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Sesja Rady Miejskiej

W dniu 23 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego odbyły się obrady XI sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.
Poprzedzone zostały zebraniem wspólnym stałych komisji. W sesji
udział wzięło 14 radnych. Obrady prowadził przewodniczący RM Marek Bućko, który na wstępie powitał radnych, Burmistrza  Rajgrodu,
sekretarza, skarbnika, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego,
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego, inspektora
nadzoru Nadleśnictwa Rajgród, kierowników i dyrektorów instytucji i
zakładów gminy oraz sołtysów.

Sprawozdanie Burmistrza Rajgrodu

Burmistrz Ireneusz Gliniecki przedstawił zebranym
informację o wydanych zarządzeniach i swej aktywności poza miejscem
urzędowania od czasu ostatniej sesji, tj. od 30 sierpnia do dnia sesji
obecnej.
- 1 września 2019 r. uczestniczył w dożynkach parafialnych w
Rydzewie. Podkreślił, że miał zaszczyt po raz  pierwszy uczestniczyć w
takiej uroczystości w tej parafii. Podziękował za zaproszenie i za godną
organizację dożynek, co niewątpliwie było zasługą nowego proboszcza,
ks. Krzysztofa Karbowskiego, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń
Wiejskich, strażaków, społeczności szkolnej i radnej - Magdaleny
Gryczan.
- 2 września Burmistrz Rajgrodu uczestniczył w uroczystym
rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie.
- 8 września burmistrz I. Gliniecki wziął aktywny udział w
diecezjalnych dożynkach, jakie miały miejsce na majdanie Zamkowej
Góry w Rajgrodzie. Podkreślił perfekcyjną organizację uroczystości.
Podziękował ks. proboszczowi Hieronimowi Mojżukowi za przyjęcie,
jako współorganizatora, naszej gminy. Podziękował szczególnie
wszystkim gminnym służbom, zaangażowanym w przygotowaniu i
samej uroczystości. Podkreślił duży wkład kół gospodyń wiejskich w
przygotowaniu i poczęstowaniu gości regionalnymi potrawami.
- 12 września uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Wilna, jaki
zorganizowała Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza SuwalskoAugustowskiego. Zwiedzono duże gospodarstwa rybackie w okolicach
Wilna, zapoznano się z ich funkcjonowaniem, problemami i sukcesami,
z ich profilem działania. Podczas spotkania okazało się, że są one
zarządzane przez Polaków, mieszkających od pokoleń na Litwie.
Ciekawostką jest fakt zakazu przemysłowego odławiania wszelkich
gatunków ryb w jeziorach, poza sielawą i węgorzem.
- 13 września wspólnie z radną Ewą Cebelińską burmistrz I. Gliniecki
uczestniczył w spotkaniu z Wicestarostą Powiatu Grajewskiego i
dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Dzięki temu spotkaniu w
Grajewie i kolejnych w Rajgrodzie, na ul. Żabiej, uzgodniono wycięcia
zakrzaczeń nad Jeziorem Rajgrodzkim, wzdłuż ulic będących drogami
powiatowymi.
- 15 września przed siedzibą rajgrodzkiej OSP miało miejsce uroczyste
przekazanie i poświęcenie nowego samochodu strażackiego. W
uroczystości udział wziął wiceminister Jarosław Zieliński i generałowie
pożarnictwa. Burmistrz Rajgrodu podziękował radnemu Pawłowi
Chylińskiemu i jego żonie - Żanecie za zorganizowanie druhów na
uroczystości.
- 16 września Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki i skarbnik
Joanna Andruk wzięli udział w podpisaniu umowy dofinansowania

Wystąpienie burmistrza I. Glinieckiego

projektu „Ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych poprzez
zagospodarowanie brzegów Jeziora Rajgrodzkiego i terenów
przyległych”. Podpisanie miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim
w Białymstoku. Samorząd wojewódzki reprezentowali: marszałek
Artur Kosiński, wicemarszałek Marek Olbryś,   a także obecni byli:
poseł Kazimierz Gwiazdowski, starosta Waldemar Remfeld. Ponadto
burmistrz podziękował radnemu Jackowi Piorunkowi, którego wkład
pracy w dopracowaniu projektu i pozyskaniu dofinansowania był
przeogromny.
- 19 września miało miejsce spotkanie z przedstawicielami spółki
zarządzającej ośrodkiem „Knieja’. Przedstawiono projekt rozwoju tego
bardzo znanego w przeszłości ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego
nad Jeziorem Rajgrodzkim.
-   Burmistrz Rajgrodu zauważył, że w 2015 r. poprzednia spółka,
zarządzająca ośrodkiem, przedstawiła równie interesujący projekt
zagospodarowania tegoż ośrodka i nic z tego nie wynikło. Jak powiedział
„bądźmy dobrej myśli, by wspaniała koncepcja zagospodarowania
doczekała się realizacji”.
- 24 września uczestniczył w zebraniu wspólnym przedstawicieli
ochotniczych straży pożarnych z naszej gminy i rad sołeckich. Jak
podkreślił, bardzo ceni takie spotkania.
- 25 września burmistrz I. Gliniecki spotkał się z zast. komendanta ds.
inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Omówiono
szczegóły inwestycji, jaka jest w zaawansowanym przygotowaniu. W
przyszłym roku powstanie w Rajgrodzie nowy i nowoczesny obiekt
posterunku Policji. Jak zaznaczył Burmistrz Rajgrodu, było to owocne
spotkanie z jego byłym szefem, Sławomirem Wilczewskim.
- 26 września wziął udział w zebraniu Zarządu Lokalnej Grupy
Działania „Biebrzański dar natury’ w Wojewodzinie. Tego samego
dnia Burmistrz Rajgrodu uczestniczył w Narodowym Czytaniu, jakie
miało miejsce w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie. Podziękował
dyrektorom: Annie Arciszewskiej (Biblioteka Publiczna) i Andrzejowi
Graczewskiemu (Zespół Szkolno-Przedszkolny) za wkład pracy
wniesiony w organizację tak cennego przedsięwzięcia.
- 5 października uczestniczył w Nocy Bibliotek, imprezie
zorganizowanej przez dyr. Annę Arciszewską z Biblioteki Publicznej.
Podkreślił duże zaangażowanie rodziców w dobrze przeprowadzonej
imprezie. Wieczorem wziął udział w Święcie Ziemniaka w Rydzewie.
- 6 października wspólnie z pp. Danutą i Krzysztofem Mroziewskimi
wziął udział w podsumowaniu konkursu na najlepiej zachowany zabytek
architektury drewnianej, jakie miało miejsce w Muzeum Rolnictwa w
Ciechanowcu.
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- Burmistrz Rajgrodu uczestniczył w tegorocznych uroczystościach
z okazji Święta Edukacji Narodowej, jakie miały miejsce w Szkole
Podstawowej w Rydzewie i w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie.
Pogratulował dyrektorom i kadrze pedagogicznej oraz innym
pracownikom szkoły za zorganizowanie tych uroczystości.
- 17 października wziął udział w spotkaniu roboczym Spółki BIOM

Zdaniem sekretarza P. Milewskiego i stanowiska Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji , które odczytał przewodniczący - radny
Jarosław Matysiewicz, petycja radcy prawnego jest bezzasadna.
Gmina posiada wystarczające zabezpieczenia ustawowe, aby zarządzać
konfliktem interesów, zarówno w odniesieniu do Burmistrza, radnych i
pracowników UM.

Sprawy różne

Omawiając wyniki wyborów parlamentar4nych w naszej
gminie, sekretarz P. Milewski stwierdził, że frekwencja w stosunku
do wyborów poprzednich była znacznie wyższa i wyniosła 45,52%.
Na 4253 osoby uprawnione do głosowania, do wyborów tegorocznych
poszło 1936 mieszkańców naszej gminy.
(Szerzej na tematy wyborcze w odrębnym artykule).
Burmistrz Rajgrodu poinformował zebranych, że Rajgrodzkie
Stowarzyszenie Rowerowe otrzymało I nagrodę w tegorocznej
edycji Społecznej Inicjatywy Roku, organizowanej przez Wojewodę
Podlaskiego. Pogratulował członkom stowarzyszenia i na ręce prezesa
Krzysztofa Mroziewskiego wręczył okolicznościowy grawerton. Prezes
Prezes K. Mroziewski i burmistrz I. Gliniecki

(odpowiedzialnej za zagospodarowanie odpadów stałych w regionie).
Zwrócił uwagę na to, że od nowego roku kalendarzowego przyjmowanie
śmieci na wysypiska wzrośnie o nawet 30%. Natomiast wspólnie z
Panią Skarbnik pracuje intensywnie nad tym, aby wzrost cen za śmieci
gminne wywożone na wysypisko w Koszarówce, nie spowodował
wzrostu opłat mieszkańców gminy za odstarczane śmieci.
- 18 października burmistrz I. Gliniecki nie mógł uczestniczyć w
uroczystościach 40-lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza
rajgrodzkiej szkole, ale podziękował wszystkim, zwłaszcza dyrektorowi
A. Graczewskiemu, za perfekcyjne przygotowanie i przebieg jubileuszu.
Jak podkreślił Burmistrz Rajgrodu, zmierza do końca
instalacja solarów i fotovoltaiki w gminie. Niestety, jest ponad
sześćdziesięciodniowe opóźnienie, co skutkuje karami umownymi,
które zapłaci wykonawca.
- Trwają prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków.
Tu są pewne problemy związane z wycofaniem się z projektu kilku
gospodarstw. Na początku miało zostać zainstalowanych 71 oczyszczali,
obecnie zaś 65. Każda zmiana wymaga aneksowania umowy z
Urzędem Marszałkowskim. Burmistrz zaapelował o poważne podejście
do tematu i nie przysparzanie dalszych problemów. Oba projekty są w
dużym zakresie finansowym realizowane z dotacji.
Trwają prace przy budowie dróg w Łazarzach, Bukowie i
Orzechówce. Wszystkie w ramach programu budowy dróg lokalnych
(droga w Łazarzach - wspólnie z powiatem).

Podjęcie uchwał

Przewodniczący M. Bućko przedstawiał radnym projekty
uchwał, które uzyskały pozytywną opinię zebrania wspólnego stałych
komisji Rady Miejskiej. Wszystkie zostały pozytywnie przegłosowane,
a były to uchwały w sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy Rajgród na 2019 r.
2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy…
Obie powyższe uchwały omówiła skarbnik Joanna Andruk.
3. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi grajewskiemu.
Jak poinformował zebranych sekretarz Piotr Milewski, nieco
ponad 200 tys. zł dofinansowania powiatowi wynika z umownego
finansowania inwestycji drogowych w gminie, które są drogami
powiatowymi. Dofinansowanie dotyczy wykonania budowy drogi
i chodnika w Łazarzach (50% pochodzi z Funduszu Budowy Dróg
Lokalnych, a po 25% z powiatu i z budżetu gminy).
4. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ks. Józefa
Radwańskiego w Rajgrodzie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, radni podjęli
uchwałę o zakończeniu działalności Gimnazjum im. Ks. Józefa
Radwańskiego w Rajgrodzie z dniem 31 sierpnia 2019 r.
5. Nieuwzględnienia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego
Łakomego, reprezentującego Kancelarię Radcy Prawnego - Konrad
Cezary Łakomy.

Obrady XI sesji RM

K. Mroziewski przedstawił działalność stowarzyszenia. Podziękował
Burmistrzowi Rajgrodu, radnym Rady Miejskiej za wspieranie
działalności. Podkreślił, że dużym zainteresowaniem mieszkańców
gminy cieszy się coroczny Rodzinny Rajd Rowerowy. Zaprezentował
gadżety stowarzyszenia: kubek, koszulkę i maskotkę - pluszowego
łoszaka. Podziękował nadleśniczemu Nadleśnictwa Rajgród - Jackowi
Koniecznemu i pracownikom nadleśnictwa za udostępnianie terenów
leśnych na potrzeby rajdów.
Burmistrz I. Gliniecki powiedział, że należy tylko się cieszyć, że takie
inicjatywy są realizowane w naszej gminie. Przybliżył też zebranym
wybór łoszaka na maskotkę stowarzyszenia. Otóż pewnego razu,
pan Marcin Wielencej, podczas przemieszczania się rowerem na
grobli, prowadzącej od cypla do „Kniei”, spotkał młodego łosia.
Powstało niezwykłej urody zdjęcie, a potem łoszak stał się symbolem
stowarzyszenia.
Burmistrz Rajgrodu poinformował zebranych, że pp.
Danuta i Krzysztof Mroziewscy zostali laureatami tegorocznej edycji
„Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa
Drewnianego w Województwie Podlaskim. Wręczył Krzysztofowi
Mroziewskiemu pamiątkowy  grawerton.
(szerzej na ten temat w odrębnym artykule)
Radny Mirosław Wierzbicki zwrócił uwagę na to, że
podczas diecezjalnych dożynek były problemy z zabezpieczeniem
energetycznym, korzystających w tym czasie wystawców i grup
promocyjnych. Zaapelował, aby estrada na Zamkowej Górze została
wyposażona w przyłącze energetyczne większej mocy.
Dyr. Marek Kostrzewski z rajgrodzkiego ZGKiM  
powiedział, że problemy pojawiły się po włączeniu jednoczesnym kilku
szybkowarów dużej mocy. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy,
a nigdy nie zdarzyła się przy okazji Dni Rajgrodu. Diecezjalne dożynki
mamy raz na kilkanaście lat, a przyłącze energetyczne ma wystarczającą
moc na organizację corocznej największej naszej imprezy, jaką są Dni
Rajgrodu.
Tekst: Janusz Sobolewski
Zdjęcia: Natalia Pogorzelska
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WYNIKI wyborów parlamentarnych 2019
(ogólnopolskie, w woj. podlaskim, w gminie Rajgród)
W niedzielnych wyborach parlamentarnych, 13 października
2019 r.,  wzięło udział 18 678 457 osób, czyli 61,74% uprawnionych
do głosowania. Na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano
łącznie 18 470 710 ważnych głosów. Na Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość zagłosowało 8 051 935 osób, czyli 43,59% wyborców.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
zdobył 5 060 355 głosów czyli 27,40% poparcia. Na kandydatów
Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej głosowało
2 319 946 osób, co stanowi 12,56% wyborców. Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe poparło 1 578 523 wyborców, czyli 8,55%
głosujących. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
otrzymał 1 256 953 głosów, czyli 6,81% poparcia.
Podział mandatów w Sejmie:
KW PiS - 235,
KK KO PO .N IPL Zieloni - 134,
KW SLD - 49,
KW PSL - 30,
KW Konfederacja - 11,
Mniejszość niemiecka - 1.
Podział mandatów do Senatu:
PiS - 48,
KO PO - 43,
PSL - 3,
SLD - 2,
Komitety własne - 4.
frekwencja w woj. podlaskim wyniosła 56,97%.
Mandat posła na Sejm RP uzyskali:
PiS:
Dariusz Piątkowski (63878),
Jarosław Zieliński (40092),
Adam Andruszkiewicz (29829),
Lech Kołakowski (16138),
Kazimierz Gwiazdowski (14101),
Aleksandra Szczudło (12222),
Jacek Żalek (12141),
Mieczysław Baszko (11060);
KO PO:
Krzysztof Truskolaski (37273),
Robert Tyszkiewicz (17185),
Eugeniusz Czykwin (14083);
Konfederacja:
Robert Winnicki (22639);
SLD:
Paweł Krutul (13445);
PSL:
Stefan Krajewski (13439).
W gminie Rajgród uprawnionych do głosowania było 4253
osoby; głosowało 1938, 45,58%. Głosów ważnych oddano 1902.
Wyniki poszczególnych komitetów wyborczych w gminie:
PiS - 53,79% (1022 głosów),
KO PO - 17,63% (335)
PSL - 13,47% (256),
Konfederacja - 7,16% (136),
SLD - 6,42% (122).
W naszym okręgu do Senatu zwyciężył Marek Komorowski
(PiS), na którego oddano 111737 głosów, 58,7%; w gminie głosowało
na niego 1021 osób.
Wybory do Sejmu; wyniki procentowe w Polsce, woj. podlaskim, pow.
grajewskim i w gminie Rajgród
Komitet wyborczy
PiS
KO PO
PSL
SLD
Konfederacja

Kraj
43,59
27,4
8,55
12,56
6,81

Województwo
Powiat
Gmina
52,04
61,16
53,79
21,04
11,22
17,63
9,33
14,01
13,47
9,09
5,1
6,42
6,96
7,43
7,16
Zebrał: Stanisław Kossakowski

Najciekawszym momentem ostatniej sesji Rady
Miasta był dla mnie fragment   sprawozdania burmistrza, w
którym relacjonował swoje starania o pozyskanie funduszy na
instalacje fotowoltaiczne w naszej gminie. Pozyskiwanie   w
naszej gminie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) rozpoczął
jeszcze burmistrz Karpiński zapraszając Farmę Wiatrową i
realizując za unijne pieniądze instalowanie solarów, które
wielu mieszkańcom pozwalają przez większą część roku
bezobsługowo i bez kosztowo grzać wodę na domowy użytek.
Natomiast od roku 2015 wprowadzamy, dofinansowywane z
eurofunduszy, programy zakładania instalacji fotowoltaicznych.
Nowością, o której na ostatniej sesji mówił burmistrz Gliniecki,
jest możliwość pozyskiwania grantów, które pozwolą instalować
fotowoltaikę bez odprowadzania podatku VAT, co znacznie
obniży koszty jakie poniosą mieszkańcy inwestujący w tę
technologię. A zainwestować w to warto; kiedy jest pochmurnie
- kupujemy prąd z sieci elektrycznej, kiedy jest troszkę słońca
– mamy „swój” prąd za darmo, a kiedy słonko daje do wiwatu
– nadwyżki prądu sprzedajemy do sieci. Przećwiczenie przez
gminnych urzędników pozyskiwania grantów jest istotne nie
tylko ze względu na zakładanie instalacji fotowoltaicznych
w najbliższych latach. W nowym budżecie Unii Europejskiej
potężne środki przewidziano właśnie na OZE i trzeba dobrze
przygotować się do ich pozyskiwania, aby nie przeszły nam
koło nosa. A kiedy będziemy już znaczącym producentem
elektryczności, będziemy mogli zameldować prezydentowi
Andrzejowi Dudzie, że nie tylko wspieramy jego program
elektrycznych samochodów, ale go twórczo korygujemy.
Bowiem pan Prezydent w styczniu 2018 r. otworzył  w Pałacu
Prezydenckim konferencję pt. „Technologie przyszłości.
Elektromobilność”. W przemówieniu podkreślił, że jeżeli
przejdziemy na elektromobilność, będziemy w stanie
zapewnić czystsze powietrze. Następnie zaś przekonywał, że
elektromobilność dla naszego kraju jest bardzo ważna, bo ona
będzie opierać się na rodzimych zasobach energetycznych.
Odnośnie tych zasobów wypowiedział się w grudniu ub. roku
na międzynarodowym Szczycie Klimatycznym w Katowicach
oceniając, że wytarczy ich na 200 lat. (Nie wyjaśnił jednak,
po co w takim razie kupujemy węgiel, który Rosjanie kradną
Ukraińcom z Donbasu.) Tak więc pan Prezydent propaguje
inwestowanie w elektryczne samochody ( jego Kancelaria
ma ich już trzy:   Obok BMW i3 pojawił się Hyundai Ioniq
Electric z rocznika modelowego 2019r., a ściślej – trzy
egzemplarze koreańskiego elektryka.) ale nie zauważa, że nie
zanieczyszczając powietrza w Warszawie po której jeżdżą,
zanieczyszczają je na Śląsku, w Bełchatowie czy Ostrołęce,
gdzie węglowe elektrownie wytwarzają dla nich prąd. Natomiast
nasze rajgrodzkie elektrownie wiatrowe i słoneczne, w
połączeniu z innymi ekologicznie myślącymi gminami, pozwolą
ten prezydencki dylemat energetyczno-klimatyczny zmniejszać.
A nam radykalnie redukować rachunki za elektryczność.
Sołtys Wojciech
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W SZKOLE W RAJGRODZIE

V Obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 11 października 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie miały miejsce obchody V
Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.
Na uroczystość przybyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie, Szkoły Podstawowej w Rydzewie oraz
zaproszeni goście.
Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie

oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzewie przygotowali część
artystyczną. Występy zawierały nie tylko humorystyczne wierszyki i
scenki obrazujące szkolne życie, ale również poważne treści podkreślające istotną rolę edukacji i zawodu nauczyciela w życiu każdego
człowieka. Dzieci zaśpiewały również kilka piosenek dedykowanych
nauczycielom.

W dalszej części uroczystości dyrektor Andrzej Graczewski
i czworo nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie
oraz dyrektor Joanna Maszczyk i nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Rydzewie otrzymali Nagrody Burmistrza.
Dyrektorzy wręczyli nagrody nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Każdy
nagrodzony obdarowany został gromkimi brawami uczestników uroczystości oraz różą, wręczoną przez przedstawicieli władz samorządowych.
Życzenia z okazji święta edukacji złożył burmistrz Ireneusz Gliniecki, radny SWP Jacek Piorunek, przewodniczący RM
- Marek Bućko, radna Magdalena Gryczan –przewodnicząca Komisji ds. oświaty oraz Joanna Lipińska – przewodnicząca Rady
Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.

40. rocznica nadania imienia Henryka Sienkiewicza
UROCZYSTOŚĆ RAJGRODZKIEJ
SZKOŁY

Pierwsza połowa lat 70. XX wieku w Polsce
charakteryzowała się wieloma zmianami. Powstawały gminy, a
także małe województwa w liczbie 49, a co za tym - zmiany
administracyjne pociągały za sobą zmiany w wielu dziedzinach
życia, również w oświacie. 1 IV 1973 r. rajgrodzka szkoła stała

Wystąpienie dyrektora A. Graczewskiego

się Zbiorczą Szkołą Gminną w Rajgrodzie, do której oprócz
dzieci miejscowych dowożono uczniów z pobliskich wsi:
Czarnej Wsi, Woźnejwsi, Rybczyzny, Kuligów, Karczewa,
Orzechówki. Oczywiście - do rajgrodzkiej szkoły uczęszczały
dzieci z Wojdów i Tamy. Po reorganizacji liczba uczniów

Polonez w wykonaniu uczniów kl. III

rajgrodzkiej placówki osiągnęła 375. Między innymi powyższe
okoliczności spowodowały kapitalny remont i rozbudowę
budynku szkolnego. Wówczas to dobudowano nowe, parterowe
skrzydło, w którym umieszczono bibliotekę, stołówko-świetlicę
i kuchnię z zapleczem.
W czerwcu 1978 r. ówczesny dyrektor Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Rajgrodzie, Stanisław Milewski, wystąpił
z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży
o nadanie imienia rajgrodzkiej szkole - pisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza. Wystarczyła motywacja: dziadek
pisarza wiekopomnych dzieł mieszkał i pracował w pobliskiej
Woźnejwsi, jako nadleśniczy rajgrodzkich lasów, w swych
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powieściach Henryk Sienkiewicz kilka razy akcję umiejscowił
w okolicy Rajgrodu.
Łomżyński kurator oświaty, Stanisław Daniszewski, 19
października 1979 r. nadał Zbiorczej Szkole Gminnej w Rajgrodzie
imię Henryka Sienkiewicza. Doniosła uroczystość szkolna miała
miejsce 20 października 1979 r., na którą złożyły się: uroczysty
apel szkolny na dziedzińcu szkoły, nadanie imienia poprzez
odczytanie aktu nadania, wręczenie sztandaru ufundowanego

Nagrodę Nobla. Kontekst historyczny i znajomości początków
chrześcijaństwa wymagały ogromnego przygotowania i wiedzy,
jaką przed napisaniem dzieła musiał posiąść autor. To również
swoiste przedstawienie zmagania się dobra ze złem, czego
doświadczamy w każdej epoce dziejów ludzkich, również i
dzisiaj. Na koniec swego kazania, rajgrodzki proboszcz wskazał
na epilog „Quo vadis”, gdzie Henryk Sienkiewicz napisał
czytelnikom, że Neron (uosobienie zła) przeminął, a bazylika św.

Referat głosi J. Sobolewski

Uczniowie klas V-VIII podczas przedstawienia

przez Komitet Organizacyjny, odsłonięcie portretu pisarza na
górnym korytarzu skrzydła szkoły (namalowany przez Stefana
Olszewskiego z Grajewa), inscenizacje fragmentów dzieł pisarza
przez uczniów rajgrodzkiej placówki.
W dniu 18 października 2019 r., w piątek, w rajgrodzkiej

Piotra niezmiennie trwa w Rzymie na Watykanie. To przesłanie
do pedagogów i uczniów - wszelkie bezbożne i nowomodne
trendy światowe przeminą, a wartością stałą jest wiara w Boga.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w nowej
rajgrodzkiej szkole. Najpierw wprowadzono sztandar

Uczeń Jan Kaliszewski z chórem w utworze Quo vadis, Domine

Urszula Dylewska i Marcin Zieliński podczas występu

Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie,
miały miejsce jubileuszowe obchody nadania imienia patrona
szkoły. Najpierw społeczność szkolna, zaproszeni goście i
przedstawiciele rodziców spotkali się w rajgrodzkim sanktuarium
na okolicznościowym nabożeństwie. Mszy św. przewodniczył
rajgrodzki proboszcz i dziekan - ks. prałat Hieronim Mojżuk.
W kazaniu nawiązał do dzieł wielkiego pisarza, które w czasie
zaborów doskonale spełniły zadanie krzepienia polskich serc.
Przytoczył też własne „spotkanie” z sienkiewiczowską trylogią,
jakiego doznał będąc hospitalizowanym w wieku 11 lat. Zwrócił
też uwagę na „Quo vadis”, dzieło za które Sienkiewicz dostał

szkoły i odśpiewano cały hymn państwowy. Przybyłych na
uroczystość 40-lecia nadania imienia szkole powitał dyrektor
Andrzej Graczewski. Następnie red. Janusz Sobolewski w
skrócie podał kilka ważnych faktów z historii funkcjonowania
szkolnictwa podstawowego w Rajgrodzie. Dokumenty
kościelne potwierdzają, że już w 1721 r. przy parafii była szkoła.
Inwentarium z 1783 r. zawiera już dokładny opis rajgrodzkiej
parafialnej szkoły, w której za odpłatnością nauczał dyrektor
Franciszek Jorski. Uczyło się wówczas w niej zaledwie 26
uczniów, a ich postępy w nauce były zadowalające u jednych,
mierne u drugich i „nikczemne u trzecich”. Nauczanie trwało
od św. Michała (28 września) do św. Wojciecha (23 kwietnia).
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W tamtych czasach dzieci zatrudniano do lżejszych prac w
gospodarstwie rolnym. Podobnie w XIX wieku rajgrodzka
szkoła miała charakter przyparafialny, a uczyli w niej miejscowi
księża wikariusze. Dopiero pod koniec XIX wieku zaborca
rosyjski zorientował się, że księża w tak prowadzonych szkołach
są nośnikami i przekaźnikami polskości i wiary katolickiej.
Wprowadzono więc nauczanie rządowe, a naukę prowadzono w

Goście podczas oglądania wystawy Rajgrodzka szkoła dawniej i dziś

języku rosyjskim. Nauka taka mogła trwać nawet przez wiele
lat, ale uczniowie kończyli klasę wstępną i trzy lata zasadnicze
szkoły początkowej. Nauczał jeden nauczyciel, w jednej izbie
lekcyjnej, a pomagali mu zdolniejsi uczniowie. Już w trakcie
okupacji niemieckiej (podczas I wojny światowej) okupant
zezwolił na tworzenie szkół. We wrześniu 1918 r. kierownikiem
rajgrodzkiej szkoły został Jakub Nowicki, a od 1 grudnia tegoż
roku - Wincenty Budrewicz, który w Rajgrodzie był nauczycielem
od 1907 r. Bardzo duży wkład nauczycieli ludowych i księży
był w rozwoju konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej,
która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Kiedy trzeba było walczyć z nawałą bolszewicką 1920 r., również
nauczyciele zasilili oddziały odrodzonego Wojska Polskiego.
Prelegent w dalszej części swego wystąpienia
zwrócił uwagę na przedwojenną decyzję miejscowych władz
o pobudowaniu nowej, dużej szkoły w Rajgrodzie. Powstała
ona wysiłkiem miejscowego społeczeństwa, Straży Granicznej
i proboszcza ks. Józefa Radwańskiego. Pobudowana w latach
1937-1939, została poważnie zniszczona podczas okupacji
hitlerowskiej (1941-1945), kiedy to okupanci przeznaczyli ją
na magazyn zbożowy i warsztaty samochodowe. Podkreślił rolę
tajnego nauczania w czasie okupacji niemieckiej i przypomniał
nauczycieli, którzy wówczas nauczali w Rajgrodzie: Marię
Reginę Bagińską, Lucynę Fadrowską (Gałaszewską), Józefę
Kurpiewską, Jana Orzechowskiego…
Następnie uczniowie rajgrodzkiej szkoły wystąpili
wykonując kilka utworów, związanych z literaturą
sienkiewiczowską. Zaprezentowali też wiązankę scen z
dzieł Henryka Sienkiewicza. Zatańczyli również poloneza, a
mistrzowie tańca: Marcin Zieliński i Urszula Dylewska dali próbę
swych możliwości, prezentując fragmenty tańców klasycznych.
Wszystkim występującym nie pożałowano rzęsistych oklasków.

Reprezentując
Burmistrza
Rajgrodu,
zastępca
burmistrza - Piotr Milewski pogratulował szkole patrona i
dzisiejszej uroczystości. Życzył społeczności szkolnej samych
sukcesów a dyrektorowi szkoły wręczył okolicznościowy
grawerton.
W podobnym brzmieniu było   wystąpienie
przedstawicielki Starosty Powiatu Grajewskiego, która na
zakończenie przemówienia wręczyła dyrektorowi również
pamiątkowy grawerton.
Na zakończenie uroczystości, dyr. A. Graczewski
podziękował wszystkim za przybycie. Wyrazy podziękowania
złożył uczniom i ich nauczycielom, którzy dołożyli tak wiele
starania w   przygotowaniu okolicznościowych występów.
Szczególne podziękowanie złożył nauczycielowi języka
polskiego, Emilii Skowronek, która wykonała stałą wystawę
„Rajgrodzka szkoła - wczoraj i dziś”. Na siedmiu tablo
zaprezentowano szereg fotografii archiwalnych i współczesnych
wraz z opisami (obszerniejszymi w części historycznej). Koszt
wystawy pokryło Towarzystwo Miłośników Rajgrodu. Prezes
Jan Tarnacki i red. J. Sobolewski przekazali na ręce dyrektora
szkoły albumy „Osobliwości powiatu grajewskiego” i tomiki
poezji „Refleksy pomroczne” wszystkim pracownikom szkoły.
J.S.
Fot. Marcin Wielencej

W SZKOLE W RYDZEWIE
Spotkanie z
Panią Jadwigą Budną- ,,Sybiraczką’’

W dniu 25 października 2019 r. w Szkole
Podstawowej w Rydzewie mieliśmy zaszczyt gościć  
Panią Jadwigę Budną -,,Sybiraczkę” z Grajewa,
pochodzącą z Tajna. Pani Jadwiga w przejmujący
sposób opowiadała o jej wywózce - wówczas trzyletniej
dziewczynki oraz jej mamy w 1940 r. na Syberię w
pobliże miasta Abakan. Spotkanie rozpoczęliśmy od
krótkiego filmu dokumentalnego pt.,,Żywe opowieści
Sybiraków’’. Następnie słuchaliśmy w skupieniu jej

9 (338) PAŹDZIERNIK 2019
opowieści. Były chwile poważne, ale nie brakowało
też wesołych.
Nasi uczniowie zadawali wiele pytań do Pani
Jadwigi. Byli ciekawi tego, czy tam w Abakanie była
szkoła, szpital, apteka. W jaki sposób bawiła się z
innymi dziećmi. Czy obchodziła polskie święta., itd.
Pani Jadwiga   odpowiadała na wszystkie pytania w
bardzo wyczerpujący sposób.
Ta żywa lekcja historii przybliżyła realia,
z którymi musieli zmierzyć się wszyscy Ci, którzy
zmuszeni byli do opuszczenia swojego kraju i
pobytu w odległych zakątkach ,,nieludzkiej ziemi’’.
Spotkanie pozwoliło uczniom poszerzyć wiedzę
na temat najnowszej historii Polski i zachęciło do
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ZABYTKI ARCHITEKTURY WIEJSKIEJ
Podsumowanie XIV edycji konkursu
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Konkursie na Najlepiej
Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w
Województwie Podlaskim w 2019 roku odbyło się 6 października w
siedzibie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Podsumowanie konkursu w Ciechanowcu

Do konkursu zaproszono właścicieli i użytkowników budynków
drewnianych położonych na terenach wiejskich i miejskich województwa
podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców).

W tym roku Gmina Rajgród zgłosiła dwa drewniane budynki. Jeden
z nich- 100-letnia drewniana stodoła zajęła II miejsce. Nagrodzony
budynek to własność pp. Danuty i Krzysztofa Mroziewskich z
Okoniówka. Stodoła pochodzi z okresu międzywojennego. Pierwotnie
pokryta była gontem, który w latach 60. ubiegłego wieku został pokryty
eternitem. Bałki stodoły połączone są bezgwoździowo. Stodoła obita
jest deskami za pomocą kutych, kwadratowych gwoździ. Stodoła
umocowana jest na betonowych słupkach, bez fundamentu. Podłoga

Nagrodzona stodoła

dalszych poszukiwań tych kart historii.0
Na zakończenie przedstawiciele uczniów
naszej szkoły podziękowali Pani Jadwidze za
przybycie do naszej szkoły wręczając jej piękną
laurkę i kwiaty.
Bardzo dziękujemy Pani Jadwidze Budnej
za niezwykłe spotkanie, które na długo pozostanie
w naszej pamięci, za wzruszający obraz przeżyć,
przeniesionych na karty historii naszego kraju
i przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o
„Syberyjskiej Golgocie.
Joanna Maszczyk

stodoły jest drewniana. Po obu stronach z biegiem lat dobudowano szopki
na opał i sprzęt. Całe siedlisko, na którym stoi stodoła, ma zabudowę
typową dla gajówek Lasów Państwowych z lat międzywojennych. Wiek
stodoły, jak i całego siedliska szacuje się na około 100 lat. Gajówka na
Okoniówku jest najprawdopodobniej jednym z najstarszych siedlisk
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rajgród.
Serdeczne gratulacje!
Organizatorami konkursu jest Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu. Zachęcamy właścicieli drewnianych budynków
z naszej gminy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Referat Organizacyjny UM w Rajgrodzie

Burmistrz I. Gliniecki wita gości
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Inwestycje gminne
Podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych
W dniu 8 października br. przedstawiciele gminy Rajgród
zawarli trzy umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:
Bukowo, Orzechówka, Łazarze.

Otwarte Strefy Aktywności
w Sołkach i Stoczku

Mieszkańcy wsi Sołki i Stoczek mogą zadbać o swoją
kondycję dzięki powstaniu w ich miejscowościach siłowni terenowych.

Przebudowa dróg obejmuje swym zakresem m in. wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę nawierzchni jezdni
(wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej), wykonanie poboczy,
zjazdów, odwodnienia, oznakowania pionowego.

W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Gmina Rajgród zagospodarowała dwa place wiejskie, na
których zamontowane zostały urządzenia siłowe (rower, twister, motyl
integracyjny, wioślarz, biegacz, orbitrek), stoły do gry w piłkarzyki i
tenisa stołowego, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
Podpisanie umów

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości
Bukowo” obejmujące przebudowę odcinka drogi o długości ok. 477 m,
wykona STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 436 548,31 zł.
„Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości
Orzechówka” na odcinku długości ok. 467 m, została
zlecona Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu ”UNIDROG” Sp. z
o.o. Wartość zadania wynosi 337 158,76 zł.
Realizacja powyższych inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu
środków Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowe wsparcie na
wykonanie każdego  z zadań wynosi 50%.
Ponadto w tym samym dniu zawarto umowę
z  Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym ”UNIDROG” Sp. z o.o.
na przebudowę pięćdziesięciometrowego odcinka drogi gminnej we wsi
Łazarze. Jest to droga bezpośrednio łącząca się z drogą powiatową nr  
1789B, która również zostanie w najbliższym czasie przebudowana.
Inwestycja polegająca na przebudowie blisko półkilometrowego
odcinka drogi powiatowej jest także w 50 % dofinansowana z
Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny do zadania zostanie
pokryty z budżetów powiatu grajewskiego oraz gminy Rajgród. Koszt
przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi 64 232,32 zł. Wartość robót
na odcinku powiatowym wyceniono na 626 461,00 zł, z tego 275 889,00
zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, 150 539,00 zł finansuje
powiat grajewski, a 200 033,00 zł Gmina Rajgród.
Prace związane z przebudową dróg powinny zakończyć się w listopadzie
2019 r.
Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Wykonawcą i dostawcą urządzeń jest HERKULES Sp. z
o.o. z Chrzanowa.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 87 669,00 zł (po 43 834,50 zł
każda OSA)
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi
43 834,50 zł (po 21 917,25 zł do każdej OSA).
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Z DZIAŁALNOŚCI NASZYCH OSP

X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

W dniu 6 października 2019 r. na Stadionie Miejskim przy klubie
„Hades” w Grajewie rozegrane zostały X Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu powiatu grajewskiego.
W zawodach wzięło udział 8 drużyn męskich, 2 kobiece oraz 1
drużyna młodzieżowa.
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IV Regaty Żeglarskie OSP Województwa
Podlaskiego

Dnia 20 października 2019 r. odbyły się IV Regaty Żeglarskie
OSP Województwa Podlaskiego w Rajgrodzie.
Organizatorem
regat
był
Burmistrz Rajgrodu oraz Yacht
Club „ARCUS”   w Łomży
Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego
w Rajgrodzie.   Patronat nad
regatami objął   Prezes Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Białymstoku i
Starosta Grajewski.
Regaty miały na celu popularyzację żeglarstwa, walorów
krajoznawczych i turystycznych
Ziemi Podlaskiej wśród druhów
strażaków
województwa
podlaskiego.
W regatach wzięło udział 20
żeglarzy. Startowali w dwóch
klasach:   jachtów kabinowych i
Omega.

LISTA WYNIKÓW
Klasa OMEGA

Gminę Rajgród w zawodach reprezentowali strażacy z OSP
Woźnawieś, zajmując ostatecznie 5 miejsce.
Zawody rozegrane zostały zgodnie ze scenariuszem określonym
regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych
Straży Pożarnych i składały się z 2 konkurencji: sztafety pożarniczej
7 x 50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.
Dziękujemy za udział i gratulujemy uzyskanego wyniku na szczeblu
powiatowym.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP Bełda

Gmina Rajgród otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego pomoc finansową z przeznaczeniem na
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bełda w
wysokości 35 000,00 zł
W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt:
•
•
•

Radiotelefon PD 755 Hytera - 4szt
Aparat ochrony dróg oddechowych MSA AirGOFix PRO – 4
szt
Agregat prądotwórczy FOGO FH4001 AVR - 1 szt
Anna Rutkowska

Jacht i załoga
OMEGA
Tadeusz Sawicki
Jarosław Bronakowski
Marek Milewski
Zbigniew Matysiewicz
Waldemar Perełka
OMEGA
Mateusz Jaworowski
Dekanowski Konrad
Kucharski Łukasz
OMEGA
Marcin Góralczyk
Katarzyna Żelazko
Karol Żelazko

Reprezentuje

OSP Woźnawieś

OSP Rajgród II

OSP Rydzewo

Miejsce

I

II

III

Klasa jachtów KABINOWYCH
Jacht i załoga
FLYER
Tomasz Sklepkowski
Karol Wiśniewski
Denis Grzybowski
FLYER
Klepacki Marcin
Chylińska Żaneta
Chyliński Paweł
FLYER
Józef Szahidewicz
Adam Jamiński
Grzegorz Jamiński

Reprezentuje

Miejsce

OSP Boczki

I

OSP Rajgród I

II

OSP Bełda

III

Anna Rutkowska
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CO SŁYCHAĆ W POWIECIE?
100-LECIE GRAJEWSKIEGO OGÓLNIAKA
„Lubię was, stare mury, oplecione w bluszcze,
Mchem zielonym porosłe dachówki i cegły”
Artur Oppman
W bieżącym roku przypada szczególna, wyjątkowa i
okrągła, 100. rocznica powstania pierwszej szkoły średniej na terenie
Grajewa. Tradycje powstałego w 1919 r. prywatnego Gimnazjum,
które uzyskało prawa szkoły państwowej kontynuuje do dnia
dzisiejszego Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.
W związku z tą szczególną rocznicą w dniach 18-20 października

2019 r. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Szkoły połączone z
V Zjazdem jej Absolwentów.
Już w piątek od południa szkolny hall zaczął rozbrzmiewać
gwarem byłych uczniów grajewskiego ogólniaka, którzy tłumnie
zjechali się na tę wyjątkową uroczystość. Co i rusz rozbrzmiewały
okrzyki radości i serdecznych powitań. Oficjalna gala rozpoczęła się
o godz. 16:00 na sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury
od wystąpienia obecnego dyrektora szkoły – Pana Grzegorza Curyło.
Szczególnie wzruszającymi momentami były: przekazanie listu
rodzinie najstarszej, żyjącej absolwentki (Pani Józefa Zaborowska z
domu Zyskowska – matura 1947 r.), która niestety nie mogła przybyć
osobiście oraz wystąpienie Pana Wiesława Chilińskiego (matura
1957 r.). Nie zabrakło również „streszczenia” 100-letniej historii
szkoły oraz odczytywanych i składanych osobiście życzeń Jubilatce
płynących od przedstawicieli władz, instytucji i podmiotów różnego
szczebla. W drugiej części gali wszystkich obecnych zachwyciła i
wzruszyła, niejednokrotnie do łez, część artystyczna przygotowana
przez obecnych uczniów grajewskiego LO pod kierunkiem dr Emilii
Świderskiej. Co i rusz sala, doceniając zaangażowanie młodzieży,
rozbrzmiewała gromkimi brawami.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy ponownie
przemieścili się do gmachu szkoły, gdzie wspólny symboliczny toast
z kawałkiem okolicznościowego tortu oraz gromko odśpiewane
„100 lat” rozpoczęło część bankietowo-wspomnieniową. Dyskusje
w mniejszych i większych gronach, niejednokrotnie od lat
niewidzianych, kolegów i koleżanek ze „szkolnej ławy” trwały do
późnej nocy.

W sobotę 19 X pierwszym z punktów programu była
okolicznościowa Msza święta w intencji wszystkich zmarłych
i żyjących nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów
Liceum Ogólnokształcącego sprawowana przez liczne grono księżyabsolwentów. W jej trakcie dokonano poświęcenia repliki szkolnego
sztandaru, która została ufundowana przez byłych Absolwentów
Szkoły. Symbolicznego przekazania sztandaru dyrektorowi szkoły
Panu Grzegorzowi Curyło dokonał przewodniczący Stowarzyszenia
Przyjaciół LO im M.Kopernika w Grajewie – dr Tomasz Dudziński.
Dyrektor z kolei przekazał sztandar młodzieży szkolnej. W tym
samym dniu młodzież szkolna wraz z chętnymi uczestnikami V
Zjazdu udała się także na groby zmarłych pedagogów grajewskiego
Liceum, by poprzez zapalenie symbolicznego znicza oddać im
hołd i pamięć. Wieczorem zaś uczestnicy V Zjazdu Absolwentów
spotkali się w Restauracji BALTON na balu, który trwał do „białego
rana”.

Niedzielne przedpołudnie upłynęło zaś pod znakiem
serdecznych pożegnań i solennych obietnic rychłego, kolejnego
spotkania.
Trzy dni obchodów 100-lecia grajewskiego LO były
niewątpliwie okazją do cofnięcia się pamięcią do lat młodości
spędzonych w murach grajewskiego Liceum. Mamy nadzieję, że
przywróciliśmy w pamięci postaci naszych profesorów, koleżanek
i kolegów. I choć wielu z nich nie ma już wśród nas, to przecież
mimo, że odeszli, to póki o nich pamiętamy, to jakby wciąż żyli …
Wierzymy, że przez te dni będą oni obecni razem z nami w murach
„Naszej Budy” … Mamy również nadzieję, że wrażenia z obchodów
100-lecia Szkoły oraz V Zjazdu Absolwentów pozostawiły po sobie
wśród uczestników niezatarte wspomnienia.
Głównymi
organizatorami
uroczystości
byli
„Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Grajewie” oraz „Zespół Szkół Nr 1 w
Grajewie”, w którego skład wchodzi Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika. Organizacja wydarzenia nie byłaby jednak
możliwa bez szeregu partnerów, patronów medialnych i sponsorów,
którym jesteśmy wdzięczni za udzielone wsparcie.

Organizatorzy
Na podstawie: e-grajewo.pl
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IV Regaty Samorządowe

NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE
Raj Team Rajgród laureatem nagrody
Wojewody Podlaskiego

W dniu 7 października 2019 r. podczas uroczystej gali wręczenia nagród przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowego Raj Team
Rajgród odebrali z rąk Wojewody Podlaskiego - Bohdana Paszkowskiego nagrodę w konkursie pn. „Inicjatywa Społeczna Roku 2019.
Stowarzyszenie zdobyło tytuł laureata (I miejsce) w kategorii „Edukacja i Sport” za inicjatywę II
Rodzinny Rajd Rowerowy
oraz Rowerowy Rajd Śladami
Miejsc Pamięci Narodowej.
Konkurs Inicjatywa
Społeczna Roku jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa
podlaskiego. Konkurs ma na
celu promowanie działań organizacji pozarządowych z
województwa podlaskiego,
które swoimi inicjatywami
aktywizują społeczności lokalnych, organizują wiele
przedsięwzięć z myślą o najbliższym otoczeniu, promują
zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do ogólnie rozumianego rozwoju.
Stowarzyszenie Rowerowe „Raj Team Rajgród”
to grupa pasjonatów jazdy na
rowerze oraz wszelkich fizycznych aktywności, która swoje zamiłowanie do rajdów rowerowych
łączy z działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie
tworzą ludzie w różnym przedziale wiekowym. Na rowerach spędzają

praktycznie cały rok. Pokonują mnóstwo kilometrów na rowerowych
szlakach. Zimą rower zamieniają na łyżwy i narty biegowe.
Organizacja rodzinnych rajdów rowerowych przez stowarzyszenie zachęca mieszkańców do włączania się w życie społeczne gminy
Rajgród. Rajdy są świetną okazją do promocji zdrowego stylu życia i
pokazania że małe miejscowości nie są wykluczone. Tu też coś się dzieje, a wspólnym wysiłkiem można zrobić wiele dobrego.
Rajd przybrał formę imprezy cyklicznej. W 2020 r. odbędzie
się kolejna jego edycja. Inicjatywy stowarzyszenia Raj Team Rajgród
łączą ze sobą nie tylko miłość do sportu, ale także miłość do ojczyzny. W skali naszej małej społeczności jest to nowość i niezwykle
budujące jest to, że stowarzyszenie w erze internetu znajduje odbiorców nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci i młodzieży.
UM Rajgród

Pięć jachtów kabinowych (20 żeglarzy) wzięło udział w IV
Regatach Samorządowych o Puchar Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zawody odbyły się w ostatnią niedzielę września, w Yacht Club „Arcus” w Rajgrodzie.
Organizatorami regat byli: przewodniczący Sejmiku Województwa

Podlaskiego –Bogusław Dębski, Yacht Club „Arcus” - Józef Zarzecki i
Jarosław Jabłoński oraz Burmistrz Rajgrodu –Ireneusz Gliniecki.
Mimo niesprzyjającej pogody (opady deszczu i niska temperatura), regaty zostały rozegrane. Zacięta walka na jeziorze rajgrodzkim
trwała do końca regat. W IV Regatach Samorządowych zajęto następujące miejsca:
I miejsce- Jacht Flayer 36 w składzie: Ewelina Łapińska, Krzysztof Trzonkowski,
Henryk Poślednik, Maja Łapińska
II miejsce- Jacht Flayer 36 w składzie: Tadeusz Sawicki, Paulina Wasilewska, Marcin
Michałowski
III miejsce- Jacht Flayer 36 w składzie: Tomasz Sklepkowski,  Bogdan Kulesza i Karol Wiśniewski
IV miejsce- Jacht Flayer 36 w składzie: Paulina Piorunek, Maciej Drewnowski, Patryk Drewnowski i Szymon Kowalewski
V miejsce- Jacht Flayer 36 w składzie: Adam Kiełczewski, Artur Wiatr i Łukasz Zawistowski
Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Podczas regat obecni byli:
Marek Adam Komorowski- wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Jacek Piorunek – radny SWP,
Mieczysław Bagiński – inicjator Regat Samorządowych,
Tomasz Cebeliński– Wicestarosta Powiatu Grajewskiego,
Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu,
Marek Bućko – przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie,
Stanisław Król- przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Rajgrodzie,
Jarosław Jabłoński – komandor Yacht Clubu „ARCUS”,
Józef Zarzecki – kierownik Integracyjnego Ośrodka Żeglarskiego w
Rajgrodzie.
Jarosław Jabłoński był komandorem regat, a Czesław Siwoniuk sędzią głównym.
Wszystkim załogom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
udział!                                                                                         
Referat Organizacyjny
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Ludzie z pasją…

PODSTAWA WSZELKICH SZTUK
PLASTYCZNYCH

Któż z nas w dzieciństwie nie chwytał za ołówek lub
kredkę (taką zwykłą, zwaną właśnie ołówkową) i nie próbował
swych sił plastycznych. Najczęściej kartka papieru zapełniała
się liniami, oznaczającymi kształty rysowanych przedmiotów,
zwierząt, postaci ludzkich... Kolejnym etapem rozwoju
naszego rysowania z pewnością były próby wypełniania
wcześniej oznaczonych i ograniczonych liniami płaszczyzn.
Czym je wypełnialiśmy? A no najczęściej tzw. „sianem”, czyli
nieregularnym grezmoleniem, a czasami nawet rozcieraniem
palcem. Wszystko po to, by osiągnąć jakiś stopień zaciemnienia
określonej płaszczyzny.
Od najmłodszych lat wychodziły mi nieźle owe
„pierwotne” rysunki. Często były to żołnierzyki, rycerzyki,
jakieś domki itp. Rzadziej konie i inne zwierzęta. Niezły byłem z
plastyki na poziomie szkoły podstawowej. Tu muszę dodać, że w
naszej klasie z pewnością najlepszy był kolega Krzysiek Łaguna,
a także całkiem dobre z plastyki były dwie lub trzy koleżanki.
Jednak poszedłem do ogólniaka do Augustowa, gdzie przez dwa
pierwsze lata była plastyka. Marzyłem o Liceum Plastycznym,
ale najbliższe było w Supraślu. Mama nie chciała oddać tak
daleko jedynaka. Podczas nauki w ogólniaku niewiele nauczyłem
się z plastyki. Rysowaliśmy zadane ustawienia martwej natury,
rysunki z wyobraźni lub „widziane przez okno”. Pewnego
razu nauczyciel plastyki zrobił nam niespodziewaną klasówkę.
Polegała ona na tym, że na zwykłej kartce papieru mieliśmy
narysować ołówkiem „z pamięci” drewniany dom, stojący do
nas szczytem i ścianą frontową. Od razu zorientowałem się o
co mu chodzi i dosyć łatwo poradziłem temu zadaniu. Siedzący
ze mną kolega, Jurek Domański, przyglądał się pilnie memu
rysunkowi i sam próbował tak samo narysować na swej kartce.
Najwyraźniej męczył się, ale się opłaciło. Ja dostałem piątkę, on
trzy z plusem, a pozostali najniższe oceny.
Prawdziwe jednak lekcje rysunku dostałem na
kilkutygodniowym kursie, przygotowującym mnie do egzaminu
na studia plastyczne. Asystent PWSSP w Gdańsku, Matek
Tuszyński (wówczas już szef pracowni architektonicznoplastycznej augustowskiego ZPMB) od świtu do nocy instruował
mnie o podstawie „sztuk plastycznych wszelkich”, jakim jest
rysunek. Umiejętności szkicowania i pokrywania walorem
całości rysunku ćwiczyłem z zapałem, aż „kurz” greflowego
ołówka gryzł mi w oczy. Rozcieranie palcem, czy „sianowanie”
(grezmolenie ołówkiem) należało ostatecznie odrzucić. Po
kursie dostałem pochwałę, a nawet mój mistrz powiedział, że
jestem na poziomie drugiego roku akademii sztuk pięknych.
Bez problemu zakwalifikowano moje prace wstępne
do egzaminu na studia. Pamiętam jak nieźle poradziłem sobie
podczas pierwszego dnia egzaminu, kiedy to rysowaliśmy
martwą naturę. O tym, że jeszcze tego samego dnia spakowałem
manatki i wróciłem do Rajgrodu, to już temat na odrębną
opowieść.
J.S.
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Jak co roku, w trzecią niedzielę października (20
października 2019) obchodziliśmy w naszej parafii niedzielę
misyjną. Z tej okazji gościły u nas wolontariuszki z katolickiej
organizacji misyjnej Domy Serca, których celem jest niesienie
pomocy i wsparcie najuboższych w różnych zakątkach świata.
Pochodząca z naszej parafii, z Łabędnika, Magdalena Wierciszewska,
przygotowująca się do wyjazdu misyjnego do Rumunii, wraz z
wolontariuszkami: Karoliną Bąk, Kariną Bugała oraz pochodzącą
z Argentyny - Vicky Fiorenza opowiedziały o swoich planach i

doświadczeniach misyjnych. Ponadto o wspólnocie Domów Serca.
W sobotę poprzedzającą niedziele misyjną, podczas
odbywającego się w Ełku II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej,
Magdalena otrzymała z rąk ks. bp. Jerzego Mazura krzyż Misyjny, i
została oficjalnie posłana.
ks. Michał Maciejewski

Rozmowa z ks. Krzysztofem Karbowskim
- nowym proboszczem w Rydzewie
BYŁEM NA MISJACH W ROSJI

Nowy proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Rydzewie
przez osiem lat był na misjach na Syberii. Jego parafia była równa
wielkości Polski. Jak się tam znalazł? W jaki sposób w ciągu jednego
roku pobudował nowy kościół? To wszystko może posłużyć do
napisania ciekawej książki.
Ks. Krzysztof Karbowski urodził się 4 października 1974
r. w Augustowie. Tam ukończył szkołę podstawową, zawodową i
technikum. Po maturze (1995r.) poszedł do pracy i zaocznie studiował
na Politechnice Białostockiej. W 1996 r. wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Ełku. 11 maja 2002 r. został wyświęcony
na kapłana przez ks. bp. Edwarda Samsela. Po święceniach został
wikariuszem ełckiej parafii pw.Matki Boskiej Królowej Apostołów.
„RE”: - Jak doszło do tego, że ksiądz pojechał na misje?

Ks. K.K.: - Moje myśli już w czasie studiów seminaryjnych kierowały
się ku temu, aby po uzyskaniu święceń pojechać na misje. Skoro
swoje życie poświęciłem Panu Bogu, to chciałbym na krańcach ziemi
głosić Ewangelię i wybudować kościół. W czasie studiów należałem
do Kółka Misyjnego. A że pojechałem na misje, to sprawka kolegi,
ks. Przemka Zamojskiego, który swojego czasu był wikarym w
Rajgrodzie. Miałem już wówczas kontakt z jedną parafią w Argentynie,
gdzie znajomy był proboszczem, gdzie biskupem był Polak. Latem
2003 r. wspólnie z ks. Przemkiem byliśmy z młodzieżą na oazie. On
to wówczas powiedział mi, że miał rozmowę z Księdzem Biskupem,
już ks. bp. Jerzym Mazurem. Ksiądz Biskup zagadnął go o to, czy on
nie chciałby pojechać na misje do Rosji?  Po chwili dodał: „Wiesz co
Krzysiek, ty zawsze mówiłeś, że chciałbyś pojechać na misje… Może
byśmy razem tam pojechali?” Odpowiedziałem mu wówczas, że nad
tym pomyślę, ale owo „pomyślenie” odłożyłem na potem. Już we
wrześniu ks. Przemek zjawił się u mnie na wikariacie z przygotowanym
podaniem. Powiedziałem mu, że chciałbym raczej do Argentyny.
On mi na to, że szukam jakichś przygód w świecie, a tu jest realna
potrzeba.   Pomyślałem wówczas, że on ma rację, w dodatku znam
rosyjski, kulturowo nie jest nam to takie odległe… Zwerbowaliśmy
jeszcze neoprezbitera, ks. Radka. No i nasze podania trafiły na biurko
Biskupa Ełckiego, który rozstrzygnął: ks. Przemek pojedzie do Rosji,
bo on pierwszy tak zdecydował. Ja pojadę do Gruzji, bo taka zaszła
nagła konieczność. Natomiast ks. Radek jeszcze pobędzie wikarym w
diecezji naszej, a wyjedzie na misje trochę później. Przyjąłem decyzję
z pokorą i zacząłem się przygotowywać do owej gruzińskiej misji.
Jednak w styczniu, podczas kolędy, ks. Przemek zachorował i trafił
do szpitala. Po wyjściu oświadczył Księdzu Biskupowi, że nie jest w
stanie jechać na misje. Otrzymał słowny nakaz wzięcia się za swoje
zdrowie i zdecydowanego schudnięcia. No i oczywiście nastąpiły
zmiany; otrzymałem polecenie udania się na misje do diecezji
irkuckiej, do parafii Abakan.
„RE”: - Jak wyglądała podróż? Jakie były pierwsze wrażenia po
dotarciu na miejsce?
Ks. K.K.: - Na miejsce dotarliśmy po tygodniu. Udałem się na
syberyjską misję z ks. Władysławem Urbanowiczem, który w
Abakanie był już proboszczem. Żeby było taniej, odwieziono nas z
Ełku do Kaliningradu samochodem. Tam drogą lotniczą udaliśmy
się do Moskwy, potem do Krasnojarska i w końcu do Irkucka.
Tu zapoznaliśmy się z miejscowym biskupem katolickim i koleją
transsyberyjską udaliśmy się do Krasnojarska. Podróż trwała około
18 godzin. Tam zapoznaliśmy się z księdzem dziekanem, bo nasza
parafia przynależała do tego dekanatu. Do swojej parafii, do Abakanu,
pojechaliśmy autobusem, a było to jeszcze ponad 400 km. Między
Irkuckiem a Abakanem jest 1200 km, a od Polski byliśmy oddaleni
około 6 tys. km. Parafia Abakan obejmowała miasto liczące ok.
180 tys. mieszkańców stałych i dwie republiki: Chakasję i Tubę,
powierzchniowo równa była Polsce. Oprócz kościoła   parafialnego
(jeżeli tak mogę powiedzieć), w stolicy, czyli w Abakanie, mieliśmy
8 kaplic dojazdowych w różnych miasteczkach i wsiach tej ogromnej
naszej parafii.
„RE”: - Jak wspomina Ksiądz pierwsze kontakty z miejscowymi
ludźmi?
Ks. K.K.: - Syberia jest wielkim obszarem, wielu kultur i narodowości.
Są narody tubylcze, ale wielu tu przybyło na skutek zesłania. Oprócz
Rosjan są tam potomkowie polskich zesłańców, są też Niemcy
Nadwołżańscy. Ostatnio Syberię zalewają Chińczycy. Ogólnie zaś
można powiedzieć, że ludzie są tu bardzo otwarci, życzliwi, przyjaźnie
nastawieni, bardzo uczuciowi i wylewni. Serdecznie zostaliśmy
przyjęci przez miejscowego biskupa prawosławnego i zaakceptowani
przez niego z naszą misją. Otworzyło to nam wiele drzwi do
przeróżnych instytucji i zakładów, bo prawosławie jest tam poniekąd
wyznaniem państwowym. Z okazji świąt naszych i prawosławnych
(obchodzonych w różnym terminie) owemu biskupowi posyłaliśmy
życzenia i drobne podarki. On zawsze nam się rewanżował. Oprócz
prawosławia, Kościoła Katolickiego, były dwa odrębne kościoły
ewangelickie oraz ogromna ilość różnych sekt. Po okresie pierestrojki

9 (338) PAŹDZIERNIK 2019
nie zadbano w czas z rozwojem kościoła na tym terenie i powstała
zupełna pustka duchowa. Stąd owa ilość wszelkich sekt, takich nawet,
o których nigdy nie słyszeliśmy.
„RE”: - Jak przebiegała praca Księdza na owej syberyjskiej misji?
Ks. K.K.: - Na pierwsze moje spotkanie z katolikami Abakanu
przyszło około 30 wiernych. Kościół parafialny mieścił się w bloku
mieszkalnym na drugim piętrze, w mieszkaniu. Właśnie największy
pokój stanowiła kaplica z ołtarzem, Drogą Krzyżową na ścianach
i ławeczkami, ale był tu też telewizor i kanapa. Drugi pokój był
biblioteką parafialną i zarazem sypialnią proboszcza. Trzeci pokój to kancelaria parafialna i sypialnia wikariusza. Było to niezwykłe i
kłopotliwe, bo nawet zachowanie sacrum - trudnym było do realizacji;
do kuchni i łazienki musieliśmy przechodzić przez naszą kaplicę.
Naszymi parafianami byli potomkowie polskich zesłańców, trzecie
i czwarte pokolenie tych zesłanych jeszcze
za cara, a także Niemców Nadwołżańskich.
Ci ostatni byli bardzo zorganizowani, bardzo
religijni. W czasie wojny Stalin z Nadwołża,
z ich republiki autonomicznej, przesiedlił ich
na Syberię. Traktowani byli jako wrogowie,
chociaż byli obywatelami ZSRR. Owe życiowe
trudności bardzo ich zjednoczyły. Językiem
urzędowym w naszej parafii był język rosyjski.
W nim odprawialiśmy nabożeństwa, głosiliśmy
kazania,
wydawaliśmy
zaświadczenia,
prowadziliśmy
księgi
metrykalne.
Dla
miejscowej Polonii odprawialiśmy jedną, dwie
Msze św. w miesiącu. W Abakanie prężnie działa
Polonia, prowadzi szkołę polską. Uczyliśmy tam
religii, na którą przychodziło w  dwóch grupach
60 uczniów. Prężnie działały kółka artystyczne
dziecięce, młodzieżowe i starszych. Myśmy
z dziećmi i młodzieżą organizowali kolonie,
oazy… Właśnie organizując dzieci i młodzież i
ewangelizując ją, docieraliśmy do ich rodziców.
Niejednokrotnie najpierw chrzest przyjmowały
dzieci, a potem ich rodzice razem z sakramentem małżeństwa. W 2006
r. zostałem proboszczem w Abakanie, bo ks. Urbanowicz wrócił do
Polski. Jako wikary przybył do mnie ks. Radosław Kwarciński. Udało
się nam zakupić domek z posesją i dopiero tam powstała kaplica z
prawdziwego zdarzenia; ogrodzona, z parkingiem.
„RE”: - Jak do tego doszło, że pobudował Ksiądz nowy kościół w
Abakanie?
Ks. K.K.: - To był splot przedziwnych okoliczności i to w rekordowym
czasie. Po przebrnięciu wielu problemów, udało się nam uzyskać
działkę od miasta pod budowę kościoła. Stosunkowo wcześnie
zorientowałem się, że nikt z Polski nie zaprojektuje nam kościoła.
Inne uwarunkowania geologiczne, klimatyczne, itd., a co za tym szło,
inne parametry i zasady projektowe. Kiedy tam udaliśmy się  do biura
projektowego, problem był w tym, że oni nigdy nie projektowali
kościoła. Każdego dnia musiałem być i aktywnie uczestniczyć w
poszczególnych działach projektowych. Przykładem może być i
miejsce włączania i wyłączania oświetlenia. Zwykle tzw. kontakty
mamy przy wejściach, obok drzwi. Nie mogli zrozumieć, dlaczego
oświetlenie i nagłośnienie kościoła musi być sterowane wyłącznie
z jednego pomieszczenia, nazywanego przeze mnie zakrystią. Po
wykonaniu projektu, zacząłem rozglądać się za wykonawcą. Kiedy z
ks. Radosławem odwiedziliśmy jedną z firm budowlanych, w krótkim
czasie zorientowaliśmy się, że firma ta to prezes, sekretarka i księgowa.
Wszystko inne wynajmują; maszyny, ludzi, innych podwykonawców…
Nie byłby to tani wykonawca. Był natomiast w naszej wspólnocie
parafialnej pewien mężczyzna, któremu zmarła żona i poniekąd trochę
się załamał. Będąc właścicielem przedsiębiorstwa budowlanego,
przepisał jego zasadniczą część na syna, a resztę działalności zawiesił.
Przygarnęliśmy go w tym trudnym etapie życia do naszej wspólnoty
parafialnej. Miał pochodzenie niemieckie, rodzice byli katolikami.
Poprosiłem go o rozmowę i wtedy mu spokojnie wyperswadowałem:
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„Wiktor Pietrowicz, wyście wybudowali tutaj zakład ubezpieczeń,
szkoły, przedszkola, sklepy….   Prowadziliście tak wielkie budowy,
to może byście wybudowali kościół? Wiktor Pietrowicz, przeżyliście
dramat osobisty, ale zakończyliście swoją karierę     budowlaną
nie w tym momencie. To nie przypadek, że trafiliście do nas przed
dwoma laty, to że poznaliśmy się… My teraz mamy plany, a wy
doświadczenie i wszelkie kontakty. Wiktor Pietrowicz, po dwudziestu
latach nikt tu nie będzie pamiętał, że to wyście zbudowali przedszkole,
czy sklep. Macie niepowtarzalną okazję, jako jedyny, wybudować
pierwszy kościół w obrębie kilkuset kilometrów. Będziecie pierwszym
budowniczym kościoła w Republice Chakasja…
„RE”: - Kiedy Wiktor Pietrowicz dał odpowiedź i jak doszło do
rozpoczęcia budowy?
Ks. K.K.: Na moją perswazję Wiktor Pietrowicz w końcu
odpowiedział: „Dajcie mi trzy dni”. Sądziliśmy,
że za trzy dni da nam odpowiedź, a jakież było
nasze zdziwienie, kiedy przyjechał z teczką
pełną dokumentów. Otworzył ją i po kolei
przedstawiał gotowe już zezwolenia, konieczne
do wypełnienia druki, itd. On przyjechał
już w pełni logistycznie przygotowanym do
rozpoczęcia budowy. Na Syberii w połowie
maja kończy się zima i od razu rozpoczyna
się lato. Jego ludzie już zaczęli ogradzać teren
budowy, a gdy z ks. Radkiem przyjechaliśmy
tam 13 maja 2007 r., zobaczyliśmy koparki i
sprzęt do wywożenia ziemi spod wykopów.
Wiktor Pietrowicz oświadczył nam, że w
firmie był jakiś przestój i on wykorzystał to na
wykonanie wykopów pod fundamenty kościoła.
Było to 13 maja, jakże znamienna data… Po
roku budowy kościół w Abakanie stanął. Innym
problemem było nawiezienie ogromnej ilości
ziemi, bo ponad metr grubości trzeba było
podnieść teren wokół kościoła. Obliczyliśmy,
że na złotówki, zakupienie i przywiezienie
takiej ilości ziemi będzie nas kosztowało jeden milion dwieście
tysięcy. Znaleźliśmy powstającą kopalnię kruszywa, gdzie najpierw
trzeba było zdjąć wierzchnią warstwę gruntu. Żeby było taniej,
zakupiliśmy dwie wywrotki i zatrudniliśmy dwóch kierowców. I w ten
sposób, odsprzedając owe wywrotki po zakończeniu prac ziemnych,
kosztowało to nas nieco ponad sto tysięcy złotych.
„RE”: - Jakiej wielkości powstał ten kościół i jak Ksiądz zgromadził
na jego budowę fundusze?
Ks. K.K.: - Kościół jest pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego.
Ma 33 m długości, 27 m wysokości. Jest to budowla trójpoziomowa.
W piwnicach są pomieszczenia gospodarcze, pokoiki i łazienki
mogące służyć dwudziestu pielgrzymom lub młodzieży na określone
formy ewangelizacji. Na strychu mamy salki wykładowe i
inne pomieszczenia. Zasadnicza część budowli stanowi parter
siedmiometrowej wysokości, i tu jest nasz kościół parafialny z
ołtarzem głównym i dwoma bocznymi. W budynku kościoła są też
dwa mieszkania. Skupiliśmy wszystko w jednej budowli, aby nie
budować dodatkowych budynków parafialnych. Wszystko po to, by
w eksploatacji było taniej. Przez trzy lata zbieraliśmy fundusze na
budowę, która wyniosła jeden milion euro. Fundusze pochodziły od
darczyńców, od wielu zbiórek na tacę (jeździłem do Polski i głosiłem
kazania po kościołach i zbierałem datki). Ponadto od specjalnego
funduszu Episkopatu Polski na budowę kościołów na Wschodzie oraz
od episkopatów USA i Włoch. Po ośmiu latach misji na Syberii czułem
się spełnionym kapłanem misyjnie. Dałem tym ludziom wszystko, co
mogłem dać i powróciłem do swojej diecezji.
„RE”: - Dziękując za rozmowę i dogłębne opowiedzenie o swej misji,
życzymy Księdzu Krzysztofowi wielu łask Bożych w posłudze na
nowej parafii.
Janusz Sobolewski
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Jesienne pozdrowienia
Wiaterek wieje deszczyk zacina
i znajomych przypomina.
Pozdrowić serdecznie ich trzeba
- taka jest przyjacielska potrzeba.
Jakie to piękne są teraz drzewa;

W NADLEŚNICTWIE RAJGRÓD

Nadleśnictwo Rajgród włączyło się
w ogólnopolską akcję społeczną pod nazwą
„sprzątaMY”. Inicjatorem przedsięwzięcia był
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda.

Takiej urody nikt się nie spodziewał
I choć przymrozków jeszcze nie było,
To liściom kolorów wiele przybyło.
Wiosenna zieleń gdzieś się podziała,
Jesień kolorów liściom dodała;
Przeważnie żółtych kolorów przybyło
Choć drzewa brązem też przyozdobiło.
Jesienne deszcze, liście obciążyły,
Konary liści trzymać nie miały siły.
Liście spadając wiją piruety
- cieszą się dorośli, cieszą się dzieci.
Zbierają liście, zwijają w kształt róży,
By letnie piękno nieco przedłużyć,
W zimowy okres bez kwiatów i burzy
I niech się nam zima zbytnio nie dłuży.

  Jeszcze trochę cierpliwości,
a wiosna na pewno zagości,
  bo jeszcze się nie zdarzyło,
by któregoś roku wiosny nie było.
(-) Jan Truszkowski

W dniu 20 września 2019 roku o godz. 10:00
przy siedzibie Nadleśnictwa odbyła się zbiórka
chętnych do wzięcia udziału w akcji #sprzątaMy.
Zastępca Nadleśniczego Arkadiusz Malinowski
przywitał wszystkich przybyłych oraz przedstawił
informacje o Nadleśnictwie. Następnie wszyscy
przybyli wyposażeni w rękawice i worki udali się w
miejsce sprzątania.
Na obszarze 36 ha zebrano 14 m3 śmieci.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Noc Bibliotek w Rajgrodzie
w DNIU 5 października 2019 r. Biblioteka Publiczna
w Rajgrodzie przyłączyła się do V ogólnopolskiej akcji Noc
Bibliotek. Jest to wielkie święto bibliotek i czytania, akcja, która
w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów
bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury
z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących
ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. W tym roku akcja

odbyła się pod hasłem przewodnim „Znajdźmy wspólny język”.
Biblioteczne przedsięwzięcie przyciągnęło cały szereg
dzieci i młodzieży, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Rajgrodu, Ireneusz
Gliniecki, który wraz z uczestnikami akcji odczytał wiersz J.
Tuwima „Rzepka”   i jednocześnie oficjalnie otworzył kolejną już

edycję Noc Bibliotek.   
Dalszym etapem nocnego spotkania były zabawy
animacyjne, gry w grupach i zajęcia plastyczne dla najmłodszych.
Nie zabrakło również literackich kalambur i zagadek w tle z
bohaterami książek. Zanim szaleństwo przybrało dużego obrotu,
na wszystkich czekał poczęstunek pod postacią pizzy. Uczestnicy
zaznać mogli odpoczynku podczas seansu filmowego, który trwał
do godzin porannych.
Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za tak
liczne przybycie i skorzystanie z oferty biblioteki, rodzicom za
umożliwienie wzięcia udziału w tejże akcji, animatorom z firmy
Pióropusz, dzięki którym zajęcia były atrakcyjniejsze, pani Joannie
Zawadzkiej za towarzystwo i niezawodną opiekę nad dziećmi i
młodzieżą, bibliotekarce Ani Matysiewicz za wkład włożony w
przygotowanie zajęć oraz za pyszne śniadaniowe gofry. Szczególne
podziękowania należą się burmistrzowi Ireneuszowi Glinieckiemu,
który włączył się w akcję i oficjalnie zainaugurował Rajgrodzką
Noc Bibliotek 2019.
Do zobaczenia za rok!
Anna Arciszewska
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Lekarz radzi….
ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Aktywności fizycznej nie powinniśmy ograniczać
naszym dzieciom ze względu na porę roku. Zwłaszcza w miejscu
do tego przystosowanym na świeżym powietrzu. Przebywanie
w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć plenerowych
dzieci. Spontaniczna zabawa na placu zabaw, gdzie mogą wspinać
się na drabinkach czy kręcić na karuzelach zwyczajnie nkręca
nasze pociechy. Bezpieczny naszym dzieciom oraz dostosowany
do oczekiwań i potrzeb maluchów, plac zabaw służy rozwojowi
fizycznemu i psychicznemu dziecka. Plac zabaw na świeżym
powietrzu jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej.
Przyczynia się do rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia
w grupie. Zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej od
najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do
aktywnego stylu życia w późniejszym wieku. Regularna aktywność
fizyczna, obok diety dostarczającej odpowiednią ilość wapnia i
witaminy D, jest niezbędna w procesie wzrostu i kształtowania
się układu kostnego dziecka. Ruch wzmacnia wytrzymałość kości,
sprzyja prawidłowemu kształtowaniu powierzchni stawowych,
ale dzieje się tak tylko wtedy, kiedy ćwiczenia dostosowane są
do wieku i możliwości dziecka. Niedostateczna ilość ruchu może
doprowadzić do mniejszej sprawności stawów, a nadmierne
obciążenie ćwiczeniami do nieprawidłowego ich ukształtowania.
Aktywność fizyczna ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju
prawidłowej postawy ciała, elastyczności stawów, mięśni i ogólnej
kondycji.
Wysiłek, śmiech i krzyk przyczyniają się do rozwoju
układu oddechowego, zwiększenia pojemności płuc, dotlenienia
organizmu, a przede wszystkim do zwiększenia jego wydolności.
Z obserwacji matek wynika, że place zabaw przynoszą dzieciom
wiele radości i jest to jeden z ulubionych sposobów spędzania czasu.
Bezpośredni kontakt dzieci ze sobą umożliwia rywalizację i rozwój
kreatywności, uczy współpracy i współzawodnictwa. Dziecko
poznaje zasady współżycia w grupie oraz własne możliwości.
Buduje swoje relacje i odnajduje się w gronie rówieśników. W
trakcie aktywnej zabawy dziecko zdobywa wiedzę i doświadcza
uczuć, budujących bazę doświadczeń na przyszłość.
Atrakcyjnie wyposażone place zabaw, poza
wzmacnianiem sprawności fizycznej, sprzyjają również rozwojowi
psychomotorycznemu poprzez zabawę dostosowaną do wieku i
odpowiednio do oczekiwań dziecka. Większość urządzeń służących
zabawie, które zostały opracowane według specjalistycznych norm
i standardów, uwzględnia możliwości i potrzeby ruchowe dzieci
w różnym wieku: od maluchów po dzieci w wieku szkolnym.
Specjaliści w dziedzinie fizjoterapii wyznają biologiczne prawo
Delpecha i Wolffa, które stwierdza, że kość rośnie prawidłowo
pod warunkiem działania równomiernie rozłożonych sił nacisku i
pociągania. W świetle tej zasady regularne ćwiczenie sprawności
na takich sprzętach jak drabinki i pomysłowo zbudowane
konstrukcje przestrzenne, jest zabawą szczególnie korzystną dla
zdrowia. Dobre place zabaw są przystosowane do aktywności
zalecanej kilkulatkom w okresie ich najbardziej intensywnego
wzrostu. Specjalnie opracowane sprzęty mają za zadanie pobudzać
do zrównoważonego wysiłku w sposób stymulujący wzrostu kości,
nie osłabiając ich. Wszystkie urządzenia powinny umożliwiać
dzieciom bezpieczną zabawę i pozwalać na rozwijanie różnych
partii ciała i umiejętności.
Co można znaleźć na placu zabaw?
PIASKOWNICA jest dobra dla dzieci w każdym
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wieku. Kontakt ze specyficzną fakturą piasku jest dla dzieci nowym
doświadczeniem, ponieważ wcześniej miały do czynienia głównie z
plastikowymi zabawkami o gładkiej powierzchni. Podczas zabawy
w piasku dziecko rozwija zmysł dotyku, a rozmaite wyzwania
np. przewracanie do góry dnem wypełnionych foremek, pozwala
doskonalić precyzję i koordynację ruchów.
KARUZELA TARCZOWA pomaga rozwijać zmysł
równowagi oraz koordynację. Zabawa ta jest odpowiednia dla
młodszych dzieci (mogą stopniowo przyzwyczajać się do ruchu
obrotowego w asyście rodzica) i dla starszych (mają bardziej
wykształconą tzw. odwagę ruchową).

CO SŁYCHAĆ U „STOKROTEK”?
U „Stokrotek” - jak zawsze – wesoło, ciekawie i
przyjaźnie. W październiku imieniny obchodzą Teresy i Jadwigi –
jakże niemodne dzisiaj imiona, prawda? Kto dzisiaj takie imiona
daje dzieciom? Kiedy my przychodziłyśmy na świat, imiona te były
bardzo popularne – jak dzisiejsze Andżeliki czy Żanety. Ale my –
mamy swoje patronki i patronów, którzy – wierzymy – wysłuchują
naszych próśb, jeśli się do nich w modlitwach zwracamy. Nawet,
jeśli ktoś z nas nie posiada imienia świętej lub świętego, to na
pewno obrał takiego patrona na bierzmowanie.

HUŚTAWKA
KLASYCZNA
najpopularniejszy
przyrząd, gdzie rodzaj siedzenia jest decydującym elementem, który
warunkuje bezpieczne użytkowanie przez dzieci. Najmłodszym (do
3 lat) przeznaczone są sztywne huśtawki z poprzeczką i oparciem.
Mimo, iż to rodzice służą w pierwszym okresie swoją pomocą przy
huśtaniu, dzieci szybko osiągają samodzielność po osiągnięciu
umiejętności utrzymywania równowagi oraz koordynacji ruchów.
Huśtanie reguluje napięcie i siłę mięśni tułowia, ramion i nóg.
Podobne funkcje z korzyścią dla ogólnego rozwoju dziecka pełnią
BUJAKI, których zabawna forma od razu nasuwa skojarzenia ze
szczęśliwym okresem dzieciństwa.
ZJEŻDŻALNIA towarzyszy dziecku od najmłodszych
lat aż do... dojrzałości (przyjemność zjeżdżania do wody ćwiczą
nawet dorośli). Pokonanie pierwszego strachu przed bezwładnym
zjechaniem jest pierwszym ćwiczeniem kształtującym odwagę
ruchową. Najmłodszym dzieciom towarzyszą opiekunowie
asekurując bezpieczne korzystanie ze zjeżdżalni, starsze dzieci
muszą same wdrapać się po drabince na szczyt. Frajda ze zjeżdżania
w pełnym pędzie jest tym większa, gdy ustawia się kolejka kolegów
i należy szybko zsunąć się w dół, a utrzymanie równowagi wymaga
sprawnej koordynacji ruchowej.
Najbardziej wymagającym sprzętem do zabaw jest
fantazyjny ZESTAW GIMNASTYCZNO - SPRAWNOŚCIOWY.
Zawiera on trapy z lin, ukośne i poziome drabinki, poprzeczne
platformy i wbudowane na wysokości domki. Cały układ zachęca
dzieci do odkrywania nowych sposobów pokonania całej struktury
i ćwiczenia siły mięśni całego ciała. Pobudzając wyobraźnię taka
zabawa kształtuje równocześnie planowanie przestrzenne ruchu i
koordynację ruchową.
Naczelnym warunkiem stworzenia dobrego placu
zabaw jest przemyślana lokalizacja (w miejscu zamieszkania rodzin
z dziećmi), ogrodzenie wskazujące na wyłączne użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem i umożliwiające kontrolę opiekunów
nad dzieckiem oraz nieprzypadkowe wyposażenie. Konstrukcje
sprzętów do zabaw powinny być opracowane, wykonane i
zamontowane przez profesjonalistów. Rodzaj, wymiary i materiał
mają ogromne znaczenie dla stymulowania rozwojowej aktywności
fizycznej dzieci. Bezpieczeństwo dzieci na placach leży przede
wszystkim w gestii rodziców i opiekunów. Po początkowych
trudnościach z zaadaptowaniem się do nowych wrażeń i
zapanowaniem nad koordynacją obustronną, dzieci odczuwając
przyjemność z zabaw na karuzeli, różnych huśtawkach i bujakach,
drabinkach, itp. mogą wymuszać zbyt duże przyspieszenie obrotów,
zbyt silne rozhuśtanie do znacznych wysokości i w efekcie stracić
kontrolę nad własnym ciałem. Z tego względu zaleca się, aby
najmłodsze dzieci korzystały z takiej zabawki zawsze w asyście
dorosłego opiekuna.
                                                 Dużo zdrowia życzy lekarz Jacek
Kaliszewski

Stokrotki ćwiczą

W naszej grupie mamy kilka Jadwig oraz Teresek. Była
więc okazja do fajnej zabawy. Nie robimy tzw. zrzuty na prezent
– solenizantom składamy serdeczne życzenia, śpiewamy po kilka
wersji – sto lat, spożywane pyszne ciasta i tańczymy. Mamy bardzo
dobry sprzęt odtwarzający melodie – jakie chcemy, a chcemy,
oczywiście, przeboje z naszej młodości. Sami też dużo śpiewamy –
mamy już trzy zestawy śpiewników.
Nie tylko w październiku organizujemy imieninowe imprezy. Prawie
w każdym miesiącu ktoś obchodzi imieniny lub urodziny. Fakt,
mamy rodziny z którymi również celebrujemy takie uroczystości.
Ale gdzie się tak wyśpiewamy i wytańczymy jak nie w klubie? Czy
wnuczek zechce z babcią dżajfa wywijać, a zięć porwie teściową
do walca? Nawet, jeśli po wypiciu kilu głębszych zechciałby to
zrobić, to przecież nasze mieszkania są zbyt małe, żeby potańcówki
urządzać.
Przy okazji- zastanówmy się, gdzie obecnie w Rajgrodzie
można potańczyć? Kiedy my byliśmy młodzieżą, to w każdą
sobotę w klubie, który się potem przekształcił w Dom Kultury
pod kierownictwem p. Haliny Zalewskiej, były organizowane
wieczorki taneczne. Dorośli natomiast bawili się na dancingach w
„Jaćwieżance”. Dancingi te odbywały się regularnie w każdą sobotę
oprócz postu i adwentu. Latem zaś wieczorki taneczne dla młodzieży
i dancingi dla dorosłych dodatkowo odbywały się jeszcze w każdą
środę. Później – kiedy w Jaćwieżance dancingów było coraz mniej,
pani Halina zapraszała nas do Domu Kultury, gdzie na poddaszu
była wspaniała sala.. Często bawiliśmy się tam do późnych godzin.
A dzisiaj? W miejscowym pensjonacie dwa – trzy razy
do roku urządzane są bale z tańcami, ale nie każdego na nie stać.
Dodając do tego zabawę sylwestrową w parku oraz potańcówkę 15.
sierpnia – również w parku - na palcach jednej ręki można policzyć,
jak często mieszkańcy Rajgrodu mogą się pobawić. U „Stokrotek”
zaś tańczyć można, kiedy się na to ma ochotę.
Dlaczego tyle o tańcach piszę? Bo taniec to ruch, który
jest nam wszystkim bardzo potrzebny. Szczególnie seniorom, żeby
nie zalegali na kanapach i na krzesłach w poczekalniach u lekarza.
Oprócz tańca bardzo ważne jest uprawianie sportu – dla seniorów
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- gimnastyka, spacery na świeżym powietrzu. Mamy przecież w
Rajgrodzie wspaniałą siłownię nad jeziorem, ale rzadko tam można
kogoś zobaczyć.
W poszukiwaniu dobrych rad – jak uniknąć demencji
- znalazłam w internecie ciekawy artykuł, fragment którego
niniejszym cytuję:
„Profilaktyka demencji - uprawianie sportu”
Mózg to narząd neuroplastyczny co oznacza, że może zmieniać się,
regenerować. A przede wszystkim może być odporny na choroby

Stokrotki przy ognisku

– jeśli oczywiście stworzy się mu sprzyjające do tego warunki.
Ćwiczenia fizyczne wyzwalają zmiany biochemiczne (w mózgu
wytwarzane zostają neurotrofiny), które sprzyjają neuroplastyczności
– czyli tworzeniu nowych połączeń między komórkami mózgu, a
nawet powstawaniu nowych neuronów. Wspomniane neurotrofiny
wydzielane pod wpływem sportu to substancje przyczyniających się
do przetrwania i wzrostu komórek nerwowych w mózgu. Oznacza
to, że sport uaktywnia korzystne procesy biochemiczne w mózgu,
które regenerują strukturę mózgu, co w bardzo znaczący sposób
podtrzymuje zdrowie i aktywność mózgu oraz obniża rozwój chorób
mózgu.”

Stokrotki rysują

Rada bardzo odpowiednia dla nas – seniorów.
Podtrzymywanie aktywności mózgu powinno być dla nas
priorytetem.„Stokrotki” regularnie ćwiczą pod okiem instruktorki.
Poza tym mamy salkę gimnastyczną, w której jest rower stacjonarny,
bieżnia, drabinki, maty, piłki. Sami zaś zaopatrzyliśmy się w maty,
kijki, szarfy, które przechowujemy w klubie – żeby były pod ręką.
W internecie znalazłam też „złotą” myśl: „ Lata, które
jeszcze przed nami, trzeba przeżyć, a nie przesiedzieć w poczekali
u lekarza.” Chodzi o to, żeby przeżyć aktywnie. Życzymy tego
wszystkim seniorom – nie tylko klubowiczom.
Irena Czerwionka
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THANATOS - OBLICZA ŚMIERCI
(Z PRZYMRUŻENIEM OKA)

Przy okazji Zaduszek warto chociażby raz w roku
pochylić się nad zjawiskiem śmierci. Czy życie, czy śmierć - to
polonistycznie rodzaj nijaki, jakby bez znaczenia. Niektórzy śmierć
kojarzą zaś z rodzajem żeńskim: biała śmierć, ta śmierć… Nie
widać jej, ale jej skutki zawsze są widoczne. Tylko pozornie śmierć
jest przeciwieństwem życia, swojego rodzaju przeciwwagą życia.
Przecież ile życia, tyle musi być i śmierci. Dokładnie - bez manka i
bez superaty.
Ale śmierć nie jest równa śmierci, a cóż dopiero życiu. Inna
jest śmierć naturalna, inna wynikająca z choroby czy wypadków. Z
przydziału przeznaczona jest nam śmierć naturalna, ale problem w
tym, że nie każdy jej dożywa. W przyrodzie dane są „drożdże”, które
pospieszają nas ku śmierci, a my na to nie godzimy się. Ta sama
(chociażby z nazwy) śmierć dla każdego z nas jest czymś innym.
Dla fizyka będzie to rozpad i przeistoczenie materii, dla wierzących
- to rozłączenie ducha z ciałem i spotkanie z Bogiem, dla biologa i
etyka - to zmiana stanu skupienia.
Ta zagoniona, śmierć szalona, nie ma urlopów, nie
bierze łapówek, nigdy nie choruje. Jest mizerna z wyglądu, bo
taka szczupła, jak sam szkielet. Takie oblicze jej nadawano, ale
przecież jest i bardzo silna - kładzie każde życie. Niektórzy są w
stanie ją pokochać, bo ona nigdy nie zdradza człowieka. Wiernie
i z utęsknieniem na niego czeka. Są tacy, którzy mając wszystko
powiadają, że tylko im śmierci i biedy brakuje. Nawet się nie
spostrzegą, jak ona sama, bez zaproszenia, wkradnie się i do nich.
Wszystko w przyrodzie jest potrzebne, bo inaczej by tego
nie było. Więc śmierć i bieda są też potrzebne. Jeśli komuś tylko o
jeden centymetr różki urosną, to przychodzi ta pani z pilniczkiem i
skutecznie przycina owe różki. Bieda więc jednocześnie jest i złem i
dobrem. Tak już jest, że ten sam lek uzdrawia, ale i kaleczy, jeśli jest
przeterminowany. Oczywiście zależy u kogo,  w jakich ilościach…
Wraz z narodzinami otrzymujemy w posagu i gen śmierci.
Machina nas cyfrująca może nieznacznie owe ustawienie genów
zmieniać i będziemy różni, np. kolorem oczu czy skóry, ale nigdy nie
usunie genu śmierci.  Życie krótkie lub długie, aby życiem było, musi
być karmione, chociażby chlebem i wodą. Miłość, aby być, musi się
karmić ofiarą (tak głosiła św. Teresa). Śmierć, aby być, musi się też
czymś karmić - jej pokarmem jest życie. Jeśli tak, to należałoby
jej zakręcić kurek tego paliwa. Ponad połowa ludzi odeszła za
wcześnie i okupuje cmentarze. Tylko na Dalekim Wschodzie
buddyzm jest możliwy, bo tam zabrakłoby miejsca na ryżowe pola.
Skoro śmierć żyje kosztem życia, jest więc pasożytem, panoszącym
się i ponoszącym koszta tego procederu. Bez pasożytowania uschła
by do reszty, bez reszty. Dla śmierci owoc życia jest każdy dobrym,
zarówno ten dojrzały, jak i niedojrzały.
Był swego czasu taki człowiek, który próbował uciec
przed śmiercią. Gnał na koniu, a gdy zwierzę padło, sam darł przed
siebie, gdzie go nogi poniosą. Kiedy był mocno zmęczony i zarazem
przekonany, że sporo już od śmierci uciekł, położył się pod dużym
kamieniem. Po chwili czuje, jak go ktoś po ramieniu klepie. A
to śmierć mówi do niego: „W końcu jesteś, a ja tu tyle na ciebie
czekałam”.
Żył też pewien leśny ludek, który mocno interesował się
śmiercią. Ale było to do czasu, kiedy ona zaczęła interesować się
nim.
Śmierć dobra czy zła, jeśli tak jest to i piekło jej nie złamie,
a niebo też nie naprawi. Ta śmierć, która nas dotyczy, to poniekąd
mały robak, co my go zjadamy. Ta śmierć - co zada śmierć śmierci
- to będzie wielka i silna. Z braku genotypu zniknie życie i mała
śmierć.
Mitohondrium
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Polki Niepodległe.
Przekładaniec bez lukru –
opowiadanie piąte
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

Zofia z Schuchów Werner z Halą

Zofia Aniela (1885 – 1918)
To wszystko przez Józitę! Szkolny kolega Stasia Schucha często
bywał na Filtrach i zadurzył się w jego pięknej siostrzyczce. Była
wprawdzie siedem lat od niego starsza, ale co za artystka – malowała
śliczne akwarele a śpiewała jak anioł. No i ten jej podkręcany
bekhend, prawie niemożliwy do odebrania. Przynajmniej przez
Józitę. A jak elegancko dosiadała konia! I jak tu się nie zakochać?
Ponieważ jednak na Filtrach nie było miejsca na galopady, Zosia
zakładała konika do bryczuszki i jechała za Żerań, do krewnych
Meylertów w Marcelinie. W pobliskiej Swobodzie Wernerów
też było sporo młodzieży więc ruszały konne rajdy. Wacek
Werner, przystojny student fizyki, często zapewne jechał z panną
Zofią strzemię w strzemię. Czy rozmawiali o fizyce – nie wiem.
Ale ich rozmowy, sądząc po skutkach, musiały być naładowane
elektrycznością niczym skrzynka Faraday’a. Konne rajdy, z punktu
widzenia rodzącego się uczucia, odbywały się jednak zbyt rzadko,
a ponieważ były to czasy dość sztywnych jeszcze konwenansów,
trzeba było utworzyć jakiś kanał komunikacji. O tym, jak młody
fizyk trafił do Józity, a Józicie do przekonania – historia rodzinna
nie wspomina. A może to nie fizyk wymyślił „telegraf miłości”
tylko zaradna panna? Faktem pozostaje, że chłopak przyjął
funkcję postillon d’amour. Zakonspirowana sympatia, dokarmiana
noszonymi przez Józitę listami, trwała do lata 1903 roku, kiedy to

Zofia, ukończywszy 18 lat, w tatrzańskiej scenerii zaręczyła się z
Wacławem. Zaś Józio Roszkowski został księdzem, pozostając
przyjacielem rodziny, której po latach opowiedział tę romantyczną
historię.
Zofia z Wacławem w ich wymarzonym domu

W brwinowskim domu pokój dziecinny znajdował się na
piętrze naprzeciw łazienki. Bo to był bardzo nowoczesny dom.
Taki „na miarę szyty” – dostatni ale nie epatujący bogactwem
(Wacław po swym ojcu Teodorze* odziedziczył intratne akcje
„Norblina”). Jego piękną bryłę i funkcjonalny układ młodzi
Wernerowie projektowali wespół z renomowanym architektem
a włożyli weń cały posag Zofii i jeszcze jej mama dołożyła ,w
formie dożywocia, ze swojego kapitału. Był wodociąg, zasilany
ręczną jeszcze pompą, kanalizacja z szambem, centralne
ogrzewanie i nawet instalacja elektryczna, choć elektrowni w
pobliżu jeszcze nie było. By doglądać budowy, zamieszkali
w wynajętym nieopodal stacji kolejowej domu, w którym w
lutym 1914 roku urodził się Staś – braciszek czteroletniej Hali
i dwuletniego Witka. Wczesnym latem 1914 roku nastąpiła
przeprowadzka do wymarzonego domu. No i w tym domu,
we wspomnianym dziecinnym pokoju, cztero i pół letnia Hala
starała się zabawić Witka, który od jesiennej słoty nabawił się
gorączki. Zaniepokojona dziwną miną brata, wbiegła z alarmem
do sąsiedniego pokoju rodziców. Dystyngowana dama odłożyła
od piersi karmionego właśnie Stasia, podbiegła do Witka i w
ostatniej chwili schwytała kolorowego „pawika” w miseczkę
uczynioną ze… złożonych dłoni. Do łazienki było bliziutko –
wystarczyło Witkowi obmyć buziaka nad umywalką i obyło się
bez przebierania i kąpania chorego dzieciaka.
Wczesnym latem 1915 do przedpól Warszawy zbliżał się
front wojny rosyjsko-niemieckiej i Wacław, którym z racji
niemieckiego nazwiska zaczynała się interesować rosyjska
policja, zdecydował się przeprowadzić do Warszawy. Zofia, nic
nikomu nie mówiąc, zapakowała w nasączone naftą ręczniki
duży komplet norblinowskich, platerowanych sztućców i
zakopała go w piwnicy. Przeleżał tam dwie wojny, nim został
przypadkowo znaleziony podczas dołowania cykorii.
W Warszawie Wernerowie zamieszkali w rodzinnej kamienicy
przy ulicy Chłodnej. Wacław kontynuował podjętą w 1909
roku pracę nauczyciela fizyki w gimnazjum Janiny Tymińskiej
i prowadził własne badania naukowe. Hala i Witek zaczęli
uczęszczać na „komplety” do pani Zofii Rzędziny. Stasiek też
podrósł, ale był jeszcze w wieku, gdy mama śpiewała mu do snu.
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Uwielbiał to śpiewanie, ciągle mu było mało. Raz, gdy ojciec
zdenerwowany „marudzeniem o jeszcze” zagroził: „śpij, bo
dostaniesz lanie”, Stasio zawołał do mamy: „Bij, ale śpiewaj”.
Okna mieszkania wychodziły na mirowskie koszary Straży
Ogniowej. Blisko siedmioletnia Hala lubiła przez nie przyglądać
się potężnym, strażackim koniom, oprowadzanym po dziedzińcu
po powrocie z akcji. Z derek, którymi były okryte, w listopadowy
przymrozek parowała mgiełka końskiego potu. Od okna oderwały
ją okrzyki wpadającej do domu matki. „Będzie Polska, będzie
Polaka” wołała radośnie Zofia, przekazując rodzinie wieść o
odezwie cesarzy. Na Polskę jednak trzeba było poczekać jeszcze
dwa lata, wszelako okupacyjne władze Warszawy, zabiegając
o poparcie odezwy, zezwoliły na wznowienie działalności
Polskiej Macierzy Szkolnej. Zofia od początku zaangażowała
się w jej działania, biorąc pod opiekę pobliską szkołę przy ul.
Elektoralnej.
Siedzący przy poobiedniej herbacie Wernerowie cieszyli się
zaglądającym przez okno majowym słonkiem.
– Wiesz, list dzisiaj dostałam, który ucieszył mnie bardzo, ale i
zmartwił trochę.
– A cóż to za list taką dziwną kompozycję spowodował?
– Rada Regencyjna powołała taki organ, który się nazywa
„Opieka Szkolna”. No i Zarząd Warszawski Polskiej Macierzy
Szkolnej proponuje, abym objęła kierownictwo tego tworu. A
ja nie wiem, czy dam radę ogarnąć dom, swoją szkołę i jeszcze
ten urząd.
– No widzisz, a ja zamierzałem przedstawić ci nieco inną
propozycję.
– Mianowicie?
– W mieście szaleje hiszpanka. Ty jesteś osłabiona – to
dopiero dwa miesiące po porodzie a do tego karmisz piersią.
Powinnaś przynajmniej na pół roku zawiesić swoją aktywność i
ograniczyć wychodzenie do miasta.
– Żartujesz chyba! Zostawić szkołę bez opieki?
Rozmowę przerwała Hala:
-Mamusiu, Marysia się obudziła i płacze. Mogę ją przewinąć?
– Oj, nie kochanie. Jeszcze masz za słabe rączki na taką
kruszynę. Ale możesz mi pomóc. Ja już do niej idę.
Hala przygląda się, jak mama wydobywa Marysię z żółtego
„urobku”. Łapie odłożoną pieluszkę
– Zaniosę ją Lodzi, to ją upierze.
– O nie, moja droga. Zapamiętaj sobie, że choćbyś miała
gromadę służby, to pieluszki po swoich dzieciach będziesz
spierać sama!
Akwarelowa laurka ze zdjęciem brwinowskiego domu,
przekazana Wacławowi w podzięce za udostępnienie domu
szkole
W rodzinnej, jeszcze po niemiecku drukowanej Biblii, w
której Teodor August, ojciec Wacława, na niezadrukowanych
stronicach i doklejanych kartach zapisywał ważne fakty z życia
rodziny, Wacław dopisał: „Dnia 21 listopada 1918 roku zmarła
po pięciodniowej chorobie na grypę hiszpańską żona moja Zofia
z Schuchów, osierocając czworo dzieci: Halkę, Witka, Stasia i
Marysię, którą na półtorej doby przed śmiercią jeszcze piersią
karmiła. Urodzona 26 listopada 1885 roku, przeżyła bez kilku
dni lat 33. Najlepsza z żon i matek, pełna anielskiej dobroci
dla wszystkich, została pochowana w grobie rodzinnym na
cmentarzu ewangelicko-reformowanym, obok moich rodziców
ibrata.Umarła nieprzytomna.”
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Dla uhonorowania pamięci Zofii, zaprzyjaźnione rodziny
przeprowadziły składkę, którą wpłaciły na rzecz Polskiej
Macierzy Szkolnej. Zaś Wacław, w tej samej intencji, ofiarował
do użytkowania brwinowskiej szkole, która tułała się wówczas
po różnych niestosownych do nauczania kątach, parter ich
wymarzonego domu . W gabinecie, salonie, pokojach stołowym
i gościnnym umieszczono klasy, zaś w służbówce kancelarię.
Szkoła „mieszkała” tam przez 10 lat, do czasu wybudowania
własnego budynku.

_______________

* August Teodor Werner – zdolny, wykształcony złotnik
pracował jako kierownik warsztatu u Karola Malcza – swojego
pierwszego nauczyciela zawodu (praktykował później w
Krakowie, Wiedniu i Paryżu) a prywatnie męża swojej ciotki,
Karoliny z Wernerów (babci Karlusi). W roku 1864, gdy miał
28 lat, został obdarowany przez swego szefa i pociota jego
firmą. W tym samym roku żeni się z Albertyną Wilhelminą
Norblinówną, która w następnym roku, wraz z bratem
Ludwikiem odkupiła od swego ojca Wincentego (uczestnika
koncertu u Fukierów) jego firmę platerniczą. Szwagrowie
Ludwik i Teodor nie podzielili norblinowskiego warsztatu,
lecz łącząc go z warsztatem Malcza utworzyli spółkę, która
po dokupieniu w roku 1882 fabryki Braci Buch przekształciła
się w roku 1893 w znaną Spółkę Akcyjną Fabryk Metalowych
„Norblin, Bracia Buch i T. Werner”
(foto: ze zbiorów rodzinnych Wernerów)
Wojciech Więckowski
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RAJGRODZCY NAUCZYCIELE
TAJNEGO NAUCZANIA

Jak podkreśliła w swej pracy magisterskiej o historii
rajgrodzkiej szkoły Elżbieta Poborska: „Nauczanie dzieci
w języku polskim i o Polsce w warunkach , gdy praktycznie
zakazany został język ojczysty, było przedsięwzięciem ogromnie
niebezpiecznym. W związku z tym praca oświatowa musiała
być idealnie zakonspirowana. Grupowania się dzieci nie można
było w razie wykrycia niczym usprawiedliwić . Tajne nauczanie
nie miało w Rajgrodzie   żadnej bazy lokalowej – podkładki
w postaci  szkolnictwa oficjalnego – jak było w okresie okupacji
radzieckiej, kiedy to w szkole powszechnej , kierowanej przez  
Rosjan, nauczyciele mogli na legalnych lekcjach ,, przemycać
treści nauczania z przedmiotów zakazanych. Względy
bezpieczeństwa wykluczały możliwość istnienia tajnej szkoły
powszechnej , a tym bardziej średniej. Przeważała zatem forma
pracy indywidualnej lub w małych grupach”.

MARIA REGINA BAGIŃSKA

Maria Regina Bagińska
pochodziła z rodziny Gendzwiłów,
mieszkającej na ul. Plancik w Rajgrodzie.
Ukończyła Seminarium Nauczycielskie
w Białymstoku i przed wybuchem II
wojny światowej pracowała w szkole
w Kraszówce, Bełdzie i Szczuczynie.
Wraz z mężem i dwójką dzieci podczas
okupacji niemieckiej powróciła do domu
rodzinnego. Jako pierwsza w Rajgrodzie
zajęła się tajnym nauczaniem, które wobec faktu zamknięcia
szkół przez Niemców,   było patriotyczną powinnością , jedną
z form walki z okupantem. Po latach napisała:
„Nie mogłam być obojętna wobec niszczenia kultury
polskiej, zniewolenia i germanizacji”.
Już 1 września 1941 r. rozpoczęła nauczanie
dzieci na poziomie szkoły powszechnej . Zajęcia odbywały
się codziennie od rana do wieczora w domu jej rodziców przy
ulicy Plancik. Tym samym narażała życie nie tylko swoje, ale
także swoich bliskich. Uczyła 21 dzieci w wieku od siedmiu
do piętnastu lat. Wśród nich była tylko jedna dziewczynka.
Podzieliła swoich uczniów na grupy na poziomie od pierwszej
do szóstej klasy. Uczniowie zmieniali się co 2-3 godziny. Sama
Uczyła języka polskiego, historii, matematyki i geografii.
Czasami pomagał w pracy jej mąż, Aleksander, wykwalifikowany
nauczyciel. Bagiński nie mógł uczyć w tajnych kompletach ,
ponieważ pracował w lesie przez większość dnia, jednak popierał
działalności żony. Należał do miejscowej konspiracyjnej Armii
Krajowej. 0 VIII 1943 r. został aresztowany i ślad po nim zaginął.
Tajną rajgrodzką szkołę wspominała jej
bratanica, Celina Gendzwiłł: „Nie mieliśmy ani zeszytów
, ani książek. Ciocia korzystała z własnych podręczników
. Chowaliśmy je w starym drewnianym łóżku, a pisaliśmy
czarnym atramentem na wszystkim , na czym można było:
papierze pakowym, odwrotnej stronie różnych formularzy”.

W warunkach dużego zagrożenia ze strony okupanta,
organizacja niebezpiecznej i trudnej pracy nauczyciela byłaby
niemożliwa bez zaangażowania rodziców, ich najbliższych
sąsiadów, wszystkich ludzi dobrej woli. Wystawiali oni warty,
czuwając nad bezpieczeństwem dzieci i nauczyciela. Najlepiej
jednak przed żandarmami ostrzegał pies podwórkowy, który
czuł Niemców już z daleka. Wtedy uczniowie zamieniali się
w zwykłe bawiące się dzieci. Rodzice płacili za naukę swoich
dzieci w naturze (jajka, słonina, mąka, mleko). Zwolnione były
sieroty, dzieci z  biednych rodzin i te, których rodzice  przebywali
w obozach.
W toku lekcji również kształtowano patriotycznych
uczuć, wzbudzania miłości i przywiązania do ojczyzny, poczucia
dumy narodowej. Wpajano dzieciom przekonanie, że pomimo,
iż Polska straciła chwilowo byt państwowy - to istnieje jako
naród i odzyska utraconą niepodległość.
Maria Bagińska napisała po wojnie”:
„Z ogromną radością i satysfakcją wspominam
ówczesną młodzież. Była niezwykle wrażliwa, odważna
i zdyscyplinowana, świadoma odpowiedzialności za udział
w kompletach  oraz odpowiedzialności nauczyciela za nielegalne
nauczanie. W chwilach nieraz ciężkich i niebezpiecznych umiała
się tak zachować , że zdumiewała starszych . Nie było potrzeby
przymuszania dzieci do nauki”.
23 I 1945 r. w Rajgrodzie zakończyła się okupacja
niemiecka. Nowe władze, na czele z Burmistrzem Rajgrodu Stanisławem Owsianym natychmiast przystąpiły do odnowienia
budynku rajgrodzkiej szkoły, w której okupanci zorganizowali
magazyn zboża i warsztat samochodowy. W remoncie pomagali
mieszkańcy miasta, a przede wszystkim rzemieślnicy. Antoni
Gendzwił (brat Marii Bagińskiej) z kilkoma mężczyznami
udali się furmankami za Jezioro Rajgrodzkie, na teren Prus
Wschodnich, skąd przywieźli szkolne ławy, stoły, krzesła
i zegar. Już w marcu Maria Bagińska zorganizowała pracę
szkoły, w której rozpoczęto nauczanie. W trudnym okresie
powojennym rajgrodzka szkoła skupiła w gronie nauczycieli
pochodzących z rodziny Gędźwiłłów: Marię Reginę Bagińską
(kierownik szkoły do lutego 1947 r.), Cecylię Gendźwiłł i jej
męża Stefana Grygo (nauczyciele w latach 1946-1961), Celinę
Marię Gendzwił, która przepracowała tu 25 lat (1959-1984).

Lucyna FADROWSKA (Gałaszewska),
Lucyna urodziła się 28 VIII 1924 r. w Rajgrodzie. Matka
była zaangażowana w działalności POW. Lucyna uczyła się
w Gimnazjum Kupieckim w Suwałkach, ale wybuch wojny
spowodował, że wróciła do domu na ul. Żabiej. W czasie
okupacji niemieckiej tajne nauczanie w Rajgrodzie rozwinęła M.
Bagińska, która część uczniów przekazała  Lucynie Fadrowskiej.  
Rozpoczęła ona tajne nauczanie w połowie 1943 r.
„Nie możemy przecież zostawić tak tych biednych
dzieci” - powiedziała do niej M. Bagińska i podzieliła się ze swoją
młodszą koleżanką uczniami. Pani Lucyna uczyła m.in. języka
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Józefa Kurpiewska, ur. w 1913 r. w Rajgrodzie. W okresie

międzywojennym działała w Akcji Katolickiej, pracowała też w
kancelarii parafialnej. Przed wybuchem wojny pojawił się kapitan
„Stefan”, który organizował ludzi na wypadek zajęcia naszych
ziem przez Niemców. Józefa została przez niego zwerbowana i
następnie przeszkolona w Warszawie. Pod koniec września 1939
r. dostaliśmy się pod okupację sowiecką.  W 1940 r. rozpoczęły
się masowe wywózki na Syberię i aresztowania. We wrześniu
aresztowano proboszcza Radwańskiego, a 13 grudnia  Józefę. Po
okrutnym śledztwie w Mińsku sporządzono wobec niej wniosek
oskarżający:
„(…) KURPIEWSKA JÓZEFA (…) zostaje
oskarżona o to, że:
a)
była członkiem kontrrewolucyjnej dywersyjnopowstańczej organizacji, w której pełniła rolę łączniczki;
b)
po
zwerbowaniu
podpisała
zobowiązanie
kapitanowi : „Stefanowi” oraz obrała pseudonim „Wiera”;

polskiego, matematyki, historii, geografii na poziomie szkoły
powszechnej. Duże trudności w nauczaniu sprawiały jej: fizyka,
biologia i chemia. Jako pomoce naukowe wykorzystywała swoje
stare, gimnazjalne podręczniki. Dzieci nie nosiły książek ze
względu na bezpieczeństwo. Na lekcje przychodziły pojedynczo.
Elżbieta Poborska w swej pracy magisterskiej dotyczącej
historii rajgrodzkiej zawarła jej wspomnienia: o uczniach
tajnych kompletów: „Uczyli się z zapałem i jednocześnie z jakąś
dojrzałą świadomością wagi tego działania. Ta świadomość z
jednej strony pobudzała i rozwijała poczucie patriotyzmu,   z
drugiej zaś spełniała rolę wyjątkowo silnej motywacji do nauki.
Ówczesna młodzież ucząca się,  potrafiła bez względu na wiek
zachować konspirację, co obok rzetelnego stosunku do nauki,
rzutowało na powodzenie podziemnej oświaty”.
„Naukę prowadziłam małymi grupkami. Na stole
zawsze leżały różne gry i zabawki na wypadek, gdyby do
mieszkania wszedł ktoś obcy.”
Lucyna Fadrowska zatrudniona została w rajgrodzkiej szkole
od 1945 r. i pracowała tu do 1978 r. Była nauczycielem i
wychowawcą setek młodych rajgrodzianek i rajgrodzian, którzy
po latach wspominają ją z życzliwością i sympatią. Poślubiła
Jana Gałaszewskiego z pobliskiego Kroszewa, z którym miała
troje dzieci. Zm. 8 VI 2010 r. w Olecku, pochowana została w
Rajgrodzie.

c)
ukończyła w Warszawie kurs przygotowujący do
wykonania dywersyjnych ataków na obiektach o znaczeniu
militarnym; po ukończeniu kursu została łączniczką…”
Wyrokiem sowieckiego specjalnego sądu wojennego
rajgrodzkiego proboszcza 27 maja 1941 r. skazano na karę
śmierci. Nie znamy wyroku, jaki otrzymała  J. Kurpiewska, ale
jeżeli nie była to kara śmierci, to z pewnością wieloletni pobyt
w karnym łagrze. Wkrótce wybuchła wojna niemiecko-radziecka
i wyroków nie zdążono wykonać. Józefa przeżyła tragedię
mińskich więźniów w końcu czerwca 1941 r. i powróciła do
Rajgrodu. W czasie okupacji hitlerowskiej nauczała na tajnych
kompletach, a po wojnie była nauczycielką języka polskiego

w szkole. Mieszkała wraz z matką na ul. Szkolnej w wynajętym
mieszkaniu. Jej brat, Marian, organista parafialny w okresie
międzywojennym, należał do Armii Krajowej. Aresztowany
przez Niemców w sierpniu 1943 r., został osadzony w niemieckim
obozie koncentracyjnym Gross - Rosen, z którego nie powrócił.
Drugi z braci, Władysław, jako młodociany zaciągnął się do
wojska i brał udział w walkach z nawałą bolszewicką 1920 r.,
a we wrześniu 1939 r. był obrońcą Warszawy. Po wojnie był
trenerem polskich szermierzy, medalistów mistrzostw świata i
olimpiad.
Józefa Kurpiewska cieszyła się uznaniem swych
przełożonych i poważaniem przez koleżanki i kolegów kadry
pedagogicznej. Jej uczniowie nadal ją wspominają, jako
oddaną swej pracy, nauczycielkę z powołania. Zm. 9 IX 1970
r. w Rajgrodzie. Podczas pogrzebu całość dziatwy szkolnej (w
kolejności klas) wraz z wychowawcami stała na ulicy przed
kościołem, oczekując zakończenia nabożeństwa żałobnego. Nie
pozwolono uczniom wejścia do kościoła.
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Jan

Orzechowski,

ur.27 II 1920 r. w Rajgrodzie.
Po maturze (Gimnazjum w
Grajewie) zastała go II wojna
światowa. W czasie okupacji
sowieckiej był nauczycielem
w Pieńczykowie. Podczas
okupacji
hitlerowskiej
nauczał dzieci na tajnych
kompletach w Rajgrodzie.
Uczestnik
kompletów,
Sławomir Koniecko, tak
wspominał po latach: „Jan
Orzechowski (potem był
pułkownikiem w Wojsku
Polskim) prowadził podczas
okupacji niemieckiej tajne
komplety. Właśnie na tajnych kompletach ukończyłem klasę
II i III. Spotykaliśmy się w różnych miejscach, ale najczęściej
u panstwa Zimińskich, tych mieszkających przy kościele. Na
naukę przychodziło nas kilka chłopców, a zajęcia prowadził
pan Jan Orzechowski. Z kolegów pamiętam Zimińskich, Walka
Rutkowskiego i jego brata, Bacztuba. Kiedy przychodziliśmy
do państwa Ziminskich, czekał na nas stół zasłany obrusem,
na którym leżały różne zabawki, a gdy zjawiał się nauczyciel,
pojawiały się podręczniki, książki oraz papier do pisania.
W razie pojawienia się żandarmów, którzy mieszkali po drugiej
stronie kościoła – na plebanii, należało schować książki i bawić
się zabawkami”. W  1940 r. wstąpił do konspiracji, ps. Strzała.
Został   łącznikiem komendanta rejonu Rajgród AK i jego
pomocnikiem d.s. organizacyjnych. Ukończył konspiracyjną
szkołę podchorążych III Inspektoratu w obwodzie grajewskim.
Następnie nauczał młodych żołnierzy Armii Krajowej
w konspiracyjnej szkole podoficerskiej w Turczynie.
W lipcu 1944 r. znalazł się na Osowych Grzędach,
gdzie   koncentrował się konspiracyjny 9 Pułk Strzelców
Konnych AK. Brał udział w potyczkach i bitwie pułku (8 IX
1944) i przebiciu się przez Biebrzę na radziecką stronę frontu. O
bitwie potem napisał: „Wreszcie 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...”
W 1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Służbę
zakończył  w 1975 r. w stopniu pułkownika. Tytuł doktora nauk
wojskowych otrzymał broniąc  w Akademii Sztabu Generalnego
rozprawy wojskowej na temat: „Dowodzenie i praca sztabów na
przestrzeni historii wojskowości”. Był autorem czterotomowego
dzieła z tego zakresu.
Po przejściu na emeryturę pasją jego życia stało się
zbieranie materiałów dotyczących działalności konspiracyjnej
w powiecie grajewskim. Współpracownik „Rajgrodzkich Ech”,
autor kilku cyklów historycznych oraz  książki „Aby pamięć nie
zginęła”. Zm. 4 VII 2002 r. w Warszawie.

NAUCZYCIELE Z RODZINY ORŁOWSKICH

Edward Orłowski z rodziną mieszkał w Woźnejwsi, na
Podlesiu. Do II wojny światowej był to jedyny dom murowany
z cegły, pochodzący z połowy XIX wieku. Poprzez ożenki i
dziedziczenie Edward skupił w swym ręku do 100 ha ziemi.
Przy domu w Woźnejwsi było to około 20 ha, ale były działy po
Czarneckiej (PIERWSZA ŻONA) przy granicy pruskiej, wiano
Zawistowskiej (DRUGA ŻONA) na Kuwasach   pod Bełdą i
ojcowizna w Kapicach.
Edward nie był rolnikiem, ale jego miłością życia
były konie. Hodowla koni i ich sprzedaż w czasach carskich i
w pierwszej połowie dwudziestolecia międzywojennego była
intratnym zajęciem. Dobre konie, o odpowiednim wyglądzie
i zdrowiu, jak też właściwej maści (poszczególne pułki jazdy
używały koni określonej i jednakowej maści), kosztował
niemało.
Edward i Emilia Orłowscy mieli kilkanaścioro dzieci, z
których 11 dożyło wieku dorosłego:
Bolesław (1899-1945), Hieronim (1901-1973), Natalia
(1902-1988), Czesław (1904-1966), Kazimierz (1906-1978),
Leokadia (1908-1957),Genowefa (1912-1980), Stanisław
(1914-1967), Roman (1917-1985), Cecylia (Celina) (19191943), Ryszard (1925-1973).
Orłowscy kształcili swoje dzieci, co przy spadku popytu
na konie, również przyczyniło się do zubożenia rodziny. Jednak
to zubożenie uchroniło ich od wywózki na Syberię.
Cecylia Orłowska przed wojną ukończyła Liceum
Nauczycielskie w Szczuczynie i przygotowywała się do studiów
w Warszawie. W czasie okupacji sowieckiej (1939-1941) była
nauczycielką w Kapicach. Za umożliwienie księdzu nauki
religii, została aresztowana. Ją zwolniono, a aresztowano
księdza. W II poł. sierpnia 1943 r., kiedy doszło do aresztowania
ich sąsiadów, Nowickich w Woźnejwsi, aresztowano również
ją. Była narzeczoną Jana Nowickiego. Po okrutnym śledztwie
Nowickich i C. Orłowską żandarmi niemieccy rozstrzelali w
lesie Choinki, pod Rajgrodem, 29 sierpnia 1943 r.
Genowefa Orłowska po wojnie była nauczycielką w
Bełdzie. W 1947 r. organizowała szkołę w Woźnejwsi. Potem,
przez wiele lat była nauczycielką w Kuligach.
Stanisław Orłowski po wojnie organizował szkołę w
Kuligach. Był tam jeszcze w 1947 r. Potem został kierownikiem
szkoły w Rydzewie. Ok 1963 -64 zatrudnił się w Technikum
Rolniczym w Białej Piskiej.
Roman Orłowski był nauczycielem w szkole w
Rajgrodzie od 1 września 1945 r. do 31 sierpnia 1948 r.
Zrezygnował z zawodu nauczyciela i wspólnie z Piotrem Popko,
również pochodzącym z Woźnejwsi, ukończyli weterynarię.
Popko pracował w Rajgrodzie, a on w Grajewie.
Pan Antoni Bujnowski z Sołk, 1 grud. 2009 r.
przekazał następującą wiadomość:
„Było to w połowie okupacji niemieckiej, może 1943 r., kiedy
w Sołkach pojawił się nauczyciel Orłowski pochodzący z
Woźnejwsi. Prowadził tajne nauczanie u Niebrzydowskich.
Na owe tajne komplety uczęszczali dzieci Niebrzydowskich i
Wierciszewskich. Ja byłem tylko raz, bo ktoś uprzedził ojca,
abym tam nie chodził. Zaraz też aresztowali Wierciszewskiego
i Niebrzydowskiego, którzy wojny nie przeżyli”.
Który z braci Orłowskich prowadził tajne nauczanie?
Janusz Sobolewski
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NAUCZYCIELE Z RODZINY ORŁOWSKICH

Genowefa Orłowska

Legitymacja Nauczycielska Romana Orłowskiego

Stanisław Orłowski

W Liceum Nauczycielskim, C. Orłowska (pierwsza z lewej)

PPHU „JĘDRUŚ”

25 LAT DZIAŁALNOŚCI

Andrzej Mikulski
ul.Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
Tel.: 86 272 16 70
86 272 19 17
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SERWIS

NAWOZY,ŚRODKI OCHRONYROŚLIN,
MATERIAŁYBUDOWLANEIREMONTOWE
OPAŁ

Polecamy oryginalną kuchnię
Ryby smażone - przetwory rybne
JEDZENIE DLA KAŻDEGO

www.jedrus.com.pl
biuro@jedrus.com.pl

Hotel "Zagroda Kuwasy"
Woźnawieś, na granicy z
Biebrzańskim Parkiem Narodowym

Pensjonat SPA "Raj"
Rajgród, ul. 1.Maja
Nad samym brzegiem jeziora,
na przeciw zabytkowej Zamkowej Góry;
restauracja, bar, pokoje, basen, sauna, grota solna...

Wspaniała architektura
obszernej wiejskiej posiadłości;
przestronne pokoje,
kuchnia oferuje tradycyjne dania ze świeżych produktów

+48 86 444 15 51,
+48 533 323 139

tel. 86 273 35 20, 510 050 700

http://pensjonatraj.pl/

www.ycarcus.pl

http://www.zagrodakuwasy.pl/

...noclegi-jachty-patenty żeglarskie-kajaki-rowery

Artykuły Piekarniczo-Cukiernicze Wyrób i Sprzedaż
Andrzej, Ireneusz i Robert Nerkowscy

Czekamy na Was całe lato...

tel. 503 070 028
505 993 100
664 358 073
502 565 095

Rajgród, ul. Warszawska 32A
tel. 86 272 15 77
*najsmaczniejsze chleby*chrupiące bułki i rogale*słodkości*
Ponad 50 gatunków doskonałych
Posmakuj i Ty !
Wyrobów w 200 punktach sprzedaży

