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XII sesja Rady Miejskiej
W dniu 5 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego odbyły się obrady XII sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, uczestniczyło w niej 11
radnych. Na wstępie przewodniczący RM - Marek Bućko powitał radnych, Burmistrza Rajgrodu, sekretarza, skarbnika, gości, kierowników i
dyrektorów instytucji gminy oraz sołtysów z terenu gminy Rajgród.
W wyniku problemu technicznego związanego z imiennym
głosowaniem zadecydowano o 5 minutowej przerwie. W czasie przerwy
Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki wytłumaczył przyczynę zwoła-

Marek Bućko - przewodniczący RM w Rajgrodzie

nia sesji w trybie nadzwyczajnym oraz obecność Prezesa BIOM Sp. z o.o.

Podjęcie uchwał

Przewodniczący RM - Marek Bućko kolejno przedstawił proponowane treści uchwał:
1. Zmian w budżecie gminy Rajgród na 2019 r.
Głos zabrała Skarbnik - Joanna Andruk, która przedstawiła
zmiany w budżecie gminy. Po stronie planu wydatków wprowadzono
następujące zmiany:
W związku z wnioskiem z dnia 30 października 2019 r., dotyczącym
Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojdy - zadanie pn. „Remont dróg
gminnych publicznych w miejscowości Wojdy”.
Zwiększa się paragraf zakupu usług remontowych w rozdziale 60016
– kwota 2132zł
Zmniejsza się paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale
60016 – kwota 2132zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia ilości godzin pracy sprzętu ZGKiM w Rajgrodzie, potrzebnych do należytego wyrównania dróg.
Burmistrz Rajgrodu dodał kilka informacji na temat naprawy drogi w Wojdach. Główną informacją było to, iż gmina przygotuje
mniejszy budżet na sprzęt i co za tym idzie większy fundusz na materiały.
2. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego, zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej nieczynne
składowisko odpadów w miejscowości Wojdy na rzecz BIOM Sp. z o.
o. na okres 5 lat, w celu przeprowadzenia rekultywacji.
Przewodniczący RM przekazał głos Joannie Grabowskiejpracownikowi Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, która wytłumaczyła
zebranym, iż aby spółka BIOM Sp.z o. o. mogła podjąć jakiekolwiek
działania na terenie wysypiska, które stanowi własność gminy, musi
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być wyrażona na to zgoda w formie uchwały. J. Grabowska dodała, że
każda nieruchomość wydzierżawiona na okres dłuższy niż 3 lata powinna mieć taką zgodę, gdy gmina odstępuje od trybu przetargowego.
Wynika to z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Radca prawny - Andrzej Chmielecki poinformował, że omawiana nieruchomość to zamknięte wysypisko śmieci, więc gdy zostanie
ogłoszony przetarg - to nikt nie będzie go chciał wynająć ani wydzierżawić. Nie można nic zrobić na terenie tej nieruchomości, ponieważ
jest tam obowiązek wykonania działań rekultywacji. Na dodatek radca
prawny dodał, iż rekultywacja wysypisk śmieci jest obowiązkiem prawnym, ponieważ wynika to z uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Mecenas A. Chmielecki poinformował zebranych, iż

Andrzej Chmielecki - Radca prawny

wiele lat temu większość gmin, wchodzących w skład związku BIOM
(21 gmin), skorzystały z programu unijnego pn. „Środki Geowsparcia”,
finansowanego z Funduszu Ochrony Środowiska i dokonały rekultywacji wysypisk śmieci. Gmina Rajgród nie przystąpiła do tego programu
i jest jedną z dwóch gmin, które zostały z niezrekultywowanymi wysypiskami śmieci. Dodatkowo radca prawny dodał, iż trzeba wiedzieć
o tym, że aby przeprowadzić taką rekultywację - tzn. przeprowadzić
przetarg- zlecić profesjonalnej firmie wykonanie rekultywacji, trzeba
ponieść koszt kilku milionów złotych. W wyniku takich działań należałoby obciążyć mieszkańców gminy Rajgród poprzez zwiększenie opłaty śmieciowej. Jednak radca A. Chmielecki uspokoił zebranych, przypominając wszystkim, iż gmina ma udziały w Spółce BIOM, jak i w
Związku Komunalnym Biebrza, które to tworzą okoliczne samorządy.
Poinformował, że jest możliwość wykorzystania pewnych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami, do rekultywacji omawianego
wysypiska śmieci, czyli znacznego zmniejszenia kosztów danej rekultywacji. Żeby spółka BIOM mogła dokonać rekultywacji, musi mieć
tytuł do tego gruntu (umowa dzierżawy) i aby ją otrzymać, musi być na
to zgoda Rady Miejskiej w Rajgrodzie.
Radny Stanisław Król zadał pytanie: - Czy łączna powierzchnia terenu ośmiu działek, czyli terenu wysypiska, wynosi 11512 m kwadrat?
Odpowiedzi udzielił radca A. Chmielecki, informując Radnego, iż całość wysypiska ma około 8 ha. Natomiast wydzielone działki faktycznie
są zajmowane tylko przez śmieci.
Prezes spółki BIOM - Mirosław Bałakier podziękował Burmistrzowi Rajgrodu za zaproszenie i powitał wszystkich zebranych. Na
początku opowiedział o samej Spółce BIOM, którą założyły gminy i
Związek Komunalny Biebrza. Na dzień dzisiejszy właścicielami spółki
są 24 podmioty - 22 gminy i 2 związki. Prezes dodał, że w 100% spółka
BIOM jest spółką gminno-komunalną. Wykonuje ona zadania na rzecz
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gmin w zakresie gospodarki odpadami stałymi. Wszystkie odpady, które
spółka zbiera w gminach, trafiają do instalacji spółki. Główna instalacja
znajduje się w Koszarówce. Tam trafiają wszystkie odpady zmieszane i
część odpadów zbieranych selektywnie. Druga instalacja znajduje się w
Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym. Tam trafiają tylko odpady
selektywne. Spółka BIOM prowadzi również zakład zbiórki transportu.
Prezes M. Bałakier zwrócił uwagę zebranych na to, iż spółka BIOM
nie jest firmą prywatną. Zysk realny, jaki spółka może mieć, wynosi do
2% kosztów. Zyski przekraczające tę granicę, spółka BIOM musi zwrócić samorządom gminnym, np. obniżając opłaty za świadczone usługi.
Spółka BIOM działa w taki sposób, aby jej budżet po stronie przychodów i dochodów był jednakowy, tym samym jest bardzo konkurencyjna
dla innych firm prywatnych.
Mirosław Bałakier poinformował o wysypisku śmieci w Rajgrodzie. Związek Komunalny realizował rekultywację na terenie 10
innych gmin w swoich członkowskich latach 2012-2014. Wszystkie
gminne składowiska śmieci zostały zrekultywowane, oprócz wysypiska
śmieci w Rajgrodzie, ponieważ ta gmina nie dołączyła do programu.
Teraz nie ma dofinansowania na rekultywację wysypisk, ale można
zrobić rekultywację nieodpłatnie. Spółka BIOM zbiera część odpadów,
jak np. kompost, opony, gruz do ponownego użycia. Zrekultywowanie powierzchni na rajgrodzkim wysypisku zostanie przeprowadzone
zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania, tzn. wyłącznie na
terenie samego składowiska śmieci. Spółka BIOM podpisała umowę
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie,
który powierzył spółce zadanie rekultywacji ponad rok temu. Spółka
uzyskała wszystkie niezbędne decyzje, ale przepisy prawa gospodarki
odpadami zostały zaostrzone i w wyniku tego potrzebna jest Uchwała
Rady Miejskiej w Rajgrodzie oraz umowa dzierżawy, zawarta u notariusza.
Radca prawny A. Chmielecki poinformował zebranych, iż
Gmina Rajgród stanie przed problemem, ponieważ w przetargach ceny
poszły 100% do góry. Oznacza to, iż opłaty dla mieszkańców za wywóz
śmieci również wzrosną. Zaproponował zebranym, aby zadawać pytania do prezesa spółki BIOM.
Radny Jarosław Matysiewicz zapytał o to, dlaczego okres rekultywacji ma trwać 5 lat?
Prezes BIOM odpowiedział, że jest to minimalny okres wymagany przez urzędy. Rekultywacja zasadnicza trwa 3 lata, a dodatkowe 2 lata mają wykazać trwałość przedsięwziętych działań.
Radny J. Matysiewicz zapytał, ile spółka zbiera opon, kompostu oraz gruzu w czasie jednej rekultywacji.
Prezes spółki poinformował zebranych, iż będzie użytych kilkanaście ton opon, kilkadziesiąt ton gruzu i kilka tysięcy ton kompostu.
Opony i gruz wytworzą rodzaj wału wokół terenu rekultywowanego, a
pomiędzy tymi wałami składowany będzie kompost.
Radny SWP - Jacek Piorunek zapytał o to, czy gmina będzie
miała możliwość kontrolowania tego procesu?
M. Bałakier odpowiedział, że oczywiście gmina będzie miała
cały czas dostęp do kontrolowania działań.
Burmistrz I. Gliniecki zaznaczył, że to dobrze, iż radni są tak
dociekliwi. Okres dofinansowania do rekultywacji wysypisk śmieci w
wysokości 85% minął 10 lat temu. W tym momencie proces rekultywacji odbywać się będzie z partnerem wiarygodnym i sprawdzonym, ponieważ spółka BIOM jest tworzona przez gminy. Zdaniem Burmistrza
Rajgrodu nie ma żadnych wątpliwości, że proces rekultywacji odbędzie
się w sposób profesjonalny.
Sołtys Skrodzkich - Wojciech Więckowski zapytał prezesa
spółki BIOM o to, kiedy rozpocznie prace odnośnie rekultywacji wysypiska śmieci w Rajgrodzie?
Prezes poinformował, iż czekają na ostateczną decyzję ze
Starostwa Grajewskiego i w I kwartale nowego roku powinni ruszyć z
pracą.
W wyniku zarządzonego głosowania przez przewodniczącego M. Bućkę, Rada Miejska w Rajgrodzie jednogłośnie przyjęła
Uchwałę Nr XII/83/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 5 listopada
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej nieczynne składowisko odpadów w miejscowości Wojdy na rzecz BIOM Sp. z
o. o. na okres 5 lat w celu przeprowadzenia rekultywacji.

Dyskusja na temat gospodarki śmieciami

Prezes spółki BIOM poinformował, iż pracuje w tej dziedzinie od lat 90. Poinformował, że w latach 90. wysypiska były składowiskami. Nie było żadnego systemu zbiórki, tzn. mieszkańcy, gdy
potrzebowali pozbyć się śmieci jechali na składowiska i wyrzucali je
do składowisk. Zmiany nastąpiły w roku 2000. W tym okresie właśnie powstał Związek Komunalny Biebrza, który na początku liczył 13

Mirosław Bałakier - prezes BIOM

gmin a w następnym okresie przystępowały kolejne gminy (Rajgród
dołączył w 2008 r.). W latach 2002-2005 zbudowana została sortownia
w Dolistowie Starym i zajmowała się ona tylko odpadami zebranymi
selektywnie. W latach 2010-2015 został zbudowany nowy zakład w
Koszarówce. Powstał on przede wszystkim do przetwarzania odpadów
zmieszanych. Prezes spółki BIOM zaprosił radnych na wycieczkę do
Koszarówki, aby każdy zorientował się, na czym polega przetwórstwo
odpadów zmieszanych i zrozumiał jak jest to ważne.
W latach 2012- 2016 odbyła się rewolucja śmieciowa. W
2012 Państwo Polskie wprowadziło zakaz składowania odpadów zmieszanych. W 2016 Państwo Polskie wprowadziło zakaz składowania
frakcji energetycznych (powyżej 6MJ/kg suchej masy). Są to opakowania, folie, papiery, tworzywa sztuczne, których nie można włożyć do
recyklera, aby je przetworzył (z 1 tony śmieci jest 350 kg nieużytku nienadającego się do przetworzenia). W Polsce w 2015 r. oddano do użytku
spalarnię w Białymstoku. Spółka BIOM startowała w przetargu, aby
móc utylizować nieużytki w spalarni i tak w 2016 r. spółka BIOM nieużytki mogła utylizować za 120 zł/tona. W 2017 r. 140 zł/tona a w 2018
r. 178 zł/tona nieużytku. Spółka BIOM w 2019 r. podpisała umowę mówiącą o koszcie wynoszącym 230 zł/tona za utylizację nieużytku. W
połowie maja 2019 r. Spalarnia w Białymstoku wypowiedziała umowę
spółce BIOM oraz wszystkim regionalnym instalacjom, m.in. Łomża,
Hajnówka, Suwałki, Zambrów na okres nieograniczony. W lipcu spółka
BIOM zaczęła szukać rozwiązania tej sprawy i znalazła cementownie
w Chełmie. Prezes BIOM przedstawił zebranym informację o tym, iż
jeden samochód balastu wcześniej do Białegostoku musiał pokonać trasę 80 km, natomiast w tym momencie musi jechać 400 km do Chełma,
tzn. koszty transportu wzrosły 5-krotnie. Natomiast cena na bramie za
tonę nieużytku wynosi 430 zł. Przegląd komunalny podał średnią cenę
spalenia balastu, która wynosi 515 zł.
Prezes spółki BIOM zaprezentował zebranym kalkulację tzn.
prognozę kosztów. Następnie pokazał prognozę kosztów, odnoszącą się
do transportu i opłaty za składowanie (skok cen ze 170 do 270 zł za
tonę). W odniesieniu do przedstawionych w prezentacji kalkulacji, prezes poinformował, iż koszty dla spółki rosną o 46%. Mirosław Bałakier
przytoczył obecnym spotkania z wójtami i burmistrzami gmin, na których przyjęto, iż pomimo tak drastycznych podwyżek, stawki dla gmin
wzrosną o 30%.
Następnie poinformował zebranych, iż w Regionalnym
Programie Operacyjnym woj. podlaskiego zaproponowano budowę
centrum recyklingu w Dolistowie Starym. Plan prezesa spółki BIOM
polegać ma na zbudowaniu w Dolistowie Starym Zakładu Innowacyjnych Technologii, w którym spółka BIOM chce przetwarzać tworzywa
sztuczne i z tego tworzyć elementy budowlane (bloczki, krokwie itp.).
Mieszać tworzywa sztuczne ze szkłem i produkować dachówkę.
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Radny J. Matysiewicz zapytał o to, czy przepisy odnośnie
spalarni są narzucone przez Unię Europejską, czy przez państwo?
Prezes Spółki BIOM poinformował, iż w Polsce działa 8 spalarni i nie opłaca się budować kolejnych, ponieważ limit spalań wynosi
50 tys. ton rocznie. Biofiltry do oczyszczania powietrza kosztują kilkadziesiąt mln. Odbywały się rozmowy o budowie spalarni dla woj.
podlaskiego na 60 tys. ton. Koszt takiego przedsięwzięcia wynosiłby
300 milionów zł, a do takiego działania nie ma dofinansowania.
Radny Krzysztof Zapert zapytał o to, kiedy będzie taka możli-

Krzysztof Zapert - radny RM w Rajgrodzie

wość, aby ruszyło przetwórstwo śmieci na tworzywa sztuczne takie, jak
dachówki itp.?
Prezes M. Bałakier odpowiedział radnemu, że już jest złożony wstępny projekt do Marszałka Województwa. Prezes spółki BIOM
dodał, iż dostał oficjalne pismo, że projekt jest wpisany do listy priorytetów województwa. Jeżeli spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 85%, wtedy BIOM zdecyduje się na budowę Zakładu Innowacyjnych Technologii.
Radny J. Matysiewicz zapytał czy łatwo jest uzyskać wszystkie certyfikaty środowiskowe i certyfikaty sanepidu odnośnie dachówki
i bloków.
Prezes odpowiedział, iż zrobi wszystko, co konieczne, aby
uzyskać wszystkie certyfikaty, aby zbudować Zakład Innowacyjnych
Technologii. Dodał, że najważniejsze jest ograniczyć ilość balastu do
30%.
Radca prawny zapytał o to, w jaki sposób w ciągu 5 lat rosła
cena na bramie w Koszarówce?
Prezes spółki BIOM poinformował, iż ceny na bramie prezentowały się następująco:
2013-295zł za odpady zmieszane (selektywne bezpłatnie)
2016 - 305 zł za odpady zmieszane
2020 - 396 zł za odpady zmieszane.
Radny K. Zapert poprosił o wykazanie, jak po podwyżce
śmieciowej wzrosła ilość śmieci sortowanych. Poprosił również o informację, ile w śmieciach sortowanych jest zmieszanych z winy mieszkańców.
Prezes M. Bałakier powiedział, że po podwyżce ilość śmieci
zmieszanych zmalała o 3%. Natomiast ilość śmieci wielkogabarytowych wzrosła o 30%, tworzyw sztucznych o 40%, a więc zbiórka selektywna ruszyła mocno do przodu.
Burmistrz Rajgrodu stwierdził, że plany są dalekosiężne, wieloletnie i realnie możliwe do zrealizowania. Przypomniał, aby produkować jak najmniej śmieci. Prosi zebranych, aby ciągle zbierać wiedzę
odnośnie śmieci i ich rozwoju, ponieważ to wszyscy za nie płacimy, a
ceny za wywóz śmieci cały czas rosną.
Burmistrz Rajgrodu podziękował prezesowi spółki BIOM za przybycie
i za przedstawienie informacji od podstaw w temacie wywozu i przetwórstwa śmieci.
Po przemowie Burmistrza Rajgrodu głos przejął radca prawny i poinformował zebranych, że trzeba być świadomym, że cały czas
zmieniają się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Ustawa cały czas jest nowelizowana i te zmiany nie zawsze są
korzystne.
Tekst i foto: Natalia Pogorzelska
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XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Również w listopadzie br. odbyła się kolejna sesja naszego
miejscowego samorządu. XIII sesja Rady Miejskiej miała miejsce 29
listopada 2019 r. w rajgrodzkim Urzędzie Miejskim, w jego sali konferencyjnej. Uczestniczyło w niej 13 radnych (15 to skład pełny) i jak
zaznaczył prowadzący obrady, przewodniczący RM - Marek Bućko,
podejmowane uchwały będą zgodne z prawem. Uchwał tym razem nie
brakowało, a i ich ciężar gatunkowy był dużej wagi.

1 Waldemar Remfeld- Starosta Powiatu Grajewskiego

Na wstępie obrad przewodniczący M. Bućko powitał radnych, burmistrza Ireneusza Glinieckiego, sekretarza Piotra Milewskiego, skarbnik Joannę Andruk, radcę prawnego Andrzeja Chmieleckiego
oraz przybyłych gości: Starostę Grajewskiego - Waldemara Remfelda,
radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacka Piorunka, zast.
przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego - Marka Kostrzewskiego oraz kierownik rajgrodzkiego OPS - Joannę Katarzynę Hader, dyrektor Biblioteki Publicznej - Annę Arciszewską, dyrektor Domu Kultury
- Marię Fliszewską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie - Joannę
Maszczyk, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie Andrzeja Graczewskiego i redaktora „Rajgrodzkich Ech” - Janusza Sobolewskiego. Powitał też sołtysów z terenu gminy Rajgród.

Sprawozdanie Burmistrza Rajgrodu

Burmistrz Ireneusz Gliniecki przedstawił zebranym informacje o wydanych zarządzeniach i swej aktywności poza miejscem urzędowania.

Ireneusz Gliniecki - Burmistrz Rajgrodu

- 5 listopada 2019 r. uczestniczył w ślubowaniu uczniów klas pierwszych.
- 7 listopada wziął udział w uroczystości szkolnej w Rydzewie z okazji
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zaznaczył, w
ub. roku obchodziliśmy setną rocznicę tego ważnego w naszych dziejach wydarzenia, a i w naszej gminie było sporo okazji do upamiętnienia Święta Niepodległości. „Myślę, że powinniśmy to pielęgnować co
roku, bo to ważna rzecz dla Polski, dla naszego narodu” - dodał burmistrz I. Gliniecki.
- Również 7 listopada Burmistrz Rajgrodu uczestniczył w Szczuczynie
w okolicznościowej mszy św. za zmarłych i poległych strażaków. Na-
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stępnie wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP.
- W dniu 9 listopada miał miejsce kolejny już Rajgrodzki Bieg Niepodległości. Burmistrz zauważył, że ta cenna inicjatywa powinna rozwinąć
swoją ofertę, by brało w niej udział coraz więcej naszych mieszkańców.
- 10 listopada wziął udział w tegorocznych obchodach Narodowego
Święta Niepodległości w Rajgrodzie. Podziękował rajgrodzkiemu proboszczowi - ks. prałatowi Hieronimowi Mojżukowi za zorganizowanie
okolicznościowego nabożeństwa.
- 14 listopada burmistrz I. Gliniecki uczestniczył w zebraniu Zarządu
spółki NIOM w Zabielu. Na zebraniu wdrożono do realizacji dokumentację, która jest niezbędną do rozpoczęcia inwestycji tej spółki.

rię powiatu i naszej tradycji. Za to współpracę dziękuję serdecznie. Z
tego miejsca mocno i gorąco chciałbym podziękować Panu Wiceprzewodniczącemu Markowi Kostrzewskiemu, który reprezentuje Państwa
samorząd w Radzie Powiatu, jest aktywny i dba o wasz, tak powiem
kolokwialnie, interes. Chciałbym podziękować też Panu Burmistrzowi
za to, że z czymkolwiek byśmy się zwrócili, to stoi na stanowisku, że
musimy to rozwiązać. Dba o Państwa interes, o Państwa gminę, przypomnę chociażby dbałość o drogi.
Pan Starosta przypomniał trzy drogi powiatowe, które zostaną zrealizowane z Funduszu Dróg Lokalnych, już wkrótce, bo 10 grudnia oddana zostanie do użytku oficjalnie droga w Łazarzach. Intencją
władz powiatowych jest zaproszenie na tę uroczystość Wojewody Podlaskiego. Na zakończenie swego wystąpienia podziękował rajgrodzkim
władzom samorządowym za tegoroczną współpracę, życzył wszystkim
radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Burmistrz I. Gliniecki podziękował staroście W. Remfeldowi
za przybycie i dotychczasową dobrą współpracę. Jednocześnie zaznaczył, że dobrze układa się również współpraca z wicestarostą Tomaszem Cebelińskim i przewodniczącym Rady Powiatu Grajewskiego
- Grzegorzem Gardockim, który bardzo dobrze zna naszą gminę i jej
potrzeby.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Piotr Milewski - sekretarz

- 15 listopada uczestniczył w zebraniu opracowania „Planu urządzenia lasu oraz programu oddziaływania na środowisko”. Zebranie miało
miejsce w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród w Tamie.
18 listopada Burmistrz Rajgrodu wziął udział w uroczystym otwarciu
nowej drogi w Bukowie. Jak zaznaczył, gmina nie organizuje takich
uroczystości, ale jeśli inicjatywa i organizacja wypływa ze środowisk
lokalnych, samorząd włącza się do takich przedsięwzięć. Podziękował
sołtysowi Bukowa - Mariuszowi Pieńczykowskiemu, jego żonie i rodzinie za zorganizowanie tej uroczystości.
21 listopada wziął udział w gminnych obchodach Dnia Pracownika
Socjalnego, a 22 listopada - Dnia Seniora. Podziękował seniorom za
dotychczasową aktywność, a kierownik OPS i jej pracownikom za zorganizowanie obu uroczystości.
- Również 22 listopada Burmistrz Rajgrodu spotkał się z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podlaska struktura tego stowarzyszenia dzieli się na trzy odrębne jednostki: suwalską,
białostocką i łomżyńską. Białostockie WOPR posiada nad Jeziorem
Rajgrodzkim swój ośrodek szkoleniowy. Jest to bardzo ważne i znaczące dla naszej gminy, dla miejscowych i turystów, którzy korzystają z
uroków naszego rozległego jeziora.
- 23 listopada uczestniczył w bardzo interesującym spotkaniu w świetlicy w Pieńczykowie. Jak zaznaczył, tym samym rozpoczęta została
praca nad monografią naszej gminy, bo charakter wspomnieniowy tego
spotkania już wzbogacił naszą wiedzę o tym zakątku naszej gminy.
Takich spotkań powinno być więcej w każdym sołectwie, aby spisać
relacje starszych mieszkańców, aby zorganizować spotkania z byłymi
mieszkańcami naszych wsi, jak to miało miejsce w Pieńczykowie. Podziękował radnej i zarazem sołtys Pieńczykówka - Annie Graczewskiej
za wkład wniesiony w przygotowanie i organizację spotkania.

Wystąpienie Starosty Powiatu Grajewskiego

Starosta Grajewski - Waldemar Remfeld na wstępie swego
wystąpienia podziękował przewodniczącemu Rady Miejskiej za każdorazowe zapraszanie go na sesje rajgrodzkiego samorządu. Jak zaznaczył, musi wybierać w nawale obowiązków, ale postanowił przybyć do
Rajgrodu na sesję dzisiejszą.
- Chciałbym przekazać Państwu w skrócie kilka słów o tym, co dzieje
się w powiecie grajewskim, a przecież jesteście też i uczestnikiem tych
działań. Panu Przewodniczącemu, Panu Burmistrzowi, Wysokiej Radzie dziękuję za to, że można zawsze na Was liczyć. Jak to ma miejsce
zawsze podczas uroczystości tradycyjnych, wpisanych już w kalendarzu powiatu, jak i Państwa gminy, jakimi są Grzędy, wpisane w histo-

Inspektor ds. spraw kadrowych, organizacyjnych i światowych - Wiesława Milewska przedstawiła zebranym „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018-2019”.
(więcej na kolejnych stronach niniejszego numeru „RE”)
Radny Mirosław Wierzbicki stwierdził, że corocznie wysłuchujemy informacji oświatowej, ale według niego - najważniejsi są nieobecni. „W przyszłości należy naprawić ten błąd i zapraszać przedstawicieli rady rodziców, ponieważ są to ludzie najbardziej kompetentni,
którzy na co dzień spotykają się ze szkołą” - dodał radny.
Dyr. Andrzej Graczewski zwrócił uwagę na to, że informacja oświatowa powstaje na podstawie danych przesyłanych do Urzędu
Miejskiego z poszczególnych szkół. Przedstawiciele rodziców, uczestnicząc w zebraniach szkolnych i mając kontakt ze środowiskiem szkoły,
doskonale orientują się w tym zakresie. Podobnego zdania była przewodnicząca Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Rydzewie - radna Magdalena Gryczan, która stwierdziła, że jej kontakt z dyrektorem
szkoły wystarcza na prawidłowe funkcjonowanie Rady Rodziców.
Skarbnik J. Andruk powiedziała, odpowiadając na zapytanie
radnych, że do rocznego budżetu oświaty dokładamy prawie 2 mln zł
ze środków własnych. Burmistrz Rajgrodu zwrócił uwagę na wydatkowanie takiej sumy z dochodów własnych gminy: - Kwota, jaka w roku
przyszłym nie pozwala nam wprowadzić do budżetu gminy pewnej inwestycji jest rzędu 880 tys. zł. Gdyby nasze państwo wywiązywało się
ze swoich obowiązków, to owe dwa miliony, których nie musielibyśmy
wydać, pozwoliłyby zrealizować wszystkie inwestycje, które żeśmy początkowo zaplanowali na rok 2020.

Podjęcie uchwał

Przewodniczący M. Bućko przedstawiał kolejno projekty
uchwał, które uzyskały pozytywną opinię radnych, co miało miejsce
podczas zebrania wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej. O uzyskaniu pozytywnej opinii każdego z projektów uchwał informował zebranych radny - przewodniczący komisjom - Stanisław Król. Projekty
omawiali merytoryczni pracownicy UM, radca prawny, sekretarz i Burmistrz Rajgrodu. W wyniku głosowania radni na sesji podjęli wszystkie
uchwały w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2019.
2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata
2019-2032.
Obie powyższe uchwały omówiła skarbnik Joanna Andruk.
3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Poszczególne stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące w gminie Rajgród w 2020 r., a także wielkości ich ewentualnego
wzrostu w stosunku do mijającego roku przedstawiła zebranym specjalista ds. wymiaru podatków - Sylwia Czaplicka.
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4. Zwolnień z podatku od nieruchomości.
5. Rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sekretarz Piotr Milewski zwrócił uwagę, że taką uchwałę
Rada Miejska podejmuje corocznie. Podał też zadania i kwoty ewentualnego dofinansowania, o jakie mogą się ubiegać organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Tak więc w uchwale przeznaczono
na:

Sylwia Czaplicka - specjalista ds. wymiaru podatku

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
(prowadzenie świetlic wiejskich i otwartych form wypoczynku dzieci i
młodzieży) - 8 tys. zł;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej (wspieranie działalności utrwalającej tożsamość kulturalną
gminy, działalność wydawniczą promującą gminę Rajgród, prezentację
działalności samorządu lokalnego i promocję działalności kulturalnej
na łamach prasy lokalnej, wspieranie lokalnego środowiska artystycznego) - 15 tys. zł;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (wspieranie na terenie gminy otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych, udziału dzieci i
młodzieży w rozgrywkach sportowych o zasięgu lokalnym) - 8 tys. zł;
- porządek i bezpieczeństwo publiczne (zabezpieczenie bezpieczeństwa
osobom pływającym i kąpiącym się, bądź uprawiającym sporty wodne)
- 2,5 tys. zł.
6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród.
Sekretarz P. Milewski wskazał, że nowa ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakazuje wprowadzenie od 1 stycznia
2020 r. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do tej pory mieszkaniec naszej gminy, właściciel domku letniskowego, czy przedsiębiorca mógł zadeklarować, że nie będzie segregował śmieci i tym samym
deklarował odpowiednio wyższą opłatę, przynależną za odstarczanie
śmieci zmieszanych. Od Nowego Roku takiej możliwości już nie ma.
Od Nowego Roku znikają też tzw. „gniazda”, czyli punkty do których
w wyznaczonych miejscowościach letnicy dostarczali śmieci. Teraz
wszystkie śmieci odbierane będą bezpośrednio od osób wystawiających
je z własnych gospodarstw domowych, domów letniskowych, przedsiębiorstw..
7. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Sekretarz P. Milewski powiedział, że w momencie zbierania
śmieci, jeżeli firma je odbierająca stwierdzi, że są one nieposegregowane lub źle posegregowane, zgłasza ten fakt właścicielowi nieruchomości, jak i Burmistrzowi Rajgrodu. On to ma obowiązek podjąć
postępowanie administracyjne, co spowoduje nałożenie na właściciela
śmieci nieposegregowanych (źle posegregowanych) stosownej kary. W
naszej gminie przyjęto zasadę nakładania najwyższych kar, tj. czterokrotnego zwiększenia zadeklarowanej kwoty. Przykładowo czteroosobowa rodzina z naszej gminy, która normalnie płaci miesięcznie 67 zł,
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po nałożeniu kary będzie płaciła 268 zł miesięcznie. Dodatkowo, od 1
stycznia wchodzi nowy worek, tj. worek koloru brązowego na odpady
biodegradalne. Można będzie zrezygnować z ich odstarczania, o ile na
posesji będzie odpowiedni na nie kompostownik.
W okresie od kwietnia do października śmieci z domków jednorodzinnych będą zbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień. W pozostałych
miesiącach częstotliwość odbierania śmieci może być rzadsza.
8. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Stali mieszkańcy naszej gminy zapłacą za śmieci stawki, zależne od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Właściciel domu składa deklarację o ilości osób zamieszkujących
we wspólnym gospodarstwie domowym. I tak stawki miesięczne wynoszą:
- rodzina 1-osobowa - 19 zł,
- rodzina 2-osobowa 37 zł,
- rodzina 3-osobowa - 52 zł,
- rodzina 4-osobowa - 67 zł,
- rodzina 5-osobowa - 82 zł,
- rodzina 6-osobowa (i większa) - 89 zł.
Przedsiębiorcy zbierający śmieci do worków:
- komplet 5 worków - 32,50 zł miesięcznie;
Przedsiębiorcy zbierający śmieci do pojemników:
- pojemnik 1100 l 54 zł (przy segregacji).
Właściciele domków letniskowych płacą 169 zł rocznie (maksymalna
kwota, jaką gmina mogła w tym przypadku zastosować).
Jak podkreślił burmistrz I. Gliniecki, na uwagę zasługuje fakt, że przy
wielu wzrostach opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, wielkości stawek za usuwane śmieci z gospodarstw domowych w
naszej gminie - pozostają na dotychczasowym poziomie.
9. Określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Ustawa nakłada na gminy konieczność ustalenia takiego wzoru.
10. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Projekt uchwały omówił sekretarz P. Milewski. Po odpowiedzi na zapytania radnych, został przegłosowany.

XIV SESJA RM - NADZWYCZAJNA
W czwartek, 12 grudnia 2019 r., odbyła się nadzwyczajna
XIV sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie. Radni zajęli się dwoma uchwałami, które zostały podjęte na poprzedniej sesji:
- Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
- Określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Najważniejsza zmiana dotyczy wielkości zastosowania kar,
jakie zostaną w drodze administracyjnej nałożone na właścicieli śmieci,
u których w odstarczanych workach lub pojemnikach ze śmieciami zostanie stwierdzony brak segregacji. Po nowelizacji uchwały:
- właściciele gospodarstw domowych mogą być obciążeni karą 2-krotnej wysokości opłaty, jaką dotychczas uiszczali;
- właściciele domków letniskowych mogą być obciążeni karą 3-krotnej
wielkości rocznej opłaty za usuwanie śmieci z ich posesji.
Stawki za usuwanie śmieci w gminie Rajgród od właścicieli
gospodarstw domowych, od letników , instytucji i przedsiębiorców pozostają na poziomie stawek uchwalonych na XIII sesji RM.
Tekst: Janusz Sobolewski
Fot. Natalia Pogorzelska
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
(gmina Rajgród - rok szk. 2018/2019)
Stan organizacji i baza lokalowa szkół
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Rajgród prowadziła:

Wszystkim mieszkańcom gminy Rajgród
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

1)

najserdeczniejsze życzenia:

Szkołę Podstawową w Rydzewie,

2)

miłych, pogodnych i pełnych rodzinnej miłości
Świąt
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2020
składają:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko
i
Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

OPŁATY I PODATKI LOKALNE
(obowiązujące na terenie Gminy Rajgród w 2020 r.)
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m ² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –
4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,49 zł od 1 m ² powierzchni,
d)
niezabudowanych,
objętych
obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn.
zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – 3,15 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku
publicznego – 7,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4
ust. 1 pkt 3. i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie w skład którego wchodzi
Przedszkole Publiczne oraz Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Rajgrodzie z oddziałami gimnazjalnymi.
Na terenie Gminy Rajgród funkcjonowały ponadto szkoły i placówki
oświatowe prowadzone przez stowarzyszenia:
1) Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i
Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży prowadziło Stowarzyszenie
„Edukator” w Łomży, Szkołę Podstawową w Woźnejwsi z siedzibą w
Karczewie oraz Niepubliczne Przedszkole Promyk w Karczewie;
2) Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda prowadziło Niepubliczną Szkołę
Podstawową w Bełdzie oraz Niepubliczne Przedszkole „Małe
Przedszkole” w Bełdzie.
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Rajgrodzie
swoją
działalność
prowadził
w
3
miejscach
na
terenie
Rajgrodu.
Przedszkole
umiejscowione
było
w
lokalu
przy
ul. Zabielskiego 6, klasa autystyczna oraz oddział przedszkolny w budynku przy
ul Szkolnej 24, natomiast klasy I-VIII i oddziały gimnazjalne klas III w budynku
przy ul. Stanki 14.
Szkoła Podstawowa w Rydzewie mieści się w budynku pod adresem
Rydzewo 6.
Szkoły stowarzyszeniowe miały swoją siedzibę w budynkach
gminnych użyczonych stowarzyszeniom przez Gminę Rajgród celem
prowadzenia działalności edukacyjno-oświatowej.
Stan organizacji szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 2018/2019
Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Szkoła Podstawowa w Rydzewie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rajgrodzie
Oddziały gimnazjalne przy Szkole
Podstawowej w Rajgrodzie
Razem szkoły publiczne gminne:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Bełdzie
Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z
siedzibą w Karczewie
Razem szkoły stowarzyszeniowe:
Ogółem:

Liczba
uczniów

Liczba etatów
nauczycielskich

6

44

8,75

13,5

209

34,90

2

44

21,5

297

43,65

8

53

8,59

5

13

3,19

13
34,5

66
363

11,78
55,43

Źródło: sprawozdania SIO na dzień 30 września 2018 r.
Stan organizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

1.

Publiczne Przedszkole w Rajgrodzie

2

33

2.

Niepubliczne Przedszkole „Małe
Przedszkole” w Bełdzie
Niepubliczne Przedszkole „Promyk”
w Karczewie

1

9

3.
Razem
4.
5.
6.
9.
Razem

Odział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Rajgrodzie
Oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Rydzewie
Oddział
przedszkolny
przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Bełdzie
Oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Woźnejwsi z
siedzibą w Karczewie

Ogółem

Źródło: sprawozdania SIO na dzień 30 września 2018 r.
Kadra i system doskonalenia zawodowego

1

12

4

54

1,5

20

1

21

1

7

0

0

3,5

48

7,5

102
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Stan zatrudnienia (w osobach) w roku szkolnym 2018/2019
przedstawiał się następująco:

Pracownicy
niepedagogiczni

Kadra
pedagogiczna

Szkoła
Podstawowa
w Rydzewie

Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Łączna liczba nauczycieli

administracja
Obsługa
Liczba pracowników
niepedagogicznych

0
1
6
3
10

Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w Rajgrodzie
2
2
13
20
37

0
2
2

2
9
11

Razem

2
3
19
23
47

2
11
13

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rajgrodzie na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkował kwotę 8 033,45
zł na delegacje, kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe.
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rydzewie na ten cel przeznaczono kwotę
1 574,00 zł. na delegacje służbowe, kursy, szkolenia.
Ponadto 30 lipca 2019 r. nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rajgrodzie oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rydzewie przystąpił do
egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Obaj otrzymali akceptację
komisji egzaminacyjnej.
Wspieranie uczniów
W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rajgrodzie realizowano zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w następujących wymiarze tygodniowym:
a)

24 godziny w klasie autystycznej, w tym 12 godzin zajęć
rewalidacyjnych i 12 godzin zajęć edukacyjnych – dwoje uczniów,

b)

25 godzin w oddziale specjalnym dla uczniów z
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (12 godzin
zajęć rewalidacyjnych oraz 13 godzin zajęć wynikających
z podstawy programowej) – troje uczniów;

c)

9 godzin zajęć indywidualnych (1 godz. matematyki, 3 godz.
języka polskiego, 1 godz. języka angielskiego, 2 godz. zajęć
rewalidacyjnych, 1 godz. logopedii) oraz 6 godzin wspomagania dla
ucznia z autyzmem uczęszczającego do oddziału ogólnodostępnego;

d)

15 godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

e)

15 godzin wspomagania dla ucznia z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i zespołem Downa;

f)

5 godzin zajęć indywidualnych (po 2 godziny zajęć korekcyjnokompensacyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych i 1
godzina zajęć języka angielskiego) dla uczennicy słabowidzącej
uczęszczającej do oddziału ogólnodostępnego

g)

4 godziny zajęć rewalidacyjnych – 2 uczniów oddziałów
gimnazjalnych.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie w roku
szkolnym 2018/2019 otrzymali wsparcie w postaci:
−

11 godzin zajęć z psychologiem (41 uczniów),

−

26 godzin zajęć z pedagogiem szkolnym,

−

22 godzin zajęć z logopedą (58 uczniów),

−

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (14 uczniów),
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−

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki ( 64 uczniów),

−

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 uczniów),

−

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody (20 uczniów),

−

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego (10
uczniów),

−

zajęć wyrównawczych z edukacji matematycznej (7 uczniów),

−

zajęć wyrównawczych z edukacji polonistycznej (8 uczniów),

−

zajęć indywidualnych dydaktyczno-wyrównawczych (3 uczniów),

−

terapii pedagogicznej (5 uczniów),

−

zajęć rozwijających i dodatkowych z matematyki (43 uczniów),

−

zajęć rozwijających i dodatkowych z języka polskiego (20 uczniów),

−

zajęć rozwijających z przyrody (17 uczniów),

−

zajęć rozwijających z języka angielskiego (48 uczniów);

−

gimnastyki korekcyjnej (16 uczniów).

W Szkole Podstawowej w Rydzewie prowadzone były następujące
godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
−

1 godzina dodatkowa z języka angielskiego (5 uczniów),

−

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zależności od potrzeb, m.in.:
z języka polskiego

−

2 godziny zajęć SKS,

−

2 godziny nauki pływania dla klas 1-3,

−

2 godziny tygodniowo zajęć logopedycznych (8 uczniów),

−

zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla ucznia klasy III w
okresie IV-VI 2019r. (4 godziny tygodniowo).

W Szkole Podstawowej w Rydzewie nauczyciele pracowali
pod kierunkiem członków zespołu do spraw pomocy psychologiczno –
pedagogicznej. Wspólnie podjęte działania skierowane były do uczniów z
różnymi potrzebami edukacyjnymi
i rozwojowymi.
Prowadzona była na bieżąco współpraca z PPP w Grajewie. Uczniowie klas 7
i 8 brali udział w warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy, na których
zostały poruszone zagadnienia: mity i stereotypy na temat przemocy domowej,
dzieci jako świadkowie przemocy domowej, bezpieczna randka, gdzie szukać
pomocy, komunikowanie bez użycia siły prowadzonych w ramach programu
Przemocy Mówimy „Nie” przez OPS w Rajgrodzie.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie praca
dydaktyczna wspierana jest działaniami pedagoga szkolnego. W roku
szkolnym 2018/19 praca pedagoga była ukierunkowana na indywidualne
potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. W Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Rajgrodzie, w roku szkolnym 2018/19 uczyło się 95 uczniów
z opiniami oraz 12 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Aby sprostać indywidualnym potrzebom psychofizycznym
i edukacyjnym uczniów pedagog, wspomagał nauczycieli i rodziców
w podejmowaniu działań wobec uczniów potrzebujących wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego. W tym celu skierowano 45 uczniów na
badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie.
Ponadto
w
celu
niwelowania
zachowań
niepożądanych
i
nieakceptowanych
w
środowisku
szkolnym,
pedagog
prowadził
działania
mediacyjne,
wychowawcze
i profilaktyczne dla klas IV-VIII. Rozwiązywał problemy dotyczące
życia w grupie rówieśniczej. Pomagał w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
szkolnych i rodzinnych. Analizował realizację obowiązku szkolnego,
kontrolował postępy w nauce. Szczególną opieką i troską objęto uczniów
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z trudnościami w relacjach społecznych, niestabilnością emocjonalną,
podwyższonym poziomem lęku społecznego. Pedagog monitorował
i analizował przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych
uczniów poprzez rozmowy z rodzicami i uczniami na temat organizacji
pracy w domu, zachęcanie do udziału w zajęciach wyrównujących wiedzę,
udzielanie instruktażu w zakresie technik efektywnego uczenia się,
odrabiania prac domowych.
Funkcjonowanie świetlicy i biblioteki szkolnej
W
roku
szkolnym
2018/2019
w
Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym w Rajgrodzie świetlica szkolna funkcjonowała w
budynku przy ul. Stanki 14 (w wymiarze 33 godzin tygodniowo)
i w budynku na ul. Szkolnej 24 (w wymiarze 2 godziny tygodniowo). Świetlica
pracowała od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 9:00, 11:25 – 12:55 i
13:00 – 15:00.
Czas pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Rydzewie był
dostosowany do godzin przyjazdu i odjazdu uczniów do szkoły i do domu (6
godzin tygodniowo).

W
roku
szkolnego
2018/2019
w
bibliotece
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Rajgrodzie zatrudniony był nauczyciel w wymiarze 26 godzin
tygodniowo. W ramach tych godzin prowadzono działalność pedagogicznowychowawczą i biblioteczno-techniczną oraz realizowano rządowy
program
związany
z
wypożyczaniem
podręczników
szkolnych.
Z biblioteki korzystali uczniowie oraz nauczyciele.
W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka szkolna Szkoły
Podstawowej w Rydzewie pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym przez
Dyrektora Szkoły w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Z usług bibliotecznych
korzystali uczniowie i nauczyciele. Biblioteka szkolna prowadziła
działalność biblioteczno-techniczną, realizowała rządowy program związany
z wypożyczaniem podręczników szkolnych.
c.d.n.
Opracowała: Wiesława Milewska

Żywa choinka - tradycja i ekologia
NADLEŚNICTWO RAJGRÓD INFORMUJE
Podobnie, jak w latach poprzednich, przed świętami Bożego Narodzenia prowadzona jest sprzedaż choinek.
Zapewniamy o możliwości zakupu przepięknego drzewka świątecznego w dowolnym wymiarze.
Już za niewielkie pieniądze można będzie zakupić dorodne drzewka świerku.
Zwracamy uwagę, że samowolne wycinanie młodych świerków w lesie jest zwykłą kradzieżą. Drzewka świerkowe, z
przeznaczeniem na choinki, są odpowiednio hodowane na specjalnych poletkach.
ZAPRASZAMY
Każdego dnia pracy w godz. 8.00-15.00 do siedziby Nadleśnictwa Rajgród w Tamie.

Zdolność do darowizny jest cechą osób szlachetnych

PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
Szanowni Państwo!

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazywanie na naszą działalność statutową 1% od Waszego podatku. Od kilku lat nie
trzeba wpłacać obliczonej kwoty na nasz rachunek bankowy - wystarczy w rocznym rozliczeniu podatkowym zamieścić nasz numer
KRS 0000027904, co będzie wskazaniem, że 1% od podatku przekazujecie Państwo na organizację pożytku publicznego, jaką jest
Towarzystwo Miłośników Rajgrodu. Wówczas już sam Urząd Skarbowy prześle obliczoną kwotę na nasz rachunek bankowy.

Nasze dane:
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU
ul. Warszawska 32/20
19-206 Rajgród

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000027904
Nr REGON: 004252313
NIP 719-11-00-873
To tak niewiele kosztuje - tylko odrobinę dobrej woli.
Serdecznie dziękujemy!
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NOWE DROGI W GMINIE
Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w Gminie Rajgród wybudowano kolejną drogę o nawierzchni asfaltowej.

Ks. J. Mierzejewski poświęcił nową drogę w Orzechówce

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w
miejscowości Orzechówka” na odcinku długości ok. 470 m na jezdni żwirowej wykonano nową podbudowę i ułożono nawierzchnię asfaltową szerokości 4,5 m, wykonano odwodnienie i ustawiono nowe oznakowanie pionowe.
Dnia 5 grudnia br. dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi.
W otwarciu udział wzięli przedstawiciele Gminy, Rady Miejskiej w Rajgrodzie, sołtys wsi Orzechówka wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami, sołtysi
i mieszkańcy sąsiednich miejscowości, wykonawca oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego. Po przemówieniach sołtysa Orzechówki - Krzysztofa Lotkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej- Marka Bućki, radnego
SWP - Jacka Piorunka, Burmistrza Rajgrodu - Ireneusza Glinieckiego, obec-
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nawcy STRABAG S.A. w osobach: dyrektor Oddziału STRABAG Białystok - Artur Krasowski i kierownik robót - Krzysztof Palczewski, projektant
i zarazem inspektor nadzoru inwestorskiego - Marcin Sieńkowski, mieszkańcy Bukowa oraz Radni i Sołtysi z terenu gminy.
Na realizację inwestycji pozyskano środki z budżetu państwa
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów

Bukowo - otwarcie drogi

kwalifikowanych, tj. 218341,80 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła
443202,61 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Rajgród.
W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w
miejscowości Bukowo” wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 477,05 m i szerokości 4,50 m.
Na tę inwestycję długo czekali mieszkańcy Bukowa. Nowa droga z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Są to dwie drogi na terenie naszej gminy (obok drogi powiatowej
w Łazarzach), które w 2019 r. zostały przebudowane, dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Kierownik referatu inwestycji i projektów unijnych
Anna Drapczuk

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie wśród laureatów wojewódzkiego
konkursu „Biblioteka miejscem innowacji”

Otwarcie nowej drogi w Bukowie

ny na uroczystości proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w
Prusce - ks. Jarosław Mierzejewski po krótkiej modlitwie poświęcił drogę.
Następnie samorządowcy, wykonawcy, jak i mieszkańcy przecięli wstęgę
symbolizującą otwarcie.
W trakcie uroczystości Burmistrz oraz mieszkańcy złożyli podziękowania
mieszkance Orzechówki Pani Bronisławie Marcinkiewicz za nieodpłatne
przekazanie części nieruchomości pod przebudowę drogi.
Koszt inwestycji wyniósł 343 116,76 zł, z czego dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 166 536,90 zł.
W poniedziałek, 18 listopada 2019 r., odbyło się uroczyste
otwarcie drogi gminnej w Bukowie. Udział w nim wzięli przedstawiciele gminy Rajgród z burmistrzem I. Glinieckim na czele; obecni też byli:
przewodniczący RM - M. Bućko, sołtys Bukowa - Mariusz Pieńczykowski, Radny SWP - J. Piorunek, dyrektor ZGKiM w Rajgrodzie i zarazem
wiceprzewodniczący RPG - Marek Kostrzewski, proboszcz parafii pw. św.
Wojciecha w Rydzewie - ks. Krzysztof Karbowski, przedstawiciele wyko-

W dniu 6 listopada 2019 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku odbyła się X Konferencja Bibliotek Publicznych
Województwa Podlaskiego. Uroczystość rozpoczęła się podsumowaniem
konkursu ph. „Biblioteka miejscem innowacji”, skierowanego do bibliotek
z województwa podlaskiego.
Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie zgłosiła z programu „Na dobry
początek” - jako innowacyjne działanie - „Zajęcia ogólnorozwojowe z
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wykorzystaniem literatury dziecięcej”. Rajgrodzkiej bibliotece przyznano
III miejsce. Cieszymy się, że praca - jaką wkładamy w rozwój czytelnictwa
i biblioteki - została doceniona. Jest nam bardzo miło znaleźć się wśród
tylu wspaniałych bibliotek i bibliotekarzy, a dyplom laureata i zestaw
upominków, który otrzymała nasza biblioteka, motywuje do dalszych
działań.

Mogliśmy również wysłuchać i obejrzeć prezentację p. Teresy
Skrodzkiej - dyrektor GBP w Czerwonem, która w czerwcu odbyła wizytę
studyjną po bibliotekach w Austrii i Niemczech. Biblioteki, które
zobaczyliśmy podczas prezentacji, zrobiły niesamowite wrażenie na
uczestnikach spotkania.
Kolejnym z punktów konferencji była prelekcja p. Karola
Baranowskiego, bibliotekarza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Krakowie, na temat - Nowoczesne metody i formy pracy motywujące
dzieci i młodzież do odwiedzania bibliotek.
Możliwość poznania działań innych bibliotek, uważamy za
inspirację do kolejnych innowacyjnych zadań.
Anna Matysiewicz, Anna Arciszewska

70 LAT MINĘŁO…
W piątek, 29 listopada 2019r., Biblioteka Publiczna w
Rajgrodzie świętowała Jubileusz 70-lecia swojej działalności.
Uroczystości miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Rajgrodzie. W tym wyjątkowym dniu mieliśmy
przyjemność gościć m.in. Ireneusza Glinieckiego - Burmistrza
Rajgrodu, Piotra Milewskiego - sekretarza, Joannę Andruk - skarbnik,
Marka Bućko - przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w
Rajgrodzie, Jacka Piorunka - radnego SWP, dyrektorów szkół
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Rajgród, Joannę
Trusiuk - kierownik i Martę Kozłowską - instruktor z Działu Instrukcyjno-

Referat głosi red. J. Sobolewski

Metodycznego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, dyrektorów
z bibliotek powiatu grajewskiego i białostockiego, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, byłych pracowników biblioteki, wiernych
czytelników, uczniów i nauczycieli z ZSP w Rajgrodzie.

Przybyłych gości w imieniu burmistrza i dyrektor biblioteki
powitała Anna Matysiewicz - bibliotekarka, która pieczołowicie
prowadziła konferansjerkę do końca spotkania. Każdy jubileusz
jest okazją do wspomnień, które choć minione - zawsze pozostają w
pamięci. Spośród zaproszonych gości, jako pierwszy zabrał głos Janusz
Sobolewski, redaktor „RE”, historyk, który przedstawił szereg książek,

Opowieść o H. Sienkiewiczu w wykonaniu A. Cybulskiej

w których już w XIX wieku i w wieku następnym znalazły się teksty
o naszym miasteczku. Podał przykład trzech autorów, pochodzących z
Rajgrodu, którzy napisali swe książki o charakterze wspomnieniowym.
Byli to: Józef Łojewski, który już w 1923 r. wydał małą książeczkę
pt. „Piekło na ziemi. Przygody z czasu wojny wszechświatowej 19141918”; Franciszek Zabielski, który w roku 1970 wydał książkę „Z
życia i pamięci”, a także Jan Orzechowski, autor książki „Aby pamięć
nie zginęła”, wydanej dwukrotnie przez Towarzystwo Miłośników
Rajgrodu. Następnie dyrektor biblioteki, Anna Arciszewska, w sposób
telegraficzny przedstawiła działalność tej instytucji, poczynając od
powstania, a kończąc na dniu dzisiejszym.
Wzruszającym momentem były życzenia, gratulacje i
pamiątkowe upominki od zaproszonych gości, składane na ręce dyrektor
Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie.
Dopełnieniem jubileuszu było spotkanie autorskie z Anną
Cybulską, która przyjechała do nas specjalnie z Woli Okrzejskiej. Żona
wieloletniego dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza, śp. Antoniego
Cybulskiego, jest znawczynią biografii i twórczości tego znakomitego
polskiego pisarza. Autorka opowiedziała nam o fragmentach swojej
książki pt. „Pamiętniki mojego życia. Rzecz o Henryku Sienkiewiczu”.
Zostaliśmy wszyscy wprowadzeni w niezwykły świat pierwszego
polskiego noblisty, słuchając opowieści o życiu młodego pisarza,
jego miłościach i jego twórczości. Zebrani mogli na koniec zakupić
wspomnianą książkę (z autografem autorki i pieczęcią okolicznościową
biblioteki).
W
tak
ważnym
dniu
nie
mogło
zabraknąć
również
podziękowań
byłym,
jak też emerytowanym pracownikom instytucji oraz wiernym
czytelnikom, którzy są filarem biblioteki, jak to podkreślała
niejednokrotnie Anna Matysiewicz. Z rąk burmistrza Ireneusza
Glinieckiego, przewodniczącego Marka Bućki oraz dyrektor Anny
Arciszewskiej otrzymali kwiat róży i dwie publikacje książkowe,
ufundowane przez TMR.
Jubileuszowe wydarzenie uświetnił występ uczniów kl. VIIa
z rajgrodzkiej szkoły w piosence „Twoja biblioteka”, przygotowany
pod kierunkiem p. Joanny Zawadzkiej oraz p. Izabeli Jagłowskiej, która
wykonała utwory muzyczne na skrzypcach. Oba występy wprowadziły
nas w odświętny klimat.
Pragniemy wyrazić podziękowania dyrektorowi ZSP w
Rajgrodzie - Andrzejowi Graczewskiemu za udostępnienie sali
gimnastycznej oraz pracownicom obsługi szkoły, które tak dużo nam
pomogły.
Dyrekcja biblioteki składa również wyrazy wdzięczności
przybyłym gościom oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w
organizację obchodów jubileuszu 70-lecia rajgrodzkiej biblioteki.
Dzięki Wam ten dzień był naprawdę wyjątkowy!
Anna Arciszewska
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RAJGRODZKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
W sobotę, 9 listopada 2019 R., świętowaliśmy kolejną rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzorem poprzedniego roku rozpoczęliśmy na sportowo - II Rajgrodzkim Biegiem Niepodległości.
Około stu osób zebrało się na linii startu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie. Uczestnicy przed rozpoczęciem biegu
odśpiewali hymn Polski. Zebranych powitał Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki. Poinformował o genezie powstania biegu oraz dodał, iż na
kolejne lata już są pomysły na urozmaicenie wydarzenia.
Przed biegiem wszyscy uczestnicy zostali poproszeni do
wspólnego zdjęcia, na którym utworzyli biało-czerwoną flagę.
O godzinie 11:30 dzieci, młodzież i dorośli, ubrani w barwy
narodowe, wystartowali w biegu. Nowością w tym roku było wyróżnienie przez Burmistrza Rajgrodu najmłodszego uczestnika biegu- 2-letniego Wojtusia.
W trakcie imprezy uczestnicy biegu mogli zarejestrować się
w punkcie rejestracji dawców szpiku, zorganizowanym przez OSP GRS
Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce.
Na zakończenie - przy patriotycznych melodiach - w miłej atmosferze wszyscy posilili się gorącymi napojami i grochówką.
Pragniemy podziękować:

•

•

Rajgrodzkiej Policji, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych w
Rajgrodzie i Bełdzie za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
biegu.
Harcerzom z 4. Rajgrodzkiej Drużyny Harcerskiej „Ora et labora” za
umilanie czasu najmłodszym poprzez organizację gier i zabaw oraz
pomoc przy wydawaniu posiłku.
Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego za udostępnienie miejsca.
Dyrekcji i pracownikom ZGKiM w Rajgrodzie za pomoc techniczną.
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W dniu 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w
Rydzewie odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor
Joanna Maszczyk, która powitała przybyłych gości: Burmistrza
Rajgrodu - Ireneusza Glinieckiego, ks. proboszcza Krzysztofa
Karbowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród - Jacka
Koniecznego, dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury - Tomasza

Dudzińskiego, przewodniczącą Rady Rodziców - Magdalenę
Gryczan, przedstawicielkę Zakładu Usług Leśnych w Szymanach Monikę Mieczkowską, rodziców, dziadków oraz uczniów.
Kolejnym punktem uroczystości była prelekcja T.
Dudzińskiego, która dotyczyła wydarzeń związanych z odzyskaniem

Obchody Święta Odzyskania
Niepodległości
w Szkole Podstawowej w Rydzewie
11 listopada - to symboliczna data - Święto Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Dzień
ten ustanowiono świętem
narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 r. Do czasu wybuchu II
wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy: w 1937 i 1938
roku. Po II wojnie światowej obchodzenie Narodowego Święta
Niepodległości było zakazane. Wróciło do kalendarza oficjalnych
świąt państwowych dopiero po 1989 r.

przez Polskę niepodległości.
Następnie uczniowie szkoły wprowadzili zebranych w
uroczysty nastrój. W montażu słowno – muzycznym przypomnieli
o trudach walki i o ofiarach poniesionych przez Polaków, którzy
walczyli o wolną Polskę. Przypomnieli, że wolność, to świat
bez przemocy, to świat bez konieczności zabijania. Wolność, to
możliwość wyboru. Wolność, to dom pełen ukochanych ludzi.
Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie w
przygotowanie uroczystości, a rodzicom uczniów klasy VII za
przygotowanie słodkiego poczęstunku.
Katarzyna Truszkowska
Agnieszka Finfando
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej
zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”
św. Jan Paweł II

mogła znaleźć na krzesełkach tekst utworu i dołączyć się do wspólnego
świętowania niepodległości.

Tegorocznym obchodom 101. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę przyświecała tematyka związana z
wolnością. Do tego pojęcia nawiązywała w sposób symboliczny
inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy VIB pod kierunkiem
polonistki Emilii Skowronek i wychowawczyni – Anity Smokowskiej,
a także dekoracja opatrzona cytatem św. Jana Pawła II, zawierającym
trafne przesłanie dla każdego, zwłaszcza młodego człowieka. Krótka,
esencjonalna, a zarazem poruszająca wyrazem artystycznym, pełną
dramaturgii muzyką oraz sugestywną grą aktorską, inscenizacja stała
się poruszającą lekcją historii retrospektywnie oddającą najważniejsze
momenty, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. To
Inscenizacja - Justyna Strzałko jako wolna Polska

Przemówienia okolicznościowe, zarówno dyrektora Andrzeja
Graczewskiego, jak i zastępcy burmistrza – Piotra Milewskiego, którzy
w swoich wypowiedziach nawiązywali do wagi pamięci o naszej historii,
wskazywały na nadzieję, której upatrywać należy w młodym pokoleniu,
nowym pokoleniu patriotów, którzy z takim zaangażowaniem chętnie
włączają się w tym podobne inicjatywy.
E. S.

ADWENTOWE DZIEŁA POMOCY
Dożynki Powiatu Grajewskiego Chór w piosence Warszawskie dzieci

dzięki nim – bohaterskim czynom bezimiennych młodych „synków”
- mogliśmy obejrzeć symboliczny taniec wolnej Polski, która po 123
latach zrzuciła swe okowy, byśmy mogli żyć w pełni wolnej Polsce.
Akademię urozmaiciły występy młodych artystów – pełen
nostalgii utwór „Białe róże” w wykonaniu Lidii Rutkowskiej, a także
recytacje zwycięzców konkursu poezji „Tu nasze miejsce, to nasz kraj”,
który miał miejsce w naszej szkole w ubiegłym miesiącu. Komisja
konkursowa w składzie: Małgorzata Wiśniewska, Barbara Darkowska,
Emilia Skowronek wyłoniła zwycięzców etapu szkolnego. I miejsce
z maksymalną liczbą punktów zajął Marcin Policha z kl. VIII, II
miejsce – Julia Kapla z kl. VIB, III – Paulina Krupa z kl. VIII, IV –
Zofia Sobocińska z kl. VA, natomiast V – Przemysław Stefanowski
z kl. VIIA. Polonistka Barbara Darkowska wręczyła wszystkim
zebranym dyplomy uczestnika, drobne upominki, a zwycięzcom
nagrody rzeczowe o tematyce patriotycznej. Podkreśliła również, że
jeden z uczniów przed kilkoma dniami otrzymał wyróżnienie na etapie
rejonowym, gdzie pięcioro zwycięzców etapu szkolnego udało się pod
opieką polonistki Anny Sobocińskiej, by w Grajewie konkurować z
przedstawicielami pozostałych szkół. To właśnie jego pełna ekspresji

Recytacja zwycięzcy konkursu poezji - Marcina Polichy

recytacja utworu „Czerwona zaraza” Józefa Szczepańskiego rozpoczęła
tę część uroczystości. Na zakończenie części artystycznej wystąpił
chórek z piosenką „Warszawskie dzieci”. Warto zauważyć, iż w tę
część uroczystości włączono publiczność, która przed zajęciem miejsc

Od la słyszymy o działalności określonych osób i organizacji
na rzecz potrzebujących. Akcje te przybierają na sile i częstotliwości w
okresie adwentu. Ma to szczególny wymiar w tym czasie oczekiwania
na Boże Narodzenie. Niewątpliwie cza wzmożenia tych inicjatyw ma
związek z tradycją świąt, podczas których od wieków obdarzaliśmy
się jako ludzie podarkami. Owo obdarowywanie się ma miejsce w
rodzinach, w mniejszych społecznościach zwanych lokalnymi, jak też
ostatnio - wymiar ogólnokrajowy, a nawet i szerzej. Od lat w Rajgrodzie
ma miejsce zbiórka żywności, prowadzona przez przedstawicieli
miejscowego „Caritas” w sklepach spożywczych. W radio słyszymy,
a zapewne niejeden z nas bierze udział w „Szlachetnej Paczce” czy w
„Choinkach Jedynki”.
Od dziesięcioleci gigantem działalności charytatywnej w
Białymstoku jest o. Edward Konkol i jego Stowarzyszenie Droga.
Oprócz prowadzenia świetlic terapeutycznych, jadłodajni, organizacji
wakacji dla tysięcy dzieci, od kilku lat tradycyjnie w mikołajki,
Stowarzyszenie Droga podsumowuje swą działalność w realizacji
programu „Przywrócić dzieci rodzinie”. Program zawiera pracę z
dziećmi i ich rodzicami, którego celem jest powrót dzieci do domu
rodzinnego, wolnego od patologii. Również działania są prowadzone w
tym kierunku, aby uchronić dzieci od opuszczenia domu rodzinnego. W
ramach programu prowadzi się pracę z dziećmi, ale przede wszystkim
z ich rodzicami. Jak powiedział o. Edward Konkol, to nie tylko terapia,
ale wieloplanowa i wielopłaszczyznowa działalność z tymi rodzinami.
Ważnym jest wyrobienie nawyku prawidłowych zachowań w rodzinie,
poczynając od prostych, zdawałoby się codziennych czynności.
- Wchodzimy w życie rodzinne całkowicie chore. Wstają okołopołowy
dnia , bo w nocy pilili alkohol,. Posiłków się nie gotuje, bo dzieci w
szkole lub świetlicy dostaną… Ubrań się nie pierze w ogóle. Praca z
tymi rodzicami, aby to miejsce spustoszenia zamienić na normalny dom
rodzinny, jest wielopoziomowa.
W 2019 r. udało się przywrócić lub zatrzymać dzieci w
rodzinie w 16 przypadkach, w 25 nie dało póki co to rezultatu.
Miejsce dziecka jest w rodzinie, ale w rodzinie wolnej od
nałogów i wszelkich patologii.
inf.wł.
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W niedzielę, 13 października 2019 r., obchodziliśmy już XIX
Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” Diecezjalne obchody
miały miejsce w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku. Eucharystii
przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur - Biskup Ełcki. W homilii powiedział
m.in.: „Wstańcie, chodźcie – do drugiego człowieka, aby służyć, aby
świadczyć o miłości Boga. Wstańmy, chodźmy, otwórzmy drzwi Chrystusowi, drzwi naszych serc, naszych rodzin, aby Chrystus zakrólował
w każdym z tych miejsc. (…) przyszłość należy do nas: ludzi wiary,
ludzi nadziei, świadków Jezusa Chrystusa”.
Podczas Mszy św. Biskup Ełcki przyjął i pobłogosławił dziewięciu kandydatów nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wyra-
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się na cmentarnych narożach, modlono się za zmarłych.
W niedzielę, 10 listopada 2019 r. miała miejsce okolicznościowa Msza św. w intencji Ojczyzny. Poprzedzona została poświęceniem memoriału (budowla niedokończonego kościoła) na rajgrodzkiej
Kalwarii. To wyjątkowa budowla, powstała z okazji 500-lecia rajgrodzkiej parafii, o czym informują pamiątkowe tablice. Wewnątrz umieszczono tablice z imionami i nazwiskami rajgrodzkich proboszczów, znanymi z czasów przeszłych i do obecnego ks. proboszcza. Wmurowano
też kapsułę czasu z umieszczonymi w niej: imionami i nazwiskami
wszystkich parafian (na podstawie tegorocznej kolędy), monetą 1-złotową z tego roku oraz kamieniem z Góry Synaj.
Po nabożeństwie, podczas którego okolicznościową homilię
wygłosił rajgrodzki proboszcz, złożono wiązanki kwiatów. Przedstawiciele rajgrodzkiego samorządu na czele z burmistrzem Ireneuszem
Gliniecki uczynili to przed tablicą upamiętniającą akcję „Burza” i bitwę

Ks. proboszcz H. Mojżuk wbija symboliczny gwóźdź

Nowy nadzwyczajny szafarz Komunii św. - G. Arciszewski

ził wdzięczność Szafarzom i ich rodzinom za to, że podejmują dzieło
miłosierdzia w służbie chorym i samotnym, którym zanoszą Jezusa.
- To wielka służba. Gratuluję wam też tej odwagi, że jako żonaci mężczyźni, ojcowie nie wstydzicie się tej posługi” – dodał biskup.
W gronie dziewięciu nowych szafarzy jest rajgrodzki parafianin - Grzegorz Arciszewski. Po rocznym przygotowaniu został czwartym z kolei szafarzem w naszej parafii. Po raz pierwszy Komunii Świętej udzielał w rajgrodzkim sanktuarium 2 listopada.
- Było to dla mnie wielkim przeżyciem. Ręce mi się trzęsły, modliłem
się do Ducha Świętego, aby dał mi opanowanie, abym godnie sprawował swoją misję - powiedział G. Arciszewski.
W dniu 1 listopada
2019 r., w uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. w samo południe
odprawiona została w kaplicy Bagieńskich na cmentarzu grzebalnym
(naprzeciwko kościoła parafialnego). Przewodniczył jej i kazanie wygłosił rajgrodzki proboszcz i dziekan - ks. prałat Hieronim Mojżuk. Po
Mszy św. miała miejsce procesja żałobna po najbardziej zewnętrznej
alei cmentarnej. Licznie przybyli parafianie i goście stali w modlitewnej
zadumie nad grobami swych bliskich.
W dniu 2 listopada 2019 r., w Dniu Zadusznym w rajgrodzkim kościele Msze św. miały porządek niedzielny. Po Mszy św. południowej z sanktuarium wyszła procesja żałobna, która skierowała się
na cmentarz grzebalny, położony w Rajgrodzie od strony Podchoinek.
Podczas przemarszu odmawiano modlitwę różańcową. Następnie, wzorem dnia poprzedniego, procesja weszła na cmentarz i tam, zatrzymując

Poświęcenie jubileuszowego memoriału

na Grzędach. Natomiast przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Rajgrodu: prezes Jan Tarnacki, poprzedni prezes Zygmunt Tarnacki i sekretarz Krzysztof Kalinowski złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą
byłego rajgrodzkiego proboszcza - ks. Józefa Radwańskiego. W tym
samym dniu Emilia i Piotr Skowronkowie zapalili znicze przed obeliskiem „Walecznym z rodziny Orzechowskich” i przed tablicą upamiętniającą zwycięstwo żołnierzy polskich w bitwie z dnia 29 maja 1831 r.
W Niedzielę Chrystusa Króla, 24 listopada 2019 r., podczas
uroczystej sumy o godz. 10:00, miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Niedziela Chrystusa Króla jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy parafii pw. Narodzenia
NMP w Rajgrodzie otrzymał swój sztandar. Pobłogosławił go dzień
wcześniej ks. bp Jerzy Mazur w giżyckim kościele św. Brunona, podczas dorocznego zgromadzenia diecezjalnego Akcji Katolickiej. W czasie niedzielnego nabożeństwa w Rajgrodzie ks. proboszcz H. Mojżuk
przekazał sztandar członkom parafialnego oddziału AK, a fundatorzy
sztandaru symbolicznie wbili w jego drzewce pamiątkowe gwoździe.
UWAGA!
- W niedzielę, 29 grudnia 2019 r., podczas Mszy sw. o godz. 10:00, w
rajgrodzkim sanktuarium zostanie uroczyście poświęcony nowy ołtarz
soborowy;
- Tradycyjny Przegląd Jasełek będzie miał miejsce w sobotę, 11 stycznia 2020 r. Zapraszamy do hali sportowej rajgrodzkiej szkoły.
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Ludzie z pasją…

NIEZWYKŁE KONSYLIUM
Już po raz trzeci w historii rajgrodzka społeczność miała
okazję oglądać występy aktorów-amatorów przygotowywanych pod
bacznym okiem Małgorzaty Gajdzińskiej w jednoaktowej komedii
prozą autorstwa Jana Aleksandra Fredry „Consilium facultatis” z
1884 r. Muszę przyznać, iż pisząc „amatorów”, ręka zadrżała mi, gdyż
zgodne jest to może z wykształceniem rzeczonych osób, ale na pewno
nie z obyciem scenicznym, umiejętnością coraz wytrawniejszego
rozbawienia widza czy wreszcie wyrazem artystycznym, który
osiągnęli. W końcu niektórych aktorów widzimy regularnie już od
początku zamysłu wystawiania sztuk z udziałem dorosłych.
9 listopada 2019 r. w Domu Katolickim im. Jana Pawła II
„Barka” miała miejsce premiera komedii. W zapełnionej po brzegi sali
zapanowała ciemność, wtedy to można było dostrzec ledwo słyszalne
jęki chorego z urojenia Kasprunia – pana domu – Kacpra Bolbeckiego
(Włodzimierz Wilczyński), który coraz natarczywiej upraszał się o
termofor. Poruszona całą sytuacją gosposia Joasia (Joanna Zawadzka)
zaczęła poganiać utrudzonego życiem, wiecznie niewyspanego
służącego Walusia (ks. Michał Maciejewski), którego, jak się później
okazało, każdy w rodzinie chętnie łajał i obrzucał inwektywami
za rzekomą opieszałość w wykonywaniu swoich obowiązków. Co
niejednokrotnie wywoływało salwy śmiechu widowni. Po początkowej
scenie, która miała dać zaledwie przedsmak atmosfery domowej
państwa Bolbeckich dochodzi do schadzki córki głównego bohatera
– Anusi (Joanna Wepner) z dawną miłością – Zdzisławem Morzyckim
(Jacek Kaliszewski), który jak się okazało zamiast zostać lekarzem,
jakby sobie tego życzył dla zięcia pan domu, ten został inżynierem. Jako
że rodzina oczekuje nowego lekarza – doktora Rzeszki – oboje wpadają
na pewien koncept. Ukochany Anusi będzie podszywał się za lekarza,
tym samym zdobędzie zaufanie, a następnie rękę córki Bolbeckiego.
Może gdyby nie klasyczne komediowe zapętlenie losów bohaterów
w postaci przybywającego do Bolbeckich młodego bratanka Kacpra
– Władysława Szockiego (Mateusz Niedźwiecki), który przybywa
z misją godzenia wuja z ojcem, sprawa poszłaby gładko. Jednak ten
wraz z żoną Kasprunia – Małgorzatą (Anna Matysiewicz) wpadają na
równie dobry pomysł , by ten także podszył się pod spóźniającego się
lekarza i tak oto w domu zaczyna roić się od Rzeszków. Nie mogło
być inaczej, jak przypadkowe spotkanie obu konsyliarzy, z których
jeden mianował się homeopatą, a drugi alopatą, pełne komizmu
językowego oraz sytuacyjnego, szczególnie podczas kanciastych fraz
wypowiadanych przez bohaterów po łacinie, do czego obu zmusił pan
domu. Gęstniejącą z minuty na minutę atmosferę rozładowuje nagłe
pojawienie się prawdziwej, o dziwo, pani doktor Rzeszko (Anna
Wróblewska), która może na początku niechętnie, ale ostatecznie
wybawia z opresji obu fałszywych lekarzy. Jak to w utworach z gatunku
komedii zwykle bywa - wszystko kończy się szczęśliwie. Każdy osiąga
swój cel, a pan domu nareszcie jest przekonany o tym, iż tak naprawdę
jest zdrów jak ryba.
Aktorzy wraz z panią reżyser otrzymali zasłużone gromkie
brawa na stojąco. Po zakończonej sztuce aktorzy złożyli na ręce
reżyser bukiet czerwonych róż. Natomiast rodziny i przyjaciele
gratulowali imiennie swoim bliskim, którzy osiągnęli już naprawdę
wysoki poziom artystyczny. Na pochwałę zasługuje nie tylko dobra
gra aktorska, niekiedy naprawdę początkujących aktorów, ale też
wkład pracy włożony w przygotowanie całej scenerii oraz strojów, co
dopełniało całości dzieła.
Mimo że sztuka trwała półtorej godziny, minęło to w mgnieniu
oka, a każdy prędzej liczył na krótki antrakt, by powrócić do uczty dla
oka i ucha, niż na zakończenie, gdyż to oznaczało konieczność udania
się do domów i długie wyczekiwanie na kolejną równie dobrą sztukę.
Bo w to nie śmiem wątpić.
E. S.

Grupa teatralna po przedstawieniu

Zdzisław Morzycki z ukochaną Anusią
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DODATKOWE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
GOSPODARZY
Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i
Wspomagania Wsi ,,MEDIATOR” w Kosówce wzięli udział w
warsztatach, organizowanych przez Podlaskie Centrum Technologii
Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, w PODR w Szepietowie.

Głównym celem warsztatów było inspirowanie uczestników
do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach
poprzez prezentowanie dobrych praktyk. Warsztaty odbyły się w
ramach projektu pod nazwą „Krótki łańcuch dostaw i RHD

jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”, w zakresie
przetwórstwa mleka, mięsa i owoców. Warsztaty rozpoczęły się
podczas wakacji, w sierpniu, a zakończyły się w październiku 2019 r.
Zajęcia warsztatowe prowadzone były w trzech blokach tematycznych,
podczas których podkreślano znaczenie należytego utrzymania maszyn
i urządzeń (mycie i dezynfekcja) oraz higieny i zdrowia personelu w
procesach produkcyjnych.

W bloku przetwórstwa mleka uczestnicy zapoznali się z
oceną mleka jako surowca. Uczestników zapoznano z technologią
produkcji serów z wykorzystaniem podpuszczki i chlorku wapnia.
Dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników
cieszył się blok warsztatowy z przetwórstwa mięsa.
W czasie przetwarzania mięsa przedstawiono recepturę wytworzenia
rodzajów kiełbasy.
Uczestnicy mieli
też możliwość zapoznania
się
z technologiami przetwarzania owoców. Przekazane zostały receptury
i mieszanki soków owocowo- warzywnych. Przedstawiono proces
tłoczenia, pasteryzacji na zimno i pakowania wyprodukowanego soku.
Wskazano na ważne dla jakości soków elementy technologii produkcji.
W podsumowaniu warsztatów akcentowano znaczenie
rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz MLO – marginalnej,
lokalnej, ograniczonej działalności w dywersyfikowaniu uzyskiwanych
dochodów z gospodarstwa. Zapoznano uczestników warsztatów
z wymogami prawnymi, higienicznymi i sanitarnymi produkcji
żywności i wynikającymi z nich problemów z legalizacją działalności.
Zapoznano również z wymaganą do rejestracji MLO dokumentacją.
Zajęcia były prowadzone przez pracowników Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Członkowie Stowarzyszenia poprzez udział w projekcie pozyskali
praktyczną i teoretyczną wiedzę od prowadzących specjalistów, z
możliwością adaptacji do warunków poszczególnych uczestników.
Uczestnicy projektu, szczególne podziękowanie kierują
do pani Jadwigi Mielczarek, pracownika Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Grajewie, za życzliwość i pomoc, okazaną
podczas realizacji projektu.

Jolanta Rejkiewicz
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CO SŁYCHAĆ U „STOKROTEK”?

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie wraz ze swoimi
bliskimi uczestniczyli w kolejnej edycji Konkursu Bożonarodzeniowego
zorganizowanego przez: Małgorzatę Wiśniewską i Teresę Stryjecką.
Przebiega on w dwóch grupach wiekowych z podziałem na trzy
kategorie: bombka „eko”, szopka oraz stroik bożonarodzeniowy.
Ideą konkursu jest przypomnienie i ożywienie tradycji wykonywania
szopek i ozdób świątecznych oraz zainteresowanie uczniów tematyką

Wietrzna, dżdżysta pogoda, coraz szybciej zapadający
zmierzch – jak to w listopadzie - nie były dla nas żadną przeszkodą,
żeby przyjść, pojechać, przyjechać …. Jednym słowem - „Stokrotki”
są aktywne o każdej porze roku.
Przede wszystkim postanowiliśmy uczcić Święto Niepodległości - 11

Bombki eko

świąteczną. Nadrzędnym celem jest twórcze i aktywne spotkanie w
gronie rodzinnym, budowanie wspólnoty, więzi, wzbudzającej w nas
tęsknotę do Świętej Rodziny. Co jest szczególnie ważne w dzisiejszych,
pełnych pośpiechu czasach.

listopada. Przecież dzieciństwo, młodość i większą część dorosłego
życia nasze pokolenie przeżyło bez obchodzenia tego święta. Dopiero
u schyłku naszego życia dane jest nam celebrować tę jakże ważną
dla narodu polskiego rocznicę. Zebraliśmy się więc w ten świąteczny
wieczór w naszym lokalu i śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Kto miał,
przyniósł śpiewnik, inni mieli jakieś pieśni w głowie, korzystaliśmy też
z nagrań internetowych. Były występy solowe, duety, ale zdecydowaną
większość piosenek śpiewaliśmy razem – kto jak umiał, tak śpiewał.
13 listopada przedstawiciele naszego klubu: Irena i
Leon Czerwionkowie oraz Lucyna Sadowska uczestniczyli w V
Podlaskim Forum Osób Starszych, które miało miejsce w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku. Spotkało się tam ponad 150 osób z
województwa podlaskiego, zainteresowanych problematyką senioralną.
Seniorów przywitał wicemarszałek województwa podlaskiego, Marek
Olbryś. Otwierając forum powiedział:

Stroiki

W tym roku w Konkursie Bożonarodzeniowym wzięło udział
aż 99 uczniów, dostarczając 92 prace do oceny. Komisja, powołana
przez organizatorów, oceniła prace, a wyniki zostaną ogłoszone podczas
Wigilii szkolnej 20 grudnia. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.
Informacja o wynikach konkursu ukaże się w następnym numerze
„Rajgrodzkich Ech”.

„Możliwość współpracy z państwem jest dla nas, zarządu województwa,
ogromną wartością. Wasze opinie i wskazówki są nieocenione
w działaniu uchwałodawczym, dlatego wiele z planowanych
przedsięwzięć
z
wami
konsultujemy.
Posiadacie
doświadczenie i wiedzę, a my
chcemy z tego korzystać”.
Natomiast dr Lidia
Maria Jedlińska, - główny
specjalista ds. integracji
społecznej i koordynator
programu
„Szkoła
@
ktywnego
seniora”
w
Krakowie powiedziała:

Szopki bożonarodzeniowe

Wartym zauważenia jest fakt, iż z roku na rok przybywa
uczestników, co a poziom prac wręcz zdumiewa, lecz najważniejsze jest
to, że w każdej z nich można dostrzec pełne poświęcenia serce, z jakim
była wykonywana.
Małgorzata Wiśniewska
Teresa Stryjecka

„Należy zmieniać myślenie
o seniorach. Nie myśleć
o nich jak o grupie, której
należy pomagać, ale z
której doświadczenia należy
korzystać. Trzeba wspierać
ich działanie, edukować,
zachęcać do działań społecznych, stworzyć takie mechanizmy na
poziomie lokalnym i krajowym, które przyczyniłyby się do wzrostu
aktywności ludzi starszych.”
Należy przyznać, że w Rajgrodzie od czterech lat tworzone
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są mechanizmy, które służą rozwojowi aktywności osób starszych.
Służyła temu szkoła „Super babci i super dziadka”, która przez dwa
lata stwarzała nam mnóstwo okazji do wytężonej wręcz czasami
aktywności. Ostatnie dwa lata natomiast program Senior + realizowany
również przez Ośrodek Pomocy Społecznej tworzył możliwości
różnorodnych działań. Największym osiągnięciem tego programu
jest fakt, że mamy swój lokal, co jeszcze kilka lat temu było nie do
pomyślenia.
Wszyscy uczestnicy Forum otrzymali tomiki zawierające
literacką
twórczość
podlaskich seniorów. Tomiki
są wynikiem konkursu IV
edycji konkursu literackiego
SREBRO
NIE
ZŁOTO
-2018. Z przyjemnością
zawiadamiamy, że wśród
wyróżnionych wierszy jest
poezja mieszkańca naszej
gminy, naszego klubowego
kolegi – p. WOJCIECHA
WIĘCKOWSKIEGO.
Konkurs taki jest ogłaszany
każdego roku. Zachęcamy
innych
seniorów
do
nadsyłania swej twórczości do
Podlaskiej Redakcji Seniora –
www.podlaskisenior.pl
Przedstawiciele
seniorów z wielu miejscowości prezentowali swoje osiągnięcia,
chwalili się działalnością, dzielili się doświadczeniami. Jednym z
ciekawszych punktów forum była debata pt. „Aktywność seniorów
zmienia środowisko lokalne”.
Jolanta Wołągiewicz ze Stowarzyszenia Szukamy Polski,
przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa
Podlaskiego, dziennikarka portalu podlaskisenior.pl. powiedziała:
„Oczywiście, że osoby starsze mogą wpływać na zmianę środowiska i
coraz częściej zdają sobie sprawę, że mogą. Do tej pory mówiło się o
działaniach dla seniorów, a teraz przyszedł czas na działania seniorów,
aby to oni brali sprawy w swoje ręce”.
Wiele osób jednak nie podzielało tego zdania. Chyba słusznie,
bo wydaje się to czystą mrzonką, ponieważ czas, kiedy braliśmy sprawy
w swoje ręce, to czas przeszły. Błędne wydaje się też stwierdzenie, że
możemy w jakiś sposób zmieniać środowisko lokalne. Dzięki swojej
aktywności możemy co najwyżej zmienić sposób postrzegania ludzi
starszych oraz sposób spędzania czasu, który nam jeszcze pozostał.
Od początku listopada przygotowywaliśmy się do obchodów
Dnia Seniora. W tym celu zapamiętale ćwiczyliśmy śpiewanie
piosenek znalezionych w internecie – o tym, że starość nie jest taka
zła, że jest to najpiękniejszy okres naszego życia. Prawda to czy nie,
ale tymi piosenkami podnosiliśmy siebie na duchu, pocieszaliśmy się
nawzajem i przekonywaliśmy, się, że powinniśmy być szczęśliwi, że
żyjemy tak długo. Przy muzycznym wsparciu Leona Czerwionki owe
optymistyczne treści na uroczystej kolacji w Arcusie wyśpiewali: Irena
Kalicka, Małgosia Więckowska, Lucynka Sadowska, Krysia Zarzecka
oraz Wojciech Więckowski. Dowcipami, śmiesznymi dialogami oraz
zabawnymi historyjkami wprowadzali w stan ogólnej wesołości: Basia
Cymbor, Ala i Paweł Zenglowie oraz Leon Batura. Każdego roku
staramy się, żeby w tym dniu było wesoło, zabawnie i beztrosko.
Niesamowitych wrażeń dostarczył nam 21. listopada wyjazd
do Filharmonii Podlaskiej na operę „Upiór w operze” . Przedstawienie
było ze wszech miar fantastyczne. Bardzo się cieszymy, że dane nam
było uczestniczyć w tak wspaniałej duchowej uczcie.
W listopadzie też zorganizowaliśmy wspólny wyjazd do kina w
Augustowie – jak zwykle: kto ma samochód zabiera innych i w ten

sposób jedzie całkiem spora grupa.
Początek grudnia natomiast to czas przygotowań do
wigilii, która została zaplanowana na 13. grudnia. Postanowiliśmy
nauczyć się śpiewać raczej mało znane kolędy. Przygotowaliśmy też
przepiękne bożenarodzeniowe wiersze i mądre sentencje – min. ks.
Jana Twardowskiego oraz Matki Teresy z Kalkuty. Śpiewaniem kolęd
i recytacją wierszy wprowadziliśmy zebranych w świetlicy Domu
Kultury uczestników wigilii w świąteczny nastrój. Po wysłuchania
Słowa Bożego przekazanego przez naszego proboszcza ks. H. Mojżuka
było łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Następnie panie –
pracownice Ośrodka Opieki Społecznej ugościły nas przepysznymi
potrawami wigilijnymi.
Do końca grudnia zostało nam jeszcze kilka spotkań z naszą
instruktorką od gimnastyki i - oczywiście, przygotowanie do Sylwestra,
Święta spędzimy we własnych domach, z najbliższą rodziną.
Od nowego roku zaś zaczynamy realizację nowego projektu,
ale nie wiemy jeszcze jakiego. Dowiemy się na początku stycznia.
Zachęcamy też pozostałych seniorów – tych, którzy do klubu nie
należą, by przyszli do nas, by przełamali wszelkie opory, które ich do
tej pory przed tym powstrzymywały, bo w nowym roku ma być jeszcze
ciekawiej. Trzeba czymś się zająć, coś robić, ponieważ „ten się nie
starzeje, kto nie ma na to czasu”.
Irena Czerwionka

Lekarz radzi…

SZCZEPI© SIĘ, CZY NIE SZCZEPIŚ SIĘ?
Wirusy atakują. Te mikroorganizmy w nosie mają
mrozy, pluchę czy też słotę. Zaatakują każdego i o każdej porze, i
co gorsza nie ma przed nimi żadnej obrony. Co prawda są leki na
grypę, ale gdy nie zastosujemy je w ciągu pierwszych 48 godzin,
dalsze ich stosowanie nie ma większego sensu. Poza tym - ogranicza
je cena - złotych niemała za kilka tabletek. Grypa jednak atakuje
nie tak często i zwykle szybko się rozprzestrzenia (epidemie),
szybciej niż inne wirusy paragrypy, czyli dające podobne objawy,
ale o mniejszej zjadliwości. Rok rocznie zwiększa się jednak
liczba nie infekcji gryp, ale powikłań po banalnych najczęściej
przeziębieniach (czyli infekcji paragrypowych) w postaci
zapaleń gardła, krtani, oskrzeli ... i to bakteryjnych. Dlatego, że
zwykłe i banalne przeziębienie nie wyleczone do końca, ułatwia
zainfekowanie osłabionego organizmu przez bakterie. I tak
naprawdę dopiero wtedy wkracza lekarz ze swoim arsenałem
antybiotyków. Wcześniejsze zastosowanie antybiotyku, to znaczy
wtedy, gdy jest to jeszcze infekcja wirusowa nie ma najmniejszego
sensu, gdyż osłabia się nie tylko organizm, ale odwleka w czasie
dalszy spadek odporności. To jest tak, jakby z działa strzelać do
mrówki, która jest dwa metry przed nim. Czysta głupota. Mitem i
to bardzo wybujałej wyobraźni jest to, że kaszel utrzymujący się
tydzień po przeziębieniu to już jest zapalenie oskrzeli. Kolejnym
jest to ,że tydzień czy dwa przeziębienia to już zapalenie płuc.
Najgorszym wrogiem jest jednak panika rodziców, obawa, że
jeden dzień gorączki do 39 stopni bez innych niepokojących
objawów, to już jest natychmiastowy powód do wizyty w szpitalu,
czy też wezwania pogotowia. Żal mi tych dzieci, gdyż większą
szkodę wyrządza im sama podróż w gorączce do szpitala, długie
wyczekiwania w kolejkach z innymi mniej lub bardziej chorymi
w poczekalni, i w końcu najczęściej na wyrost zastosowany
antybiotyk przez lekarza w szpitalu. Warto wiedzieć, że większość
infekcji wirusowych ma tendencję do samo ustępowania, tydzień,
dwa i po sprawie. To tylko my nie dajemy czasu naszemu
organizmowi na zmobilizowanie wszystkich sił, dalej chodzimy z
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gorączką do pracy, nieodpowiednio do pogody chodzimy ubrani,
nie wspomagamy się najprostszymi babcinymi sposobami walki
z przeziębieniem. Chcemy szybko i skutecznie się wyleczyć. Ale
to nie takie proste. Kornik też nie zaatakuje zdrowego drzewa,
latami pracujemy nad tym, żeby nasza odporność była minimalna,
byle co jemy, byle jak dbamy o nasze zdrowie, byle jak ćwiczymy
fizycznie, byle jak się hartujemy.
Mimo zwiększającej się co roku na całym świecie
liczby szczepień przeciw grypie, opinie co do ich skuteczności są
podzielone. Przeciwnicy są bardziej sceptyczni co do skuteczności,
wybijając na pierwszy plan ogromne koszty związane z produkcją
szczepionek. W samej tylko Europie do produkcji szczepionki
zużywa się rocznie 90 milionów kurzych jaj, a w skali światowej
300 milionów. W świetle licznych badań nie podlega dyskusji, że
starsi ludzie są najbardziej narażeni na ciężkie powikłania grypowe.
I dlatego Światowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienia
wszystkich ludzi po 60 roku życia, szczególnie powinni na to
zwrócić uwagę ci , którzy chorują przewlekle na serce lub płuca.
I z pewnością nie jest to tani chwyt firm farmaceutycznych
produkujących szczepionki, z własnego doświadczenia widzę kto
przychodzi chory do poradni, zaszczepieni przeciw grypie zdarzają
się rzadko...
dużo zdrowia bez grypy w Nowym Roku życzy
lekarz Jacek Kaliszewski

OLGA TOKARCZUK - NOBLISTKA W
DZIEDZINIE LITERATURY ZA 2018 R.
Dzień śmierci Alfreda Nobla, 10 grudnia, jest
kulminacją tygodnia, podczas
którego ma miejsce wiele imprez kulturalnych, odczytów
z udziałem noblistów. W tym
roku w dziedzinie literatury wręczono dwie nagrody;
za rok ubiegły - Oldze Tokarczuk i za rok bieżący austriackiemu pisarzowi Petrowi Handke. Sytuacja niecoroczna, bo w 2018 r. na skutek skandali w
gremiach przyznających tę najbardziej zaszczytną nagrodę w świecie,
nie przyznano jej w dziedzinie literatury. Dodajmy, że to już piąty w
dziejach nobel dla polskich ludzi pióra: Henryk Sienkiewicz (1905),
Władysław Reymont (1925), Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996).
Wręczanie pamiątkowego złotego medalu i dyplomu przez
króla Szwecji ma miejsce w sztokholmskiej Filharmonii (odbiór
dziewięciomilionowej sumy koron szwedzkich ma miejsce w późniejszym czasie). Salę zwykle wypełnia grono ponad półtora tysiąca
zacnych gości. Obowiązują stroje galowe; panie w długich sukniach
wieczorowych, mężczyźni - we frakach, białych koszulach i białych
muszkach. Sala filharmonii sztokholmskiej i ratusza, gdzie odbywa się
bankiet, ozdabiane są kwiatami, przysyłanymi z San Remo (darowizna tego włoskiego miasta), gdzie spędził ostatnie lata życia i zmarł
Alfred Nobel. Jest tak od 1905 r. Tegoroczne uroczystości uświetniło
25 tys. kwiatów: żółtych, kremowych i morelowych róż, goździków i
chryzantem, białych orchidei, różnych odmian asparagusów.Olga Tokarczuk jako dziesiąta z kolei w tym roku odebrała medal i dyplom z
rąk króla Karola XVI Gustawa. Ceremoniał ma związek z kolejnością
dziedzin nagrody zapisanych w testamencie Nobla, a nagrodę z fizyki
czy medycyny dzieli aż po trzech naukowców. Pokojowa Nagroda Nobla jest w tym czasie wręczana w Oslo przez tamtejszego monarchę.
W okolicznościowej laudacji na cześć polskiej pisarki Per
Waesterberg powiedziasl: „jej twórczość cechuje połączenie twardej
rzeczywistości z ulotną nierealnością, wnikliwa obserwacja i zafascy-
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nowanie mitologią”. Cechy te „czynią z niej jednego z najbardziej oryginalnych prozaików naszych czasów, postrzegających rzeczywistość
na nowe sposoby”. Olga Tokarczuk jest wirtuozem w kreowaniu postaci, potrafi uchwycić je w momencie ich ucieczki od codziennego życia.
Pisze o tym, o czym nie pisze nikt inny: „o nieznośnej i ogromnej osobliwości tego świata. (…) Tokarczuk wzajemnie przeciwstawia naturę i
kulturę, rozum i szaleństwo, męskość i kobiecość, z prędkością sprintera przekracza społecznie i kulturowo wytworzone granice - J1ej mocna
i bogata w idee proza to nomadyczna wędrówka przez około 15 książek.
Wioski będące w nich miejscem akcji stają się centrum wszechświata, miejscem, w którym losy poszczególnych bohaterów wplatane są
w wątki baśniowe i mitologiczne. Żyjemy i umieramy w opowieściach
innych osób, gdzie na przykład Katyń raz może być zwykłym lasem, a
raz miejscem masakry.”.
„Księgi Jakubowe” laudator nazwał „największym dziełem” pisarki.
Dodał, że „z podtekstu utworu przebija się żydowskie pochodzenie Tokarczuk oraz jej nadzieja na Europę bez granic”. Przyszłe pokolenia
będą sięgać po owe tysiącstronicowe arcydzieło autorstwa Tokarczuk
i odkrywać w nim nowe bogactwo, którego dziś jeszcze wystarczająco
nie dostrzegamy. Widzę, jak Alfred Nobel kiwa z uznaniem głową w
swoim niebie”.
Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Szwedzka Królewska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Dawida Bjorkmana. Jako solistka wystąpiła sopranistka Sofie Asplund. Wykonane zostały m.in.
utwory Edwarda Edgara, Charlesa Gounoda i Jeana Sibeliusa.
Uroczystość w filharmonii zakończono odegraniem hymnu narodowego Szwecji.
Następnie wszyscy udali się na bankiet noblowski do sztok-

holmskiego ratusza. Stoi on na Wyspie Królewskiej - Kungsholmen,
imponujący rozmiarami, zbudowany w 1933 r. z ciemnoczerwonej,
ręcznie wyrabianej cegły - przedziwna mieszanka stylów. Utrzymywane do ostatniej chwili menu, często zawiera dziczyznę i inne elementy
kuchni nordyckiej, w tym płody runa leśnego. Goście mają możliwość
zamówienia potraw wegetariańskich.
65 stołów ustawionych w Sali Błękitnej sztokholmskiego ratusza przykrytych zostało 500 metrami lnianych obrusów i nakrytych cenną, porcelanową zastawą. Tematem tegorocznej dekoracji kwietniu stołów i
sali są „interakcje pomiędzy człowiekiem a naturą”. Dekoracja stołu
dla gości honorowych jest inspirowana letnią łąką w pełnym rozkwicie.
Program trzygodzinnego bankietu jest ustalony bardzo precyzyjnie.
Podczas bankietu laureaci wygłosili krótkie przemowy - podziękowania. Olga Tokarczuk jako czwarta z koli podziękowała przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do spopularyzowania jej twórczości.
Owe kilkanaście powieści przetłumaczono na różne języki i wydano
w 30 krajach.
Polskim wydawcą noblistki jest krakowskie Wydawnictwo
Literackie. Specjalny list gratulacyjny Oldze Tokarczuk wystosował
prezydent Andrzej Duda. Podczas gali wręczania tej prestiżowej nagrody, na pałacu prezydenckim widniała iluminacja przedstawiająca
naszą noblistkę.
inf.wł.
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Polki Niepodległe. Przekładaniec
bez lukru – opowiadanie szóste
Ucieszyła mnie bardzo wiadomość, że w konkursie „Srebro
nie Złoto” wprowadzono w roku świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości kategorię „Polka Niepodległa”. Bowiem mało komu określenie „niepodległość”,
wiązane zazwyczaj z pojęciami takimi jak Ojczyzna, Naród
czy Państwo, kojarzy się z pojedynczymi osobami. A organizatorom konkursu się kojarzy. I mnie też. Powiem więcej:
uważam, ze niepodległe państwo może być utworzone tylko przez ludzi, którzy sobie wywalczyli, wypracowali niepodległość osobistą. A taka walka, taka praca trwa latami.
Jeśli zatem do budowy II Rzeczpospolitej Polki przystąpiły
wyposażone w prawa wyborcze, jeśli w III Rzeczpospolitej sprawowały najwyższe urzędy państwowe, to chyba
warto tej ich walce, pracy i narastającej samoświadomości
przyjrzeć się nieco bliżej, co poniżej staram się uczynić.
Wojciech Więckowski

Helena z Wernerów Więckowska
Helena zwana Halą (1910 – 1996)
Sylwetka z epizodów
Nie będę owijał w bawełnę i powiem od razu: ta Helena o
której tu piszę, to moja Mama. To od niej dowiedziałem się
o łańcuszku matek, babć i pra…prababć po kądzieli, które
swym najstarszym córkom nadawały naprzemiennie imiona Helena i Zofia. Włożyła to w moją świadomość jako
rzecz ważną – że nie było to jakieś babskie fiu-bździu, ale
nić przewodnia, na którą nizały one etos kobiety mądrej, dobrej, świadomej swej wartości i swej roli w społeczeństwie.
Nić mająca pokazywać, że wartości i tradycje dziedziczy-

my nie tylko – wraz z nazwiskiem – po mieczu, ale – co
nie mniej ważne – również po kądzieli. Natomiast zupełnie
nie pamiętam okoliczności, w jakich mi o tym przekładańcu opowiadała. I nie tylko o przekładańcu – gdy czytałem
napisaną przez jej brata a mojego wuja Stanisława Wernera
książkę „Korzenie” stwierdziłem, że większość opisanych
w niej historii jest mi dobrze znana, choć w większości
przypadków zupełnie nie potrafię odtworzyć okoliczności,
w jakich tę wiedzę asymilowałem poza tym, iż były to okoliczności wskazujące, że ma to mi być przykładem a nie powodem do zadzierania nosa. Bo Mama miała zadziwiającą
umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy i wartości
ot tak, jakby mimochodem, rzekłbym; epizodycznie. By
zobrazować zatem Jej wierność tradycjom w przekładańcu
zawartym oraz Jej wkład w ich pomnażanie, pozwolę sobie
kilka takich epizodów* przytoczyć.
Jako czwartoklasista przeczytałem w „Wypisach”
sienkiewiczowski opis Bitwy Grunwaldzkiej. Byłem zafascynowany. Swoją fascynacją podzieliłem się z Mamą, która akurat szykowała kolację.
– O! Wam nawet całkiem porządne lektury w tej szkole dają” – skwitowała Mama, obierając dorsza z ości.
A ja od tej pory wiedziałem, że trzeba uważnie przyglądać
się lekturom, bo mogą nam dawać też nieporządne.
Z literaturą wiąże się też jedno z jej wspomnień o moim
dziadku Wacławie Wernerze – gdy wyjeżdżał do Fryburga
kończyć doktorat, by nie tracić kontaktu z językiem ojczystym, zabrał ze sobą „Pana Tadeusza” i „Słówka”**. Stąd
to, co dla moich rówieśników było obowiązkową lekturą
szkolną, dla mnie miało posmak historii rodzinnej. Tym
bardziej, że okoliczności czytania
były nietypowe;
musiałem sobie
coś złamać albo
uciąć, bo siedziałem w ogródku na
fotelu w charakterze rekonwalescenta, a Mama
z wielkim pietyzmem położyła
mi na kolanach albumowe wydanie
„Pana Tadeusza”.
Do dziś, gdy chcę
napisać coś ważnego wierszem,
wychodzi
mi
trzynastozgłoskowiec.
Prace terenowe w okolicach Zawichostu
Mama ceniła sobie śpiewanie, choć wokalistką rewelacyjną nie była. Jednakże turnusy terenowych praktyk studenckich (których przeprowadziła ponad dwadzieścia) wspominała nie jako pracowite albo leniwe, zdyscyplinowane lub
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rozlazłe, lecz jako rozśpiewane lub nierozśpiewane. Bowiem w pracy terenowej, jak wspomina jej wychowanka i
współpracownica***, Helena stosowała metodykę harcerską (Przed wojną „zaliczyła” funkcje harcerskie od zastępowej do komendantki Warszawskiej Chorągwi Harcerek
– w stosownym umundurowaniu pokazuje Ją fotografia na
winiecie) Zaś grupa rozśpiewana to taka, w której udało
się wytworzyć życzliwe i serdeczne relacje wzajemne. A
praktyki te, poza funkcją dydaktyczną (i formacyjną), były
częścią szeroko zakrojonego programu badawczego – hydrograficznej mapy Polski. Mama, kontynuując swą pracę magisterską a później również doktorską, stworzyła na
Wydz. Geografii U.W. zalążek cenionej dziś szkoły hydrograficznej.
W naszym fińskim domku nie było zwyczaju przygotowywania kolacji – szkoda było czasu na szykowanie kanapek
dla dwojga rodziców i pięciorga dzieci. W spiżarce stała
taca z tym co było do jedzenia i chleb schroniony przed
obsychaniem w blaszanej wazie z pokrywą. Do kolacji
przykrywało się stół ceratą, wystawiało tacę i chleb, deskę
i ostry nóż do krojenia oraz stosowną liczbę talerzyków i
sztućców. Każdy sobie krajał, smarował, nakładał. Przedłużało to kolację, ale warto było. To przy kolacji relacjonowano, co kogo dziś ciekawego spotkało. To przy kolacji dowiedziałem się co to jest gra półsłówek oraz zauroczyłem
się czytanymi przez Jaśka wierszami Załuckiego. Gdy trafił
się kolacyjny gość, procedura zmieniała się nieznacznie –
wystawiano jeden talerzyk więcej, stąd goście, wiedząc że
nie sprawiają kłopotu, zjawiali się dość często.
Nie przypominam sobie, by Mama przykładała się do mego
wychowania religijnego – odpytywała mnie z paciorka czy
katechizmu. Natomiast pamiętam, że pacholęciem będąc,
towarzyszyłem Jej w czasie wizyty u siwiuteńkiego już
ks. Jana Ziei. Po wizycie Mama, z namaszczeniem z jakim przekazuje się informacje najważniejsze, powiedziała:
– Ksiądz Jan wprowadzał mnie do Kościoła Katolickiego.
Na codzienną rodzinną kolację zaszedł nasz najstarszy
brat Janek z dopiero co poślubioną Majką, która w dość
egzaltowanych słowach wyrażała swe zdziwienie, iż taka
katolicka rodzina, że z daleka to czuć, akceptuje rozwód
tatkowej siostrzenicy. Mama, nie przerywając smarowania
kromki chleba, odrzekła w tonacji codziennej a oczywistej:
– Z tego co mi wiadomo, Anka nie deklaruje się jako katoliczka.
Na
strychu
znalazłem
jakąś
dziwną
książkę. Podzieliłem się tym odkryciem z Mamą.
– A, to mój szkolny egzemplarz Pisma Świętego. W zasadzie nie powinno go być w domu, bo nie ma „Imprimatur”,
ale niech tam sobie leży – stwierdziła.
Od zawsze, a przynajmniej od czasu, gdy rodzice kupili
pierwsze wydanie „Tysiąclatki”, Mama znajdowała chwilę czasu, aby przed wyjściem do pracy na Uniwersytecie
przysiąść na tapczanie i, korzystając z wykazu drukowanego w „Tygodniku Powszechnym”, przeczytać fragmenty
Pisma przypisane w liturgii na dany dzień.
W pierwszy poniedziałek po 8 marca 1968 r. mieliśmy
Studium Wojskowe. Szeptanką przyszła wiadomość, że
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SGGW przystępuje do strajku solidarnościowego z Uniwersytetem. Pobiegłem do domu przebrać się z munduru ,
zjeść obiad i wygrzebać na strychu jakieś farby – bo pewnie trzeba będzie namalować jakieś plakaty. Zawiązując
buty melduję, że pewnie nie wrócę na noc. Gdy się podniosłem, przy mnie stała Mama, położyła mi rękę na głowie i kciukiem nakreśliła na czole znak krzyża. Może to
megalomania, ale gdy biegłem przez Pole Mokotowskie na
ten strajk, miałem przed oczyma długie szeregi młodych
Polaków, żegnanych i błogosławionych przez matki takim
krzyżykiem.
Studium Wojskowe było instytucją służącą głównie indoktrynacji politycznej i podśmiewanie się z panów oficerów
należało do dobrego tonu. Relacjonuję kiedyś Mamie jakieś
durne działania dyscyplinujące
naszego dowódcy kompanii.
A Mama po chwili namysłu:
„Słuchaj, a może on chce was
czegoś nauczyć?”. I nie wiem
czemu to pytanie skojarzyło mi
się z faktem historycznym, że
podchorążowie, inicjujący Powstanie Listopadowe, wojskowe nauki pobierali w carskiej
szkole.
Nauczycielka tajnych kompletów
O tym, że Mama w czasie wojny, mając pod opieką dwoje
małych dzieci i męża w niemieckiej niewoli, była czynna w
tajnym nauczaniu, dowiedziałem się z rozmowy rodziców.
Tata przekonywał Mamę, by zapisała się do ZBOWiD-u,
gdyż jest to jedyna droga uzyskania statusu kombatanta dającego istotny dodatek emerytalny.
I jeszcze migawka z życia Mamy, która dotarła do mnie w
trakcie pisania „Przekładańca”: Wakacje roku 1936 Hala
spędza w Jastrzębiej Górze. Już wie, że jest matką. Stojąc
na wysokim brzegu, wpatrzona w bezkres Bałtyku modli
się, by dziecko które urodzi było żołnierzem Chrystusa.
Ale o tym czy modlitwa ta została wysłuchana, cierpliwy
czytelnik dowie się niebawem.
____________________
* Dwa epizody opisałem szerzej w „Moich Legendach”: „Mamine kochanie” oraz„Legendy Wojciecha
Więckowskiego”
** W tym miejscu musiały na siebie nałożyć się Mamie
dwa różne wspomnienia, bo Fryburg był w roku 1908, zaś
I wydanie „Słówek” w 1913.
*** Małgorzata Gutry-Korycka w „Przeglądzie Geograficznym”, marzec 1997
(foto: ze zbiorów rodzinnych Autora)
_
Wojciech Więckowski
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Moja pierwsza wigilia na Syberii
Dziś na białym obrusie leży opłatek, jest wiele wigilijnych
potraw, talerze, sztućce. Patrząc na to, oczami wyobraźni widzę –
na deskach sosnowego stołu, wysypane z żeliwnego garnka małe
ziemniaki ugotowane w mundurkach – był to najsmaczniejszy
wigilijny przysmak, jaki w życiu jadłem.

Syberia, rok 1941. Już pół roku przebywaliśmy
na zesłaniu w województwie omskim, rejon Wasis, wieś
Wasiuszka, nad rzeką Szysz. Leniwie płynące tam wody
koloru zaparzonej herbaty świadczą, że spływały tu z
bezkresnych bagien. Wasiuszka była ostatnią wioską
najbardziej wysuniętą na północ tej części Syberii. Dalej
już nie było żadnych osiedli ludzkich, tylko bagna, bagna
i lasy.
Mieszkaliśmy w „domku” drewnianym, gdzie nie
było komina ani okna. Wcześniej mieszkała tam krowa.
Pomieszczenie to przylegało do domu mieszkalnego, w
którym mieszkało dziewięć osób i więcej zmieścić się
tam nie mogło. Na noc mieszkańcy kładąc się spać na
podłodze, zaściełali ją dokładnie całą. Należy zaznaczyć,
że dom zbudowany był z okrąglaków, a szpary między
belkami były upchane mchem. W naszym „mieszkaniu”
na zimnych belkach osadzała się para wodna z
wydychanego powietrza, tworząc szron. Grubość jego
sięgała już długości mojego wskazującego palca. Tak
więc mieszkaliśmy jak Eskimosi w igloo.
W tych warunkach groziła nam niechybna śmierć. Do
picia był śnieg zeskrobany ze ścian, bo ten był cieplejszy od
tego przyniesionego z dworu. Czasami mama przynosiła
ciepłej wody od sąsiadów. Natychmiast ją wypijaliśmy,
bo gdy została w naczyniu, szybko zamarzała. Jedynym
posiłkiem w ciągu całego dnia był chleb, który należało
natychmiast zjeść, bo pozostawiony szybko zamarzał
i był nie do ugryzienia. (Mama otrzymywała – 500 g,
reszta członków rodziny po 300 g). Zresztą nigdy chleb
nie zostawał, bo to, co mama dała i tak nie zaspokajało
głodu. Wtedy był to nasz podstawowy, jedyny posiłek w
ciągu doby. Jedynym ratunkiem na mróz i głód był sen
pod ciepłą polską pierzynką, która to może uratowała nas
od śmierci.
Każdego obywatela (zarówno zesłańca, jak i tubylca)
obowiązywał zakaz zmiany zamieszkania. Jednak po
porozumieniu Sikorskiego ze Stalinem w 1941 r. (o
którym wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy), dawał nam,
zesłańcom, możliwość zmiany miejsca zamieszkania.
Zdesperowana mama postanowiła udać się do szefa
NKWD w Wasisie (gminie) z prośbą o zezwolenie na
przejście do Tary, uzasadniając tym, że może tam łatwiej
będzie można znaleźć pracę i mieszkanie. Urzędnik
spokojnie wysłuchał prośby i po pewnym namyśle wyraził
zgodę. Mama była bardzo zaskoczona i bardzo ucieszona
z takiej decyzji. Wówczas nie wiedzieliśmy, dlaczego
tak się stało, ale on już musiał znać owe porozumienie i
dlatego był tak „łaskawy”. Przy tej okazji i inni skorzystali

z owej przychylności enkawudzisty.
Koniec grudnia. Mróz zelżał (-30 st.). Czas
wyruszyć do Tary odległej o 100 km. Na drogę
ususzyliśmy trochę kromek chleba, odkładając po
jednej z dziennej racji. W umówionym dniu, wcześnie
rano, podjechały sanie. Położyliśmy na nie swoje, już
znacznie mniejsze niż na początku tobołki, bo część
„przejedliśmy”, zamieniając je na żywność i ruszyliśmy
w drogę. W ten sposób utworzyliśmy zimową, syberyjską
karawanę. Uczestniczyli w niej: Szumscy – sześć osób,
Lenczewscy – cztery, Szewczukowie – dwie i nasza
czteroosobowa rodzina. Szliśmy „gęsiego”, bo łatwiej
było iść przetartym szlakiem. Babcia, jako najstarsza
z nas, od czasu do czasu wsiadała na sanie, aby trochę
odpocząć. Początkowo wszystkim szło się dobrze, jednak
po kilku godzinach marszu odczuwaliśmy zmęczenie.
Wprawdzie był niewielki mróz, bo zaledwie -30 stopni,
to jednak spowodował szybkie wysuszenie organizmu.
Niemiłosiernie chciało się pić, tym bardziej, że po drodze
jedliśmy tylko suchary i śnieg.
Mały konik ciągnął dość duży ładunek jak na jego
możliwości. Częste, krótkie postoje i garść siana nieco
regenerowały jego siły, ale na krótko. Przez cały dzień
marszu na mrozie upodobniliśmy się do otoczenia.
Wyglądaliśmy jak śnieżne kukły czy bałwany, bowiem
wydychana para skraplała się na każdym z nas. Do
jedzenia podczas podróży mieliśmy tylko suchary, a do
picia był zimny śnieg. Pod wieczór zmęczeni i bardzo
spragnieni dotarliśmy do wioski, która wyglądała
bajecznie. W zaśnieżonym lesie było kilkanaście,
przykrytych śniegiem, wiejskich chatek. Na ten widok
serca zabiły raźniej. Liczyliśmy, że może tam będziemy
mogli napić się i przenocować. Krótka narada. Woźnica
powiedział, że najlepiej byłoby rozejść się rodzinami
po domach, może przyjmą nas na noc. On przez tę wieś
wielokrotnie przejeżdżał i nie było przypadku, aby
ktoś odmówił noclegu. W tych warunkach odmówienie
noclegu podróżnemu równoznaczne byłoby z jego
śmiercią. Nasza rodzina zatrzymała się przed chatą w
środku wioski. Mama weszła do domu prosić o nocleg.
Czekaliśmy i prosiliśmy Boga, by przyjęli nas, bo nie
mieliśmy już sił iść dalej, nawet trudno było stać. Nogi
zrobiły się jak z waty i mnie zaczął morzyć sen. Była to
oznaka kompletnego wyczerpania organizmu. Babcia
nie miała sił iść dalej, powiedziała, że jej już wszystko
jedno, mogłaby nawet położyć się choćby tu, na śniegu.
Ona przewidywała już swój koniec i było jej obojętne,
gdzie to nastąpi, tutaj; czy stanie się to teraz, za tydzień,
za rok, to już nie miało żadnego znaczenia. Im wcześniej
nastąpi koniec, tym krótsza będzie agonia. Tylko Ania nic
nie mówiła, chyba miała najwięcej sił. A może wstydziła
się przyznać do swojej słabości? Przed innymi domkami
stały inne rodziny w oczekiwaniu na upragniony nocleg.
Nocleg na śniegu, na mrozie był bardzo niebezpieczny,
mógł kończyć się śmiercią.
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Wtem z chaty wyszła mama i ręką uczyniła
przywołujący gest. Ooooo....
co za ulga! Weszliśmy do izby. Było tam ciepło, przyjemnie.
Wyczerpani do kresu sił, siedliśmy na ławkach przy stole.
Oparłem się rękoma o pulpit stołu, a głowa sama opadła
mi na dłonie. Powieki zamknęły się. Poczułem ogromną
ulgę. Po pewnym czasie gospodyni potrząsnęła mnie za
ramię i powiedziała:
– Pij wrzątek, stoi na stole.
Nie wiem kiedy, ale chyba naprawdę zasnąłem, skoro
mnie obudzono. Ucieszony chwyciłem w dłonie gorący
kubek i najpierw grzałem zziębnięte ręce, a potem zacząłem
pić jeszcze dość gorącą wodę. Aby ugasić pragnienie,
wypiłem kilka kubków tego tak bardzo upragnionego
płynu. Podczas całodniowego marszu w bardzo suchym,
mroźnym powietrzu, człowiek oddychając, wydalał z
płuc parę wodną, ponieważ to zimne, suche powietrze
pobierało z płuc wodę. Dlatego organizm się odwodnił.
W piecu ogień był już rozpalony. Gosposia nasypała
do drugiego garnka - czuguna ziemniaków, wlała wodę
i wstawiła do pieca. Szybko ugotowały się. Po pewnym
czasie przy pomocy specjalnych wideł wystawiła garnek
z ziemniakami. Odlała je i wszystkie wysypała na stół
mówiąc:
– Trzymajcie dzieci, aby ziemniaki nie pospadały na
podłogę.
Krawędzie stołu szybko otoczyliśmy rękoma, by
żaden ziemniak nie spadł. Gospodyni wysypała wszystkie
ziemniaki na stół. Tyyyle ziemniaków! Gdy je ujrzałem,
nagle poczułem straszny głód.
– Proszę, jedzcie, to dla was – powiedziała gospodyni.
Postawiła też na stole w glinianej misce sól. Też
luksus w tamtych warunkach. Obieraliśmy ziemniaki,
posypywaliśmy solą i jedliśmy – chyba najsmaczniejszą
w życiu potrawę, jaką kiedykolwiek jadłem. Mama
zachęcała też i domowników do stołu, ale gospodyni
powiedziała, że to wszystko było dla nas.
Po zjedzeniu kilku małych kartofelków, bo tylko takie
były, zachęciliśmy domowników do „biesiady”, ustępując
im miejsce przy stole. Usiedli: czwórka dzieci i matka. Nikt
nie chwytał za ziemniaki. Czemu? Czyżby nie byli głodni?
Wtedy ich matka kolejno rozdała każdemu po jednym. Po
trzech kolejkach na stole zostały może dwa kartofelki. Te
rozdała już „po uważaniu”, w zależności od wieku, bądź
od wielkości już przydzielonych ziemniaków. Wszyscy
obierali ziemniaki i nie śpiesząc się, z namaszczeniem
jedli, delektując się owym przysmakiem.
Moja mama wyjęła woreczek z sucharami i
wysypała na stół kilka garści dla domowników. Jedli z
wielkim apetytem, bo od paru tygodni nie mieli chleba.
Najmłodszemu matka moczyła suchary we wrzątku i
dawała mu do jedzenia.
Dopiero teraz wyraźnie dało się odczuć wprost

25

niewiarygodną, bezinteresowną, ludzką życzliwość.
Naszym nowym gospodarzom „nie przelewało się”.
Mimo to podzielili się z nami ostatnimi ziemniakami,
bo nic poza tym do jedzenia nie mieli. Nam nie odliczali,
zaś sobie mieli wydzielone, wyliczone, jedyne, co było –
ziemniaki. Gospodyni powiedziała, że zostały im tylko
kartofle. Krowa była cielna i już zapuściła, nie dawała
mleka. Za dwa miesiące, gdy ocieli się, będą mieli mleko
i wówczas skończy się im bieda. Jak nie wiele im do
szczęścia brakowało- tylko mleka.
Pierwszy raz w życiu skorzystałem z „krzesła”,
a właściwie ze stołka dla podróżnika i to, w jakich
okolicznościach, prawie ratujące ludzkie życie.
Wigilijnego talerza dla wędrowca nie było, ale za
to był cały stół z gorącymi, rozsypanymi na stole dla
nas ziemniakami. Czy można dziś w naszych domach
wyobrazić podobną gościnność? Życzliwość tamtych
ludzi przeszła nasze oczekiwania!
W dzisiejszych czasach, kiedykolwiek zasiadam
do wigilijnego stołu, zawsze mam przed oczyma tamte,
rozsypane na gołym stole ziemniaki, które były tak
smaczne, że nie da się ich porównać z dzisiejszymi
najbardziej wykwintnymi wigilijnymi daniami. W dodatku
gospodarze położyli nas spać na ciepłym piecu, bo łóżek
tam nie było. Zaś sami ubrani w kożuchy przespali noc,
siedząc na ławkach przy stole.
Ileż w tej biednej, rosyjskiej rodzinie było ludzkiej
życzliwości. W tym domu nie mówiło się o czynieniu
dobra, tam robiło się to na co dzień. W dodatku, jakim,
czyim kosztem? Kosztem zdrowia własnej rodziny. Czy
może być lepsza lekcja poglądowa ludzkiej życzliwości?
Z domu wynosi się zarówno życzliwość jak i
nienawiść do drugiego człowieka. Jest to w każdej
społeczności, niezależnie od ustroju, czy narodowości.
Każdy człowiek przez swoje życie rozdaje to, co wyniósł
z domu rodzinnego.
Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby
innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie pomocną dłoń. W tym miejscu godzi się dziś
przytoczyć słowa Jana Pawła II, przykład jakby wzięty z
tamtej biednej, syberyjskiej rodziny.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Swoją pierwszą syberyjską gwiazdkę opowiedział:
wówczas dziesięcioletni syberyjski zesłaniec, a dziś
schorowany, stary –
Jan Truszkowski
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POGRZEB POWSTAŃCÓW
STYCZNIOWYCH
Powstanie styczniowe w latach 1863-1864
było największym zrywem narodowowyzwoleńczym
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Powstańcze
oddziały stoczyły ponad tysiąc bitew i potyczek z
doskonale wyposażoną armią rosyjską. Moskale

zasłynęli już w czasie jego rwania z okrucieństwa i
surowości w karaniu naszych bohaterów narodowych.
Na Górze Zamkowej w Wilnie, zwanej też
Wzgórzem Gedymina, podczas ulewy w 2017 r.
odkryto ludzkie szczątki. W lutym tamtego roku było
ich 4, w połowie roku odkryto kolejnych 4 grobów,
w których pogrzebanych było siedem osób. Ludzi
pochowano bez trumien, ze związanymi rękoma
i przesypano wapnem. W odkopanych grobach
zachowały się strzępy ubrań, butów i pasów, a także
guziki, medaliki. Na palcu jednego z pogrzebanych
znaleziono pierścionek z wygrawerowanym napisem
na wewnętrznej jego stronie: „Zygmund Apolonia 11
sierpnia/30 lipca 1862 r.”. Już to było wskazaniem,
że chodzi o tutejszego przywódcę, gen. Zygmunta

Sierakowskiego. Żoną generała Sierakowskiego
była Apolonia z Dalewskich. Data na pierścionku
związana jest z ich ślubem. W chwili wykonania
wyroku Apolonia była w ciąży, ale z rozkazu generałgubernatora wileńskiego Michaiła Murawiowa, który
za swą bezwzględność i okrucieństwo otrzymał
przydomek „Wieszatiela”, zmuszona została do

oglądania egzekucji męża. Oprócz Sierakowskiego
odnaleziono szczątki innych 19 patriotów, wśród
nich innego przywódcy - Wincentego Konstantego
Kalinowskiego. Szczątki ludzkie należą do
straconych przez Rosjan na wileńskim placu
Łukiskim powstańców styczniowych. Egzekucji z
rozkazu Murawjowa dokonywano od czerwca 1863
do marca 1864 r. Powieszonych bądź rozstrzelanych
powstańców carscy żołnierze chowali potajemnie
na zboczu Góry Zamkowej. Pochówki odbywały
się w tajemnicy przed rodzinami zamordowanych.
Jednakże kolejne pokolenia wilnian wiedziały o tym
miejscu, podejrzewając co ono kryje.
Prezydent
Litwy
Gitanas
Nauseda
powiedział na konferencji prasowej, że góra
„zapłakała nad losem walczących o niepodległość”.
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W piątek, 22 listopada 2019 r.,. w Katedrze
Wileńskiej została odprawiona Msza św w intencji
straconych powstańców. Celebrowali ją biskupi z
Litwy, Polski i Białorusi. Prezydent RP - Andrzej
Duda powiedział m.in.: „Jedność narodów Europy
Środkowej to niezbędny, niezawodny i najmocniejszy
fundament i gwarancja wolności, suwerenności, siły

tematem skomplikowanym. Nie byliśmy pewni, jak
nowoczesną Litwę połączyć z dziedzictwem Litwy
historycznej. Pochówek szczątków powstańców
pozwala nam na nowo przemyśleć XIX-wieczną
historię Litwy i całego regionu, lepiej zrozumieć jej
złożoność”.

i niepodległości naszych państw”. (…) Głęboko,
mocno wierzę, że właśnie w tym duchu będziemy
nadal działać, razem budując szczęśliwą Europę
Środkową wielu narodów”. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że podnoszone przez
uczestników powstania „idee praw obywatelskich,
wolności sumienia, praw, sprawiedliwości społecznej
stanowiły znak otwartości naszych narodów na
nowoczesność”. Podkreślił, że powstańcy styczniowi
nie godzili się na zniewolenie swojej ojczyzny, a
carska Rosja polowała na nich „jak na dzikiego
zwierza”. (…) Zwłoki uczestników powstania zostały
ukryte, aby (osoby te) nie świeciły przykładem i nie
inspirowały nowych pokoleń do walki o wolność.
Nigdy jednak o nich nie zapomnieliśmy. (…)
Powstanie styczniowe na Litwie przez długi czas było

Polskiemu prezydentowi towarzyszyła małżonka,
Agata
Kornhauser-Duda,
premier
Mateusz
Morawiecki, minister obrony narodowej - Mariusz
Błaszczak, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. W
uroczystościach wzięli udział również wicepremierzy
Ukrainy i Białorusi oraz minister kultury Łotwy. Kraje
te, podobnie jak Litwa i Polska, wśród powstańców
styczniowych mają swoich narodowych bohaterów.
Po nabożeństwie trumny ze szczątkami
powstańców zostały procesyjnie przeniesione na
cmentarz na Rossie. W tym czasie biły dzwony
wileńskich kościołów, a jednocześnie – dzwon
Zygmunt w Krakowie.
J.S.

C M
Y K

28
Kapłan i konspirator rodem z rajgrodzkiej parafii
OJCIEC LEON - KSIĄDZ KANONIK
STANISŁAW ORŁOWSKI

wówczas, gdy trzeba było przekazać ważne meldunki do inspektoratu
w Nowym Sączu, względnie do komendy okręgu w Krakowie.
W
klasztorze mieścił się punkt rozdziału prasy konspiracyjnej, a zajmował
się tą pracą o. Stanisław Orłowski.
Stanisław Orłowski urodził się 3 września 1916 r. w
Od jesieni 1939 r. odbywały się w klasztorze odprawy
Czarnej Wsi, w parafii Rajgród. Ochrzczony 1 listopada tegoż roku w
komendy obwodu. Z ramienia ZWZ łączność z klasztorem utrzymywał
kościele parafialnym w Rajgrodzie. Był synem Michała i Aleksandry
por. Jan Cieślak,
ps. Maciej. W klasztorze kolega o. Leona - o.
z Łubowiczów (ślub 1905), wnukiem Jana i Anny z Golubiewskich
Hubert Kostrzański, jako kapelan obwodu, odbierał przysięgi od nowo
(ślub 1874), prawnukiem Dominika Orłowskiego i Salomei z
wstępujących do ZWZ, a następnie do Armii Krajowej. Po powstaniu
Niebrzydowskich. Dominik był szlachetnie urodzonym, wójtem
1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK we wrześniu 1944 r. o. Hubert
gminy Jedwabne, dziedzicem cząstkowym ze wsi Turczyn, synem
pełnił obowiązki kapelana 2. batalionu.
prawdopodobnie Andrzeja Orłowskiego i jego małżonki Wiktorii
Ojciec Stanisław Orłowski był współorganizatorem zbiórki
Orłowskiej.
odzieży dla osób wysiedlonych z „Reichu’’, zaś w roku 1944, po
Powstaniu Warszawskim, dla wysiedlonych ze
stolicy. Sam uczęszczał na tajne komplety historii
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Za
walkę z okupantem hitlerowskim został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Co prawda wiemy, że w czasie wojny nie
przebywał w rodzinnych stronach, ale tradycja i
wychowanie wywarło na nim swój wpływ, jak na wielu
innych z jego i późniejszych pokoleń walczących,
tak z pierwszym, jak i z kolejnym okupantem.
Rodzina (rodzice) mogła być z wielu względów po
wojnie prześladowana;
i przenieść
się musiała na tzw. ziemie odzyskane w okolice
Wrocławia. Z dokumentów wynika, że ks. Stanisław
przez Polski Czerwony Krzyż poszukiwał Antoniego
Orłowskiego. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy
pewności, jaki to był stopień pokrewieństwa, ale
O. Leon w klasztorze w Szczyrzycu (pierwszy z lewej w II rzędzie) prawdopodobnie był to brat. Bardzo możliwe, że
Stanisław Orłowski miał bardzo liczne rodzeństwo, ale są to
Antoni zaginął na wojnie na wschodzie lub wyszedł z armią na zachód
głównie przypuszczenia bez oparcia o twarde dokumenty. Być może
i nigdy nie wrócił do ojczyzny.
nawet jedenaścioro, choć wiadomo, że kilkoro nie dożyło pełnoletności
Ksiądz dziekan Orłowski posiadał też legitymację
lub opuściło rodzinne strony w młodym wieku. Szkołę powszechną
kombatancką. Był członkiem ZBOWID za prowadzenie tajnego
ukończył w Kosiłach, następnie udał się w okolice Krakowa, gdzie
nauczania w okresie od 5 sierpnia 1942 do 20 stycznia 1945 r.
po dwuletniej edukacji w dniu 28 czerwca 1930 r. ukończył Kolegium
W 1945 r. kontynuował rozpoczęte w czasie okupacji na
im. św. Bernarda O.O. Cystersów w Mogile (okolice obecnej Nowej
tajnych kompletach, studia historyczne na UJ. Uwieńczone zostały
Huty). Maturę uzyskał w Gimnazjum im. St. Konarskiego O.O. Pijarów
uzyskaniem tytułu magistra, obok drugiego magisterium z teologii. Od
w Rakowicach koło Krakowa. Tu także przyjąłw 1932 r. Sakrament
1948 r. uczył historii w Gimnazjum Ojców Cystersów im. św. Bernarda
Bierzmowania.
w Szczyrzycu, gdzie jednocześnie pełnił obowiązki prefekta internatu.
Jeszcze przed wojną, tuż po maturze, wstąpił do nowicjatu w
Z czasem został też nauczycielem historii i zagadnień współczesnych w
opactwie Ojców Cystersów w Szczyrzycu koło Limanowej. W 1940 r.
Liceum Ogólnokształcącym w Szczyrzycu. A po pewnym czasie został
złożył śluby wieczyste, a 17 czerwca tegoż roku otrzymał święcenia
oddelegowany do klasztoru OO. Cystersów w Oliwie koło Gdańska
kapłańskie w Krakowie z rąk ks. bp. Stanisława Rosponda - sufragana
przy ul. Polanki 131 w celu zastępstwa w pracy duszpasterskiej. Jednak
krakowskiego. Po święceniach rozpoczął pracę w Szczyrzycu, jako
nadal pozostawał członkiem klasztoru w Szczyrzycu. Miał w Oliwie
katecheta.
przebywać do końca lipca 1950 r. ale prawdopodobnie jego pobyt tam
Ojcowie cystersi ze Szczyrzyca jako jedni z pierwszych
się przedłużył.
stanęli w szeregach Polski Walczącej. Ojcowie wygłaszali płomienne
Domniemywam, że to właśnie w Oliwie został namówiony
kazania patriotyczne, podtrzymując na duchu parafian. Od września
przez kogoś do pracy na terenie diecezji warmińskiej, a być może była
1939 r. klasztor stał się miejscem schronienia dla kadry wojskowej, która
to jego osobista decyzja?. Może zatęsknił za północnymi terenami
dostawała w nim doraźną pomoc i opiekę. Jesienią zorganizowany został
Polski, położonymi nad Bałtykiem oraz nad przeuroczymi jeziorami
w klasztorze punkt łączności dla powstającej komórki konspiracyjnej.
mazurskimi, skąd właśnie pochodził. Z korespondencji, kierowanej
Od grudnia 1939 r. podlegała ona Związkowi Walki Zbrojnej. Opat
do niego przez zaprzyjaźnionego z nim o. Stanisława ze Szczyrzycza,
cystersów - o. Benedykt Biros był oddany sprawie organizowania
wynika, że rozumieli w tamtejszym klasztorze jego decyzję. Jego
walki z okupantem. W klasztorze ukrywano aparat radiowy do
sprawa stanęła na Konwencie, na którym wszyscy uznali, że nie należy
nasłuchów. Sporządzano później z tych nasłuchów biuletyny i je
krępować wolnej woli człowieka. W kolejnym liście o. Stanisław
rozpowszechniano. Ojcowie niejednokrotnie spełniali rolę łączników –
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Dobromiejskiej Kapituły Kolegiackiej, a ks. bp dr Józef Drzazga 8
grudnia 1974 r. - kanonią honorową Kapituły Katedralnej we Fromborku.
Trzy lata potem, 20 grudnia 1977 r., mianował Go wizytatorem parafii
dziekańskich.
Ks. Stanisław Orłowski zawsze zadziwiał celowością osądu,
a szczególnie zmysłem obserwacji i wydarzeń. Jego skromność i
szacunek dla innych często skłaniały nas do zastanowienia się nad
własnym postępowaniem. Być może źródeł tego należy szukać w
atmosferze zakonu, a może rodziny. Jestem jednak przekonany, że
do końca pozostał wierny złożonym w 1940 r. ślubom zakonnym.
Stał się w Braniewie postacią bardzo popularną, lubianą i szanowaną
przez mieszkańców miasta. Zaś przez pewne grupy oceniany był,
jako radykał, za dużo sympatyzujący z grupą rządzącą. On tymczasem
patrzył szeroko, widział to co było, i to co może
być. Zawsze powtarzał: „nie można iść do
przyszłości, nie znając przeszłości”.
W grudniu 1970 r. prowadził modlitwy
za zabitych robotników Wybrzeża. W swej
działalności był bezkompromisowy, czym narażał
się tym, którzy patrzyli na życie zbyt ciasno, nie
uwzględniając potrzeb chwili. To, co mówił i
czynił, wypływało z Jego wnętrza, odpowiadało
Jego przekonaniom, a jednocześnie wyrażało
szacunek dla rozmówcy czy słuchacza. Nigdy nie
zamęczał - ani w dyskusjach, ani w rozmowach
indywidualnych, ani na ambonie. Mówił krótko, a
celnie. Nigdy nie przedkładał dobra jednostki nad
dobro wspólnoty. Takim pozostał do końca dni
swoich.
W roku 1984 po usilnych namowach
Przed kościołem w Braniewie, ks. S. Orłowski (w głębi) najbliższego otoczenia ks. S. Orłowski poddał się
operacji w wojskowym szpitalu w Szczecinie. Przeżywa to bardzo,
Olecku. Prawdopodobnie miała swój epizod około wojenny we Francji.
ale też zaraz przechodzi z energią do codziennych zajęć w parafii i
Możliwe, że zmarła we Francji, a jedynie pochówek nastąpił w Olecku.
dekanacie. Jednak Boże zamiary były inne. 15 września 1986 r. stał się
Z informacji od mieszkańców Grajewa wynika, że podczas swojej
ostatnim dniem Jego pracy na tej ziemi. Około godziny 13.00 został
pracy duszpasterskiej w okolicach Ełku i Olecka często odwiedzał w
przewieziony do miejskiego szpitala w Braniewie, gdzie przebywał do
Grajewie zaprzyjaźnioną rodzinę pp. Olendrów, zamieszkałych przy
dnia swojej śmierci tj. do 25 września 1986 r. Pogrzeb ks. kanonika ulicy Konopskiej.
dziekana Stanisława Orłowskiego odbył się dnia 28 września 1986 r.
Dnia 25 maja 1955 r. o. Leon otrzymał pisemną informację,
Uroczystość pogrzebowa była prawdziwą manifestacją mieszkańców
że klasztor wyraził zgodę na pozostanie w diecezji warmińskiej ze
Braniewa i okolic, nie tylko katolików, ale i innych wyznań oraz osób
względu na sekularyzację. Informują go zarazem, że nadal jest dla
niewierzących. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Morskiej w
niego miejsce w Jędrzejowie i Oliwie, nawet na odpowiedzialnych
Braniewie.
(“przełożeńskich”) stanowiskach. O. Leon nie zmienił decyzi i 24
Ks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski przy trumnie śp. ks.
lipca 1956 r. został poinformowany, że Konwent Klasztoru zwraca się z
kanonika Stanisława Orłowskiego wygłosił takie słowa:
prośbą (ze względu na złą kondycję finansową) o w miarę możliwości
„.... ten, który głęboką mądrością i dobrocią podbijał serca
przekazywanie im pewnej kwoty gotówki, tj. 500 zł miesięcznie przez 5
wszystkich”.
lat. Byłoby to równoważnikiem za studia otrzymane w zakonie.
Ufundowana po pewnym czasie w kościele pw. św. Antoniego
W dniu 20 lutego 1956 r. ks. bp dr Michał Klepacz, jako
tablica pamiątkowa świadczyła o tym, że ks. dziekan Stanisław
przewodniczący Konferencji Biskupów Polskich, podpisał indult
Orłowski pozostał w naszej pamięci na zawsze.
eksklaustracji, natomiast 6 marca tegoż roku ks. infułat prof. dr hab.
Ta krótka biografia ks. kanonika Stanisława Orłowskiego
Stefan Biskupski podpisał inkardynację do diecezji warmińskiej.
opracowana w Towarzystwie Miłośników Braniewa, przy wsparciu
Krótko potem, 5 listopada 1956 r., przeniósł ks. Stanisława Orłowskiego na
materiałów śp. Romana Grudzińskiego oraz nekrologu J.E. ks. bp.
stanowisko proboszcza parafii Stare Juchy k. Ełku.
Prof. dr hab. Juliana Wojtkowskiego, a także informacją od Zbigniewa
Ksiądz bp dr Jan Obłąk, na mocy specjalnego zlecenia,
Mierzejewskiego z Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego, pokazuje
6 października 1962 r. mianował Go administratorem parafii św.
nam człowieka bezkompromisowo oddanego służbie Bogu i bliźnim.
Katarzyny i św. Trójcyw Braniewie, a zaraz potem 10 października
tegoż roku dziekanem dekanatu Braniewo. Biskup Warmiński, ks. dr
Zbigniew Kędziora
Tomasz Wilczyński, 15 grudnia 1962 r. obdarzył Go kanonią honorową
napisał do naszego o. Leona: „Posyłam Ci na Twoje ręce pismo do Kurii
w Olsztynie w sprawie eksklaustracji względnie sekularyzacji. Wciąż
zaznaczamy, że Twoje miejsce jest w klasztorze. Gdybyś chciał wrócić
to w każdej chwili masz tu swoje miejsce i pełne prawa.
Ponieważ nie chciałeś przebywać w Szczyrzycu, to możesz wejść
do grona Ojców w Jędrzejowie lub Oliwie, które to placówki mogą
odpowiadać Twoim zainteresowaniom i zdolnościom. Chociaż Ci nie
przeszkadza Konwent, to dobrze się zastanów, co robić? Są racje za
pozostaniem (stare więzy) oraz za odejściem. Sam zdecydujesz co
wybrać - byś był zadowolony i szczęśliwy”.
Dnia 26 lipca 1952 r. otrzymał od ks. infułata Wojciecha Zinka
nominację na proboszcza parafii w Kowalach Oleckich. Jedna z sióstr
ks. Orłowskiego - Jadwiga Orłowska (po mężu Łojek) zamieszkiwała w
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W „Gazecie Świątecznej” z początku 1912 r.
Od 1949 r. w Rajgrodzie nieprzerwanie ,możemy przeczytać o ks. Rochu Modzelewskim: „Od
funkcjonuje
biblioteka,
dostępna
ogółowi wiosny przeszłej [1911] dopiero wśród nas pracuje
społeczeństwa naszego miasteczka i okolicznych i oto czego już dokonał: Zostawszy naczelnikiem
wsi. Obecnie nazywa się Biblioteką Publiczną, ale tutejszej straży ogniowej, ożywił ją. Zaprowadził
w swej siedemdziesięcioletniej historii miała różne drużynę śpiewaczą i tak dalece ją wydoskonalił ,
nazwy (np. miejską). W swym okolicznościowym że obecnie śpiewy w naszym kościele jako bardzo
referacie, wygłoszonym podczas jubileuszowych piękne. Myśli także ksiądz wikary o zaprowadzeniu
obchodów, wykazała to dyrektor - Anna Arciszewska. kapeli…
Szukając danych z tego zakresu tematycznego, (…) Pożądaną nowością wprowadzoną przez księdza
dosyć nieoczekiwanie natrafiłem na kilka ważnych wikarego były przedstawienia jasełek podczas świąt
Bożego Narodzenia i chojinka
i ciekawych fragmentów, które
dla dzieci ze szkoły rajgrodzkiej.
wskazują na to, że w Rajgrodzie już
Dawniej tego nie oglądaliśmy Jak
ponad wiek temu działała biblioteka.
zaś taka praca się opłaca, widać stąd,
Jak to było w historii, księża
że wszyscy członkowie drużyny
zajmowali się nie tylko posługą
śpiewaczej i straży ogniowej, jak
duchową, ale też życiem świeckim
również uczęstnicy przedstawień
swych parafian. Tu rzecz ciekawa jasełkowych dawniejszy sposób
pomimo utraty praw miejskich po
zmieniają na lepszy. Również
powstaniu styczniowym, Rajgród
nowością jest dla nas zaprowadzona
w wielu publikacjach traktowany
przez księdza wikarego sprzedaż
jest jako miasteczko. Warto też
uliczna gazet w niedzielę, gdy ludzie
wspomnieć, że nie było to takie
wychodzą z kościoła”.
mało liczne miasteczko, bo w 1910
Do rozwoju czytelnictwa
r. liczyło ponad 4 tys. mieszkańców.
przyczyniła
się też założona w
Miejscowi
proboszczowie
i
1912 r. księgarnia Rogowskiego w
wikariusze
organizowali
życie
Ks.
Roch
Modzelewski
ps.
Robak
Rajgrodzie.
społeczne i uczestniczyli w nim,
Na
początku
I wojny światowej ks. Roch
patronując rozwojowi oświaty i kultury. Księża
opiekowali się biblioteką i wchodzili w skład zarządu Modzelewski został proboszczem w sąsiednim
ochotniczej straży Ogniowej, Kółka Rolniczego, Kasy Bargłowie. Tam założył bibliotekę parafialną.
Współdziałając z komendantem rajgrodzkim
Oszczędnościowo-Pożyczkowej itp.
Jak podała w swej pracy magisterskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, Franciszkiem
Maria Jolanta Szymanowska, w 1909 r. powstało Chróścielewskim, rozwinął tę konspiracyjną
Rajgrodzkie Kółko Ziemskie. Miało ono za zadanie organizację w swej bargłowskiej parafii. Nic więc
przyczynianie się do rozwoju rolnictwa. Swą dziwnego, że podkomendni POW w gminie Bargłów
działalnością obejmowało nie tylko sam Rajgród, przyjmowali pseudonimy rodem z powieści Henryka
ale także gospodarstwa położone w gminach Bełda Sienkiewicza: „Zagłoba” - Czesław Janiszewski,
i Pruska w ówczesnym powiecie szczuczyńskim. W „Jurand” - Bronisław Karpio, „Skrzetuski” - Jan
skład kółka wchodzili sami Polacy (w tym czasie na Masiewicz, „Kmicic” - Wacław Skowroński,
ponad 4 tys. mieszkańców Rajgrodu, Polaków było „Babinicz” - Józef Chmielewski…
Józef Wielgat „Butrym” z Brzozówki napisał:
zaledwie tysiąc). Przewodniczącym zarządu RKZ był
Władysław Pieńczykowski, gospodarz ze wsi Łazarze, „Obwodowy komendant obserwując i znając mój
zastępcą Piotr Cebeliński ze wsi Przestrzele, kasjerem śmiały i gorący temperament patryjoty, zawiadomił
Teofil Rydzewski właściciel majątku Dreństwo, mnie, że istnieje organizacja POW, w której
natomiast pisarzem - Jan Pieńkowski – aptekarz z mógłbym pracować dla dobra ukochanej Polski,
Rajgrodu.
Przy Rajgrodzkim Kółku Ziemskim o której tak często czytałem, że mógłbym stać się
w Rajgrodzie działała biblioteka i czytelnia. Otwarta bohaterem podobnym tym, o których słyszałem z dzieł
została 3 sierpnia 1910 r. Posiadała ona również Sienkiewicza”.
W godzinie próby peowiacy z rajgrodzkiej
książki z dziedziny rolnictwa. Kierował nią aptekarz
i
bargłowskiej
parafii zachowali się jak trzeba, byli
Jan Pieńkowski, a potem opiekunem biblioteki został
wzorem dla innych komend.
wikary - ks. Roch Modzelewski.
J.S.
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LISTOPADOWE OBCHODY 1938 R. W RAJGRODZIE

W dniu 9 listopada 1938 r., o godzinie 17:40 odbyło się zbiorowe wysłuchanie przez szeregowych funkcjonariuszy
Straży Granicznej audycji radiowej w świetlicy Szkoły Powszechnej w Rajgrodzie. Było to związane z obchodami X-lecia
powołania Straży Granicznej w II Rzeczypospolitej.
Następnego dnia, 10 listopada 1938 r., o godzinie 15:00 w rajgrodzkim Komisariacie SG i na podległych mu placówkach
wywieszone zostały ﬂagi o barwach narodowych. Komisariat mieścił się w „murze Cygana”, czyli w dzisiejszym Urzędzie
Miejskim. Dalej w kronice Komisariatu Straży Granicznej w Rajgrodzie możemy przeczytać: „Od godziny 17-tej do 19tej iluminowano okna w K-cie i na plac., w miejscowych urzędach i u niektórych obywateli. O godzinie 17,30 zbiórka
oddziału Str. Gr. przed magistratem, jak również straży pożarnej, dziatwy szkolnej i licznie zebranej publiczności, skąd
pochód w liczbie około 500 osób udał się do miejsca palenia ogniska. Dokładnie od godziny 18-tej burmistrz miasta
Rajgrodu p. Niesłuchowski Wacław dokonał zapalenia ogniska. Przy ognisku k-dant k-tu kom. Makowski Edward
odczytał rozkaz okolicznościowy pana komendanta głównego Straży Granicznej, - apel poległych , a następnie wygłosił
krótkie przemówienie . Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy i pierwszą brygadę”.
Na terenie rajgrodzkiego Komisariatu SG, a więc w podległych mu wówczas trzech placówkach odbyły się podobne
uroczystości. Oczywiście znacznie skromniejsze, bo głównie sprowadziło się tam do palenia ognisk przez funkcjonariuszy
SG, ale z udziałem innych formacji i również miejscowej ludności. W Popowie obok strażników granicznych udział
wzięli członkowie Związku Strzeleckiego, dziatwy szkolnej i miejscowej ludności - ogółem 120 osób. W Skrodzkich było
podobnie: strażnicy graniczni, strzelcy, strażacy ochotnicy, uczniowie i przedstawiciele miejscowej ludności - ogółem 150
osób. Najskromniej było na placówce Okoniówek, gdzie na cyplu Jeziora Rajgrodzkiego, w wysokim lesie przy ognisku
spotkali się miejscowi strażnicy graniczni i członkowie ich rodzin - razem 7 osób.
W dniu 11 listopada 1938 r. o godz. 9:30 w Rajgrodzie odbyła się najpierw zbiórka funkcjonariuszy Straży
Granicznej, dziatwy szkolnej i ludności miejscowej. Kwadrans potem uformowany pochód udał się do kościoła na
okolicznościowe nabożeństwo. Po nabożeństwie pochód został rozwiązany. Dalsza część obchodów Święta Niepodległości

Palenie ognisk przez funkcjonariuszy Straży Granicznej rajgrodkziego Komisariatu

miała miejsce późnym popołudniem. „O godzinie 18-tej w miejscowej remizie ochotniczej straży ogniowej odbyła się
akademia, na której przemówienie wygłosił , miejscowy kierownik szkoły p. Grzegorzewski Aleksander. Akademia
została zakończona deklamacjami dziatwy szkolnej i odśpiewaniem szeregu pieśni”.
Święto Niepodległości postanowiono obchodzić 11 listopada dopiero w 1937 r. Nie mamy wiedzy o tym, że w
roku ustanowienia obchodzono je w Rajgrodzie. Z pewnością nie obchodzono go już w roku następnym, w 1939, gdyż
było już po wojnie obronnej i rozebraniu naszych ziem przez III Rzeszę Niemiecką i ZSRR. Rajgród znalazł się pod
sowiecką okupacją.
Do powyższego artykułu zamieściliśmy fotograﬁę archiwalną, która już wielokrotnie była prezentowana na
łamach „RE”, jako ‚Wici pod Rajgrodem”. Po otrzymaniu fragmentu Kroniki Komisariatu Straży Granicznej w Rajgrodzie,
powyższy tekst rzuca inne światło na ową fotograﬁę. Najprawdopodobniej ilustruje ona palenie ogniska z dnia 10 listopada
1938 r.
Janusz Sobolewski

PPHU „JĘDRUŚ”
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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

