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DNI LIPSKA
KULTURA DWÓCH NARODÓW
Zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem
„Euroregion Niemen”, na realizację projektu pod nazwą „Wspólne tradycje – nowa przyszłość”, Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku był organizatorem
trzeciej już imprezy tego projektu pod nazwą „Kultura
Dwóch Narodów”, która odbyła się w dniach 28-30.05
w ramach Dni Lipska.
Ww. projekt obligował nasz Ośrodek do
udziału w imprezie uczestników z Białorusi, dlatego
też wystosowaliśmy zaproszenia do zaprzyjaźnionych
z nami domów kultury i szkół – w Putryszkach, Łuckowlanach, Sopoćkinach i Obuchowie, z rejonu grodzieńskiego.
Pierwsi goście pojawili się w naszym mieście
już w godzinach przedpołudniowych, w piątek. Jak
poinformowała nas nauczycielka ze szkoły w Łuckowlanach – Anna Staniewska - dzieci z jej szkoły już
od tygodnia żyły wyjazdem do Polski. Dla nich był to
pierwszy kontakt z zagranicą, tym bardziej ważny, że
część z tych dzieci to potomkowie licznej na Grodzieńszczyźnie Polonii. Wyjazd zespołu dziecięcego
i sportowców z tej szkoły był możliwy dzięki temu, że
ich szkoła jest częścią składową Spółdzielni Produkcyjnej SPK im. Dzieńszczykowa (są to dzieci ich pracowników). Byliśmy gośćmi tej spółdzielni w czasie
naszej marcowej wizyty na Białorusi i dlatego też,
razem z młodzieżą przybył dyrektor Spółdzielni Aleksiej Wasiliewicz Sawicki wraz z małżonką oraz przewodniczący organizacji „Prawsojuz.” – Wacław Chichoł.
Kolejnymi gośćmi byli członkowie chóru z Domu
Kultury w Putryszkach oraz dzieci i nauczyciele ze
szkoły tej miejscowości.
W pierwszym dniu naszej imprezy odbył się
Turniej Piłki Nożnej między drużynami z Białorusi i
drużyną lipskiego gimnazjum. Po zaciętej walce wyniki były następujące:
I miejsce zdobyła drużyna z Lipska (w nagrodę otrzymała piłkę nożną)
II miejsce drużyna z Putryszek
III miejsce drużyna z Łuckowlan.
Nasza drużyna spotkała się z dużym podziwem i uznaniem nie tylko ze strony uczestniczących

w turnieju gości, ale również mieszkańców Lipska.
Młodzież jest rzeczywiście świetnie przygotowana,
ich driblingi i celne podania, a także skuteczność działania robiły na wszystkich ogromne wrażenie. Nawet z
punktu widzenia laika, który nie bywa często na tego
typu rozgrywkach, mogłam zauważyć, że nasi chłopcy
radzą sobie na boisku dużo lepiej niż ich przeciwnicy.
Wieczorem goście z Białorusi uczestniczyli w
projekcji filmu polskiego „Nigdy w życiu”, a następnie spotkali się z lipskimi władzami samorządowymi,
nauczycielami i członkami Zespołu Regionalnego
„Lipsk” na wspólnej kolacji.
Sobota – drugi dzień Dni Lipska rozpoczął się na
sportowo. Od godz. 1015 trwały III Biebrzańskie Biegi
Uliczne, organizowane przez nauczycieli w-f lipskich
szkół. Uczestnikami biegów była młodzież z Lipska i
Białorusi. Każda grupa wiekowa miała do pokonania
odpowiedni dla swego wieku dystans, za co każdy z
uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety w postaci
kubków i długopisów, zaopatrzonych w okazjonalne
napisy. Na poprawę kondycji, dzieci klas młodszych
otrzymały jogurty, wszyscy zaś pączki i napoje.
Zwycięzcom poszczególnych biegów wręczono złote,
srebrne i brązowe medale oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów.
Mistrzami poszczególnych dystansów (w kategorii
Dziewczęta – Chłopcy) zostali:
Przedszkole – Agata Chomiczewska i Mateusz Kulmaczewski
Klasa I – II – Aleksandra Sielawa i Grzegorz Bartoszewicz.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Klasa III – IV – Miria Staniewska (Białoruś) i Mariusz Chomiczewski
Klasa V – VI – Mirosława Staniewska (Białoruś) i
Jurij Zaniewski (Białoruś)
Gimnazjum – Barbara Sawośko i Piotr Bondziul
Wszystkim biegaczom jeszcze raz gratulujemy zwycięstwa!
Przy okazji Biegów Ulicznych zorganizowano loterię,
z której dochód został przeznaczony na organizację
wypoczynku letniego dzieci z naszej gminy. Sprzedane losy brały udział w losowaniu nagrody głównej
(roweru), ufundowanej przez Urząd Miejski w Lipsku.
Losowanie odbyło się w trakcie niedzielnej części obchodów Dni Lipska.
Kolejnym punktem programu były pokazy
ratownictwa wysokościowego z możliwością zjazdu
na linie z asekuracją. Organizatorem pokazu był student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – Adam Krysiuk. Adam już od wielu lat pasjonuje
się górami i w tym roku udało mu się zdobyć licencję
ratownika wysokościowego.
Po ww. pokazach rozpoczął się w sali kina
„Batory” blok artystyczny, w trakcie którego wystąpił
zespół dziecięcy z Łuckowlan (Białoruś). Dzieci prowadzone przez nauczycielkę Nadzieję Kotową, zaprezentowały się w wiązance pieśni białoruskich i polskich. Po nich wystąpił chór szkolny ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipsku pod kierunkiem Urszuli Bobrowskiej oraz uczniowie kl. IV B w montażu
słowno – muzycznym z okazji Dnia Matki przygotowanym przez Bożenę Muchę i Wiolettę Orpik.
Po południu odbył się II Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Lipska, w którym
uczestniczyły pary taneczne z Giżycka, Suwałk, Augustowa, Łomży oraz dzieci uczęszczające na zajęcia
taneczne przy Szkole Podstawowej w Lipsku, prowadzone przez Ewę Przekop.
Sobotni wieczór upłynął mieszkańcom Lipska
na zabawie ludowej, która odbyła się na placu przy MGOK. Zespół „Inside” wprowadził wszystkich w radosny i świąteczny nastrój. Muzyka przez nich proponowana odpowiadała, nie tylko starszym, ale również
bardzo młodym wielbicielom tańca i muzyki.
W niedzielne przedpołudnie odbył się finał
Turnieju Piłki Siatkowej, który wygrała drużyna z
Sokółki. Drużyny Lipska I i Lipska II zajęły kolejno –
II i III miejsce.
Od godz. 1045 zebrani na centralnym placu
Lipska mieszkańcy naszej gminy, mogli podziwiać, po
raz kolejny, świetną grę Orkiestry Dętej lipskiej OSP,
kierowanej przez Aleksandra Ganuszkę. Oficjalnego
otwarcia głównych uroczystości Dni Lipska dokonał
Burmistrz – Andrzej Lićwinko, który powitał zaproszonych gości i w kilku słowach poinformował o dotychczasowej współpracy z Białorusią w ramach realizowanego projektu. Wśród grona dostojnych gości,
którzy odwiedzili Lipsk w trakcie trwania jego święta,
znaleźli się: przedstawiciel Wojewody - st. inst. w

Placówce Zamiejscowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach - Mirosław Treter, Kierownik Wydziału Kultury Rejonu Grodzieńskiego z Grodna – Irena Gołubiewa, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
Grzegorz Stelmaszek oraz v-ce prezes Funduszu Ignacy Jasionowski, Komendant Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej gen. brygady Włodzimierz Gryc
oraz jego zastępca płk Marian Pogoda, v-ce Starosta
Powiatu Augustowskiego – Jarosław Szlaszyński, dyrektor Spółdzielni Produkcyjnej z Łuckowlan - Aleksiej Wasiliewicz Sawicki.
W dalszej części artystycznej wystąpiły dzieci z kółka teatralnego „Iskra”, prowadzone przez Krystynę Bochenek. „Legenda o powstaniu Lipska” w ich
wykonaniu, przybliżyła zebranym okoliczności powstania naszego grodu. Kolejnym punktem programu
był koncert chóru z Domu Kultury w Putryszkach
(Białoruś). Po raz kolejny mogliśmy podziwiać wspaniałe przygotowanie i mocne głosy chóru, który już
kilkakrotnie gościł na lipskiej scenie. Mistrzowskie
wykonanie starorosyjskich romansów, białoruskich
pieśni ludowych i pieśni polskich, wzbogacone o grę
towarzyszących chórowi instrumentów, wzbudzały
niekłamany zachwyt. Po występie chóru nastąpiły prezentacje muzyczne dzieci uczestniczących w prywatnych zajęciach muzycznych Barbary Filipczuk i w
zajęciach zespołu muz. – recyt. prowadzonych w MGOK przez inst. Wiolettę Orpik. Dzieci z tego zespołu
zapoznały zebraną publiczność z obyczajami krajów
Unii Europejskiej w przedstawieniu „Autostopem do
Unii”. Na zakończenie niedzielnych występów odbył
się pokaz grupy break dance „Moment obrotowy” z
Augustowa. Sześciu chłopaków, swoimi karkołomnymi wyczynami na deskach sceny, podbiło nie tylko
serca dziewcząt, ale wzbudziło też zazdrość męskiej
części publiczności. Ich skoki, stanie na jednej lub
dwóch rękach, obroty na głowie zaskakiwały wszystkich.
W trakcie trwania części artystycznej, publiczność została poinformowana o przebiegu realizacji projektu „Wspólne tradycje – nowa przyszłość” i o
jego założeniach.
Występom scenicznym towarzyszył kiermasz
sztuki ludowej. Można było kupić przepiękne wyroby
drewniane, malowane szkło, serwetki, pisanki, suche
bukiety, wyroby ze słomy itd. Obok lipskich twórców
ludowych za stolikami zasiedli twórcy ludowi z Czarnej Białostockiej, Suwałk i zrzeszeni przy Domu Rzemiosł w Grodnie (Białoruś). Nie zabrakło też atrakcji
dla dzieci. Dmuchane zjeżdżalnie i skocznia, boxer i
stoiska ze słodyczami cieszyły się niemałym powodzeniem.
Tegoroczne Dni Lipska upłynęły nam w radosnej
atmosferze i przy sprzyjającej pogodzie. Każdy mógł
wybrać dla siebie coś interesującego z bogatej oferty
sportowej, muzycznej i tanecznej. Wśród przybyłych
licznie gości z Białorusi słychać było głosy
(Ciąg dalszy w biuletynie TPL)
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Jubileusz 30-lecia Orkiestry Dętej OSP
w Lipsku
Tradycyjnie, jak co roku, obchodzono w lipskiej
gminie Święto Konstytucji 3 Maja. Tym razem połączono je z obchodami Jubileuszu 30-lecia Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., w
intencji członków orkiestry i strażaków - w kościele
Matki Boskiej Anielskiej w Lipsku. Mszę św. sprawował
Dziekan, Ks. Kanonik Jerzy Lubak, natomiast homilię
wygłosił Ks. Jacek Graszk. Uroczystość, która miała
miejsce w kościele, była niezwykle podniosła i wzruszająca, ubogacona wspaniałą grą jubileuszowej orkiestry.
Po Mszy św. strażacy, zaproszeni goście i
mieszkańcy, na czele z grającą marsza orkiestrą, udali się
pod pomnik „Zginęli za Polskę”, gdzie delegacje poszczególnych zakładów pracy złożyły wieńce i kwiaty.
Orkiestra odegrała Hymn państwowy, następnie pieśń
„Trzeci Maj”, a w końcu, z okazji naszego przystąpienia
do Unii Europejskiej - „Odę do radości” Ludwiga van
Beethovena. W przerwie między utworami wysłuchaliśmy także wystąpienia Burmistrza Lipska - Andrzeja
Lićwinki.
Dalsza część uroczystości odbywała się na placu
przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Były członek orkiestry, Stanisław Szyper odczytał jej wcześniejsze dzieje. Po uczczeniu minutą ciszy pamięci o zmarłych członkach orkiestry odbyła się ceremonia odznaczenia wyróżniających się strażaków medalami i odznakami.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony
został Kapelmistrz orkiestry dh Aleksander Ganuszko,
brązowym zaś - dh Zygmunt Błaszczyk. Aktu dekoracji
dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Marek Ślusarski, w asyście Burmistrza
Lipska Andrzeja Lićwinki.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Augustowie nadało odznakę „Strażak Wzorowy” dh Katarzynie
Arcimowicz, dh Annie Czarkowskiej, dh Piotrowi
Bućwińskiemu, dh Pawłowi Karpińskiemu, dh Arturowi
Zmitrukowi. Odznaki wręczył przedstawiciel Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
starszy kapitan Andrzej Sobolewski, w asyście Burmistrza Lipska Andrzeja Lićwinki.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP nadało odznaki Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. Złotą odznaką odznaczeni zostali
Karol Szyc i Piotr Karpiński. Natomiast srebrną odznakę
wręczono Monice Tokarzewskiej, Beacie Tokarzewskiej,
Karolinie Kozłowskiej, Agacie Waszczuk, Annie Smykowskiej, Barbarze Tokarzewskiej, Katarzynie Tokarzewskiej i Tomaszowi Wnukowskiemu. Brązową odznakę otrzymali Emilia Chomiczewska, Barbara Korniłowicz, Anna Drapczuk, Sylwia Załęska, Piotr Gongała,
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Paweł Wnukowski i Łukasz Michalik. Odznaki wręczył
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Lipsku druh Stanisław Olszewski, w asyście
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku Antoniego
Kościucha.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP nadało odznaki „Za wysługę lat”.
Odznaczeni zostali:
Odznaką - Za wysługę 45 LAT
 dh Waldemar Pietrewicz
Odznaką - Za wysługę 40 LAT
 dh Kazimierz Korniłowicz
 dh Stanisław Olszewski
Odznaką - Za wysługę 30 LAT
 dh Bronisław Chomiczewski
 dh Wincenty Zieziula
 dh Marian Chomiczewski
 dh Franciszek Gongała
Odznaką - Za wysługę 15 LAT
 dh Sławomir Biedul
Odznaką - Za wysługę 10 LAT
 dh Zdzisław Roszkowski
 dh Krzysztof Krawczuk
Odznaką - Za wysługę 5 LAT
 dh Janusz Danilewicz
 dh Tomasz Kalisz
Odznaki wręczyli Prezes Zarządu Oddziału MiejskoGminnego Związku OSP RP w Lipsku druh Stanisław
Olszewski, w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Lipsku Antoniego Kościucha.
Orkiestra dostała również dyplomy uznania i listy gratulacyjne od Burmistrza Lipska, Towarzystwa Przyjaciół
Lipska oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
I wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment
uroczystości - jubileuszowy koncert orkiestry. Strażacy
wykonali następujące utwory: „Orkiestry strażackie”,

„Walc” Straussa, „Istambuł”, „Lato z radiem”, „Alex
Band”, „Dżambulaja” i „Hello Dolly. Koncert podzielono na dwie części. W przerwie śpiewał i składał życzenia
orkiestrze Zespół Regionalny „Lipsk”. Oglądaliśmy również tańce narodowe w wykonaniu gimnazjalistów z zespołu tanecznego pod kierownictwem Haliny Baranowskiej.
Ostatnim utworem, który zagrała orkiestra, już
podczas wymarszu do remizy, był „Marsz z Musztrą”.
Publiczność żegnała ją długimi i gromkimi brawami, na
które, z resztą, grający strażacy w pełni sobie zasłużyli.
W dalszej części imprezy publiczność oglądała
występy laureatów gminnych eliminacji do XII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaka i popis
zespołu tanecznego „Gagatki” z Gminnego Ośrodka
Kultury w Suchowoli. Słuchaliśmy także Przemka Romańczuka, który grał na keyboardzie.
Na scenie prezentował się również kwartet wokalnoinstrumentalny „Topiki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Dąbrowie Białostockiej.
Wszystko wypadłoby bardzo dobrze, gdyby nie
pogoda, która w tym dniu nie rozpieszczała organizatorów. Rzęsisty deszcz padał właściwie, co chwilę. Wyrazy uznania należą się publiczności, która mimo tak niesprzyjających warunków, dzielnie dopingowała występujących.
Podobno prawdziwy strażak wody się nie boi. I rzeczywiście, ani na strażakach, ani na publiczności woda lejąca się z nieba nie robiła wrażenia. Gorzej było ze sprzętem. W trosce o nagłośnienie i kable, które pływały w
wodzie, organizatorzy zmuszeni byli przerwać imprezę.
Mimo, że aura łaskawa nie była, jubileusz wypadł naprawdę dobrze. Artyści, którym nie było dane
wystąpić zostali zaproszeni do udziału w czerwcowej
imprezie pod nazwą „O uśmiech dziecka”.

MAMA, TATA I JA

wały przy muzyce z magnetofonu. Wszystkie dzieci
pięknie się zaprezentowały. Zebrały gromkie brawa.
Bardzo przeżywały swoje wystąpienia. Za udział w
konkursie otrzymały dyplomy i nagrody w postaci
instrumentów muzycznych - zabawek. Wyróżniono
pięcioro dzieci: Natalię Bartoszewicz, Arkadiusza Raduchę, Mateusza Rutkowskiego, Franciszka Gładczu-

Dzieci z lipskiego Przedszkola często i chętnie
uczestniczą w różnych uroczystościach przedszkolnych, lokalnych i konkursach. Kolejny raz wzięły
udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolaka.
Dnia 18 IV 2004r. o godz. 1100 w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku nad Biebrzą
odbył się Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolaków
pt. „Mama, tata i ja”. Uroczystość prowadziła Anna
Czarnecka-Orpik (pracownik M-GOK). Wzięło w niej
udział 18 dzieci, 4-7 letnich (szesnaścioro z Samorządowego Przedszkola w Lipsku i dwoje ze Szkoły Podstawowej w Kuriance). Występy dzieci oceniało jury
w składzie: Urszula Bobrowska - nauczycielka muzyki i sztuki, Agnieszka Kobeldzis - nauczycielka religii
i Leszek Zaniewski - nauczyciel wf (ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipsku).
Przed publicznością i jury przedszkolaki zaprezentowały swoje piosenki. Rodzice przygotowali
im ciekawe stroje i potrzebne do piosenek rekwizyty.
Niektórym dzieciom akompaniowała na organach
Wioletta Orpik – instruktor Ośrodka, pozostałe śpie-

Anna Czarnecka-Orpik
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ka i Ewę Bienasz. Dodatkowo otrzymały one słodycze. Pierwsza trójka wystąpiła na Powiatowym Przeglądzie Piosenki Przedszkolaków pt. „Mama, tata i
ja”, w dniu 28 IV 2004r. Zaś wszystkie wyróżnione
dzieci zaprezentowały swoje piosenki na 30-leciu Jubileuszu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lipsku, dnia 3 V 2004r. Arkadiusz Raducha wziął
udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków w Białymstoku w dniu 07.05 br..

Drugą część uroczystości urozmaiciło spotkanie z pielęgniarkami: Zofią Syperek i Katarzyną Parfieńczyk, które przeczytały dzieciom bajkę braci
Grimm pt. „Stoliczku, nakryj się”. Było to II spotkanie z cyklu „Czytamy dzieciom”. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali bajki. Potem panie pielęgniarki
zadawały przedszkolakom pytania na jej temat. Za
prawidłowe odpowiedzi dzieci nagradzano lizakami.
Następnie nasze pociechy pytały panie pielęgniarki o
pracę w ich zawodzie.
Na tej imprezie podsumowano też konkursy:
"Na najładniejszą regionalną pisankę” i plastyczny pt.
„Koszyczek wielkanocny”. W pierwszym nagrodzono
5 dzieci. Czworo z Samorządowego Przedszkola w
Lipsku: Krystiana Marcinkiewicza, Kamila Bielawskiego, Angelikę Słomczyńską, Magdę Hejdeman i
jedno - Żanetę Szczurko, ze Szkoły Podstawowej w
Lipsku.
W konkursie plastycznym nagrody i dyplomy otrzymało troje dzieci z Przedszkola: Agata Chomiczewska, Joanna Parfieńczyk i Aleksandra Wnukowska.
Wszyscy pełni wrażeń rozeszli się do domów...
Nauczycielka Samorządowego Przedszkola w Lipsku
Anna Ewa Gładczuk

DZIEŃ DZIECKA
W KONTAKCIE Z PRZYRODĄ
W związku z nadchodzącym Dniem Dziecka
postanowiłam urozmaicić 6-latkom, z lipskiego przedszkola, ich święto.
Zorganizowałam wycieczkę z udziałem rodziców na wieżę widokową do Biebrzańskiego Parku Narodowego, do Jałowa.
W słoneczny, czerwcowy poranek 1.06.2004 r.

wybraliśmy się autobusem na tę wyprawę. Po wyjściu z
autokaru rozpoczęły się zabawy z udziałem rodziców.
Na początku dzieci powitały śpiewem rodziców i panie,
a potem oni powitali podobnie dzieci.
Następnie wybrane 6-latki recytowały wiersz pt.

„Dzień Dziecka”. Złożyłam im w imieniu swoim, pań, i
rodziców życzenia z okazji ich święta. Zabawa rozpoczęła się na całego. Dzieci wspólnie z rodzicami śpiewały piosenki „Woggi buggi”, „Mam pajaca”, „Rolnik na
dolinie” naśladując je ruchem. Bawiły się w zabawy:
„Pułapka na myszy”, „Rób to, co ja”, „Podawanie piłki
dołem”, ćwiczenia twórcze wg pomysłów dzieci i rodzi-

ców. Rodzice brali w nich czynny udział. Okazało się, że
w warunkach „polowych”, bez muzyki i odpowiedniego
sprzętu, też można wspaniale spędzić czas ze swoimi
pociechami. Zabawom towarzyszyła więc wspólna radość i uśmiechy na twarzach, zarówno u dzieci, jak i u
rodziców.
W dalszej kolejności mamusie zajęły się przygotowaniem kiełbasek i słodkości, a jeden tata rozpaleniem ogniska. My bawiliśmy się dalej. Sześcio-
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latki wzięły udział w konkursach: „Podbijanie piłki na
czas”, „Rzuty kółkami do celu”, „Celowanie do dużej
piłki małą”, „Rzuty ringiem w parach”, „Rzuty piłką”.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni albumami do zdjęć, a pozostałe dzieci otrzymały słodkie nagrody pocieszenia –
lizaki. Wszyscy bawili się wspaniale.
Po konkursach dzieci weszły na wieżę widokową, skąd mogły zaobserwować Biebrzę, otaczającą przyrodę – rośliny, drzewa, posłuchać śpiewu ptaków. Były
bardzo zadowolone.
Następnie piekły kiełbaski na ognisku. Na świeżym powietrzu, smakowały wyśmienicie!
To, co przyjemne, miłe szybko się kończy i musieliśmy wracać do przedszkola.
Dzieci podziękowały swoim rodzicom i paniom,
śpiewem – za wspólną zabawę i mile spędzony razem
czas.
Wszyscy, choć zmęczeni, ale zadowoleni, wróciliśmy do Lipska.
Anna Ewa Gładczuk
nauczycielka przedszkola
—————–——————————————————————————————————————-——————————————-

Ciąg dalszy obchodów Dnia Dziecka
4 czerwca kontynuowaliśmy obchody Dnia
Dziecka w naszym przedszkolu. Zorganizowany został wyjazd dzieci z całego przedszkola do Straży Granicznej w Nowym Dworze. Wyjazd ten zaproponował
nam rodzic z grupy 6-latków, funkcjonariusz Straży
Granicznej w Nowym Dworze p. Janusz Bielawski.
O godz. 8.30 nasza wycieczka się rozpoczęła.
Nad zdrowiem naszych maluchów czuwała jadąca z
nami p. K. Krysiuk, pielęgniarka szkolna - dziękujemy.
Podróż swoją rozpoczęliśmy od obejrzenia
przejścia granicznego w Chworościanach. Dzieci miały tam okazję zobaczyć z bliska pas graniczny, popatrzeć przez lornetkę i wziąć udział w zabawie

towane mieliśmy również ognisko, przy którym
przedszkolaki same piekły kiełbaski. To nie był koniec atrakcji. Pan J. Bielawski przygotował dzieciom
szereg konkurencji: kto dalej rzuci granatem
(ćwiczebnym), przeciąganie liny (konkurs drużynowy). Zabawie nie było końca.
Niestety, czas szybko mijał i musieliśmy wracać do przedszkola, gdzie z utęsknieniem na swoje
pociechy czekali rodzice.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej w Nowym Dworze za ciepłe przyjęcie, a szczególnie p. Januszowi Bielawskiemu.
Mamy nadzieję, że to nie był nasz ostatni wyjazd na tę
strażnicę.
Bożena Zaniewska
—————————————————————--

C I E KAWO S TK I

z życia naszego Przedszkola
„pociąg”. Następnie pojechaliśmy na Strażnicę w Nowym Dworze. Przyjęto nas bardzo miło i serdecznie.
Za to gorąco funkcjonariuszom dziękujemy. Pokazano
nam budynek Straży Granicznej, pomieszczenia, pojazdy, jakimi straż graniczna jeździ, akcesoria potrzebne im w pracy. Dzieci były zachwycone, a najbardziej tresurą psa, który nazywa się Denar. Przygo-

Wzorem lat ubiegłych, 26 maja, obchodziliśmy uroczyście święto rodziców - „Dzień Mamy i
Taty”. Każda z grup, zaproszonych gości witała w
swojej sali.
O godzinie 9.30 nasze 6-latki rozpoczęły swój
występ częścią artystyczną. Na program składały się
wiersze, inscenizacje i piosenki o tej tematyce. W dalszej części dzieci wręczyły rodzicom przygotowane
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upominki, zaprosiły do wspólnej zabawy oraz do konkursów. W konkursach brali udział tylko rodzice,
dzieci im dopingowały. Było bardzo wesoło i dużo
śmiechu, gdy np. rodzice w czasie tańca walczyli między sobą o krzesełko, tańczyli razem z dziećmi
„kaczuszki” czy też ścigali się, kto pierwszy nakręci
na patyk nitkę na końcu z lizakiem. W przerwach między konkursami rodzice częstowali się kawą, herbatą i
ciastem.
Mamy nadzieję, że rodzicom zabawa się

————————————————

W lipskiej podstawówce
Ostatnio wydarzyło się naprawdę wiele. Były
rozrywki dla starszych i młodszych. Bardzo spektakularną imprezą stały się obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Zgodnie z tradycją za przygotowanie tej
uroczystości były odpowiedzialne nauczycielki języków

miłość, wdzięczność za trud włożony w wychowanie.
Klasa IV b przygotowała montaż słowno – muzyczny.
Zaproszone mamy miały okazję obejrzeć swoje pociech
na scenie, a w czasie życzeń i wręczania kwiatów ponoć
łza wzruszenia zakręciła się w niejednym oku.
29 maja w naszej szkole odbył się II Turniej
Tańca Towarzyskiego o „Puchar Burmistrza Lipska”. W
turnieju uczestniczyli nasi uczniowie, którzy pod czujnym okiem pani Ewy Przekop, przygotowywali się do
prezentacji. Zdaniem niektórych widzów, efekty treningu
są bardzo widoczne. Przed zgromadzoną w sali gimnastycznej publicznością wystąpili też tancerze z innych
miast. Największy podziw wzbudziły chyba jednak popisy zawodników grup sportowych. Szczególnie panom
podobały się przepiękne, różnobarwne stroje tancerek,
panie natomiast podziwiały niezwykłe umiejętności rytmiczne tancerzy.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować
panu burmistrzowi Andrzejowi Lićwinko, który ufundował pamiątkowe puchary wszystkim uczestnikom turnieju.

A to się właśnie nosi w Europie
obcych – panie E. Bielawska i M. Danilczyk, a wspierała
je opiekunka szkolnego Klubu Europejskiego – pani B.
Tomaszewska. Obchody Dnia Języków Obcych miały
charakter szkolnego turnieju wiedzy o Europie. Należy w
tym miejscu podkreślić, iż konkurencje nie należały do
najłatwiejszych, zaś zawodnicy wykazali się ogromną
wiedzą. W czasie zmagań klasowych drużyn mogliśmy
obejrzeć plakaty przedstawiające stolice europejskie, był
to plastyczny akcent turnieju, który również podlegał
ocenie.
Przygotowano ciekawe konkurencje. Uczniowie musieli
wykazać się znajomością języków obcych, umiejętności
te sprawdzono w czasie tłumaczenia słówek. Pisali również dyktando w wybranym języku obcym, odpowiadali
na pytania związane z państwami czy też symbolami
związanymi z Unią Europejską. Z entuzjazmem powitano zespoły muzyczne, które pojawiły się na szkolnej
scenie. Mogliśmy zachwycać się śpiewem „Tatu” oraz
profesjonalizmem, zwłaszcza podczas popisów gitarowych, zespołu „The Beatles”. Muzycy przybyli w asyście dobrze wyszkolonej ochrony. Obejrzeliśmy także
tańce europejskie w wykonaniu przedstawicieli szkolnej
grupy tanecznej. Potem już tylko nagrodzono zwycięzców.
W maju poświęcamy też uwagę naszym mamom. W dniu ich święta dzieci starają się wyrazić swoją

Pan burmistrz wręcza puchary
Ogromne podziękowania należą się też rodzicom przygotowującym poczęstunek tancerzom, bo jak się okazuje,
na innych sponsorów szkoła nie może liczyć.
1 czerwca składamy życzenia dzieciom, przecież to ich święto. W szkole staramy się również, aby ten
szczególny dzień przebiegał w miarę atrakcyjnie. W tym
roku Dzień Dziecka połączono z Dniem Sportu Szkolnego. Uczniowie brali udział w różnych konkurencjach
sportowych, a w zmaganiach dodawali otuchy kibicujący
koledzy. Potem można było miło spędzić czas na zabawie w klasie lub też po prostu pójść na lody.
5 czerwca grupa taneczna wraz z opiekunami
wyjechała do Suwałk.
Nasi uczniowie wzięli udział w XII Ogólnopolskim Turnieju Tańca towarzyskiego „Nad Czarną Hańczą”. Tancerze z Lipska byli chyba najliczniejszą grupą. Ich występ miał charakter pokazowy. Po raz pierwszy jednak
zaprezentowali się wśród profesjonalistów rangi krajowej i naprawdę spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Umiejętności mistrzów być może staną się bodźcem do
dalszej pracy i ćwiczeń.
B. Mucha
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Ostatnie miesiące roku szkolnego - to bardzo
pracowity okres dla uczniów, to czas podsumowań i
sprawdzianów. Przekonali się o tym szczególnie trzecioklasiści, którzy w dniach 5 - 6 maja br. przystąpili do
egzaminów gimnazjalnych. Pierwszego dnia sprawdzali
swoje umiejętności i wiedzę - w części humanistycznej,
zaś drugiego - w części matematyczno - przyrodniczej.
Egzaminom towarzyszyła atmosfera skupienia, powagi
oraz nienaganna prezencja / uczniowie przybyli w pełnej gali /.
Mimo zbliżającego się końca roku szk., a tym
samym wzmożonej pracy, młodzież gimnazjum znajdowała czas na aktywne uczestnictwo w szkolnych wydarzeniach. Wszystkie klasy zaangażowały się w wiosenny konkurs zorganizowany przez nauczycieli biologii /
p. R. Wnukowską i p. E. Klepacką /z okazji Dnia Ziemi. Przygotowały plakaty o tematyce ekologicznej oraz
prace z wytworów ziemi. W dniu 22 kwietnia miała
miejsce w naszej szkole impreza ekologiczna, na której
wszystkie klasy zaprezentowały swoje prace i zadania.
Jak się okazało, młodzieży nie brakuje pomysłów. Wyróżniono klasy: I b, II a, II b, III a i III c. Cała impreza
przebiegała w atmosferze ogólnej wesołości, śmiechu i
zabawy.
Wspomniani nauczyciele biologii współpracują z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Renata Wnukowska
zorganizowała dla uczniów klas trzecich w dn.
12.05.04r. wędrówkę po Wyspie Jałowskiej / skraj Wysoczyzny Suchowolskiej /.Uczniowie mieli możliwość
odbycia pieszej wycieczki po jednym z nadbiebrzańskich szlaków wraz z przewodnikami - pracownikami
BPN. Celem wędrówki było poznanie fauny i flory nadbiebrzańskiej, a w szczególności podpatrywanie ptaków
żyjących nad brzegami rzeki.
W ramach kontynuacji współpracy z BPN młodzież
gimnazjum wzięła udział w X Konkursie Wiedzy o
BPN. Zwycięzcy szkolnego etapu / konkurs odbył się w
kwietniu / reprezentowali naszą szkołę dn.04.06.2004r.
w Osowcu - siedzibie parku. Były to uczennice: Dagmara Mazewska, Marta Bochonko i Aleksandra Drapczuk, pod opieką p. R. Wnukowskiej.
W maju miał miejsce kolejny już w gimnazjum
konkurs - tym razem - ortograficzny, pt. „Ortograficzna
corrida”. Celem konkursu jest kształtowanie u młodzieży prawidłowych nawyków ortograficznych, słowem—
”walka z bykami”. Ów konkurs był skierowany do
uczniów klas pierwszych i drugich, przebiegał w dwóch
etapach. Etap pierwszy - pisemny - odbył się 18.05.04r.
i polegał na napisaniu przez uczniów testu kompetencji
ortograficznych, jak i interpunkcyjnych oraz wyłonieniu
z każdej klasy trzech zwycięzców, jako reprezentantów
klasy w drugim etapie turnieju. Etap drugi - ustny - odbył się 25.05.04r., uczestnicy musieli wykazać się m.in.
umiejętnością korzystania ze słownika ortograficznego,
znajomością reguł ortograficznych i przysłów ludowych. Zwycięzcami tego etapu okazali się ucz.: Krzysztof Sierocki z kl.II c, Agnieszka Wasilewska z kl. I a i

Agnieszka Jonczys z II b. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody. W całym turnieju wyłoniono też zwycięską klasę, której wręczono puchar przechodni. Otrzymała go
klasa I c. Konkurs przeprowadziła nauczycielka języka
polskiego - p. E. Bienasz, z myślą o kontynuacji w następnych latach.
Dnia 29.05.04 r. miały miejsce III Biebrzańskie
Biegi Uliczne, które cieszą się dużą popularnością
wśród dzieci i młodzieży. Nad ich organizacją i przebiegiem czuwali nauczyciele wychowania fizycznego
Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Lipsku.
W miesiącu maju gościliśmy w gimnazjum
zasłużonego mieszkańca Lipska, społecznika – p. Mariana Jarmakowicza, który przybył na zaproszenie ucz.
klasy III c. Zorganizowali oni wraz z nauczycielką historii K. Żabicką spotkanie dla wszystkich uczniów klas
trzecich z Sybirakiem, którym również jest pan Jarmakowicz. Podzielił się on swoimi wspomnieniami z lat II
wojny światowej, a w szczególności przeżyciami z pobytu w Kazachstanie. Zachwycił uczniów swoimi opowieściami, humorem, żywą lekcją historii; wprawił we
wzruszenie. Za to wszystko raz jeszcze mu dziękujemy.
Pierwszego czerwca - jak wskazuje na to data,
swoje święto mieli najmłodsi. Z okazji Dnia Dziecka
MGOK zorganizował imprezę, przy współpracy z samorządami uczniowskimi gimnazjum i szkoły podstawowej. Nasi aktywni działacze z SU przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów oraz prowadzili loterię fantową i sprzedaż ciastek. Gratulujemy takiej postawy!
Z okazji zbliżających się wakacji i zakończenia
roku szkolnego Rada Pedagogiczna Gimnazjum życzy
wszystkim wychowankom pięknych świadectw i zdrowego, szczęśliwego wypoczynku. Tegorocznym absolwentom dziękujemy za wspólną pracę i życzymy pomyślnego startu w nowych środowiskach szkolnych!

rzecznik gimnazjum K. Żabicka
——————————————————————————

Odmieniajmy nazwiska!
Szerzy się dziwna moda nieodmieniania nazwisk. Nawet ci użytkownicy języka polskiego, którzy
jeszcze kilka lat temu próbowali nazwiska odmieniać,
teraz zaczynają to zaniedbywać.
Zjawisko jest na tyle niepokojące, że Rada Języka Polskiego przy PAN wydała specjalny komunikat, w którym apeluje „do przedstawicieli różnych urzędów, instytucji i do duchownych, aby w ustnych ogłoszeniach
nie zaniedbywali odmieniania nazwisk”.
Nazwiska polskie, a także obce, które można
podporządkować polskim wzorcom deklinacyjnym odmieniają się.
Na ogół nie popełnia się błędów w odmianie
nazwisk zakończonych na -ski, -cki, -dzki. Natomiast
nazwiska o innych końcówkach, często błędnie są używane wyłącznie w mianowniku liczby pojedynczej.
Jest to wyraźne zubożanie języka polskiego.
Oto kilka przykładów dla wyjaśnienia problemu, który naprawdę nie jest aż tak trudny, żeby go
omijać.
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Np. Nie ma (kogo?) pani: Makarewicz, Gładczuk, Orpik, Muchy, Szymczyk, Moniuszko, Kościuszko,
Lićwinko, Citko.
Nie ma (kogo?) pana: Makarewicza, Gładczuka, Orpika, Muchy, Szymczyka, Moniuszki, Kościuszki, Lićwinki, Citki.
Przyznano odznaczenie (komu?) pani: Makarewicz, Gładczuk, Orpik, Musze, Szymczyk, Moniuszko,
Kościuszko, Lićwinko, Citko.
Przyznano odznaczenie (komu?) panu: Makarewiczowi, Gładczukowi, Orpikowi, Musze, Szymczykowi, Moniuszce, Kościuszce, Lićwince, Citce.
Rozmawiałem (z kim?) z panem: Makarewiczem, Gładczukiem, Orpikiem, Muchą, Szymczykiem,
Moniuszką, Kościuszką, Lićwinką, Citką.
(Kto?) państwo: Makarewiczowie, Gładczukowie, Orpikowie, Muchowie, Szymczykowie, Moniuszkowie, Lićwinkowie, Citkowie.
Zapraszam (kogo?) państwa: Makarewiczów,
Gładczuków, Orpików, Muchów, Szymczyków, Moniuszków, Kościuszków, Lićwinków, Citków.
Dziękuję (komu?) państwu: Makarewiczom,
Gładczukom, Orpikom, Muchom, Szymczykom, Moniuszkom, Kościuszkom, Lićwinkom, Citkom.
Spotkałem się (z kim?) z państwem: Makarewiczami, Gładczukami, Orpikami, Muchami, Szymczykami, Moniuszkami, Kościuszkami, Lićwinkami,
Citkami.
Nazwiska zakończone na -o odmieniają się tak jak zakończone na -a. Nazwisko Szubzda odmienia się tak
jak gwiazda. Głuszek odmienia się tak jak ptaszek.
Odmieniają się również nazwiska: Linde, Kolbe, Bardini.
Zatem, odmieniajmy nazwiska!

Leonarda Żabicka
———————————————————

NAZARETANKI Z NOWOGRÓDKA
W LIPSKU
/Przedruk z „Przeglądu Powiatowego” nr 24/2004/

narodów”, przybyły zakonnice ze Zgromadzenia
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – z Nowogródka. Ich wizyta nie była przypadkowa, bowiem bł.
Siostra M. Sergia (Julia Rapiej), nazaretanka, która
poniosła męczeńską śmierć, wraz z innymi współsiostrami, dn. 1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku, była
parafianką lipską.
Korzystając z zaproszenia dziekana Ks. kan.
Jerzego Lubaka, proboszcza parafii, 30 maja Siostry
uczestniczyły we Mszach św. i opowiedziały o życiu,
pracy i okolicznościach śmierci bł. Męczenniczek z
Nowogródka, które Papież Jan Paweł II wyniósł na
ołtarze 5 marca 2000 r. w Rzymie.
Pamięć o ofierze, złożonej za bliźnich, w lipskiej parafii jest wciąż żywa. W sierpniu 2001 r. została zorganizowana pobeatyfikacyjna uroczystość
dziękczynna. W miejscowości Rogożyn Stary, gdzie
urodziła się i spędziła dzieciństwo Julia Rapiej, wmurowano pamiątkową tablicę. Teksty o życiu i śmierci
Jedenastu Nazaretanek były drukowane w piśmie parafialnym „Bazylianka”, biuletynie „Juvenes Christi” i
służą nagraniom audycji dla dzieci, na płytach CD,
przez Zespół Młodzi Chrystusa pod kierunkiem Ks.
Sławomira Budnego – dla potrzeb Radia Maryja, Radia Jasna Góra i katechezy szkolnej. Przed obrazem
bł. Siostry M. Sergii modlą się lipscy parafianie, wypraszając potrzebne łaski.
Leonarda Żabicka
—————————————————————

Sesja nagraniowa dzieci z Lipska
Przedruk z „Przeglądu Powiatowego” nr 20/2004
Dnia 6 maja zakończono nagrania cyklu audycji
słowno - muzycznych, dla dzieci, pt. „Modlitwa różańcowa w życiu młodych”.
Zespół „Młodzi Chrystusa” (dzieci i młodzież z
Lipska - 61 osób i z Mikołajek - 32 osoby) przygotował
20 audycji 12 - minutowych, poświęconych rozważaniom 20. tajemnic różańcowych. Materiały, opracowane
na płytach CD, w Darze Serca, przekazano katechetom

Wraz z gośćmi z Białorusi, którzy przyjechali
do Lipska, by uczestniczyć w „Dniach kultury dwóch

Ks. Sławomir Budny, opiekun Zespołu „Młodzi Chrystusa”

Procesja z obrazem bł. Siostry M. Sergii – w dniu dziękczynienia za dar beatyfikacji

oraz Radiu Maryja, Radiu Jasna Góra i Radiu Rodzina w
Kaliszu. Nagrania przygotowano w Studio Nagrań Programów Katolickich „Juvenes Christi”, pod kierunkiem
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Ks. Sławomira Budnego i przy współpracy Leonardy
Żabickiej i Stanisława Szypera.
Opracowane płytki stanowią pełne autorstwo
dzieci. Nagrania, rysunki, szata graficzna całkowicie są
efektem dziecięcej pracy. Teksty audycji służą również
komentarzom i rozmowom na antenie, prowadzonym z
dziećmi nie tylko z obszaru Polski, ale także z innych
krajów, gdzie dociera katolicki głos z Torunia. Umiejętności religijnej twórczości artystycznej były doskonalone na zajęciach warsztatowych, organizowanych w czasie wakacji i ferii.
Audycje są emitowane w Radio Maryja, cyklicznie, od września 2003 roku - co drugi piątek o
godz. 19.30 i powtarzane w sobotę o godz. 10.05. Teksty audycji ukazywały się w piśmie parafialnym
„Bazylianka” i biuletynie „Juvenes Christi”.

Zespół na zajęciach warsztatowych w Iwoniczu Zdroju

Leonarda Żabicka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
DZIAŁALNOŚCI
PARAFII W LIPSKU (1997-2003)
CZ. III

Przedruk z biuletynu informacyjnego
„ Juvenes Christi” Nr 22/2003.
Modlitwą rozpoczęliśmy rok 2000. Jednym z
elementów programu obchodów Wielkiego Jubileuszu
A.D.2000 była peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej do rodzin w lipskiej parafii. Wędrówkę tę Święty Wizerunek rozpoczął 2 lutego 2000
roku od wsi Rogożyn Stary, gdzie przyszła na świat
Julia Rapiej – błogosławiona siostra Sergia.
Na zakończenie Maryjnych odwiedzin każda
wieś, ulica, blok mieszkalny składały ofiarę na Msze
św. w intencjach o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, czasami na remont kościoła.
5 marca 2000 roku po raz pierwszy w Roku
Jubileuszowym, w Rzymie, Ojciec Święty beatyfikował 44 męczenników z całego świata. Wśród nich 11
sióstr nazaretanek – Męczenniczek z Nowogródka,
które ofiarowały siebie za bliźnich. Ofiara została
przyjęta. Rozstrzelano je 1 sierpnia 1943 roku. Niemcy cofnęli wyrok śmierci przeznaczony 120 aresztowanym mieszkańcom Nowogródka. Przestali też szukać ukrywającego się ks. A. Zienkiewicza.
Zrządzeniem Bożej Opatrzności, wśród błogosławionych sióstr nazaretanek, znalazła się była
mieszkanka ziemi lipskiej – Julia Rapiej – Siostra M.
Sergia, która urodziła się i wczesne dzieciństwo spędziła w Rogożynie Starym.
W Roku Jubileuszowym – roku Łaski i Miłosierdzia – biuletyn parafialny „Bazylianka” podjął
tematykę wyjaśniającą, iż jest to Rok odnowy, Rok
nawrócenia, Rok pojednania z Bogiem i ludźmi. Zostały omówione warunki podstawowe i dodatkowe dla
uzyskania odpustu w Roku Jubileuszowym.

Na zakończenie Roku Jubileuszowego, w
dniach 3-10.XII.2000 r. przeprowadzono Święte Misje
parafialne. Nauki głosił salezjanin o. Ireneusz Chmielewski. Na pamiątkę tych praktyk religijnych, przed
kościołem postawiono metalowy krzyż misyjny.
W październiku 2000 r. obowiązki zakrystianina przestał pełnić Tadeusz Wojtczak. Powierzono je
Stanisławowi Bogdanowi.
Dnia 2 sierpnia 2001 w Kościele Matki Boskiej Anielskiej w Lipsku odbyła się koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej – zwanej powszechnie Bazylianką.
Obraz, tradycji greckokatolickiej, pochodzi z
XV wieku. Został namalowany na deskach z drzewa
lipowego, przez nieznanego malarza, a w okolice Lipska przyniósł go z Wileńszczyzny kwestarz bazylianin. W tutejszym kościele przebywa od około 1920
roku. Tu jest otaczany szczególną czcią.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. wigilijną, której przewodniczył ks. bp Edward Samsel.
W uroczystości koronacyjnej udział wzięli:
abp Józef Michalin – metropolita przemyski i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej – bp Antoni Dydycz,
biskupi łomżyńscy: ordynariusz Stanisław Stefanek i
biskup pomocniczy Tadeusz Zawistowski, ordynariusz Diecezji Ełckiej – bp Edward Samsel, przedstawiciele powiatu augustowskiego na czele ze starostą
Czesławem Karpińskim, władze samorządowe oraz
księża, siostry zakonne i liczna rzesza wiernych. Przybyli również pielgrzymi z Białorusi (z parafii Teolin,
Hołynka, Perstuń).
Po Mszy św. o godz. 900 procesja z Obrazami:
Matki Bożej Bazylianki, błogosławionej Marianny
Biernackiej i błogosławionej Julii Rapiej przeszła na
plac parkowy, gdzie siostry nazaretanki z Warszawy
przedstawiły montaż słowno-muzyczny, w którym
zaprezentowały 11 Męczennic z Nowogródka, a
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wśród nich błogosławioną Julię Rapiej – Siostrę Marię
Sergię. Poświęcenia obrazu błogosławionej Julii Rapiej (namalowanego przez A. Taraszkiewicza) dokonał ks. bp Stanisław Stefanek.
Przed główną uroczystością, w kościele parafialnym ordynariusz ełcki, ks. bp Edward Samsel wygłosił wprowadzenie do liturgii, gdzie między innymi
wspomniał wszystkich duszpasterzy, którzy rozsławili
Matkę Bożą Bazyliankę i troszczyli się o rozwój Jej
kultu.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył abp Józef
Michalik, a homilię wygłosił bp Antoni Dydycz. Również metropolita przemyski abp Józef Michalik, przy
współudziale obecnych biskupów, dokonał aktu koronacji Obrazu – koronami papieskimi. Ks. kan. Jerzy

O UŚMIECH DZIECKA
Tegoroczną imprezę dla najmłodszych MiejskoGminny Ośrodek Kultury zorganizował wspólnie z realizatorami projektu „Wyspa na mokradłach”. Impreza odbyła się w niedzielę, 13 czerwca o godz. 13.00 na placu
przy MGOK-u. Jak zwykle, w trakcie tego spotkania,
zorganizowaliśmy wiele zabaw, konkursów i prezentacji
artystycznych.
W związku z tym, iż tego dnia w naszej parafii odbywał
się odpust, Szkolne Koło „Teatralka” pod kierunkiem
pani Bożeny Mucha przygotowało inscenizację zatytułowaną „Aniołek w klatce”, którą to właśnie rozpoczęliśmy całą imprezę. Sztuka składała się z trzech aktów,
dlatego też, w przerwach miedzy nimi, swoje popisy
śpiewu dała „Mała” i „Duża” Schola z Lipska, prowadzona przez panie: Agnieszkę Kobeldzis i Barbarę Aleksiejczyk.
Wielką niespodzianką dla maluchów okazała się
przygotowana przez realizatorów projektu „Wyprawa w
krainę bajek”, w trakcie której odbyło się czytanie fragmentów bajek oraz konkursy dla dzieci i rodziców. Cała
zabawa polegała na podróżowaniu „pociągiem” po różnych bajkach. „Wyprawę” prowadziła wróżka ( w tej roli
Kasia Chomiczewska) oraz jej pomocnice: Magda Kalisz, Monika Łępicka, Natalia Radziwonowicz i Ania
Gongała.
Pierwszą bajką, do której dotarł utworzony przez dzieci
pociąg, był „Kopciuszek”. Po przeczytaniu jej fragmentu
okazało się, iż maluchy nie miały żadnego problemu z
odgadnięciem, o jaką bajkę chodzi. Zatem mogliśmy
przejść do konkursu. Prowadzące wybrały ośmioro dzieci, po czym podzieliły je na cztery grupy. Zadaniem każdej z grup było wybranie 10 ziaren grochu z pełnej miski
piasku. Drużyna, która najszybciej wybrała groch, oczywiście, zwyciężyła. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali
nagrodzeni cukierkami, jak również gromkimi brawami
publiczności.
Po zakończeniu pierwszego konkursu zgromadzone dzieci utworzyły pociąg i wyruszyły do kolejnej bajki. Tym
razem, wróżka Kasia doprowadziła pociąg do
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Lubak, któremu powierzono obowiązki kustosza
Sanktuarium – złożył przyrzeczenie.
Przygotowaniem tej historycznej uroczystości
kierował proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Lubak, przy
bardzo aktywnej współpracy wikariusza ks. Sławomira Budnego i wielkim zaangażowaniu licznej grupy
parafian.
Mieszkańcy Rogożyna Starego – dla złożenia
hołdu bł. S. Sergii, Julii Rapiej – ufundowali pamiątkową tablicę z napisem: „Błogosławiona Julio Rapiej,
wspieraj nas”. W podpisie: Mieszkańcy wsi Starego
Rogożyna. Tablicę umieścili na kamiennym krzyżu z
1906 r., ustawionym na początku wsi.
Leonarda Żabicka
(Ciąg dalszy w następnym numerze.)

„Szewczyka Dratewki”. Maluchy pilnie wysłuchały fragmentu bajki i z niecierpliwością czekały na kolejny konkurs. Do konkursu zaprosiliśmy również rodziców. Dlatego prowadzące wolontariuszki wybrały czworo rodziców ze swoimi pociechami. Zadaniem ich było jak najdłuższe „beczenie” na jednym oddechu, dziecko zaś,
przebrane w strój owieczki, musiało w tym czasie jak
najwięcej razy obiec „beczącego” rodzica. Śmiechu było, co nie miara. Rodzice mogli się wykazać zdrowymi
płucami. Absolutnym zwycięzcą został tatuś, który tak
długo „beczał”, że dziecko spokojnie obiegło go aż 14
razy! Gratulujemy tak silnych i zdrowych płuc! Oczywiście, wszyscy uczestnicy tego konkursu zostali nagrodzeni smakołykami w postaci batoników.
„Jaś i Małgosia”- to następna bajka, do której dotarł cza-
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rodziejski pociąg. Już po pierwszych przeczytanych wersach wszyscy doskonale wiedzieli, o jaką bajkę chodzi.
Wielką też radość sprawił dzieciakom lot na miotle, czyli
kolejny konkurs do przedstawionej bajki. Dwie drużyny
ścigały się miedzy sobą „latajac na miotle” po wyznaczonym odcinku drogi. Wygrała ta drużyna, która szybciej „przeleciała” wyznaczony odcinek. Pozostali uczestnicy imprezy dzielnie dopingowali zawodników, zaś
wygranych nagrodzili brawami.
I znów nadszedł czas, kiedy to wszyscy wyruszyli pociągiem w celu poszukiwania nowej bajki. Urocze czarodziejki, tym razem, zabrały najmłodszych uczestników
do krainy krasnoludków, czyli „Królewny Śnieżki”. Po
przeczytaniu fragmentu bajki, przyszedł czas na kolejny
konkurs. I znowu, nie zabrakło chętnych do wzięcia w
nim udziału. Prowadzące wybrały dzieci na scenę i podzieliły na dwie drużyny- w każdej po czterech krasnoludków, po czym wręczyły im koszyczki z diamentami
(pysznymi lizakami). Do koszyczków dowiązany był
sznurek z gałązką, a całe zadanie polegało na jak najszybszym zwinięciu sznurka i dostaniu się do koszyczka
z diamentami. Dodatkowo, dla rozróżnienia obydwu
grup, prowadzące wręczyły ich członkom czerwone i
zielone czapeczki. Jak się okazało, drużyna z zielonymi
czapeczkami była znacznie sprytniejsza i szybciej dotarła do swoich koszyczków - tym samym zdobyła ukryte w
nich diamenty.

Ostatnią bajką, przygotowaną przez realizatorki projektu,
była „Śpiąca królewna”. Dzieci z ciekawością wysłuchały jej fragmentu, bez problemu odgadły, o jaką bajkę
chodzi i z niecierpliwością czekały na ostatni już konkurs. Jednak tym razem do konkursu zostały zaproszone
tylko dziewczynki, bowiem Wróżka Kasia wyczarowała
Królewicza, który spośród wszystkich znajdujących się
na placu dziewczynek, wybrał pięć Księżniczek, następnie z każdą z nich zatańczył i wybrał tę swoją jedyną –
Królewnę. Wszyscy mogliśmy podziwiać pełne gracji i
wdzięku tańce, prowadzone przez Królewicza i trochę
onieśmielone, ale jakże piękne Księżniczki. Na zakończenie tego konkursu, oprócz otrzymanych nagród, Królewicz mógł jeszcze raz zatańczyć ze swoja wybrankąukochaną Królewną.
Realizatorzy „Wyspy na mokradłach” przygotowali również na te okazję loterię fantową i kawiarenkę z
ciastem i napojami, której dochód zasili konto finansujące letni wypoczynek dzieci z naszej gminy.
Całość imprezy zakończyły prezentacje taneczne
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipsku, pod kierunkiem
pani Ewy Przekop.
Zatem, żegnamy się z wami na wesoło, do zobaczenia za
rok, bądźcie zawsze uśmiechnięci!
Wioletta Orpik

MAJOWY MARATON KSIĄŻKOWY

już znana w środowisku, akcja „Czytamy dzieciom”.
Publiczność i tym razem nie zawiodła, sala była wypełniona po brzegi.
Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Straży
Granicznej, którzy przeczytali baśń Hansa Christiana
Andersena „ Brzydkie kaczątko”. Atrakcją i niespodzianą na tym spotkaniu był Faust, pies przeszkolony do
tropienia przestępców. W tym dniu zorganizowano też
loterię książkową. Na zakończenie imprezy przedstawiono wyniki konkursu recytatorskiego, w którym wyłoniono zwycięzcę oraz przyznano dwa drugie i dwa

Jednym z przedsięwzięć projektu „ Wyspa na
mokradłach” były majowe spotkania z książką, obejmujące wszystkie grupy wiekowe. Podstawowym celem
tych działań jest zainteresowanie i zapoznanie z twórczością wybranych poetów oraz ukazanie atrakcyjnych
form, spędzania wolnego czasu, związanych z książką i
czytaniem.

Klasy I-III uczestniczyły w następujących spotkaniach. 13.05.2004 r. odbyły się szkolne eliminacje
konkursu recytatorskiego „Brzechwa znany i lubiany”.
Na tym etapie wzięło udział 30 uczniów, z czego 18
zakwalifikowało się na konkurs gminny pod tym samym
tytułem. Mali artyści zachwycili wszystkich swoimi
umiejętnościami aktorskimi. Wspomniany konkurs był
zorganizowany we współpracy z MGOK-iem w Lipsku,
zwłaszcza, iż w tym dniu imprezą główną była, dobrze
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trzecie miejsca. Odbyło się też losowanie nagród specjalnych – książek, których posiadaczem mógł zostać
każdy, kto nabył los, bo wszystkie wykupione fanty brały udział w losowaniu. Powyższe atrakcje odbywały się
w MGOK w Lipsku dn. 16.05.2004r.
Kolejną grupą wiekową, którą chcieliśmy zainteresować książką była młodzież i ludzie dorośli. Dla
nich ogłoszono konkurs na najciekawszą recenzję dowolnie przeczytanej książki. Zostały nagrodzone dwie
recenzje. Gratulujemy.
Dla starszych uczniów szkoły podstawowej
ogłoszono I Gminny Konkurs Recytatorski, pod hasłem:
„Niektórzy lubią poezję”. W tym roku temat objął twórczość polskich Noblistów. Najchętniej były recytowane
wiersze Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.
Konkurs odbył się 20.05.2004 r. w MGOK-u. Wzięło w
nim udział 23 uczniów z terenu całej gminy. Nagrodzono 6 uczestników, w tym trzech pierwszymi miejscami,
jednego drugim oraz dwóch trzecim.
W tym samym czasie w Szkole Podstawowej w Lipsku
odbył się turniej klas I-III „Czy znasz wiersze Jana
Brzechwy?”. Głównym celem tego spotkania było wykorzystanie poznanej wiedzy z treści wierszy oraz
wspólna zabawa. Najciekawszą częścią tej imprezy była
prezentacja przebrań wybranych postaci z wierszy poety.
Cała majowa akcja mogła się odbyć dzięki: nauczycielom, wychowawcom klas, dyrekcji szkół, pracownikom MGOK, Samorządom Uczniowskim szkół
podstawowych i Gimnazjum w Lipsku wraz z opiekunami, wolontariuszom, a także rodzicom.
Za wszelkie wsparcie, zrozumienie i pomoc serdecznie
dziękujemy. Szczególne wyrazy podziękowań kierujemy pod adresem wydawnictw W.A.P. i Verbinum, które
bezinteresownie przekazały książki na nagrody we
wszystkich konkursach.
Majowy Maraton Książkowy spotkał się z dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym i cieszył
się powodzeniem wśród dzieci i młodzieży.
„Pierwsze koty za płoty”, tak można by rzec na
temat przedstawionych działań, ujętych w projekcie
„Wyspa na mokradłach”. Pomysł wydaje się trafny, a
więc oby tak dalej.
Teresa Sapieha i Krystyna Bochenek.
——————————————————-—-

WAKACJE W UNII
W poprzednim numerze „Echa Lipska” informowaliśmy o otrzymanej dotacji na realizację projektu
„Wyspa na Mokradłach”. Dziś, piszemy szerzej o samym projekcie i grupie osób, która go realizuje.
Projekt „Wyspa na Mokradłach” jest realizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach
Programu „Młodzież”. Program ten jest skierowany do
młodych ludzi w wieku 15-25 lat, wspiera finansowo i
merytorycznie ciekawe i oryginalne inicjatywy młodzieżowe. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca również do podejmowania działań na rzecz społeczności
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lokalnej, jak też promuje indywidualny rozwój młodych ludzi.
I właśnie w ramach tego programu otrzymaliśmy 6000 Euro na realizację naszego pomysłu.
Nasz pomysł to zorganizowanie szeregu imprez kulturalno-edukacyjnych na przestrzeni trzech
miesięcy, tj. 01.05 -01.08. 2004 r. Imprezy te organizujemy angażując różne lokalne instytucje, m.in. MGOK,
Bibliotekę Publiczną, Szkołę Podstawową, Gimnazjum,
Straż Graniczną, Zespół Regionalny „Lipsk”.
W ramach tej inicjatywy już zorganizowaliśmy:
 Majowy maraton książkowy, którego celem była
popularyzacja książek wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych. W tej akcji, zorganizowanej wspólnie ze
szkołami oraz z bibliotekami, wzięła udział duża
grupa dzieci i młodzieży. Wśród dorosłych – niestety - tylko dwie osoby zainteresowały się naszym
konkursem. Mamy nadzieję, że w przyszłości takich
osób będzie więcej, bo przykład starszych jest tu
niezbędny.
 Zabawę w podchody na terenie Lipska w celu
ugruntowania przez dzieci wiedzy o historii miasta i
jego ciekawych miejscach. Podchody były zorganizowane wspólnie z drużyną harcerską.
 Festyn z okazji „Dnia Dziecka” - w tym dniu obok
różnych zabaw i występów, w naszej przychodni
przyjmowała pacjentów doc. dr hab. Elżbieta Maciorkowska - specjalista pediatra. Pani doktor przyjęła 30 –cioro dzieci, ale chętnych było wiele więcej. To wskazuje jak bardzo potrzebne są takie wizyty. Tego dnia, mimo niedzieli, pomagały nasze
pielęgniarki pani Grażyna Rodzik oraz pani Krystyna Krysiuk, którym bardzo dziękujemy. Dziękujemy
również Urzędowi Miejskiemu za pomoc w zorganizowaniu tej akcji.
 Pieszy Rajd Biebrzański, którego trasa prowadziła
poprzez Lipsk, Rogożyn Stary, Rogożyn Nowy,
Rogożynek, Lipsk. Celem tego rajdu było pokazanie
dzieciom, że nie zawsze trzeba jechać daleko, żeby
zobaczyć urokliwe zakątki. Okazało się, że wśród
uczestników niewielu oglądało wcześniej krajobraz
i panoramę Lipska, z góry położonej pod Kurianką.
W przygotowaniu jest ostatnia tego typu impreza –
„Noc Świętojańska”, która odbędzie się 3 lipca z udziałem Zespołu Regionalnego „Lipsk” oraz orkiestry dętej, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lipska i całej gminy. Będą ogniska, tańce,
śpiewy, tradycyjne puszczanie wianków na Biebrzy i
szukanie kwiatu paproci.
Dzieci i młodzież, biorący udział w tych imprezach, poznają walory swojego środowiska oraz swojej
kultury. Mamy nadzieję, że będą w pełni świadomi ich
wartości, a także przygotują się do udziału w głównej
akcji, jaką będzie wakacyjna wymiana naszych dzieci z
dziećmi z Warszawy. Jest to główny i zarazem najtrudniejszy punkt naszego projektu. Grupa dzieci z Lipska,
Rygałówki i Bartnik pojedzie na dwutygodniowy pobyt
do Warszawy.
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Do Lipska, natomiast, przyjadą dzieci wraz z wolontariuszami z grupy pod nazwą „Wyspa” - stąd tytuł naszego projektu. „Wyspa” to młodzi ludzie – studenci i
licealiści, którzy organizują dzieciom nie tylko zajęcia
w ciągu roku, ale także wyjazdy wakacyjne. Działają
przy duszpasterstwie dominikańskim na Służewie.
Współpracę z nimi nawiązaliśmy dzięki Marcinowi
Lićwince, który zetknął się z nimi podczas studiów w
Warszawie.
Programy pobytu dzieci opracowaliśmy wspólnie z „Wyspą”. Są one tak pomyślane, aby dzieci, niejako z dwóch „światów”, poznały i oswoiły owe światy. Dlatego też nasze dzieci zobaczą Warszawę na przestrzeni wieków, czyli zwiedzą zabytki, poznają główne
wydarzenia historyczne związane ze stolicą, aż po
współczesność – czyli to, co współczesna stolica europejskiego kraju proponuje współczesnemu człowiekowi. W planach są m.in.: przejażdżka metrem, wypoczynek w Aqua Parku, wizyta w sejmie, rejs statkiem po
Wiśle, zwiedzanie Łazienek, odwiedziny w TVN, wycieczka ciuchcią do Kampinosu, wyprawa do zoo, spotkanie z aktorem w jednym z warszawskich teatrów,
występy mima oraz warsztaty ręcznego czerpania papieru.
Dzieci z Warszawy, natomiast, będą poznawały uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz nasze
tradycje, kulturę i sztukę ludową, poprzez uczestnictwo
w spotkaniach z twórcami ludowymi oraz branie udziału w warsztatach folklorystycznych. W wymianie będzie uczestniczyło łącznie ponad 80 dzieci i młodzieży.
Aby umożliwić dzieciom bezpośrednie poznanie się i
nawiązanie kontaktów, druga grupa dzieci z Lipska, ok.
40 osobowa, będzie uczestniczyć w zajęciach razem z
dziećmi z Warszawy. Program pobytu w Lipsku wygląda następująco: zwiedzanie Twierdzy Osowiec, wyprawa na biebrzańskie bagna, warsztaty pisankarskie,
spływ kajakami po Biebrzy, zajęcia z udziałem Straży
Granicznej, rajd pieszy i inne zajęcia, pozwalające poznać historię i tradycje naszych okolic.
A teraz o ludziach, którzy ten projekt stworzyli
i go realizują. Grupę Inicjatywną, która powstała w
związku z projektem, tworzą młodzi ludzie - gimnazjaliści, licealiści oraz absolwenci wyższych uczelni, którzy po studiach wrócili do Lipska.
Skład jest następujący:
 Wioletta Orpik – koordynator projektu
 Joanna Marcinkowska
 Sylwia Dajnowicz
 Ewa Gongała
 Agnieszka Rokita
 Marcin Lićwinko
 Anna Tarasewicz
 Magda Piwnicka
 Magdalena Wierzbołowicz
 Justyna Bagieńska
 Anna Gongała
 Katarzyna Kowalczuk
Ponieważ Grupa Inicjatywna jest grupą niefor-

malną, a większość jest członkami TPL, Zarząd TPL-u
wyraził zgodę, aby projekt został złożony poprzez Towarzystwo. Dziękujemy całemu Zarządowi za zaufanie
i poparcie dla naszego działania.
Projekt wspiera i pomaga realizować grupa
nauczycieli, tym samym zapewniając dzieciom profesjonalną opiekę. Większość z nich pracuje od początku,
niektórzy włączą się w czasie wakacji. W skład tej grupy wchodzą:
 Agnieszka Kobeldzis
 Ewa Renkowska
 Krystyna Bochenek
 Małgorzata Bielecka
 Grażyna Bondzińska
 Bożena Mucha
 Teresa Sapieha
 Anna Panasewicz
 Beata Tomaszewska
 Beata i Zbigniew Krzywiccy
Doradcą projektu jest Teresa Lićwinko, która
również czuwa nad budżetem i prawidłowym jego rozliczeniem, ponieważ finansowe rozliczenie tego projektu jest dla młodych ludzi dość trudne.
Realizując ten projekt chcielibyśmy zintegrować środowisko młodzieżowe naszej miejscowości.
Pragniemy promować aktywne postawy, pokazać, że
rzeczywistość, w której żyjemy w dużej mierze zależy
od nas samych. I tu, w małym miasteczku, można realizować ciekawe pomysły. Dlatego też zapisując dzieci
do udziału w naszej akcji kierowaliśmy się głównie ich
zaangażowaniem. Dzieci niejako zapracowały na swój
udział, angażując się wcześniej w akcje charytatywne,
prace samorządu, pracę w PCK, bo takie właśnie postawy chcemy promować.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy i odbiorcy projektu zdobędą doświadczenia, które sprawią,
że wzrośnie ich poczucie własnej wartości i wiara we
własne możliwości. Swoją postawą zachęcą innych do
działania i – miejmy nadzieję - wyłoni się grupa młodzieży, która obserwując pracę wolontariuszy z
„Wyspy”, wzorując się na nich i z ich pomocą, zorganizuje u nas taką grupę, którą proponujemy nazwać
„Półwysep”. Będą pracować z dziećmi w ciągu roku i
występować z inicjatywą organizacji wakacji w latach
następnych. Mamy nadzieję, że podobna wymiana będzie kontynuowana, ponieważ baza noclegowa, zorganizowana na potrzeby tego projektu, zostanie i będzie
mogła służyć dalej, a kolejnym krokiem będzie - być
może - wymiana międzynarodowa.

Organizatorzy
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Podlaskie gminy wiejskie
w Białymstoku
Z inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego, 23 maja br. w Białymstoku, odbyła się po
raz pierwszy impreza o charakterze festynowowystawowym pn. „Podlaskie gminy wiejskie w Białymstoku”. Impreza miała na celu pokazanie zróżnicowanego charakteru naszego regionu, tak w dziedzinie kultury,
rzemiosła, kuchni, jak i miejscowych produktów, osiągnięć infrastrukturalnych, ofert turystycznych. Wystawy
poszczególnych gmin, które tego dnia pojawiły się na
placu przed Teatrem im. Aleksandra Węgierki, były bardzo zróżnicowane i bardzo interesujące. Pod namiotami
lub w zaimprowizowanych „chatach wiejskich” można
było nie tylko zapoznać się z wydawnictwami turystycznymi, produktami lokalnymi wytwórców i producentów
poszczególnych gmin, ale również spróbować produktów
kuchni regionalnej. Przy stoiskach, gdzie częstowano
darmowym jadłem, zbierały się największe grupy zwiedzających. Oferta kulinarna była bardzo bogata i atrakcyjna. Suchowola częstowała daniami kuchni tatarskiej,
Sokółka jogurtami i serami spółdzielni mleczarskiej,
Janów serwował swojskie sery podpuszczkowe, można
było też spróbować wyrobów cukierniczych i piekarniczych. Gmina Turośń Kościelna zaprezentowała konie ze
swojej stadniny. Można było skorzystać z jazdy konnej i
przejechać się bryczką. Naszą gminę reprezentowali
twórcy ludowi, firmy - „Telza”, „ATC – Plastik, „Jan –
Met.” oraz Zespół Regionalny „Lipsk”. Na stoisku prezentowaliśmy to, w czym nasza gmina jest najlepsza,
czyli wyroby twórczości ludowej, wydawnictwa reklamowe, zapalarki, okna a także maszyny produkowane
przez firmę „Jan.-Met.”. Wystawie towarzyszyły również prezentacje artystyczne poszczególnych gmin. Można było posłuchać utworów w wykonaniu chórów, zespołów muzycznych i folklorystycznych, orkiestr, a także popatrzeć na tańczące pary i grupy taneczne. Ogólnie
impreza wypadła bardzo atrakcyjnie i aż dziw, że przy
początkowo sprzyjającej pogodzie, tak niewielu Białostoczan skorzystało z tej oferty miłego spędzenia czasu
wolnego.
(tara)
—————————————————————–——————————————————————————————————————--

Wieści
z Regionalnego Zespołu „Lipsk”
Dnia 7 maja br. Zespół Regionalny „Lipsk” miał
okazję gościć w studiu nagrań pr. 3. Polskiego Radia w
Warszawie. Zespół został zaproszony przez znaną, nie
tylko w kraju, ale także za granicą (ostatni koncert 18 VI
na prestiżowym Festiwalu Sztuki i Idei na Uniwersytecie
Yale w USA)- „Kapelę ze wsi Warszawa”, którą mogliśmy usłyszeć podczas ubiegłorocznych obchodów Dni
Lipska.
Celem naszej wizyty było wspólne nagranie dwóch utworów, mających znaleźć się na nowo wydanej płycie
„Kapeli” w lipcu br.
Mając już wcześniejsze doświadczenie, po nagraniu w
listopadzie 2002 r. własnych- 25 regionalnych pieśni, jak
również po wcześniejszych przygotowaniach, ćwiczeniach, wielu ustaleniach i poprawkach wyjechaliśmy do
stolicy.
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W progach Polskiego Radia przywitał nas Maciek - jeden
z członków „Kapeli” i zaprosił do bufetu na obiad. Po
posiłku i odpoczynku po podróży, pełni sił udaliśmy się
do studia nagrań.
Najpierw zrobiliśmy muzyczną rozgrzewkę, po czym
przeszliśmy do nagrań.
Muzyka do utworów była nagrana już wcześniej, dlatego
też wręczono wszystkim członkom naszego zespołu słuchawki z nagraną linią melodyczną. Z jednej strony było
to dla nas dużym ułatwieniem, gdyż śpiewanie do nagranej muzyki było o wiele lżejsze, niż śpiewanie a`capella i
to w dodatku pełnym głosem. Z drugiej jednak strony,
będąc w słuchawkach, nie słyszeliśmy siebie nawzajem,
dlatego też, nie obeszło się bez wielokrotnego powtarzania, poprawek i dogrywek. Jednak biorąc pod uwagę fakt,
iż wcześniej ćwiczyliśmy a`capella, nie słysząc linii melodycznej, można powiedzieć, że poszło nam całkiem
nieźle. Poza tym „Kapela ze wsi Warszawa” była wprost
zachwycona śpiewem naszych pań i poprosiła o nagranie
dodatkowej pieśni z naszego repertuaru.
Po 3 godzinach pracy w studiu, mogliśmy usłyszeć zarejestrowane wstawki do utworów, wykonane przez nasz

zespół. I, jak wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, było to o
wiele prostsze nagranie, niż 2 lata wcześniej, gdzie przez
6 godz. w ciągu dwóch dni musieliśmy nagrać, swoim
tradycyjnym śpiewem, kilkanaście utworów.
Na zakończenie naszej wizyty zorganizowaliśmy wspólny poczęstunek, zarówno dla obu zespołów, jak i wszystkich operatorów biorących udział w nagraniach, po czym
szczęśliwi i wzbogaceni nowymi doświadczeniami wróciliśmy do domu. A naszymi kolejnymi spotkaniami z
„Kapelą” będą listopadowe koncerty promujące płytę.
Dwa dni później - 9 maja, nasz zespół, został zaproszony
na Piknik Europejski zorganizowany tym razem w Żarnowie. Pomimo niesprzyjającej aury sala koncertowa GOK
pękała w szwach. Na scenie występowały zarówno zespoły dziecięce, młodzieżowe, jak również ludowe zespoły seniorów z Ziemi Augustowskiej. Nie zabrakło też
poezji, którą przedstawiła poetka – Józefa Drozdowska.
Nasz zespół zaprezentował 4 pieśni regionalne, śpiewane
a`capella oraz 4 z akompaniamentem akordeonu i skrzypiec - którymi to rozbawił siedzącą na sali publiczność.
Podczas festynu odbyły się również liczne konkursy,
obejmujące wiedzę o Unii Europejskiej.
Swój dorobek prezentowali również miejscowi twórcy
ludowi. Mogliśmy, zatem, podziwiać wydziergane serwetki, piękne obrazy oraz przepyszne wypieki.
Nie zabrakło też unijnych gadżetów w postaci chorągiewek, baloników i czapeczek z unijnym logo, w które się
oczywiście zaopatrzyliśmy.
Mimo iż piknik nie odbył się na świeżym powietrzu, atmosfera na sali była bardzo gorąca i życzliwa.
Wioletta Orpik
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W DWUMECZU LEPSZA WSZiF

Rada Miejska w Lipsku

Dwumecz o Puchar Polski na szczeblu woj. podlaskiego zakończył się spodziewanym zwycięstwem WSZiF
B-stok nad LKS Lipsk. Dnia 17.05.2004 r. WSZiF pokonało „Biebrzę” na własnym boisku 3:0 w setach 25:19, 25:22,
25:13. Ten trzeci set zadecydował o końcowym zwycięstwie białostoczan i postawił zawodnikom Lipska poprzeczkę bardzo wysoko w meczu rewanżowym.
Dnia 22.05.04 r. rozpoczął się mecz LKS z WSZiF od wygranej w dwóch setach 25:23 i 25:14 dla LKS. Emocje sięgneły zenitu, gdyż powstała szansa wygranej i odrobienia
strat z B-stoku. Wiadomo było, że seta trzeba było wygrać
do 17. Nastąpiła pełna mobilizacja w zespole gości i do
stanu 20:16 to Lipsk był zwycięzcą. Kilka prostych błędów
i dobra gra przeciwników „dobiły” piłkarzy z Lipska, którzy oddali seta bez dalszej walki w stosunku 25:22. Sprawdziło się stare porzekadło, że na sukces trzeba zapracować,
a tego niestety u młodych zawodników Lipska zabrakło, co
było główną przyczyną porażki 3:2. W Lipsku sędziowali:
Klimaszewski Marek, Karczewski Krzysztof, Pani Danielewicz Hanna. Zespoły wystąpiły w następujących składach:
WSZiF – Niemotko, Bogdan, Łoścień, Lacek, Jurski, Żukowski, Wysocki, Supronik, Bogniuk, Piekutowski;
LKS Lipsk – Grabowski, Kosakowski, Wasilewski, Biehunik, Krysiuk, Mazur, Sutuła, Sztukowski, Biedź, Bugieda,
Dadura.
Najlepszym zawodnikiem był Łukasz Sztukowski. Dobrze
grali: Bugieda, Biehunik, Kosakowski, Wasilewski.

w dniu 27 kwietnia 2004 r. podjęła następujące uchwały:

Jan Zakarzecki

OGŁOSZENIE
Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszone zostały do publicznego wglądu wykazy
nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego, nieograniczonego,
stanowiących własność Gminy Lipsk, wg. poniższego wyszczególnienia:
 lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 67,9
m2, przynależne piwnice o pow. użytkowej
11,7 m2 oraz udział do 1228/10 000 części
wspólnych budynku i działki nr 671/2 o pow.
1292 m2, na której budynek jest posadowiony, położony w Lipsku, przy ul. Rynek 7A,
 niezabudowana działka, położona w Lipsku,
przy ul. 400-Lecia, oznaczona nr geod. 465 o
pow. 0,2901 ha.
Szczegóły związane z przetargiem można wyjaśniać w pok nr 2 tut. Urzędu lub telefonicznie pod
nr telefonu (0-87) 64 22 703.

Uchwała nr XIII/99/04 w sprawie uchwalenia statutu gminy.
Uchwała nr XIII/98/04 w sprawie uchwalenia statutu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.
Uchwała nr XIII/101/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zryczałtowanej diety i podróży służbowych przewodniczącego rady miejskiej.
Uchwała nr XIII/100/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
oraz zasad ich wypłacania dla radnych.
Uchwała nr XIII/102/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów
podróży służbowej dla sołtysów.
Uchwała nr XIII/94/04 w sprawie dokonania zamiany
działek, położonych w obrębie wsi Dulkowszczyzna.
Uchwała nr XIII/91/04 w sprawie zaciągnięcia kredytów
bankowych na budowę wodociągów.
Uchwała nr XIII/92/04 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pustej i Zakościelnej w Lipsku.
Uchwała nr XIII/93/04 w sprawie przekazania na rzecz
Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Augustowskiego nieruchomości oznacz. Nr geodezyjnym 281/24,
położonej w obrębie miasta Lipsk, stanowiącej własność
Gminy Lipsk z przeznaczeniem pod budowę kompleksu
Strażnicy SG.
Uchwała nr XIII/97/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych.
Ustalono, na terenie Gminy Lipsk następujące obwody oddziałów przedszkolnych:obwód oddziału przedszkolnego w
Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku – Samorządowe
Przedszkole w Lipsku, ul. Miejska 4, obwód oddziału
przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku
- Szkoła Podstawowa w Lipsku Filia w Krasnem, obwód
oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych
w Lipsku - Szkoła Podstawowa w Lipsku Filia w Kuriance,
obwód oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Bartnikach, obwód oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rygałówce.
Uchwała nr XIII/89/04 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Lipska.
Uchwała nr XIII/95/04 w sprawie zaopiniowania wniosku
o uznanie lasów za ochronne.
Uchwała nr XIII/96/04 w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół Samorządowych w Lipsku.
Z dniem 1 września 2004 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, tworzy się zespół szkół o
nazwie: Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku.
Nauczyciele oraz pracownicy obsługi Samorządowego
Przedszkola w Lipsku, Szkoły Podstawowej w Lipsku wraz
z Filiami w Krasnem i Kuriance i Gimnazjum w Lipsku z
dniem 1 września 2004 r. stają się pracownikami Zespołu.
Uchwała nr XIII/103/04 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.
Uchwała nr XIII/88/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.
Uchwała nr XIII/90/04 w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2004 r.
Szczegółowe informacje na temat podjętych
uchwał można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipsku.
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