „Panowie	 nie	
bijcie,	ja	Polak	z	Łodzi”.	Ludzie	zapomnieli	o	swoim	człowieczeństwie.	
Las	Osowe	Grądy	w	naszych	rękach,	ale	przy	próbach	wyjścia	z	niego	w	
kierunku	naszego	obozu	przyjęci	zostaliśmy	zorganizowanym	ogniem	
trzeciego	 niemieckiego	 rzutu.	 6.	 szwadron	 ostrzelany	 został	 silnym	
ogniem	broni	maszynowej.	Ukryliśmy	się	za	dużymi	kępami	ziemi,	za	
małymi	brzózkami.	Ogień	niemiecki	wzmagał	się,	pociski	przelatywały	
nad	 naszymi	 głowami	 bardzo	 blisko.	Towarzyszył	 im	 nie	 gwizd,	 ale	
suchy	trzask	-	jak	z	bicza.	Nie	mogłem	doliczyć	się	w	szwadronie	kilku	
żołnierzy,	nie	było	wśród	nas	dowódcy	 szwadronu.	Na	 lewo	 i	prawo	
od	nas	nikogo	nie	było.	Dzień	miał	się	ku	końcowi.	Wysłałem	gońca	
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na	 poszukiwanie	 dowódcy	 pułku	 z	 ustnym	meldunkiem	 o	 położeniu	
szwadronu	i	prośbą	o	decyzję.	Po	około	godzinie	powrócił.	Dowódca	
polecił	 przerwać	 dalszą	 walkę	 i	 cofać	 się	 w	 kierunku,	 skąd	 ruszyło	
natarcie.	 Być	 może	 przemyślał	 dalszy	 plan	 działania	 uznając,	 że	
zamiar	przebicia	się	do	obozu	stał	się	nieaktualny.	Oderwaliśmy	się	od	
przeciwnika	skokami	do	tyłu.	Słońce	już	zaszło,	gdy	podchodziłem	do	
stanowiska	dowodzenia	pułku.	W	tym	momencie	poczułem	bardzo	silne	
uderzenie	w	prawą	rękę	tak,	jak	gdyby	ktoś	uderzył	mnie	w	nią	grubym	
kijem.	Nie	czułem	bólu,	tylko	ręka	mi	zdrętwiała,	pistolet	wypadł	z	dłoni	
i	trysnęła	z	ręki	fontanna	krwi,	obficie	zalewając	moją	prawą	kieszeń	
(górną)	 munduru,	 a	 w	 niej	 obrazek	 przedstawiający	 Chrystusa.	 Nie	
wiem,	jak	to	się	stało,	ale	przy	mnie	znalazła	się	Stanisława	Skrodzka	
ze	 środkami	 opatrunkowymi.	 Opatrzyła	 mi	 ranę,	 z	 ręcznika	 zrobiła	
temblak	i	dała	mi	kilka	czerwonych	pastylek	antyzakażeniowych,	które	
posiadał	przy	sobie	każdy	żołnierz	niemiecki.	Następnie	wskazała	mi	
miejsce,	gdzie	znajduje	się	dowódca	pułku.	Nie	wszędzie	ucichła	walka,	
na	prawym	skrzydle	natarcia	słychać	było	jeszcze	ogień.	Od	czasu	do	
czasu	gwizdały	kule.	Podszedłem	do	dowódcy	pułku.	„Grom”	leżał	na	
ziemi,	obok	stał	Warzyński,	Walczak	i	jeszcze	kilka	osób,	ale	ich	nawet	
nie	pamiętam.	„Strzała”,	jesteście	ranni?	Meldujcie,	co	słychać	-	zwrócił	
się	do	mnie	i	chciał	powstać.	Uniósł	się	na	rękach	i	padł,	wypowiadając	
tylko	te	słowa	„O	Jezu”.	Więcej	już	nie	podniósł	się.	Niemiecka	kula	
trafiła	go	w	okolicę	serca.	Tak	zginął	dowódca	9	psk	AK	rtm.	Wiktor	
Konopko	ps.	„Grom”	-	odważny	i	rozważny,	urodzony	żołnierz,	który	
padł	na	polu	walki	po	zwycięskiej	bitwie	pułku	z	przeważającymi	siłami	
nieprzyjaciela.	Około	godziny	 trwało	 ściąganie	 szwadronów	w	 jedno	
wyznaczone	 miejsce.	 Ppor.	 Warzyński,	 pierwszy	 zastępca	 dowódcy	
pułku,	 zwrócił	 się	 do	 dowódcy	 5.	 szwadronu	 st.	wachm.	Aleksandra	
Walczaka	 z	 następującymi	 słowami:	 „Panie	 wachmistrzu,	 jest	 pan	
doświadczonym	żołnierzem,	proszę	przejąć	dowództwo	pułkiem,	ja	nie	
czuję	się	na	siłach,	aby	to	czynić”.	Byłem	świadkiem	tego	aktu.	Krótka	
narada	dowódców.	Padają	słowa	Walczaka:	„Słuchać	moich	rozkazów,	
przebijamy	 się	 przez	 front	 na	 drugą	 stronę	 Biebrzy,	 innego	 wyjścia	
nie	 ma”.	 Nowy	 dowódca	 ustala	 z	 mapy,	 przy	 świetle	 małej	 latarki	
elektrycznej	trasę	marszu,	konsultuje	ją	z	„miejscowymi”	partyzantami,	
z	ludźmi	z	mojego	szwadronu.	Na	pytanie	-	kto	na	ochotnika	podejmuje	
się	 być	 przewodnikiem	 pułku	 -	 zgłasza	 się	 jako	 pierwszy	 z	 mojego	
plutonu	 Aleksander	 Kumkowski	 ps.	 „Cichy”.	 Dowódca	 wyznacza	
silny	poddział,	który	będzie	szedł	w	szpicy	pułku.	Na	dowódcę	szpicy	
wyznacza	plut.	Stefana	Mioduszewskiego	ps.	„Miód”.	Zgłasza	się	wielu	
ochotników	 do	 tej	 szpicy.	 Jest	 rozkaz	 przekazać	 do	 szpicy	 amunicję	
i	 granaty	 pozostałe	 po	walce,	 zatrzymując	 przy	 sobie	 tylko	 znikomą	
ilość.	Szpica	ma	torować	nam	drogę	przez	front.	Formuje	się	kolumna	
marszowa.	 Jest	 pełny	 zmrok.	W	środku	kolumny	 ranni,	 którzy	mogą	
iść	o	własnych	siłach,	na	końcu	niosą	żołnierze	jęczącego	cicho	ppor.	
Piotra	Bieniewskiego,	który	chwilami	traci	przytomność.	Rana	głowy	
jest	ciężka.

6.	szwadron	zamyka	ogon	kolumny.	Niemcy	nie	atakują	nas,	ale	na	
łąkach	pod	 rzeką	Ełk	podpalili	 stogi,	które	krwawo	płoną.	Pomiędzy	
stogami	podpalili	świece	fosforowe,	od	czasu	do	czasu	rwą	się	w	niebo	
ich	białe	rakiety.	Na	łąkach	widno	jak	w	biały	dzień.

Idziemy	 skrajem	 lasu	 jak	 wilki	 nocą,	 wzdłuż	 Kanału	
Woźnawiejskiego,	 w	 kierunku	 rzeki	 Ełk,	 którą	 swobodnie	
przekraczamy,	 ponieważ	 dno	 jest	 twarde	 i	 znaleziono	 tu	 bród.	Dalej	
idziemy	 łąkami	 pomiędzy	 rzeką,	 a	 niemiecką	 obroną	 rozbudowaną 
w	 oparciu	 o	 górę	 Wysokie	 Grądy,	 Górę	 Lipa,	 Górę	
Stryczkowo,	 i	 dalej	 na	 południowy	 wschód.	 Na	 łąkach	
rozmieszczone	 są	 placówki	 niemieckie,	 pola	 minowe,	 zasieki 
z	drutu	kolczastego.	Trawa	na	łąkach	wykoszona	była	długimi	pasami,	
wzdłuż	 których	 Niemcy	 prowadzili	 ogień	 z	 ckm,	 oświetlając	 teren	
rakietami.	Szliśmy	tak,	aby	nie	wchodzić	na	pasy	ogniowe,	a	więc	po	
wysokiej	 trawie,	w	którą	 padaliśmy,	 zanim	 rakiety	 zaczęły	 oświetlać	
teren.	 Pluton	 Mioduszewskiego	 natknął	 się	 niespodziewanie	 na	
niemiecką	placówkę.	Brzmi	jeszcze	dziś	w	moich	uszach	głos	jednego	
z	 niemieckich	 żołnierzy,	 który	 zauważył	 zbliżające	 się	 postacie:	

„Partizanen,	 Banditen”.	 Wybuchy	 granatów,	 serie	 z	 automatów	 i	
placówka	zlikwidowana.	Zbrojmistrz	pułku	wachm.	Koniecko	zawsze	
był	w	pierwszej	linii	i	zawsze	nosił	przy	sobie	niektóre	swoje	narzędzia.	
Teraz	też	był	z	plut.	Mioduszewskim.	Biegnąc,	zaczepił	nogą	o	przewody	
telefoniczne	leżące	na	ziemi.	Chwycił	 je	w	garść	i	przeciął	nożycami	
do	cięcia	blachy.	Następnie	ciął	dalej,	zabierając	i	rozrzucając	wycięte	
przewody.	 Jak	 za	 dotknięciem	 różdżki	 ucichły	 karabiny	 maszynowe	
innych	placówek	niemieckich,	 a	 nawet	 nie	 rwały	 się	 rakiety,	 bali	 się	
ujawnić	swoje	stanowiska.	Łączność	niemiecka	została	sparaliżowana.	
Idziemy	 szybko	 dalej,	 wpadamy	w	 zasieki	 z	 drutu	 kolczastego,	 tzw.	
Potykacze.	 Niektórzy	 wpadli	 na	 miny,	 które	 sycząc,	 podskakują	 w	
górę	 i	 rwą	 się;	 to	 są	 tzw.	 skaczące	miny,	 nazywane	 przez	Niemców	
„Sprengmine”.	Są	ranni	i	zabici.	Znów	niemieckie	rakiety	i	ogień	ckm-
ów	z	pociskami	świetlnymi,	ale	już	gdzieś	z	tyłu.	Błyska	mi	myśl,	że	
skoro	Niemcy	strzelają	z	tyłu,	to	znaczy,	że	przed	nami	nie	ma	żołnierzy	
niemieckich,	że	 jesteśmy	na	ziemi	niczyjej,	a	więc	szybciej	na	drugą	
stronę...	Widnieje,	 gdy	 zbliżamy	 się	 do	 rzeki	Ełk.	Za	 rzeką	 zbawczy	
las	koło	Wrocenia,	ale	ta	wieś	jest	za	Biebrzą.	Przeprawiamy	się	przez	
rzekę	Ełk,	która	w	tym	miejscu	ma	szerokość	około	20	m.	Kto	nie	umie	
pływać,	 tego	 holują	 na	 plecach	 koledzy.	 Część,	 a	 szczególnie	 ranni,	
przeprawiają	się	łodzią,	którą	znalazł	w	szuwarach	plut.	Szymanowski	
Antoni	 ps.	 „Pudełko”.	W	 czasie	 tej	 przeprawy	 odchodzi	w	 szuwary,	
na	 lewo	 od	 nas,	 por.	 „Jaworski”.	 Po	 chwili	 od	 tej	 strony	 pada	 strzał	
z	pistoletu.	Walczak	idzie	w	miejsce	strzału,	powraca	 i	mówi	–	„Por.	
Jaworski	 popełnił	 samobójstwo”.	 Jeszcze	 dziś	 zastanawiam	 się,	 co	
było	przyczyną,	że	por.	„Jaworski”	popełnił	samobójstwo.	Doszedł	do	
przeprawy	o	własnych	siłach,	w	czasie	przebijania	się	przez	front	był	
lekko	ranny,	a	więc	dlaczego	targnął	się	na	swoje	życie?	Pozostaje	jedyna	
odpowiedź:	w	sierpniu	zmobilizował	oddział	NSZ	w	sile	około	50-ciu	
ludzi,	rankiem	9	września	stwierdził	na	przeprawie,	że	z	jego	oddziału	
nikogo	nie	ma,	dowódca	 jest	na	przeprawie,	 a	 los	 jego	podwładnych	
jest	mu	nieznany.	Tego	psychicznego	obciążenia	nie	wytrzymał.	Tylko	
tak	 tłumaczę	 jego	 samobójstwo.	 Około	 8.00	 przeprawa	 zakończona.	
W	rejonie,	w	którym	wczoraj	walczyliśmy,	słychać	strzały,	to	Niemcy	
niszczą	 tych	 partyzantów,	 którzy	 nie	 zdecydowali	 się	 przebijać	 się	
przez	front	i	pozostali	na	miejscu,	sądząc,	że	ocaleją.

	 Obliczamy	straty.	Są	znaczne.	Z	dowódców	szwadronów	zginął	
w	walce	dowódca	1.	szwadronu	–	st.	sierż.	Jan	Kowalski,	ciężko	ranny	
jest	dowódca	2.	 szwadronu	ppor.	Piotr	Bieniewski.	Brak	 jest	danych,	
co	 się	 stało	 z	 kwatermistrzem	 pułku	 st.	 sierż.	 Józefem	Dąbrowskim,	
dowódcą	6.	szwadronu	Andrzejem	Sobolewskim,	st.	sierż.	Władysławem	
Świackim.	Zginął	lekarz	-	pułkownik	radziecki	i	jego	sanitariuszka,	padli 
w	 walce	 dwaj	 Ślązacy	 z	 rejonu	 Katowic,	 trzej	 spadochroniarze	
radzieccy.	Artyleria	niemiecka	rozpoczęła	ostrzeliwanie	lasu,	w	którym	
odpoczywaliśmy,	ale	pociski	padały	daleko	od	nas.	Wkrótce	niemieckie	
działa	 zamilkły.	 Siedząc	 na	 ziemi,	 żułem	 twardą	 skórkę	 z	 kawałka	
wędzonego	boczku.	Dzielimy	się	między	sobą	resztkami	chleba.

(…)	Najpilniejsze	było	przekroczenie	rzeki	Biebrzy,	w	związku	z	
czym	st.	wachm.	Walczak	zwrócił	 się	do	dowódcy	 radzieckiej	 grupy	
„Sołowiej	 5”,	 by	 nawiązał	 kontakt	 z	 wojskami	 radzieckimi,	 w	 celu	
ustalenia	miejsca,	czasu	 i	sposobu	przeprawy	9.	psk	AK	przez	rzekę.	
Lejtnant	 Daniło	 zdecydowanie	 odmówił,	 motywując	 to	 tym,	 że	 nie	
ma	 żadnych	 dokumentów,	 iż	 jest	 oficerem	 radzieckim	 i	 dowódcą	
grupy	dywersyjno-rozpoznawczej,	w	związku	z	czym	może	być	nawet	
poczytany	za	zdrajcę	i	zanim	prawda	zostanie	wyjaśniona	może	nawet	
zostać	rozstrzelany	(przed	walką	w	dniu	8	września	w	grupie	„Sołowiej	
5”	 zniszczona	 została	 radiostacja,	 szyfry	 i	 osobiste	 dokumenty	 tej	
grupy).	 Na	 ochotnika	 zgłosiła	 się	 Stanisława	 Skrodzka.	 Przepłynęła	
rzekę,	mając	na	kiju	białą	 chusteczkę.	Dotarła	do	wsi	Wroceń,	gdzie	
nawiązała	kontakt	z	dowództwem	radzieckim.	Około	11.00	powróciła	
do	 pułku	 po	 uzgodnieniu	 miejsca,	 czasu	 i	 środków	 przeprawy.	
Małymi	grupami,	z	dużymi	przerwami,	podchodziliśmy	do	przeprawy	
pontonowej	 w	 wyznaczonym	 rejonie.	 Około	 13.00	 przeprawa	 pułku	
została	zakończona.
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RAJGRÓD I JEGO MIESZKAŃCY W STAREJ FOTOGRAFII
Placówka Okoniówek Straży Granicznej
 Mocą Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 23 XII 1927 r. „O Straży Granicznej” zorganizowano (na wzór poli-
cyjny) Straż Graniczną, która ochraniać miała pod względem polityczno-wojskowym, celnym i sanitarnym część polskiej 
granicy z Niemcami w rejonie Prus Wschodnich, granicę z Wolnym Miastem Gdańskiem, morską, z Niemcami na zacho-
dzie oraz z Czechosłowacją i częściowo z Rumunią na południu. Od dnia 15 lipca 1939 r. teren działania SG obejmował 
też granicę polsko-łotewską. Rozporządzenie prezydenta RP, Ignacego Mościckiego, z dnia 22 III 1928 r. o powołaniu w 
miejsce Straży Celnej - Straży Granicznej fi nalizowało ostatecznie powstanie nowej formacji, która nieprzerwanie pełniła 
odtąd służbę w ochronie granic Rzeczpospolitej do wybuchu II wojny światowej. Granicę wschodnią zabezpieczał Korpus 
Ochrony Pogranicza.

 Straż Graniczna stanowiła jednolitą, zorganizowaną na 
zasadach obowiązujących w wojsku formację, podległą 
Ministrowi Skarbu. W zakresie ochrony celnej była or-
ganem wykonawczym władz skarbowych, w zakresie zaś 
ochrony granic państwa - organem wykonawczym władz 
administracji ogólnej. 
Do zadań SG należało: 
- niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy 
i przemytu towarów, 
- zapobieganie naruszaniu granicy państwowej i strzeże-
nie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych, 
- śledzenie i ujawnianie naruszeń obowiązujących przepi-
sów o granicach państwa, 
- dokonywanie kontroli paszportowej na punktach przej-
ściowych, 
- wykonywanie innych zarządzeń władz administracji 
ogólnej wynikających z ustaw o granicach państwa.

 Na czele SG stał komendant główny, powoływany przez Prezydenta RP, zaś inspektoraty okręgowe, dzieliły się na 
inspektoraty graniczne, komisariaty i placówki.
 Komisariatowi Rajgród SG podlegały początkowo 3 placówki: Skrodzkie, Okoniówek i Popowo (od 1939 r. pla-
cówka Młynek, którą komisyjnie przekazano 29 I 1939 r. z Komisariatu Janówka ). Komisariat Rajgród Podlegał Inspek-
toratowi Granicznemu Suwałki, a ten Inspektoratowi Okręgowemu Mazowieckiemu.
 Granica państwowa z Niemcami, podlegająca dozorowi rajgrodzkich placówek SG, przebiegała od pogranicznych 
pól wsi Karwowo, Przestrzele, Skrodzkie, Tworki. Dalej biegła przez środek Jeziora Rajgrodzkiego; częścią zatoki połu-
dniowej (wyspa Sacin była po polskiej stronie), przez zbiornik główny i częścią jeziora Przepiórka (za polami Podliszewa 
“wchodziła” na ląd). Dalej biegła przygranicznymi polami Popowa w kierunku Młynka.
 Placówka Okoniówek, położona w lesie na wyniesieniu cypla zwanego Kobyla Szyja, w miejscu łączenia się 
zbiornika głównego z zatoką południową miała za zadanie dozorowanie granicy wodnej na jeziorze. Tutejsi strażnicy 
mieli do dyspozycji łódź motorową. Ze względu na rybne jezioro, gościli tu nawet komendanci główni SG - Jur-Gorze-
chowski i Czuma. W 1937 r. komendantem jej został plut. 
Aleksander Godlewski, pochodzący z Warszawy. Ożenił 
się z rajgrodzianką, Apolonią Perkowską (miejscowe pan-
ny chętnie wydawały się za funkcjonariuszy SG). Podlega-
li mu: kpr. Władysław Długołęski, kpr. Mieczysław Buca i 
kpr. Sienkiewicz. Na pierwszej fotografi i, z przekazanych 
nam do wykorzystania przez c. A. Godlewskiego, p. Alicję 
Staroń, najprawdopodobniej możemy dostrzec wyżej wy-
mienionych.
Druga fotografi a przedstawia strażników granicznych z 
Okoniówka (pierwszy z lewej plut. Godlewski). Obie wy-
konano w 1938 r.
 Dziękujemy za przekazanie nam do publikacji 
zdjęć. Prosimy o udostępnianie kolejnych, które znajdują 
się w naszych familijnych albumach. Poprzez ich publika-
cję, ocalmy od zapomnienia perełki naszej lokalnej prze-
szłości.

Janusz Sobolewski
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