
 08 czerwca 1999r. młoda 

Diecezja Ełcka przeżyła wielkie wy-

darzenie, historyczny moment – spo-

tkanie z Ojcem Świętym. Przyjechało 

i przyszło, nie bacząc na trudności, 

300 tys. osób. Wśród nich pielgrzymi 

z Białorusi, Rosji, Łotwy, Estonii, 

Ukrainy, Litwy i dalekiego Kazach-

stanu. Z naszej Parafii udało się około 

200 osób. Przybyliśmy, by razem 

wielbić Boga. Wśród polskich wier-

nych były wspólnoty prawosławne i 

ewangelickie, aby modlić 

się za Kościół święty i jego 

świadectwo wobec świata. 

Modlitwy przebłagania, 

prośby i dziękczynienia – z 

wiarą, nadzieją i miłością – 

w różnych językach zano-

szono przed tron Boży.  

 Dzisiaj, może bar-

dziej niż w innym czasie, 

potrzeba zdecydowanego 

świadectwa wiary. Ludność 

przeżywa wstrząsy i rozdar-

cia. Wiele ludzi młodych 

ulega różnym formom znie-

wolenia, przystępuje do sekt, popada 

w nałogi. Poszukuje, jak powietrza, 

autorytetu. Niezwykły rodzaj chary-

zmy, który posiada Ojciec Święty, 

sprawia, że słuchają go starzy, młodzi 

i dzieci. Słuchają go wierzący i nie-

wierzący. Biedni i bogaci. Z wielką 

powagą nauki Papieża przyjmują do-

stojnicy i ludzie prości, gdyż Ojciec 

Święty kocha nas i rozumie, wszyscy 

to widzimy i czujemy. Nieustające 

okrzyki: „Niech żyje Papież”, „Ełk 

kocha Papieża”, „Zostań z nami”, 

„Kochamy Ciebie” – oddawały naszą 

miłość, uwielbienie i przywiązanie. 

Wspaniały nastrój spotęgował występ 

chóru i pieśni wykonywane solo. 

 Myślą przewodnią homilii na 

pielgrzymiej stacji Ełk było jedno z 

siedmiu błogosławieństw Chrystuso-

wych: „Błogosławieni ubodzy w du-

chu, albowiem do nich należy króle-

stwo niebieskie”. Nauczał nad brze-

giem rzeki, a tłumy słuchały „Piotra 

naszych czasów”. 

 Głęboko zapadły w nasze  

serca słowa Ojca Świętego, który 

uczy dostrzegać świat ludzi i ich po-

trzeby. Mówił, że zwrot ku bliźniemu 

stanowi jeden z owoców szczerego 

nawrócenia. Człowiek wychodzi ze 

swego egoistycznego „ja”, otwiera się 

i czuje potrzebę pomocy dla innych. 

Papież powtórzył kilkakrotnie: „ Nie 

zatwardzajmy serc, gdy słyszymy 

krzyk biednych”. Podkreślił, że biedni 

są także wśród nas: ludzie głodni, 

zapomniani przez społeczeństwo, 

ofiary różnych nałogów, ludzie, któ-

rym w życiu się nie powiodło. Trzeba 

tylko umieć ich dostrzec. 

 Miłość Boża powinna być 

obecna przede wszystkim przez dzia-

łanie chrześcijan. Jesteśmy wzywani 

przez Chrystusa, każdy na inny spo-

sób. Zadaniem naszym jest działanie 

na rzecz dobra ludzi będących w po-

trzebie i pozbawionych niejednokrot-

nie nadziei na lepszą przy-

szłość. Zawsze winniśmy 

pamiętać, że rozwój eko-

nomiczny kraju powinien 

uwzględnić rozwój i god-

ność człowieka, który został 

stworzony na obraz i podo-

bieństwo Boże.  

 Rozważania oparte 

na Ewangelii wg św. Łuka-

sza Papież zakończył we-

zwaniem: „By nikomu w 

naszej Ojczyźnie nie zabra-

kło chleba na stole i dachu 

nad głową”. 

 Uczyńmy, jak to wykonał 

ewangeliczny Zacheusz (Łk 19,1-10). 

 Na koniec Eucharystii, w 

czasie Błogosławieństwa Apostol-

skiego, Ojciec Święty pobłogosławił 

korony Maryi i Dzieciątka Jezus z 

obrazu Matki Bożej Bazylianki. Tym 

gestem przekazał błogosławieństwo 

całej Parafii Lipskiej.  
Leonarda Żabicka 

 

 

NAUCZAŁ NAD BRZEGIEM RZEKI,  

A TŁUMY GO SŁUCHAŁY. 

MIESIĘCZNIK 6/99 

ROK VI 
  NR 70     czerwiec    1999 

 1,50 zł 
 

ZŁ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Mamy swoją orędowniczkę w niebie 

 

 

Dnia 13 czerwca 1999r. o godz. 1
00

 wyruszyliśmy autokarową pielgrzymką 

do Warszawy. Naszej pielgrzymce przewodniczył ksiądz kanonik Jerzy Lubak. 

Jechaliśmy na uroczystą Mszę św. celebrowaną przez Ojca Świętego. Podróż upły-

nęła szybko, ponieważ całą drogę poprzez modlitwę i śpiew przygotowywaliśmy 

się do tej wzniosłej uroczystości. To, co zobaczyliśmy w Warszawie, przeszło na-

sze oczekiwania. Cała Warszawa to tylko Papież. Udekorowane domy, ulice, auto-

kary i piesze pielgrzymki. Około godziny 8
00

 byliśmy już na placu celebry. Mieli-

śmy bardzo dobry sektor A10 naprzeciw ołtarza. Sektory wypełnione po brzegi, do 

maksimum. Niezliczona ilość ludzi w przeróżnych strojach ludowych, transparen-

ty, chorągiewki i kolorowe chusty. W modlitwie i radosnym uniesieniu czekamy na 

Ojca Świętego. O godz. 10
00 

„plac się kołysze”  od powiewu flag, chorągiewek i 

chust – głośne oklaski i wiwaty na powitanie Ojca Świętego. Rozpoczyna się nie-

zapomniana Msza św., homilia przerywana brawami, cisza, skupienie i nareszcie  

beatyfikacja 108 męczenników II wojny światowej. Na czwartym miejscu wymie-

niona jest beatyfikowana Mariannna Biernacka. Nasza Rodaczka, prosta kobieta, 

która oddała swoje życie za synową i jeszcze nie narodzonego wnuczka, a o której 

teraz usłyszał cały świat. Patrzymy na siebie i nie wiemy, co się dzieje w naszych 

sercach. Tego nie da się opisać. To trzeba było przeżyć. Oczy nasze napełnione 

łzami, gdy przed Ojcem Świętym klęczy Anna Biernacka, za którą Błogosławiona 

złożyła ofiarę ze swego życia, aby z Jego rąk przyjąć komunię świętą. Jesteśmy w 

tym momencie bardzo ze sobą zjednoczeni i pełni uniesienia, nie czujemy zmęcze-

nia. Dziękujemy Bogu za to, że mogliśmy uczestniczyć osobiście w tej najważniej-

szej dla naszej parafii chwili. Mamy swoją orędowniczkę w niebie.  

 Wśród śpiewów, oklasków i okrzyków na cześć Ojca Świętego uroczystość 

dobiega końca. Wychodzimy z placu różnymi bocznymi drogami – naszą piel-

grzymkę zabiera do siebie Siostra Bożena Sztukowska. W Jej placówce otrzymu-

jemy posiłek i odpoczynek. W drodze powrotnej modlitwą i śpiewem dziękujemy 

Matce Najświętszej za to, że mogliśmy uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości.  

Anna Chyzopska 

 

Śpiewaliśmy Papieżowi 

 

 W dniu 08 czerwca 1999r. chór szkolny z Lipska brał udział wraz z innymi 

chórami w oprawie muzycznej mszy świętej z udziałem Papieża. Ogólnie chóry 

liczyły 1300 osób. Trzeba przyznać, że sporą liczbę stanowiły chóry dorosłe, para-

fialne. Repertuar zaplanowany był dużo wcześniej. Były to utwory na chóry mie-

szane (4 głosowe). W takim przypadku dzieci wykonywały partie sopranów i al-

tów. A oto niektóre tytuły utworów: „Alleluja”- W. Boyce (1700r.), „Ave verum 

corpus” – W.A.Mozart, „Gaude Mater Polonia” – pieśń dawna, „Dona nobis pa-

cem” – Kerenyi Gyorgy, „Humina oculos meos” – P. Palestrina, Psalm „Nieście 

chwałę mocarze” i Psalm XLVII „Klaszczmy rękoma” – muz. Mikołaj Gomółka, 
„Ojcze modlim się do Ciebie” – muz. K.Orszulik oraz „Kyrie, kyrie” jedna ze sta-

łych części mszy. 

 Trzeba przyznać, że trochę brakowało głosów męskich, które przyczyniają 

się bardzo do pięknej harmonii w utworach. Szkoda tylko, że nagłośnienie nie było 

najlepsze. Głosy męskie skupione były bliżej mikrofonów. Stąd ustawienie chórzy-

stów nie miało dużego efektu.  

 Gościnnie w czasie mszy śpiewał też chór z Litwy. To oni jedni w czasie 

mszy zaprezentowali oddzielny utwór. 

 Po przyjeździe do Ełku nie wiedzieliśmy, że autokar będzie parkował zaraz 

na początku miasta. Okazało się, że dzieci mają do pokonania 5 km w jedną stronę. 

Nie były przygotowane na taki marsz. Pomimo tych trudności, a także żaru lejące-

go się z nieba, uważamy, że na długo pozostaną w pamięci wrażenia z pobytu w 

Ełku w tym tak ważnym dniu.    

(br)  

 

 

CO?GDZIE?KIEDY? 

 

 01 czerwiec – Dzień 

Dziecka. 

 05-17 czerwca wizyta 

Apostolska Papieża Jana 

Pawła II w Polsce. 

 06 czerwiec – „O uśmiech 

dziecka” – impreza dla 

dzieci zorganizowana przez 

TPD i MGOK w Lipsku 

/szerzej na str. 5-7/. 

 Msza św. z udziałem Ojca 

Świętego w Ełku. Poświę-

cenie koron obrazu Matki 

Bożej Bazylianki z naszego 

kościoła. /szerzej na str. 1/. 

 13 czerwca – beatyfikacja 

Sługi Bożej Marianny 

Biernackiej przez Ojca 

Świętego w Warszawie. 

/opis przeżyć jednej z 

uczestniczek pielgrzymki 

do Warzszawy – obok/. 

 16 czerwca – I spotkanie 

przedstawicieli trzech by-

łych wojewódzkich Od-

działów STL w Janowie. 

/szerzej na str. 4  / 

 20 czerwca – udział twór-

ców ludowych w kiermaszu  

z okazji św. Jana w Bia-

łymstoku. 

 23 czerwiec – Dzień Ojca 

 23 czerwca – zakończenie 

roku szkolnego klas 

ósmych. /szerzej w artykule 

na str. 8 /. 

 25 czerwca – zakończenie 

roku szkolnego w szkołach 

podstawowych i średnich. 

 27 czerwca – twórcy ludo-

wi prezentowali gminę 

Lipsk w Szepietowie na 

„Dniach Pola” – imprezie 

zorganizowanej z okazji 

50-lecia Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Szepie-

towie i VI Okręgowej Wy-

stawy Zwierząt Hodowla-

nych. W imprezie wzięli 

udział również rolnicy z 

Lipska, Dulkowszczyzny i 

Skieblewa. Zwiedzili oni 

wystawy maszyn, ogrodni-

cze i hodowlane. 

Redakcja 
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 Mija drugi kwartał istnienia i funk-

cjonowania powiatów, kolejnego 

szczebla samorządowego, które miały 

załatwiać i rozstrzygać wszystkie 

ważne problemy społeczne. Czy tak 

jest istotnie? 

Serdecznie pozdrawiam wy-

borców i czytelników „Echa Lipska”. 

Powiaty zaistniały od 01 stycznia 

1999r. i są na etapie tworzenia nowej 

samorządowej struktury. Społeczeń-

stwo ma świadomość samorządową – 

właściwie nie zapomniało o powia-

tach, tylko kwestia przynależności 

budziła różne emocje, spekulacje i 

„podchody”. Ten rok jest rokiem 

przełomowym dla władzy ustawo-

dawczej i wykonawczej w powiecie. 

Przewiduję, że już w roku 2000, będą 

tego owoce. Augustów jako powiat 

ma realne predyspozycje i aspiracje 

do dobrego funkcjonowania, promo-

wania i rozwoju. Zajmuje powierzch-

nię 1658 km
2
. Zamieszkuje w nim ok. 

62 tys. osób. Na terenie powiatu znaj-

duje się 10 rezerwatów przyrody, 32 

jeziora oraz Kanał Augustowski łą-

czący dwa systemy wodne – Wisły i 

Niemna. W skład powiatu wchodzą: 

miasto Augustów, miasto i gmina 

Lipsk oraz gminy Augustów, Bargłów 

Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin. 

   Pierwsze dni i miesiące to organi-

zacja administracji powiatowej, to 

przepychanki związane z zatrudnia-

niem urzędników, urządzaniem biur i 

pomieszczeń. Czy jest to już etap za-

kończony? 

 Ten etap, praktycznie już 

zbliża się ku końcowi. Jedynie trwa 

konkurs na stanowisko Komendanta 

Powiatowego Policji, prowadzony 

przez KWP w Białymstoku. Decyzją 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Białymstoku z dnia 20.05.1999r. 

jestem powołany do składu komisji 

konkursowej. Ostatni etap konkursu 

rozstrzygnie się 30.06.1999r. 

   Jak liczna jest administracja po-

wiatu augustowskiego? 

28 etatów kalkulacyjnych. 

   Czy nie jest to przypadkiem kolejny 

szczebel „biurokracji” i dalsza jej 

rozbudowa? 
             Każdy     szczebel     administracji 

do   swojego   funkcjonowania   posiada 

 „biurokrację”. Sedno sprawy jest w 

tym, aby ona była sprawna i „sympa-

tyczna” w obsłudze petenta. 

   Startował Pan w wyborach z listy 

samorządowej, podobnie jak drugi 

nasz radny Kazimierz Skokowski. 

Jak to się stało, że obaj jesteście w 

grupie radnych AWS?  

 Zarówno Kazik jak i ja jeste-

śmy od 2 lat członkami Stronnictwa 

Konserwatywno-Ludowego. Jak to się 

stało, że jesteśmy w grupie radnych 

AWS? Proszę przeanalizować wni-

kliwie układ sił politycznych jaki 

powstał po wyborach. 

- AWS – 14 

- Samorząd Ziemi Augustowskiej – 8 

- Unia Wolności – 3 

- SLD – 5  

Bezpośrednio po wyborach jedna 

osoba zadeklarowała się do AWS. 

   Został Pan wybrany do zarządu 

powiatu. Jak „ wieśc gminna niesie”, 

była to właśnie „zapłata” za przystą-

pienie do AWS. Czy tak jest istotnie? 

 Starosta powiatu augustow-

skiego zgłosił moją kandydaturę do 

zarządu. Na 30 głosujących poparło 

mnie 21 radnych. Skład Zarządu Po-

wiatu personalnie jest następujący: 

- Starosta – Franciszek Wiśniewski, 

- V-Starosta – Wiesław Litwiejko, 

Członkowie (nieetatowi): 

- Józef Bućko – Gmina Bargłów 

Kościelny 

- Zenon Sieńko – Gmina Sztabin 

- Antoni Hiero – Miasto i Gm. Au-

gustów 

- Jerzy Krysztopik – Miasto i Gmi-

na Lipsk 

   Może zechce Pan zdradzić kulisy 

wyboru władz powiatowych. Nieofi-

cjalnie się mówi, że   przewodniczą-

cego rady powiatu wybrano dopiero 

po trzecim głosowaniu, bo w dwóch 

głosowaniach nie otrzymał on popar-

cia radnych. 
 

Oficjalnie, jedynym zgłoszo-

nym kandydatem na przewodniczące-

go Rady Powiatu był radny poseł 

Krzysztof Anuszkiewicz, który w 

głosowaniu tajnym został wybrany na 

to stanowisko. 
   

 

          Czy to dobrze, że przewodniczącym 

został poseł? Czy ma on w ogóle czas 

na pełnienie tej funkcji? A może 

chodziło o jeszcze jedną wcale pew-

nie nie małą dietę? 

 Opinie były różne, w temacie 

łączenia stanowisk. Dotychczas prze-

wodniczył wszystkim sesjom. Jego 

zastępcy w osobach – Tadeusz Wasi-

lewski i Zdzisław Wasilewski, stano-

wią ogromny potencjał intelektualno-

polityczny, sprawdzony w pracy sa-

morządowej. Pan przewodniczący 

pozostał tylko przy diecie poselskiej. 

   A przy okazji, proszę powiedzieć, ile 

wynosi dieta przewodniczącego , ile 

pobierają członkowie zarządu, a ile 

przewodniczący komisji i szeregowi 

radni? 

 Członkowie zarządu i prze-

wodniczący komisji za posiedzenie – 

150 zł., „szeregowy radny” za posie-

dzenie – 95 zł. 

   Ile zarabia starosta i jego zastępca 

bądź zastępcy? 

Pobory staroście ustala prze-

wodniczący rady. Wynoszą one brutto 

około 5 tysięcy. 

   Czy znany jest już budżet powiatu i 

jaki jego procent stanowią wydatki 

związane z utrzymaniem rady i ad-

ministracji? 

Tak. Budżet powiatu jest znany i 

uchwalony: 

- utrzymanie rady stanowi około 

1% budżetu 

- utrzymanie administracji około 

10%. 

   Czy budżet ten wystarczy na reali-

zację wszystkich niezbędnych zadań 

będących w gestii powiatu? 

 Praktycznie budżet powiatu 

stanowią subwencje i dotacje pań-

stwowe. Czy wystarczy? Z dniem 1 

stycznia powiat przejął między in. 

szkolnictwo średnie. Sytuacja po 

pierwszym kwartale jest następująca: 

środki na nośniki energii tj. c.o. i 

oświetlenie zostały wyczerpane! Na 

dzień dzisiejszy wg mojej skromnej 

wiedzy ten budżet określiłem jako 

budżet „ŁATANIA DZIUR”. 
   

              Z jakimi trudnościami i kłopota-

mi zetknęła się władza powiatowa na 

początku swej działalności? 

 Na to pytanie najbardziej 

wiarygodnie i merytorycznie odpo-

wiedziałby starosta. Polecam „Echu 

Lipska” przeprowadzenie wywiadu. 

 
ciąg dalszy str.9  

 „BIUROKRACJA”... SPRAWNA I „SYMPATYCZNA” 
  mówi członek Zarządu Powiatu Augustów – Jerzy Krysztopik 
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        ZEBRANIE 

ZAŁOŻYCIELSKIE  
 W dniu 16 czerwca br. 

odbyło się I-sze spotkanie przed-

stawicieli trzech byłych woje-

wódzkich Oddziałów STL z by-

łych województw – białostockiego, 

łomżyńskiego i suwalskiego, które 

zorganizowane zostało w Domu 

Kultury w Janowie. W spotkaniu 

oprócz twórców ludowych  wzięli 

udział: Dyrektor Wojewódzkiego 

Ośrodka Animacji Kultury w Bia-

łymstoku – Barbara Pacholska oraz 

instruktorzy plastyki, muzyki i 

folkloru tegoż ośrodka, pracownik 

„Cepelii” w Białymstoku – Danuta 

Góral, Zygmunt Ciesielski – etno-

graf, przedstawiciele Zarządu 

Głównego STL w Lublinie, dyrek-

tor Muzeum Okręgowego w Bia-

łymstoku, dyrektor Muzeum Kul-

tury Ludowej – skansen w Białym-

stoku, dyrektor i pracownicy WDK 

w Łomży oraz pracownicy RO-

KiS-u w Suwałkach. Przedstawi-

cielami suwalskich twórców ludo-

wych byli – Janusz Wnukowski 

prezes Oddziału suwalskiego STL 

i Krystyna Cieśluk – członek Za-

rządu tego Oddziału.  

 Celem tego spotkania było 

powołanie jednego wspólnego 

Oddziału Podlaskiego,  wytyczenie 

kierunku wspólnego działania, 

przyjęcie uchwał finansowo-

budżetowych oraz ustalenie lokali-

zacji Oddziału. 

 Po długiej dyskusji ustalo-

no, że twórcy ludowi Oddziału 

łomżyńskiego przyłączą się od 

razu – ze względu na ich niewielką 

liczbę, natomiast Oddział Suwalski 

z siedzibą w Lipsku pozostaje bez 

zmian do chwili wyborów nowych 

Zarządów. Spowodowane to jest 

dużą liczbą członków indywidual-

nych (ponad 30 twórców) i zbio-

rowych (3 zespoły regionalne – 

Lipsk, Nowinka i Szypliszki), któ-

rzy mają rozpoczęte zadania ba-

dawcze i dokumentacyjne a które 

powinni zakończyć do nowych 

wyborów. Z chwilą ich ukończenia 

Oddział włączy się do wspólnych 

zadań Oddziału Podlaskiego. 

Krystyna Cieśluk 

Motto: 
HISTORIA NARODU POLSKIEGO BOGATA JEST W TRADYCJE - 

KTÓRE DUMĄ NAPEŁNIAJĄ KAŻDEGO POLAKA
1 

 

WOKÓŁ SŁUGI BOŻEJ MARIANNY BIERNACKIEJ 

(1888-1943)
24 

 

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE  

1888 

 Gubernia Suwałki, powiat Augustów, gmina Petropawłowsk. „ Nazwa tej 

gminy została jej urzędownie nadaną już po przeprowadzeniu nowego podziału 

Królestwa na powiaty i gminy w 1867r”. 

 Petropawłowsk, gmina w pow. augustowskim, należy s. gm. okr. II we wsi 

Jastrzębna, st. poczt. Lipsk, ma 3031 mk., rozległości 17 660 mr. W skład gm. 

Wchodzą: Jastrzębna, wś i fol. , Lipsk, wś, Lipsk Mały wś, Murowanka, Ostrowie, 

Podwołkusznie, Ponarlica, wś. I fol., Rogożyn, wś i fol., Rogożyniec, Wielgóry i 

Wilcze bagno.
3 

 Diecezja augustowska czyli sejneńska, dekanat Augustów, parafia Krasny-

bór.
4
 W 1888r. akta metrykalne odnotowały: 304 chrzty, 63 małżeństwa, 176 zgo-

nów.
5
 Liczba wiernych wynosiła 7 335 osób.

6
Proboszczem był ksiądz Michał Blu-

dziński.
7
 Urodzony 9 października 1842r., wyświęcony 5 listopada 1865r.

8
 Prowa-

dzący akta metrykalne także dla Filii Sztabin liczącej w 1888r. – 3 465 osób
9
 ob-

sługiwanej przez księdza Szymona Błażanisa
10

 Urodzonego 4 lutego 1845r., wy-

święconego 4 kwietnia 1869r.
11

 zmarłego 17 stycznia 1897r.
12

 i pochowanego na 

cmentarzu parafialnym w Sztabinie
13

. 

1943 

 Bezirk Bialystok. Kreis Grodno. 

 Diecezja Łomżyńska, dekanat Teolin, par. Lipsk. 

 Obwód AK Augustów graniczył na północy z obwodem AK Suwałki i z Litwą, 

na wschodzie z obwodem Grodno, na południu z obwodem Sokółka, Białystok, 

i Grajewo, a na zachodzie granice obwodu wyznaczały Prusy.  

Siedziby rejonowe były związane z następującymi miejscowościami: Bargłów, 

Białobrzegi gm.  

Kolnica, Jaminy gm. Dębowo, Sztabin, gm. Lipsk, Łojki gm. Łabno, Łojki gm. 

Balla Wielka, Sopoćkinie, Kurianka-Skieblewo, Nowinka gm. Szczebra Ol-

szanka, Raczki gm. Dowspuda i Augustów obwód.
14 

 Komendantem placówki Lipsk nad Biebrzą był Michał Filon, ps. Dąb. Jego 

pluton terenowy obejmował wsie: Balinkę, Jastrzębną, Kolonie Lipszczańskie, 

miasto Lipsk, Skieblewo, Krasne.
15 

 29 marzec 1943r. Oddział pod dowództwem „Konwy” (Albin Drzewiecki), 

w liczbie 22partyzantow zaatakował 12 Niemców, którzy na szosie Augustow – 

Lipsk budowali linię telefoniczną. Broń mieli ustawioną w kozły. Zaskoczeni 

Niemcy oddali 12 karabinów i oporządzenie. Niemców po rozbrojeniu puszczono 

wolno.
16 

 Parafia Lipsk w dekanacie Teolińskim od dnia 29 marca br. wakuje, pro-

boszcz bowiem (...) opuścił parafię i nie wiadomo, gdzie przebywa. Do końca woj-

ny nie będzie mógł wrócić na swe stanowisko. Poleciłem X. Kamieńskiemu z Teo-

lina, by tego do czasu dojeżdżał do Lipska i odprawiał tam nabożeństwa oraz speł-

niał czynności nieobecnego proboszcza. Senctissium Sacramentum nie przechowu-

je się w kościele lipskim z tej racji, że od chwili ucieczki proboszcza, klucz od 

kościoła wzięty jest do urzędu gminnego, i za każdym razem X. Kamieński musi 

po ten klucz meldować się, a po skończonych czynnościach w kościele klucz z 

powrotem oddawać. Oświadczono w gminie, że klucz kościoła lipskiego dopiero 

wtedy będzie zwrócony, gdy jaki bądź ksiądz przybędzie do Lipska i obsiądzie 

stałe. Ponieważ parafia Lipsk dość liczebna, a obsługa z Teolina utrudniona z po-

wodu odległości, proszę waszą Ekscelencję o mianowanie dla Lipska stałego pro-

boszcza. W innych parafiach dekanatu dotychczas bez zmian.
17 

 (c. d. nastąpi)  
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Zgodnie z naszą zapowiedzią, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 

Lipsku zorganizowało  dnia 06 

czerwca br. imprezę dla dzieci pod 

hasłem „ O uśmiech dziecka”. 

 Rozpoczęła się ona o godz. 14
00

 w 

upalne, niedzielne popołudnie. Już od 

samego początku towarzyszył 

wszystkim dobry humor, dlatego też  

powitaliśmy licznie zgromadzone na 

placu dzieci, optymistyczną piosenką 

„ Gra w kolory”, która miała wyeli-

minować czarny kolor z naszego ży-

cia, zastępując go wszystkimi kolo-

rami tęczy. Po tym miłym wstępie, 

dziewczęta prowadzące imprezę – Ula 

Silwanowicz i Ewa Gongała, zaprosi-

ły na scenę głównego gościa naszego 

spotkania pana Czarodzieja „Henriko 

– Magiko”. Ubrany w kolorowy strój 

klauna, zabawiał on dzieci różnymi 

sztuczkami  i  zabawami łatwo nawią-

zując z nimi kontakt i wzbudzając 

nieskrywane zdumienie i podziw. Po 

spotkaniu z panem Czarodziejem wy-

stąpił zespół „Inside”. Chłopaki szyb-

ko podbili serca publiczności, śpiewa-

jąc wesołe i rytmiczne piosenki. Bez-

troski nastrój zapanował nie tylko na 

scenie, ale i wśród dzieciaków, poru-

szył także dorosłych widzów. Po pre-

zentacji zespołu „Inside” na scenę 

wpadli „cowboye” ze Szkoły Podsta-

wowej w Lipsku i „zastrzelili” 

wszystkich swoim siarczystym „Tań-

cem Cowboyskim”. Po nim, już w 

pełni gotowi do tańca, zaprosiliśmy 

widzów do udziału w konkursie 

„Tańca Disco”. Jury złożone z przed-

stawicieli publiczności uznało, że naj-

piękniej prezentował się Paweł My-

śliwski, zaś drugą nagrodę otrzymały 

Magda Sztukowska i Justyna Hołow-

nia. Swoją sprawnością taneczną mo-

gli się również pochwalić uczestnicy 

konkursu na „Taniec z balonem w pa-

rach”. Wygrali go Agnieszka Matu-

szewska i Grzesio Bonarski, zaś w 

konkursie pod hasłem „Śpiewać każ-

dy może” I nagrodę otrzymał Darek 

Bogdan, II – Ania Dadura, III – Pio-

trek Karpiński.    

W trakcie imprezy, były prze-

prowadzane różnego rodzaju gry i za-

bawy z nagrodami. I tak w konkuren-

cji „Rzutu do kosza” nagrody otrzy-

mały następujące osoby: Amelka Pro-

tasiewicz – w kat. wiekowej 3-4 latka; 

Łukasz Dobko – 5-6 latek; Karol Gra-

jewski i II nagrodę za wytrwałość 

otrzymała Sylwia Załęska  - w kat. 7-

8 lat; Łukasz Biedź – kat. 11-12 lat i 

Dariusz Bogdan – kat. 13-14 lat. W 

„Biegu w workach”  wygrał Kamil 

Jakubiak – w kat. 11-12 lat; Mirela 

Supranowicz – w kat. 13-14 lat; Arek 

Wojtczak w kat. 15 lat i wyżej oraz 

Krzysiek Kłoczko – nagroda  za efek-

ty specjalne wykonywane w czasie 

biegu. Następną konkurencją, w której 

wzięło udział 5 osób, było „Picie na-

poju gazowanego przez słomkę”. Za-

danie polegało na wypiciu jak naj-

większej ilości napoju w czasie 1 min. 

Najbardziej spragnionym okazał się 

Darek Bogdan. Konkurs, który wzbu-

dził wiele emocji, był to „Bieg z jaj-

kiem”. Uczestnicy tej konkurencji, 

mieli za zadanie przebiegnięcie okre-

ślonego odcinka trasy z łyżką umiesz-

czoną w ustach, na której spoczywało 

jajko. Cała sprawa polegała na tym, 

żeby jak najszybciej donieść całe jaj-

ko do mety. W tej zabawie nagrody 

otrzymali: Jacek Józwowicz – 9-10 

lat; Asia Chilicka – 13-14 lat; Zby-

szek Masiejczyk – 15 lat i wyżej.  

Poza konkurencjami o charak-

terze sportowym , zaproponowaliśmy 

naszym „milusińskim”  
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udział w ich pierwszych życiowych 

wyborach. Były to wybory o tytuł  

„Małej Miss” i „Małego Mistera” . Z 

10 przeuroczych pań i 10 mężnych 

panów tytuły „Miss” i „Mistera” 

otrzymali – Agnieszka Roszko (ju-

niorka) i Kubuś Zaniewski. Oboje 

zostali udekorowani koronami i oka-

zjonalnymi szarfami oraz otrzymali 

nagrody rzeczowe.  

Wszyscy uczestnicy naszych 

zabaw i nie tylko, zostali obdarowani 

skromnymi upominkami chociażby w 

postaci lizaków. Pragnęliśmy, aby 

każde dziecko wyszło z naszej impre-

zy uśmiechnięte, bo takie przyświeca-

ło jej hasło. W czasie imprezy, mię-

dzy poszczególnymi konkurencjami, 

mogliśmy obejrzeć przedszkolaków w 

przedstawieniu o tematyce związanej 

z ekologią,  prezentacje dzieci i mło-

dzieży z kółka tanecznego ze szkoły 

podstawowej, dzieci z kółka tanecz-

nego przy M-GOK-u, zespół 

„CZUAN” i „SUBSIST” oraz śpiewa-

jący duet Justyny i Wiolety. Roz-

strzygnięty został również, ogłoszony 

wcześniej, konkurs na plakat o tema-

tyce antyalkoholowej pt. „Dziecko w 

rodzinie alkoholowej”. Niestety, mi-

mo zaproszenia do udziału w tym 

konkursie wszystkich szkół z terenu 

gminy Lipsk, na konkurs wpłynęły 

tylko 3 prace. Można je było obejrzeć 

na wystawie zorganizowanej przy 

estradzie. Wszyscy, którzy wzięli w 

nim udział czyli: Magda Rutkowska, 

Kasia Masiejczyk i Kamil Markie-

wicz, otrzymali nagrody w postaci 

pluszowych maskotek. Godną obej-

rzenia okazała się również wystawa 

fotograficzna „Dziecko w obiekty-

wie” . Najzabawniejsze zdjęcia „Mini 

Wojciech Mann” (p. Tarasewiczów), 

„I`am Elvis” (p. Zaniewskich) i „Nie 

mam nic do ukrycia” (p. Renkow-

skich) zdobyły nagrody.  

W trakcie imprezy zbierane 

były datki do puszek na Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci w Lipsku, przy jej 

zakończeniu obliczono, że udało się 

nam zebrać 55 zł., które zostały prze-

kazane pani Jadwidze Drapczuk 

przedstawicielce TPD. Kwota ta nie 

jest może zbyt imponująca, ale być 

może nie wszyscy wiedzieli, że taka 

akcja będzie przeprowadzona w trak-

cie imprezy. 

Na zakończenie całej impre-

zy, zgodnie z jej założeniami, odczy-

tany został Apel połączony z prote-

stem, którego treść drukujemy na 

stronie 7 oraz odśpiewana została 

piosenka „Moja i Twoja nadzieja” 

wzywająca do włączenia się w działa-

nia przeciwko złu.  

Kończąc swoją relację z prze-

biegu imprezy, chciałam serdecznie 

podziękować tym wszystkim, którzy 

zechcieli pomóc  przy jej przygoto-

waniu i realizacji. Moim „krasnalom” 

–Asi, Milenie, drugiej Asi, Ani i Ju-

stynie, które dzielnie przez 4 godz. 

znosiły upał i trudy przeprowadzania 

poszczególnych konkurencji, zwłasz-

cza wtedy, gdy odbywały się zapisy. 

Aż dziw, że nie zostały stratowane 

przez szalejący tłum chętnych do 

udziału w zabawach. Uli i Ewie, które 

świetnie się spisały w roli konferan-

sjerek i nie tylko. Potrafiły z niebywa-

łą lekkością zapanować nad nie zaw-

sze zdyscyplinowaną publicznością, 

pochylić się nad tymi najmłodszymi i 

nawiązać z nimi bliski kontakt, za-

grzewać do walki i docenić tych naj-

bardziej wytrwałych. Dziękuję rów-

nież przedszkolakom i ich paniom, 

członkom zespołów dziecięcych i ich 

opiekunom, zespołowi „INSIDE”, 

„CZUAN” i „SUBSIST”, że zechciały 

uświetnić naszą imprezę swoją obec-

nością zupełnie bezinteresownie. Jac-

kowi, Łukaszowi i Tomkowi za ob-

sługę techniczną oraz panu Bronisła-

wowi, który przyjechał swoją brycz-

ką. Sponsorom, którzy jak zwykle nas 

nie zawiedli. Ich listę drukujemy ob-

ok. Bez tych ludzi  ta impreza nigdy 

by nie została zrealizowana, bez ich 

pomocnych rąk, głów i kieszeni, a 

nasze dzieci byłyby biedniejsze o tych 

kilka uśmiechów. 
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Wykaz sponsorów imprezy p.h. „O uśmiech dziecka” – dn.06.06.1999r. 
 

1. „ FABIAN” PHUP EXPORT – IMPORT – Fabian Drapczuk 

2. APTEKA – Spółka cywilna – Dorota Filipowska i Elżbieta Dzieniszewska 

3. „BÓBR” – Spółka cywilna – Henryk Trochimowicz i Sławomir Biedul 

4. KIOSK „RUCH” – Zofia Sadowniczyk 
5. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ANT” – Zofia Janusz – Mrówka 

6. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY „DOREX”- Dorota Danilczyk  

7. SKLEP SPOŻYWCZY – Tadeusz Krysiuk 

8. TWÓRCA LUDOWY – Roman Sztukowski 

9. B.P.N-H. „KŁOS” – Stanisław Ryducha 

10.  SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY – Marek Bądziński 

Dzieci i dorosłych  informuje-

my, że istnieje Ogólnopolskie Pogoto-

wie dla Ofiar Przemocy tzw. „Niebie-

ska linia” –  jest to bezpłatne połącze-

nie telef. o nr 0-800-200-02 działające 

w godz. od 10
00

 – 22
00

 i od 10
00 

- 22
 00

 – 

w dni wolne, które udziela porad dla 

wszystkich, którzy ich potrzebują. 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

dla Ofiar Przemocy w rodzinie przy 

Poradni Odwykowej w Augustowie ul. 

Młyńska 17 tel. 643-28-16; czynny od 

8
00

 –18
00

 w dni robocze. Możliwość 

udziału w grupie terapeutycznej. 

Policyjny telefon zaufania w Augusto-

wie –662-540;  

Telefon zaufania w Augustowie – 643-

36-21;  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku 

ul. Rynek 71, tel. 64-23-681;  
Komisariat Policji w Lipsku – ul. Ry-

nek 5 tel. 642-30-07;  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Miejsko-Gminny mieści się w 

Szkole Podstawowej. W skład tego 

Zarządu wchodzą następujące osoby: 

Krystyna Łukaszewicz, Helena Kiejko, 

Krystyna Krysiuk, Danuta Kiljańczyk, 

Jadwiga Drapczuk, Lech Łępicki – 

wszyscy z Lipska oraz Alina Czebak z 

Bartnik, Teresa Sapiecha – Bohatery 

Stare Leśne, Alina Bagieńska – Ryga-

łówka.  

Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych – mieści 

się w Urzędzie Stanu Cywilnego w 

Lipsku, ul. Rynek 23, tel. 642 31 60 

przewodniczącym komisji jest pani 

Maria Hećman, sekretarzem – p. Hele-

na Bondziul.  

Istnieje  również w Lipsku 

Klub A/A – Anonimowych Alkoholi-

ków przy ul. Kościelnej 5, który zapra-

sza na swoje cotygodniowe mityngi 

wszystkich chętnych, tzn. tych, którzy 

mają ze sobą problem alkoholowy i 

tych, w których rodzinach ten problem 

występuje – w każdy piątek o godz. 

16
30

. Raz w miesiącu  zaś przyjmuje 

tam pani psycholog, która zupełnie 

bezpłatnie udziela wskazówek, jak  

poradzić sobie z problemem alkoholo-

wym i jak radzić z tymi problemami w 

rodzinach alkoholowych.  
    

 

                          Skorzystajcie z tej pomocy!  

      Brońcie się przed złem,  

                      które Was otacza!  
       Dajcie swemu życiu szansę! 

„ Każde dziecko ma prawo do spokojnego, radosnego dzieciństwa 

w domu rodzinnym, otoczone miłością bliskich. Uśmiech na twarzach 

dzieci powinien gościć nie tylko w dniu ich święta, ale przez cały rok. 

Nikt, nawet osoba najbardziej bliska dziecku, nie ma prawa mu grozić, 

poniżać, bić znęcać się słowem i czynem. 

 Lecz nasze rodziny są dalekie od ideału. Wiemy o tym, patrząc na 

swoje rodziny, obserwując rodziny w sąsiedztwie. Nie możemy milczeć i 

nie reagować. Każdy z nas ma obowiązek nieść pomoc dzieciom bitym, 

maltretowanym, obrzucanym wyzwiskami. 

 Sąsiedzi nie siedźcie spokojnie, gdy za ścianą słyszycie krzyk i płacz 

bitego dziecka. Musicie reagować, bo inaczej stajecie się niemymi wspól-

nikami tych czynów. Trzeba zburzyć ten mit, który panuje w naszym kra-

ju, że w sprawy rodzinne sąsiadów nie należy ingerować. Nic bardziej 

błędnego. Nie tylko powinniśmy, ale mamy obowiązek reagować na 

przemoc w stosunku do dzieci. Przemoc fizyczna, psychiczna i emocjo-

nalna jest przestępstwem i jako takie jest ścigana przez prawo. Sprawcy 

domowej przemocy pozostają wielokrotnie bezkarni, nawet wówczas, gdy 

dojdzie do poważnego uszkodzenia ciała tylko dlatego, że sąsiedzi nie 

chcą się mieszać w sprawy rodzinne, że nie chcą się opowiedzieć za ofia-

rami przemocy w sądzie.  

 Rodzice pijący, fakt, że dokonujecie przemocy w stosunku do Wa-

szych własnych dzieci pod wpływem alkoholu, nie zwalnia was od odpo-

wiedzialności za te czyny. 

 Chcąc wyrazić naszą dezaprobatę dla wszystkiego, co jest wymierzo-

ne przeciwko szczęśliwemu dzieciństwu, przeciwko uśmiechniętej buzi 

dziecka, przeciwko małym rączkom wyciągniętym w geście ufności w 

kierunku dorosłych. 

 Protestujemy! 

- przeciwko znęcaniu się fizycznemu lub moralnemu nad dziećmi – 

Protestujemy! 

- przeciwko zmuszaniu tj. używaniu przemocy w stosunku do młod-

szych i słabszych – Protestujemy! 

- przeciwko molestowaniu seksualnemu, gwałceniu dzieci i młodo-

cianych, często przez członków rodziny – Protestujemy! 

- przeciwko zastraszaniu i prześladowaniu uczniów klas młodszych 

przez ich starszych kolegów i koleżanki – Protestujemy! 

- przeciwko biciu i obrzucaniu obelgami i wyzwiskami dzieci w ro-

dzinach – Protestujemy! 

- przeciwko rozpijaniu młodocianych przez starszych – często sa-

mych rodziców – Protestujemy! 

- przeciwko porzucaniu dzieci przez ojca lub matkę – Protestujemy! 

- przeciwko namawianiu do palenia papierosów dzieci lub ich czę-

stowaniu – Protestujemy! 

- przeciwko rozprowadzaniu wśród dzieci i młodzieży narkotyków 

– Protestujemy! 

- przeciwko wojnie – Protestujemy! 
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         Czerwiec jest w tym roku niezwykle gorący i upalny.  

U nas, już chyba tradycyjnie brakuje deszczu. Pada dookoła, tylko Lipsk omijają 

chmury. Ale tegoroczny czerwiec upłynął nam wszystkim i pozostanie w pamięci 

jako miesiąc pielgrzymki Ojca Świętego w Polsce. Większość Polaków z wielką 

uwagą i skupieniem przysłuchiwało się słowom Papieża. Nie sposób wymienić 

wszystkich istotnych problemów zawartych w Jego homiliach. Przeważały w nich 

sprawy dotyczące wiary, ale nie zabrakło momentów, które świadczyły, iż jest On 

doskonale zorientowany i wie wszystko o tym, co aktualnie dzieje się w Polsce. 

Papież zwracał nam uwagę, abyśmy nie zapominali o biednych i pokrzywdzonych. 

Przypominał i przestrzegał, że rozwój gospodarczy i postęp nie może odbywać się 

kosztem człowieka, że to ekonomia jest dla ludzi, a nie ludzie dla ekonomii. Wiele 

mówił o miłości, a do historii przejdzie na pewno zdanie wypowiedziane w pierw-

szym dniu pielgrzymki „Nie ma „Solidarności” bez miłości”. 

 Dziś, po zakończeniu tej niezwykle ważnej wizyty, można zadać pytanie, 

na ile i jak będziemy wcielać w życie nauki Ojca Świętego. Czy potrafimy sobie 

przebaczyć, kierując się miłością bliźniego? Czy ustaną wreszcie niepotrzebne 

waśnie i spory, często dotyczące zupełnie nieistotnych spraw? Czy rządzący i 

rządzeni potrafią się porozumieć? Wiele zależeć będzie od dobrej woli i zrozu-

mienia tych pierwszych. Kamery telewizyjne pokazywały, iż w każdym miejscu 

pobytu Papieża, pierwsze rzędy najbliżej ołtarza zajmowali członkowie rządu i 

parlamentarzyści. Tuż za nimi tłumnie gromadzili się przedstawiciele władz samo-

rządowych, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Byli tak blisko po to, aby lepiej 

słyszeć co mówi, Dostojny Gość, czy też może tylko po to, aby pokazać swoim 

wyborcom, jacy oni są religijni, a przy okazji zyskać trochę głosów w nadchodzą-

cych wyborach. Każdy z nich chciał być jak najbliżej Papieża. Czas pokaże jakie 

owoce przyniesie ta pielgrzymka.  

 Istotnym wydarzeniem, szczególnie dla nas, mieszkańców Lipska, była 

beatyfikacja Marianny Biernackiej, która miała miejsce w czasie uroczystej Mszy 

św. w Warszawie. Nie sposób jednak oprzeć się refleksji. O tym, że jest to nasza 

Rodaczka wiedzieli tylko chyba mieszkańcy Lipska i gminy. Biskup przedstawia-

jący Ojcu Św. i całej Polsce Błogosławioną, nie wspomniał skąd Ona pochodzi, 

ani kiedy zginęła. Jej skromny życiorys, jako osoby świeckiej, wyraźnie kontra-

stował, z przedstawionymi życiorysami poprzedników – osób duchownych. Naj-

ważniejsze jest chyba jednak to, że Marianna Biernacka dzięki swemu heroiczne-

mu czynowi została wyniesiona na ołtarze i ogłoszona jest jako „Patronka Teścio-

wych”.  

 Długo jeszcze wszyscy będziemy wracali do niezapomnianych dni pobytu 

Papieża w Ojczyźnie. Tymczasem każdy musi borykać się z codziennymi kłopo-

tami i trudnościami, a jest ich sporo. Już dziewiąty raz w tym roku podrożała ben-

zyna. Jest to chyba swoisty rekord. Dziwne, że niektórzy nie chcą dostrzec, że 

wraz z tymi ciągłymi podwyżkami cen paliw, drożeją także  niezauważalnie, inne 

towary. Od 1 lipca podrożeć mają także krajowe rozmowy telefoniczne i chociaż 

telekomunikacja zapewnia, że będzie to ostatnia podwyżka w tym roku, to trudno 

w to uwierzyć. Podwyżki cen nie mają żadnego wpływu na nasze zarobki. To zna-

czy na ich zwiększenie, bo wpływ mają, nasza kieszeń jest coraz bardziej pusta. 

 Mamy obecnie taką sytuację, że poszczególne grupy zawodowe muszą 

toczyć ciągłą walkę o swoje prawa. Nawet to, co się pracownikom słusznie należy 

i zostało zapisane w porozumieniach z rządem bądź ustawach, nie jest realizowa-

ne. Protestują pielęgniarki, bo nie otrzymały przewidzianej regulacji płac oraz 

„trzynastki”, ale kto słucha i zwraca uwagę na ich protest. Rząd umył ręce i zwala 

winę na kasy chorych, które twierdzą z kolei, że rząd nie dał im pieniędzy. Koło 

się zamyka., a pielęgniarki głodują, bo ich wynagrodzenie jest rzeczywiście gło-

dowe. A skoro mowa o wynagrodzeniu. Jak to jest, że pielęgniarka czy nauczy-

cielka zarabiają 500-600 zł., a prezes komercyjnego banku z udziałem Skarbu 

Państwa bierze każdego miesiąca 270.000 złotych. Przeliczając to na stare złotów-

ki jego zarobek wynosi 2 miliardy 700 milionów zł. Czy rzeczywiście jest to tak 

wybitny fachowiec? Wygląda, że otrzymuje dużo ten, kto jest silny, a oprócz  tego 
ciąg dalszy str. 9 

Przedostatni...ostatni       

           dzwonek 
 23 czerwca br. w Szkole 

Podstawowej im. Anastazji Milew-

skiej w Lipsku odbyła się uroczy-

stość zakończenia roku szkolnego 

klas ósmych. Uczestniczyli w niej 

rodzice, nauczyciele i wychowaw-

cy, dyrekcja oraz wszyscy ucznio-

wie. Władze Gminy reprezentował 

przewodniczący Rady Miejskiej w 

Lipsku ANTONI KOŚCIUCH. To 

już przedostatni rocznik, który 

kończy ośmioklasową szkołę pod-

stawową. W związku z reformą 

oświaty, jeszcze tylko uczniowie 

obecnej klasy siódmej będą za rok 

absolwentami tego typu szkoły. 

 Wśród tegorocznych ab-

solwentów wyróżnili się szczegól-

nie Ci, którzy otrzymali najwyższe 

wyróżnienie tj. tytuł „GODNY 

PATRONA SZKOŁY”. Są nimi: 

Z klasy VIII a: 

Rafał Matyszewski   –śr.ocen 5,16 

Emilia Krysiuk         - śr. ocen 5,15 

Krzysztof Krzywicki – śr. oc. 5,15 

Z klasy VIII b: 

Katarzyna Janucik    - śr. ocen 5,07 

Magda Rutkowska    - śr. ocen 5,1 

Anna Jermak             - śr. ocen 5,0 

Z klasy VIII c: 
Izabela Betko            - śr. ocen 5,3 

Ewelina Wieczorkowska-śr. 5,15 

 Wszyscy oni otrzymali 

także świadectwo ukończenia 

szkoły z wyróżnieniem. Takie 

samo świadectwo otrzymali rów-

nież:  

Z klasy VIII a: 

Joanna Dziemianowicz – 5,08 

Małgorzata Kiriaka     - 4,85 

Marta Wojtczak              - 4,85 

Lucyna Pietrewicz          - 4,77 

Katarzyna Krysiuk        - 4,76 

Z klasy VIII b: 

Beata Wnukowska           - 5,0 

Beata Zwierowicz            - 4,84 

Z klasy VIII c: 

Anna Zyskowska               - 4,92 

Izabela Citko                       - 4,84 

 Wszystkim absolwentom i 

pozostałym uczniom ze szkół w 

naszej gminie życzymy zdrowego 

wypoczynku w czasie wakacji. 

Również serdeczne życzenia skła-

damy wszystkim nauczycielom i 

wychowawcom. 

(tks) 
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              Program: Mikropożyczki dla     
mieszkańców terenów wiejskich  

 

1. Informacje ogólne 
Bezrobocie na wsi, które ocenia się na 1,7 mln ludzi jest 

podstawowym problemem strukturalnym sektora rolni-

czego w Polsce. Ze względu na małą mobilność tych 

pracowników i brak infrastruktury a w ciągu najbliż-

szych lat nie ma szans na przesunięcie nadwyżek siły 

roboczej ze wsi do miast. Konieczne jest sięgnięcie do 

nowych rozwiązań by rynek pracy na terenie wsi i ma-

łych miast mógł wchłonąć taki nadmiar siły roboczej. 

 Programy mikropożyczek umożliwiają biedniej-

szym grupom ludności realizację własnych pomysłów na 

działalność gospodarczą i stworzenie w ten sposób źró-

deł dodatkowego dochodu. Polegają one na ułatwieniu 

tym ludziom dostępu do niewielkich pożyczek, zapew-

nieniu „niematerialnych” metod zabezpieczenia spłaty 

tych pożyczek (poprzez tworzenie grup pożyczkobior-

ców lub tzw. funduszy wiejskich) i zapewnieniu stałego 

doradztwa pożyczkobiorcom. W programie przygotowa-

nym przez Fundację Rolniczą i Wodną pożyczkobiorcy 

przed otrzymaniem pożyczki przejdą szkolenie przygo-

towujące do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Fundacja Rolnicza i Fundacja Wspomagająca 

Zaopatrzenie Wsi w Wodę połączone w jedną Fundację 

Wspomagania Wsi postanowiły podjąć próbę realizacji 

własnego programu, najpierw pilotowego w sześciu 

gminach, a potem na szerszą skalę i podzielić się jego 

wynikami z każdą z zainteresowanych organizacji poza-

rządowych i agend rządowych. Przy realizacji programu 

przewidziana jest również współpraca z biurami pracy, 

ośrodkami doradztwa rolniczego i lokalnymi organiza-

cjami pozarządowymi i ew. funduszami gwarancyjnymi. 

2. Opis  programu 

Program polega na połączeniu szkoleń i doradz-

twa z możliwością uzyskania pożyczki przez wszystkich 

zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodar-

czej. 

 Potencjalni pożyczkobiorcy zostaną przeszkole-

ni w dziedzinie zakładania i prowadzenia własnej dzia-

łalności gospodarczej, podstaw księgowości, płacenia 

podatków i innych świadczeń, spłacania pożyczki, pla-

nowania i marketingu. 

Odpowiednio przeszkolony doradca pożyczkowy, który 

będzie mieszkańcem tej samej lub sąsiedniej gminy, 

będzie razem z pożyczkobiorcami opracowywał plan 

biznesu, a następnie na bieżąco pomagał w rozwiązywa-

niu problemów, jakie mogą pojawić się w czasie rozwo-

ju mini przedsiębiorstwa czy działalności gospodarczej. 

W styczniu 1999 Fundacja przeszkoliła pierwszą grupę 

doradców pożyczkowych. 

 Jako podstawę metodologiczną przyjmuje się 

udzielanie pożyczek członkom grup pożyczkowych oraz 

osobom indywidualnym. 

Program będzie realizowany w porozumieniu z samo-

rządami lokalnymi (gminnymi). Zależnie od wyników 

programu pilotowego samorządy rozważą, czy celowe 

będzie utworzenie lokalnych funduszy popierających 

mikrokredyty. 

3.   Dla kogo program ten jest przygotowany? 

Program przygotowany jest z myślą o: 

 Bezrobotnych mieszkańcach osiedli po pegeerow-

skich, 

 Młodzieży wiejskiej 

 Rolników, którzy z różnych względów nie mogą 

uzyskać dochodu (utrzymać swojej rodziny) z pracy 

na swoim gospodarstwie, 

 Osób zamieszkujących tereny wiejskie, które pro-

wadzą swoje małe przedsiębiorstwa, ale nie mogą 

uzyskać pożyczki z banku ze względu na brak za-

bezpieczeń. 

4.  Rodzaj działalności gospodarczej na jaką będzie 

można uzyskać pożyczkę 

Program ma tworzyć możliwość zatrudnienia 

(samozatrudnienia) poza rolnictwem lub w  

niektórych przypadkach pomóc rozwinąć nową działal-

ność w tej dziedzinie (chodzi tu głównie o produkcję 

zaliczaną do specjalnego działu produkcji rolniczej). 

Pożyczki będą udzielane na następujące rodzaje działal-

ności gospodarczej: 

 Produkcja z wyłączeniem produkcji rolniczej 

 Usługi 

 Handel 

 Turystyka i agroturystyka 

5.  Oprocentowanie pożyczek, procedura ich udziela-

nia, zabezpieczenia 

W ramach programu „klient” będzie mógł ubiegać się o 

kilka kolejnych pożyczek. Pierwsza będzie najmniejsza i 

jednocześnie najniżej oprocentowana (niskie oprocen-

towanie będzie bonifikatą – premią dla pożyczkobiorcy, 

który zdecydował się na udział w programie). Następne 

pożyczki będzie można uzyskać dopiero po spłacie 

pierwszej pożyczki. Będą one większe, ale i wyżej opro-

centowane.  Oprocentowanie nie będzie wysokie, ale nie 

będzie niższe niż stopa inflacji. Wysokość oprocentowa-

nia będzie również uzależniona od liczby osób w grupie 

pożyczkobiorców. Zasadę tę obrazuje poniższa tabelka 

(są to dane przykładowe, mogą one ulec zmianie 

podczas realizacji programu): 

   Typ i wysokość pożyczki Oprocentowanie 

Pożyczka typu A – do 3.000 zł, -dla 

pożyczkobiorców indywidualnych  

- dla grup o liczbie członków 3 i 4 

- dla grup o liczbie członków 5 do 7                                                

                                                 

         8% 

        7,5%  

        7%                                                            

Pożyczka typu B – do 5.000,  

- dla wszystkich pożyczkobiorców 

         

        10% 

Pożyczka typu C – do 10.000 zł,   

- dla wszystkich pożyczkobiorców 

         

        13% 

Przewiduje się kilka schematów udzielania pożyczek: 

- po pierwsze, będą do nich mieli dostęp przedsiębior-

cy indywidualni, ale tylko ci, którzy nie mogą uzy-

skać pożyczki z banku ze względu na brak zabezpie-

czeń. 

- po drugie, o pożyczki będą mogli ubiegać się po 
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życzkobiorcy, którzy utworzą grupę (3-7 osób) pożycz-

kobiorców. Poręczają oni sobie nawzajem kredyty oraz 

decydują, którzy z nich pierwsi otrzymają pożyczkę. 

Następni członkowie grupy mogą otrzymać pożyczki 

dopiero, gdy pierwsi pożyczkobiorcy spłacą swoje po-

życzki (w całości lub części). W przypadku trudności ze 

spłatą pożyczki wypłacenie kolejnych rat pożyczek i 

pożyczek następnym członkom grupy będzie wstrzyma-

na do czasu rozwiązania zaistniałego problemu (spłaty 

pożyczek, uruchomienie spłat z funduszu poręczeniowe-

go utworzonego przez pożyczkobiorców). 

- Po trzecie program przewiduje możliwość utworze-

nia funduszu pożyczkowego dla wsi lub osiedla po 

pegeerowskiego i rady tego funduszu. 

W programie pożyczki będą udzielane na podstawie 

umowy cywilnej pomiędzy pożyczkobiorcą a Fundacją. 

Zabezpieczeniami pożyczki mogą być: 

 poręczenia udzielone na mocy kodeksu cywilnego 

przez osoby nie będące pożyczkobiorcami, 

 poręczenia udzielone przez członków grupy pożycz-

kobiorców, 

 weksel in blanco wraz z deklaracją wystawiony 

przez pożyczkobiorcę i potwierdzony przez poręczy-

cieli, 

 warunkowa umowa przewłaszczeniowa, 

 gwarancja innych instytucji (np. lokalnych funduszy 

gwarancyjnych). 

Za podstawową formę poręczenia przyjmuje się porę-

czenie udzielane przez członków grupy pożyczkobior-

ców. 

Dodatkowym zabezpieczeniem będzie sposób udzielania 

pożyczek. Jak wspomniano powyżej pożyczki będą 

udzielane grupom pożyczkobiorców lub utworzony zo-

stanie fundusz wiejski (osiedlowy). Osoba, która nie 

będzie spłacać pożyczek, uniemożliwi dostęp do nich innym 

członkom grupy lub mieszkańcom osiedla. 

W obydwu opisanych powyżej metodach udzielania poży-

czek (grupa pożyczkobiorców i fundusz wiejski) o przyzna-

niu pożyczki będą decydować gremia (komisje) złożone w 

dużej części przez przedstawicieli lokalnych społeczności. 

Fundacja będzie miała oczywiście prawo odmowy udzielenia 

pożyczki (veta). 

W celu przygotowania programu zrealizowano fazę pilotową 

w sześciu wybranych gminach. Wyniki wykazują, że pro-

gram ma duże szanse powodzenia. Pierwsze pożyczki zostały 

udzielone w kwietniu 1999r. a już od czerwca br. będzie on 

rozszerzany na inne gminy, które będą wybierane na podsta-

wie różnych kryteriów, w miarę możliwości finansowych 

Fundacji. 

6. Co trzeba zrobić by wziąć udział w programie? 

Starostwa, zarządy gmin, organizacje lub osoby, które chcia-

łyby wziąć udział w programie powinny zgłosić się (telefo-

nicznie, listownie, faxem) do biura Fundacji. W przypadku 

zainteresowanych pożyczką Fundacja rozpatrzy możliwość 

organizacji programu na wniosek grupy liczącej co najmniej 

10 potencjalnych pożyczkobiorców z jednej gminy. Fundacja 

zastrzega sobie prawo wyboru powiatów/gmin, na terenie 

których program będzie realizowany kierując się kryteriami 

takimi, jak: 

 Charakter powiatu/gminy (rolnicza czy miejska); 

 Wielkość zatrudnienia w rolnictwie; 

 Wielkość gospodarstw rolnych; 

 Bezrobocie jawne i ukryte; 

 Udział byłych pracowników PGR w stosunku do liczby 

ludności; 

 Gotowość starostwa/zarządu gmin do współpracy w rea-

lizacji programu.  

Prymasowska 
Fundacja Wspomagania Wsi. Adres: ul. Obozowa 20, 01-161 

Warszawa, tel/fax (o22) 632 00 79; 632 00 67; 632 13 96; 632 14 

84; 632 97 05. 

„Ojcze mój, drogi tato, dziś tylko 

wzruszenie, 

Serce żywiej uderza, wilgotnieją oczy: 

Dziś twój dzień! 

Przyjm życzenia gorące, najszczersze: 

Niech cię Bóg łask Swych światłem –  

jak zorzą otoczy.  

Niech w twym życiu jak najmniej bę-

dzie szarych cieni 

I chwil trudnych, zmagania i pracy 

nad siły. 

Z okazji Dnia Ojca życzymy 

wszystkim Tatusiom wszystkiego 

najlepszego i dołączamy fragment 

wiersza  „Ojcze mój...” Wandy Ła-

kowicz  

Podziękowania  

 

 
 
PT Ks. Edwardowi Anusz-

kiewiczowi za ofiarowanie 
(01.06.1999r.) około 300 egz. 
„Męczeństwo Jasionowa” Szkole 
Podstawowej w: Kuriance, Ryga-
łówce, Bartnikach i Bohaterach.  
 Dziękujemy za pamięć o 
mieszkańcach z okolic Lipska. 

    

 „Bądź szczęśliwy”     

                                 TPL 

Za pośrednictwem „Echa Lip-

ska” pragnę serdecznie podziękować 

Pani Anieli Topulos z Warszawskiego 

Koła TPL, jednocześnie Dyrektorowi 

Wydawnictwa Naukowo- Technicz-

nego w Warszawie za to, że od kilku 

lat obdarowuje naszą szkołę książka-

mi. Większość z nich to pięknie wy-

dane, bardzo cenne egzemplarze. 

 Część książek przeznaczamy 

na nagrody dla uczniów, część zasila 

naszą bibliotekę. Wartość tegoroczne-

go daru to kwota ok. 3.000 zł.  

 W imieniu uczniów i nauczy-

cieli Szkoły Podstawowej w Lipsku 

dyr. Wanda Boguszewska 
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ziękując Bogu za to, że uznał za godną wyniesienia 

na ołtarze Mariannę Biernacką, została napisana 

pieśń o życiu i Jej beatyfikacji, którą śpiewaliśmy wspól-

nie, zdążając na tę wzniosłą  uroczystość do Warszawy . 

Słowa tej pieśni ułożyła Anna Chyzopska uczestniczka 

pielgrzymki.  

Krystyna Cieśluk 

       /Na mel. „Zdrowaś Maryja”/ 

Na skraju puszczy, w Biebrzy dolinie 

Jest tu miasteczko, które w Polsce słynie 

Te małe miasto Lipsk się nazywa. 

Tu tez Marianna Biernacka żyła. 

Od wieków w Lipsku Boga kochali, 

W dowód miłości kościół zbudowali, 

W każdą niedzielę na mszę zdążali, 

Matce Bazyliance prośby składali. 

Życie płynęło cicho i spokojnie, 

A ludzie żyli tu bogobojnie. 

Wśród wielu rodzin Biernaccy byli, 

Anna i Stanisław z Marianną żyli. 

Annę brzemienną Marianna kochała 

I swą miłością ją otaczała. 

Z wielką nadzieją na dziecko czekali, 

Niczego złego się nie spodziewali. 

Tę ciszę, spokój wojna zmąciła, 

Smutek i trwoga tu zagościła. 

13 czerwca roku wojennego 

partyzanci zabili policjanta niemieckiego. 

Strach opanował wszystkie domostwa, 

Czekała straszna niemiecka pomsta. 

Niedługo na to czekać musieli, 

1 lipca Niemcy już byli. 

Z Lipska 50 zakładników wzięli, 

Wśród nich i Anna i Stanisław byli. 

Niemieccy żandarmi do drzwi stukali, 

Dla Anny i Stasia wychodzić kazali. 

Marianna gdy to tylko usłyszała, 

Padła na kolana i Niemca błagała. 

Prosiła, żeby synowa została, 

Zamiast niej to ona pójść by wolała. 

Esesman na prośbę Marianny przystanął 

I brzemienną Annę w domu pozostawił. 

Mariannę i Stasia z tego domu biorą, 

Razem z innymi na rynek gonią. 

Tam każą leżeć twarzami do ziemi 

Aby nikogo już nie widzieli 

Na samochody wszystkich ich wsadzają 

Do Grodna wiozą, nadzieji nie dają. 

Mieszkańców Lipska smutek przenika, 

Wszyscy się martwią o los zakładników. 

Modlitwy ciągle do Boga zanoszą, 

O powrót bliskich Matkę Bożą proszą. 

Niemcy litości żadnej nie mają, 

13 lipca wszystkich rozstrzelają. 

Na fortach Naumowicz duży grób gotują, 

Rodziny zabitych łzami się zlewają. 

Ten czyn Marianny jest już wszystkim znany, 

Bo za synową swe życie oddała. 

W hołdzie Mariannie mieszkańcy Lipska 

Na twardej płycie trwały napis dano, 

By jej heroizmu nie zapomniano. 

Biskupi i księża w homiliach to głoszą, 

O beatyfikację Papieża proszą. 

Kilka lat na to wszyscy czekaliśmy, 

Na rezurekcji się dowiedzieliśmy. 

Ksiądz Biskup Samsel do Lipska przybywa 

I Sługą Bożą Mariannę nazywa. 

Ogromna radość serca przenika, 

Naszą Rodaczkę beatyfikacja czeka. 

13 czerwca na placu w Warszawie 

Nasz Ojciec Święty wyniesie ją na ołtarze. 

Jedziemy w pielgrzymce, być tego świadkami, 

Cieszyć się z rodziną i parafianami. 

Nasz Ojcze Święty Tobie dziękujemy 

I o Twoje zdrowie modlić się będziemy. 

Cała diecezja Ełcka to przeżywa 

I Papieżowi śpiewa szczęśliwa. 

Żyj długo Ojcze, zdrowie niech Ci sprzyja. 

             W trzecie Tysiąclecie niech wiedzie Maryja. 

 

 
 

D 

Opis parafii Lipsk z 1784r. – uzupełnienie. 
  

Według „opisania topograficznego dekanatów w 

Królestwie Polskim z 1784 roku przez plebanów parafial-

nych uczynione – tom XX – Dekanat Grodzieński (Rkps. 

Bibl. AN w Kijowie, sygn. 6007). XX Dekanat Grodzień-

ski w 1784r. tworzyły następujące parafie: Brzostowicka, 

Dombrowska, Eysymontowska, Grodzieńska, Hoska, Ja-

mińska, Jezierska, Indurska, Krasnoborska, Kryńska, 

Kundzińska, Kuźnicka, Kwasowska, LIPSKA, Nowo-

dworska, Odelska, Sidrzańska, Sokolańska, Zaleska.
1/
 

 Z wyżej wymienionych , Parafię Lipską, w rękopi-

śmiennym opisie parafii z 1784r. tworzyły miejscowości 

przedstawione Szanownym Czytelnikom w majowym 

numerze „Echo Lipska”
2/
 

 Można ponadto na parafię lipską spojrzeć poprzez 

dane zawarte na „mapie rękopiśmiennej ekonomii gro-

dzieńskiej z 1782r., skorowidza miejscowości R.P. z 

1933r.  oraz wykazu urzędowego nazw miejscowości w 

Polsce z 1980r”. 
 

Przypisy: 

1/. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Polski. Ręko-

piśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku, Dekanat 

Grodzieński. Opracowała Wiesława Wernerowa, Warsza-

wa 1994, s. 25. 

2/. Tamże, s. 98-101. 

 Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dawnego Dekanatu 

Grodzieńskiego istnieją następujące świątynie parafialne: 

Dombrowska (1897-1903), Jamińska (1849), Krasnobor-

ska (1584-1589) i (1870), Kryńska (1907-1911), Kundziń-

ska (1856), Kuźnicka (1860-1864), Lipska (1906-1914), 

Nowodworska (poł. XIXw.), Sidrzańska (1781-1783), 

Sokolańska (1883), Zaleska (1604-1623). Warto wiedzieć, 

że istnieją jeszcze oprócz wymienionych świątyń na tere-

nie byłego Dekanatu Grodzieńskiego (sprzed 1795) świą-

tynie w Kamiennej Starej, Grodzisku, Zwierzyńcu Wiel-

kim, w Sztabinie (1910), Rygałówce, Mikaszówce i Ru-

dawce.     
 

Napis wyryli na obelisku. 
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