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Druga edycja dobiega końca.
Wraz z końcem marca, końca dobiega równieŜ II edycja
programu „Świetlica – moje miejsce” z Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy, w ramach którego została utworzona świetlica „Świetlik” w Lipsku. Z dofinansowania
w I edycji Towarzystwo Przyjaciół Lipska przystosowało pomieszczenie i wyposaŜyło świetlicę w niezbędne
sprzęty, gry świetlicowe, ksiąŜki oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W drugiej edycji TPL
otrzymało 7 000 dofinansowania z PFDiM, z których to

pieniędzy zakupiono m. in.: kuchenkę gazową do prowadzenia zajęć kulinarnych, keyboard na zajęcia muzyczne dla grupy Septyma, akwarium z rybkami na zajęcia przyrodnicze, oraz inne materiały do prowadzenia
zajęć. W czasie od lipca do marca w naszej świetlicy
kaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie, a mianowicie prowadzone były zajęcia: muzyczne (w soboty) prowadzone
przez panią Barbarę Filipczuk, rękodzielnicze (we środy) prowadzone przez panią Barbarę Tarasewicz, z

ksiąŜką ( poniedziałki i czwartki) prowadzone przez
panią Izabelę Wróbel, oraz zajęcia z Klubu Młodego
Odkrywcy (wtorki, środy i piątki) prowadzone przez
pana Tomasza Banaszkiewicza. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy, podczas których dzieci mogły zapoznać się z prostymi eksperymentami fizyczno – chemicznymi, upiec ciasto lub ugotować dŜem na zajęciach kulinarnych, w czasie zajęć przyrodniczych zbierać grzyby, a nawet na-
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uczyć się tworzyć prezentację multimedialną. W czasie
od lipca 2006 do marca 2007 gościliśmy na naszych zajęciach równieŜ specjalistów: panią mgr inŜ. Katarzynę Nowicką z Biebrzańskiego Parku Narodowego, która zapoznała dzieci z bogactwem fauny i flory w basenie Biebrzy, pana Dariusza Hołubowicza, Funkcjonariusza StraŜy Granicznej w Lipsku, który zaprezentował dzieciom
psa pracującego w Palcówce SG, pana Krzysztofa Boguszewskiego, który podzielił się z dziećmi pasją do gry na
gitarze.
Dzieci uczestniczące w zajęciach miały równieŜ okazję
wystąpić w jasełkach przygotowanych przez panie Barbarę Tarasewicz, oraz Annę Matuszewską na VIII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych i Pastorałek w
Lipsku. Latem w sierpniu 2006 dzieci w ramach zajęć
świetlicowych i przy dofinansowaniu Fundacji Banku
Zachodniego wyjechały na wycieczkę do BiałowieŜy.
Podsumowaniem działań świetlicowych będzie wyjazd na
basen do Augustowa. Mamy nadzieję, Ŝe wzorem lat poprzednich, uzyskamy kolejne dofinansowanie na działalność świetlicy.
Korzystając z okazji chcielibyśmy (Członkowie TPL)
podziękować naszym partnerom: Miejsko – Gminnemu
Ośrodkowi Kultury oraz Zespołowi Szkół Samorządowych za owocną współpracę podczas realizacji projektu
„Kącik dla wszystkich”.

Kobiety
pogranicza
W marcu br. Rozpoczęła się realizacja projektu „Kobiety pogranicza” realizowana przez nieformalną grupę kobiecą Lipszczanki.
Projekt współfinansowany jest przez Fundację Wspomagania Wsi,
która przekazała na ten cel 10 000 zł. Do udziału w projekcie zgłosiło się 9 kobiet. W ramach działań odbyły się juŜ trzy warsztaty
wykonywania tradycyjnej pisanki oraz rozpoczęto remont pomieszczenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i przystosowania go
na kuchnię.

[iw]

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku
zaprasza

wszystkich chętnych do wzięcia udziału

w konkursie
na „Najładniejszą Regionalną Pisankę
Wielkanocną”.
Współorganizatorem konkursu jest Pracownia
Architektury śywej w ramach projektu
„Muzeum Lipskiej Pisanki” przy udziale finansowym Fundacji Wspomagania Wsi.
KaŜdy z uczestników konkursu powinien wykonać od 3 do 5 pisanek i dostarczyć je do
MGOK-u w terminie do dnia 16 kwietnia br.
Posumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 22 kwietnia w trakcie
imprezy „Mama, Tata i Ja”.
ECHO LIPSKA MARZEC 2007

Projekt „Kobiety pogranicza” został stworzony przez grupę nieformalną kobiet z Lipska, miejscowości połoŜonej na pograniczu
polsko-białoruskim (12 km do granicy z Białorusią).
Celem projektu jest aktywizacja kobiet bezrobotnych z naszej
miejscowości (bezrobocie sięga 30% - wyliczenia własne na podstawie danych PUP w Augustowie i Urzędu Miejskiego w Lipsku, a
gmina jest typowo rolnicza). Pomysł nasz dotyczy bezpośrednio
grupy 10-15 kobiet w wieku produkcyjnym, które wezmą udział w
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pracach remontowych pomieszczenia udostępnionego przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury na cele kuchenne, w szkoleniach, warsztatach i imprezach przewidzianych w projekcie. Następnie utworzą grupę
(co najmniej 5 osobową) świadczącą usługi w zakresie organizacji i
obsługi uroczystości rodzinnych w innych pomieszczeniach M-GOK lub
w domach usługobiorców. Ze względu na bardzo małą ofertę agroturystyczną naszej gminy, chcemy przeprowadzić szkolenie z tego zakresu
i zorganizować wyjazd po okolicznych gminach, gdzie sieć agroturystyczna jest bardziej rozwinięta, by zachęcić kobiety do zajęcia się tą
działalnością u nas. Poprzez zebranie informacji na temat potraw dawnej kuchni regionalnej, chcemy wydać broszurę z przepisami tej kuchni,
aby wzbogacić ofertę kulinarną nowopowstałej grupy, kwater agroturystycznych i zachować to dziedzictwo kulturowe dla następnych pokoleń. Celem naszego projektu jest zwiększenie aktywności grupy
kobiet długotrwale bezrobotnych oraz zwiększenia im moŜliwości
dodatkowego zarobkowania. Projekt jest przeznaczony dla 10 – 15
kobiet bezrobotnych, w wieku 18-60 lat, mieszkających w Lipsku,
które bezpośrednio wezmą udział w jego realizacji, oraz dla duŜo
większej grupy osób (ok. 50) z terenu całej gminy, beneficjentów

pośrednich, która weźmie udział tylko w niektórych działaniach.
Projekt będzie realizowany przez okres 9 miesięcy – od lutego 2007
r. do końca października 2007 r. Docelowym punktem naszych działań jest stworzenie grupy kobiet świadczącej usługi kulinarne i organizacyjne w zakresie obsługi uroczystości rodzinnych takich jak:
wesela, chrzciny, komunie, urodziny, stypy itp. Usługi te mają dotyczyć przygotowania potraw, obsługi kelnerskiej i sprzątania. Kolejne
nasze cele to: edukowanie kobiet w kierunku rozwijania agroturystki,
która na terenie naszej gminy prawie wcale nie istnieje (3 kwatery
na terenie gminy) oraz wykorzystania ludowych elementów regionalnych w ofercie ww. kulinarnej grupy usługowej oraz w kwaterach
agroturystycznych, jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną naszej gminy. Chcemy zwiększyć aktywność kobiet w działaniach samorządowych, chcemy reklamować się i promować naszą
działalność na forum gminy, powiatu, województwa i całego kraju.
Chcemy zmienić postawy ludzi długotrwale bezrobotnych z roszczeniowych - na aktywnie uczestniczące we wspólnych działaniach.
mgok

Wielkanoc tuŜ, tuŜ…
Kolejny sezon przedwielkanocnych kiermaszy w pełni. Jak
zwykle zapoczątkował go Jarmark Wielkanocny w Suwałkach, w którym uczestniczyła
10-osobowa grupa twórców
ludowych z Lipska. Następna
propozycja, z której skorzystali
nasi twórcy, to wyjazd na Targi
Turystyczne w Białymstoku i
kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Tradycyjnymi miejscami pokazów naszych twórców są: Muzeum
Etnograficzne w Toruniu i w
Warszawie, Skansen Białostocki i szkoły w Białymstoku i
Lipsku. W tym roku dołączyła
do nich równieŜ Szkoła Podstawowa w Rygałówce i Nowym
Dworze. W marcu odbyły się
zajęcia w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury, w których
uczestniczyły panie z Grupy Nieformalnej „Lipszczanki”
uczestniczące w projekcie „Kobiety Pogranicza” realizowanym
w ramach programu „Nasza wieś – naszą szansą” współfinanowanym przez Fundację Wspomagania Wsi, Bank Inicjatyw
Społeczno Ekonomicznych, Pracownię Architektury śywej i MGOK. W marcu równieŜ, do dyspozycji mieszkańców gminy
Lipsk była sala pisankarska, w której moŜna było nauczyć się
lub udoskonalić juŜ posiadane umiejętności w dziedzinie pi4

sankarstwa. Okres Wielkiego Postu to równieŜ spotkanie zespołów regionalnych Podlasia na Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej w Czarnej Białostockiej, w której uczestniczył Zespół
Regionalny „Lipsk”.
tara
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ZWYCZAJE WIELKANOCNE
NA PODLASIU
Na Podlasiu zachowało się wiele pięknych zwyczajów, które chciałabym ocalić od zapomnienia . Moim
zdaniem najwspanialsze tradycje związane są ze Świętami Wielkanocnymi .
I. Strojenie palm wielkanocnych.
W moim regionie, na Podlasiu ,juŜ w czasie Niedzieli Palmowej panuje uroczysty, przedświąteczny nastrój. Buduje się wysokie, kolorowe palmy, które ozdabia
się suszonymi kwiatami, bibułką.
Strojenie palm wielkanocnych i święcenie ich w
Niedzielę Palmową nawiązuje do wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy i powitania Go przez jej mieszkańców. Tradycyjnie wierzono w magiczną moc palm świątecznych.
Miały one chronić przed chorobami i zapewnić dobre
plony. Na wsi podlaskiej chłopcy i dziewczęta uderzają
się brzozowymi gałązkami i wołają:
"Palma bije, nie zabije,
kości nie połamie,
pamiętajcie chrześcijanie,
Ŝe Pan Jezus zmartwychwstanie."
Im dłuŜsza i ładniejsza palma, tym szczęśliwsze
Ŝycie czeka tego, kto ją zrobił.

II. Rezurekcja.
NajwaŜniejszym momentem obchodów Świąt
Wielkanocnych jest rezurekcja, Msza Święta z procesją
z Przenajświętszym Sakramentem, wyniesionym z grobu
Pańskiego. Rezurekcja odprawiana jest w nocy lub rankiem Niedzieli Wielkanocnej. Na Podlasiu w drodze powrotnej z kościoła odbywają się wyścigi furmanek . Wierzy się, Ŝe gospodarzowi, który pierwszy wróci z rezurekcji, szybko i bujnie wzejdzie zboŜe i wyda obfite plony.

III. Święcone.
Po powrocie z kościoła wszystkim wyjątkowo
smakuje śniadanie, które ma charakter uroczysty. NajwaŜniejszą potrawą jest święcone, czyli pokarm pokropiony przez kapłana wodą święconą w Wielką Sobotę .
Jeszcze w XX w. na Podlasiu święcono pokarmy
w domach prywatnych, zwłaszcza oddalonych od kościoła.
Obecnie przynosi się do świątyni małe koszyczki
z symboliczną ilością jaj, kiełbasy, chleba i soli.
Koszyczki ze święconką ozdabia się zielonymi
gałązkami borówek, czasami baziami i Ŝółciutkimi kurczaczkami.
W niektórych kościołach np. w śarnowie koło
Augustowa po rezurekcji odbywa się uroczyste dzielenie
się jajkiem i szynką, którymi kościelny częstuje wiernych.
Na stole podczas śniadania wielkanocnego królują mięsa i wędliny ( szczególnie biała kiełbasa), a takŜe
ciasta: mazurki – płaskie placki z bakaliami oraz babysłodkie ciasta droŜdŜowe.
Na Podlasiu tradycyjną potrawą był korowaj, kołacz pieczony z białej mąki pszennej lub Ŝytniej, z dodat-
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kiem jaj, mleka, cukru, ozdobiony ptaszkami lub laleczkami z ciasta.
Koszyczek ze święconką zajmuje honorowe
miejsce na świątecznym stole. Wielkanocne stoły zdobią
takŜe pisanki. W zaleŜności od techniki wykonania zdobione jaja określa się róŜnymi nazwami: kraszanki, malowanki lub byczki to jajka malowane na jeden kolor, zazwyczaj czerwony, w barwniku lub w wywarze z łusek
cebuli, Pisankami nazywa się jajka ozdobione jedno –
lub wielobarwnym deseniem naniesionym na jednolite tło
przy współudziale wosku. Znane są jeszcze: rysowanki,
skrobanki, nalepianki i wyklejanki.
W
Lipsku nad Biebrzą gospodynie
"wyczarowują" prawdziwe dzieła sztuki. Posługują się
techniką zdobienia jajek tzw. woskową. Polega ona na
tym, Ŝe delikatne wzory maluje się na skorupkach jajek
woskiem pszczelim, a potem jajko zanurza się w farbie.
Jaja gęsie , malowane motywami z ikon , są typowe dla wyznawców prawosławia, którzy licznie zamieszkują Białostocczyznę.
Pisanek uŜywa się teŜ do szczególnej gry, spotykanej u nas tylko w okresie wielkanocnym. Gra nazywa
się walatka albo zabawa w bitki czy na wybitki. Rywalizujący gracze toczą pisanki po stole tak, by przy spotkaniu
się stłukły. MoŜna teŜ uderzać swoją pisanką w jajko
przeciwnika. Wygrywa ten, kto odebrać innym najwięcej
pisanek.
W naszym regionie do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania pisankami. W Poniedziałek Wielkanocny grupa młodzieŜy chodzi od zagrody do zagrody po
tzw. wykupie i zbiera od gospodarzy jajka, ciasto, mięso.
Śpiewa się przy tym wesołe piosenki tzw. konopielkę. W
Pogorzałkach k. Białegostoku uczestnicy barwnego pochodu śpiewają konopielkę , piosenkę opowiadającą o
miłości, zalotach i przyszłym ślubie. Kawalerowie przychodzą do tych domów ,w których są panny na wydaniu.
Na Ziemi Białostockiej praktykowany jest jeszcze
zwyczaj zwany wołoczebne, wołoczonno, włóczebno,
który polega na obdarowywaniu chrześniaków. JuŜ z
samego rana dzieci biegną do domu chrzestnych i proszą o podarunek.
IV. Śmigus-Dyngus
Oczywiście drugi dzień Wielkanocy to tradycyjny
śmigus- dyngus. Chłopcy polewają dziewczęta wodą,
gonią ,bawią się. Jest to miły zwyczaj, jeśli zachowa się
umiar w oblewaniu wodą.
Myślę, Ŝe te piękne tradycje naleŜy pielęgnować
i kultywować. Chciałabym ocalić je od zapomnienia i
przekazać jako nasze dziedzictwo kulturowe.
Joanna Skalimowska

Składamy najszczersze,
prosto z serca płynące kondolencje

dla Ireny Brzezińskiej

z powodu śmierci Matki.

Pracownicy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
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SZKOLNE
KALENDARIUM
Z Ŝycia szkoły.

14.02. Walentynki

Dzień Zakochanych oczekiwany przez wszystkich przebiegał pod znakiem Amora. Od samego rana
krąŜyła poczta walentynkowa. Skrzynki z listami ,,pękały w szwach”. Wszyscy z niecierpliwością czekali, kiedy SU rozniesie listy z serduszkami.
Ale to nie koniec! Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali ,,miłosne wyznania” w
inscenizacjach i konkursie poezji miłosnej.

da, p. Krystyna śabicka i p. Teresa Rutkowska. Konkurs przygotowały p. Ewa Renkowska i p. ElŜbieta Bienasz, a fachowo poprowadziła p. ElŜbieta Bielawska.

Po dwugodzinnych zmaganiach poznaliśmy zwycięzców indywidualnych i zespołowych. W zadaniach
indywidualnych najlepszymi okazali się:
1. Eliza Borodziuk - uczennica klasy II C,
2. Melania Ostaszewska - uczennica klasy I B i Joanna Bagieńska- uczennica klasy II D,
3. Paweł Leszkowicz- uczeń klasy II C.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ksiąŜkowe. Najlepsza w zmaganiach zespołowych okazała się
klasa II A, która przez rok będzie właścicielką pucharu
przechodniego dyrektora szkoły. Wszystkim finalistom
turnieju gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów w
zmaganiach z niełatwymi zawiłościami polskiej pisowni.
02.03. Wojewódzki Konkurs Historyczny

Pięcioro uczniów ze szkoły podstawowej zostało finalistami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Są to uczniowie z kl. VI c: Natalia Gałaszewska, Katarzyna Kubryń, Magda Matwiejczyk, Julia Szymczyk,
Łukasz śabicki przygotowywani przez p. Krystynę Bochenek.
11.03 IV Gminny Konkurs Recytatorski ,,Niektórzy
lubią poezję” połączony Z Dniem Kobiet

28.02. ,,Ortograficzna Corrida”

JuŜ tradycyjnie w lutym odbył się w gimnazjum turniej
ortograficzny „Ortograficzna
corrida”. Jest to konkurs, w
którym biorą udział wszyscy
uczniowie klas pierwszych i
drugich. Tegoroczny turniej
przebiegał pod hasłem
„Honor Polaka plami, kto pisze z błędami”.
Pierwszy, pisemny etap konkursu odbył się 21 lutego
2007 r., w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.
Do drugiego etapu turnieju w dn. 28 lutego 2007 r.
przystąpiło 16 najlepszych uczniów z klas pierwszych i
drugich.

Zadania indywidualne oceniała komisja w składzie: p.
Ewa Renkowska, p. ElŜbieta Bienasz i p. Wiesław Jarmusik. Zadania zespołowe oceniały: p. Anna Harabur-
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Na początku wystąpili recytatorzy ze szkół podstawowych w Bartnikach, Lipsku, Rygałówce. Zespół
Szkół Samorządowych w Lipsku we współpracy z MGOK-iem zadbał, by kobiety przyjemnie spędziły niedzielne popołudnie.
Z przyjemnością wysłuchaliśmy wierszy o miłości. Komisja w składzie: Maria Bieciuk, Ewa Renkowska. Iwona Maksimczyk miała problem z wyłonieniem zwycięzców ze względu na wysoki poziom wykonania, dlatego teŜ przyznano dwa pierwsze miejsca:
Maksymilian Hołownia kl. VI c Agata Borodziuk z
Bartnik, dwa drugie Marta Zarzecka z Bartnik, Katarzyna Matuszewska kl. V a: jedno trzecie: Dorota Tarasiewicz kl. IV a i dwa wyróŜnienia : Kinga Radziwonowicz VI b, Karolina Bagieńska z Rygałówki.
W trakcie, kiedy obradowała komisja uczniowie
z kółka teatralnego ,,Iskra’ pod kierunkiem
p.
Krystyny Bochenek wystąpili w przedstawieniu ,,Walentino z III b”. Widzowie byli zachwyceni grą
młodych aktorów, ich spontanicznością.
Występ gimnazjalistów był powaŜniejszy .
Opowiadał o przeŜyciach miłosnych, radościach
i
smutkach. Urozmaiceniem spektaklu ,,Powiedz, jak
mnie kochasz...” była ciekawie dobrana muzyka, która
podkreślała nastrój tej chwili. MontaŜ słowno – muzyczny przygotowały panie: Ewa Renkowska, Anna

ciąg dalszy str. 9
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Najserdeczniejsze życzenia wesołych,
zdrowych i szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
w codziennym życiu wszystkim
swoim członkom, przyjaciołom
i mieszkańcom Lipska składa
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lipska.

Informacja o konkursie
na najładniejszy ogródek i posesję
Wzorem lat ubiegłych Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Lipska ogłasza konkurs na „Najładniej utrzymaną i zagospodarowaną posesję na terenie gminy Lipsk”.
Warunki konkursu dotyczące właścicieli indywidualnych posesji pozostają bez zmian.
W tym roku szczególną uwagę skierujemy na
„Najbardziej zadbaną posesję naleŜącą do spółek, przedsiębiorstw, urzędów, spółdzielni i właścicieli sklepów”.
Przy ich ocenie będą brane pod uwagę:
- czystość i estetyka budynku
- plac wokół
- utrzymanie chodnika.
Zaniedbane posesje otrzymają tytuły:
„Ŝółte kartki” – ostrzeŜenia
„miotły” – mniej zaniedbane
„szmaty” – najbardziej opuszczone
Wyniki konkursu opublikujemy w „Echu Lipska”.
Liczymy, iŜ przyznane tytuły zmobilizują właścicieli
do zadbania o swoją posesję, w myśl powiedzenia: „Jaki pan –
taki kram” oraz „Jak cię widzą, tak cię piszą”.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
Zarząd TPL

ECHO LIPSKA MARZEC 2007

Jubileusz u sąsiadów
Dnia 27kwietnia 2007 r. przypada setna rocznica
utworzenia parafii w Mikaszówce. Tego typu rocznice,
miejscowościom, w których się odbywają, nadają rozgłosu i wzbudzają zainteresowanie u szerszego ogółu
społeczeństwa. Naukowcy odwiedzają archiwa, przeprowadzają wywiady środowiskowe, szukają źródeł, które
w sumie wzbogacają wiedzę o danej miejscowości.
Z okazji Jubileuszu, została opracowana i wydana
pod redakcją ks. Wojciecha Guzewicza ksiąŜka p.t.
„Parafia Mikaszówka 1907-2007”. W pięciu rozdziałach
tej ksiąŜki szczegółowo opisane są dzieje Parafii od czasu jej utworzenia do chwili obecnej.
Parafia Mikaszówka jest jedną z najbardziej rozległych parafii w diecezji ełckiej i naleŜy do gmin: Giby,
Lipsk, Płaska. Obecnie do parafii naleŜy 25 miejscowości. PołoŜenie parafii wśród lasów i jezior, gdzie przepływa Czarna Hańcza i Kanał Augustowski, jest unikalne pod względem krajobrazowym i klimatycznym. Stąd
teŜ szczególnie w okresie letnim, do wielu miejscowości
połoŜonych na terenie parafii przyjeŜdŜają liczni turyści.
Oprócz kościoła parafialnego w Mikaszówce, w
terenie znajdują się dwie kaplice. Jedna w miejscowości
Strzelcowizna, a druga w Rudawce. Obie posiadają ciekawe historie. Kaplica w Strzelcowiźnie została zbudowana została zbudowana w 1991 roku, a w Rudawce
drugiej połowie XVIII w. Zbudowali ją kameduli wigierscy. Odprawiane były tam Msze św. przez podróŜują7
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cych zakonników oraz zaspokajała potrzeby miejscowych
wiernych. W pewnym okresie w kaplicy modlili się unici
i na przemian katolicy. Po zniesieniu unii, w kaplicy modlili się wyznawcy prawosławia. Dopiero w roku 1920
kaplicę przejęli katolicy. Obecnie odprawiane są Msze
św. w obu kaplicach w niedziele. W Rudawce o godz.
1015 a w Strzelcowiźnie godz. 1145.
W okresie stu lat istnienia parafii w Mikaszówce
funkcje proboszczów pełniło 20 księŜy. Między innymi
byli: ks. Tadeusz Zajączkowski i ks. Tadeusz Nowicki,
którzy pracowali w Lipsku. O Ŝyciu religijnym moŜe
świadczyć wykaz księŜy i sióstr zakonnych pochodzących z parafii Mikaszówka.
KsięŜa: ks. dr Wojciech Guzewicz, ks. mgr Andrzej Masłowski, ks. mgr Tadeusz Masłowski, ks. dr Stanisław Strękowski, ks. mgr Marek Waluś, ks. mgr Roland Waluś, ks. mgr Sławomir Wasilczyk, alumn Michał
Hańczyc.
Zakonnice: s. Maria Anastazja Dadura, s. Maria
Kuźniecka, s. mgr Barbara Lisowska, s. Maria BoŜena
Olszewska, s. Hanna Olszewska, s. mgr Maria Alicja
Skiba.
Zakonnicy: br. Jan Nieścier.
W Mikaszówce i okolicy powstało wiele opowieści i legend, które w pamięci miejscowej ludności Ŝyją do
dziś. W swej treści zawierają one wiele piękna i mądrości
Ŝyciowej. Oto tytuły niektórych z nich: Królowa Jadwiga
w Puszczy Augustowskiej, Zbójnicy w Mułach, Legenda
o powstaniu wsi Gruszki, Nad Czarną Hańczą, Cygańskie
Mogiłki, Pastuch Sawoń, Jewka, Na bielniku.
W czasie otwartej wojny mieszkańcy leśnych
wiosek ponieśli wiele strat zarówno od niemieckiego, jak
i sowieckiego okupanta. Łapanki, wywózki, obławy,
aresztowania, przyczyniały rodzinom wiele cięŜkich przeŜyć, niepewności i strachu. Pomimo tego udział mieszkańców w ruchu oporu był znaczny. Umiłowanie Ojczyzny i pięknej Ziemi Augustowskiej było i jest dla mieszkańców tej Ziemi najwaŜniejsze.
Na zakończenie rozwaŜań o ludziach i pięknie
okolic Mikaszówki, posłuŜę się jedną ze zwrotek wiersza
ludowej poetki z tych właśnie okolic.
Tu wokoło kościoła szumią nam lipy stare
Ucieszonym tonem znane pieśni od wieku
Raz radosne, to wzniosłe albo smutku miarę
O tym szumią nawet co nie znasz człowieku
Szanownej Jubilatce
Szczęść BoŜe
- Ŝyczliwy SZS

Szczere wyrazy współczucia
Prezes Warszawskiego Koła TPL

dr Anieli Topulos
z powodu śmierci MęŜa
składa
Zarząd TPL.

Jesteśmy z Tobą!

Ełk, Wielkanoc 2007 r.
„Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem
Wszystkie ruiny Jeruzalem.
Bo Pan pocieszył swój lud
Odkupił Jeruzalem”. (IŜ 52,9)

Drodzy Przyjaciele WSD w Ełku.
Z radosnym Alleluja świętujmy dziś i uwielbiajmy Chrystusa za dar Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
Niech Chrystus – UkrzyŜowana i Zmartwychwstała Miłość towarzyszy nam na drodze wiary.
Niech daje nadzieję na zmartwychwstanie wszystkiego,
co dobre, piękne i prawdziwe.
Niech przepełnia i umacnia serce miłością oraz obdarza
radością i pokojem.
Niech ta Miłość przygarnia nas w swoje ramiona i nieustannie zmartwychwstaje w nas i przez nas i będzie siłą i
ostoją w codzienności.
Wdzięcznym sercem Ŝyczymy Wam i Waszym Rodzinom obfitych łask płynących z tajemnicy Zmartwychwstania
Pańskiego zapewniamy o modlitwie i gorąco pozdrawiamy.

Ks. Mgr Jan Makowski
Opiekun Wspólnoty Przyjaciół
WSD

Ks. Dr Wojciech Kalinowski
Rektor WSD

BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LIPSKA
Redaguje zespół w składzie: Barbara Tarasewicz, Romualda Prolejko, Cezary Gładczuk,
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Haraburda, Agnieszka Krzywicka. Publiczność wysłuchała koncertu przygotowanego przez p. Filipczuk z
udziałem uczniów naszej szkoły. Miłą niespodzianką
harcerze wraz z opiekunami p. BoŜeną i Lechem Zaniewskim i ElŜbietą Bielawską zaskoczyli panie zgromadzone na widowni. KaŜda kobieta, i duŜa, i mała
otrzymała serduszko z ,,miłosną przepowiednią”.
Często do naszej szkoły przyjeŜdŜają amatorskie teatry. Mieliśmy okazję obejrzeć spektakle: ,,Mały
ksiąŜę”, ,,Akademia pana Kleksa”, ,,Romeo i Julia”…
20. 03 Magik
Czarodziej w nasze szkole to niecodzienność.
Oglądali jego występ i duzi, i mali. Wśród uczniów znalazł chętnych asystentów. Burza oklasków towarzyszyła
niejednej magii.

Uczniowie mieli m.in. za zadanie wykonać plakat
ukazujący piękno naszej miejscowości, z rozsypanki
literowej ułoŜyć nazwę ulicy, odgadnąć przeznaczenie
przedmiotów uŜywanych w dawnych gospodarstwach
domowych oraz wskazać strój regionalny. Dzięki p.
Barbarze Tarasewicz, która była jedną z jurorek,
uczniowie mieli moŜliwość nauczenia się ludowej pieśni wielkanocnej.

Turniej przebiegał w bardzo miłej i wesołej
atmosferze. Wszyscy uczestnicy, jak równieŜ zaproszeni uczniowie z klasy „0” z Samorządowego Przedszkola
w Lipsku, wykazali się duŜą wiedzą z zakresu edukacji
regionalnej, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.
Gimnazjaliści spędzili ten dzień na sportowo.
Dziewczęta rywalizowały ze sobą w rozgrywkach halowych. Zwycięską druŜyną okazały się uczennice z Rygałówki.
W szkole podstawowej uczniowie bili rekordy
w róŜnych kategoriach na naj... – najwyŜszy uczeń w
klasie, największy numer buta... . klasy prezentowały
się w wierszu, piosence o wiośnie i występie Marzanny.
Sylwia Prus z kl. VI a jako Marzanna zachwyciła publikę. Wśród klas czwartych najlepsza okazała się IV b,
wśród piątych – V a, wśród szóstych – VI c. Immunitet
zwalniający uczniów klasówek, kartkówek , odpowiedzi
w jednym dniu zdobyły dwie najlepsze klasy: kl. IV b,
VI c.
Dzień Samorządności zakończył się przekazaniem władzy , tym razem przez SU dyrektorowi. A następnego dnia znów ksiąŜki, zeszyty, ławki... .

21. 03 Dzień Samorządności

Przebiegał pod hasłem ,,Wczoraj Wy, dzisiaj My”. Na
apelu ZSS w Lipsku dyrektor powitał
p. burmistrz Małgorzatę Cieśluk,
uczniów, nauczycieli i przekazał władzę SU, wręczając symboliczny
klucz.
Uczniowie klas I-III uczyli
się i bawili w myśl hasła: „Jesteśmy
cząstką małej Ojczyzny”. Przygotowały go p. Ewa Sapieszko, p. GraŜyna Leszkowicz i p. Krystyna Danilczyk. Miał on formę turnieju, którego celem było podsumowanie i
utrwalenie wiadomości zdobytych
podczas realizacji programu edukacji
regionalnej „Moja mała Ojczyzna”,
uwraŜliwienie na wartości kulturowe
środowiska rodzinnego, a takŜe wyzwolenie aktywności artystycznej
dziecka.
ECHO LIPSKA MARZEC 2007
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Tradycyjnie, jak co roku, w dniach 12.03-16.03.2007r.
po raz kolejny odbył się w gimnazjum

„Tydzień z matematyką”.
KaŜdy dzień to inna konkurencja matematyczna.
Poniedziałek – Omnibus matematyczny
Wtorek
-Test matematyczny
Środa
-rozwiązywanie krzyŜówek matematycznych
Czwartek
-Kangur 2007
Piątek
-scenki, wiersze, piosenki o matematyce na
wesoło.
Oprócz tego uczniowie mogli dodatkowo wykonać inne zadania:
klasy pierwsze
- rymowanka o matematyce
klasy drugie
- plakat na temat figur geometrycznych
klasy trzecie
- hasło matematyczne.
Uczniowie chętnie wzięli udział w w/w konkurencjach.
Nagrodzono ponad 50 osób.
Wyniki „Tygodnia z matematyką”:
OMNIBUS
Klasa I
1.Roszkowski Michał Ia
2.Lępicki Michał Ib
3.Krzywicki Maciej Ic i Wasilewska Monika Ib
Klasa II
1.Borodziuk Eliza IIc
2.Tomasz Łostowski IId
3.Sawaniewski Rafał IId i Myśliwska Katarzyna IIa
Klasa III
1.Piątkowski Miłosz IIIb
2.Danilczyk Joanna IIId
3.Chomiczewski Julian III b
TEST MATEMATYCZNY
Klasa I
1.Łępicki Michał Ib
2.Roszkowski Michał Ia
3.Ostaszewska Melania Ib
Klasa II
1.Doroszkiewicz Marlena IIa i Kondracki Mateusz IIc
2.Romańczuk Przemysław IIc i Grajewski Karol IIc i śabicki Mikołaj IIb
KRZYśÓWKA
Klasa I
1.Łapicki Michał I b
2.Mikołajczyk Izabella I b
3.Zieziula Dorota I b
Klasa II
1.Leszkowicz Paweł II c
2.Łostowski Tomasz II d i Sobolewska Justyna II a i Romańczuk Przemysław II c
10

Klasa III
WyróŜnienie: Krzywicka Ewa III d, Jurkiewicz Agnieszka IIId, Boguszewska Katarzyna III c
Osoby nagrodzone za rymowanki:
1.Skowysz Justyna, Gawronik Justyna Id i Waszczuk Karolina, Krysiuk Karolina Ia
2.Łępicki Michał Ib i Sewastianowicz Agnieszka Id
3.Krzywicki Maciej i Nowikow Dariusz Ic
Osoby nagrodzone za plakaty:
1.Jermak Karolina i Doroszko Joanna II d
2.Hejko Krystian i Borodziuk Maciej II b
3.Doroszko Robert i Kieczeń Rafał II d
Osoby nagrodzone za hasła:
1.Jermak Magda i Danilczyk Katarzyna III b
2.Lisowska Emilia i Tkaczuk Aneta III d
3.Sapieszko Emilia i Smykowska Anna IIIc
Gratulujemy zwycięzcom. Mamy nadzieję , Ŝe w przyszłym
roku będzie jeszcze więcej osób nagrodzonych.
Anna Haraburda
Agnieszka Krzywicka

Jan Lechoń

WIELKANOC

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry Ŝółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!".
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leŜałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem."

ECHO LIPSKA MARZEC 2007

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Rygałówce
realizuje projekt Krok Do Przodu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie zaplanowaliśmy stworzenie uczniom realnej moŜliwość rozwoju własnych indywidualnych
zainteresowań, zagospodarowania wolnego czasu oraz
rozwijanie się na rzecz innych poprzez utworzenie kół
zainteresowań: regionalnego, informatycznego, oraz
teatralnego.
Podczas realizacji projektu zostały zaplanowane takŜe
wyjazdy na basen z nauką pływania, do teatru, a takŜe
trzydniowa wycieczka do Częstochowy, Wadowic,
Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wieliczki.
Kółko regionalne – prowadzą znane twórczynie ludowe
pani Krystyna Cieśluk i pani Barbara Tarasewicz.

W związku ze zbliŜającą się Niedzielą Palmową, dzieci
pod bacznym okiem pani Krystyny i pani Barbary,
wykonują palmy wielkanocne oraz świąteczne stroiki.
Daje to im duŜo radości i niezapomnianych wraŜeń.

Nadchodzące Święta Wielkanocne niosą ze sobą bogate tradycje, jedną z nich jest zdobienie jajek, znane od
wieków w Europie. Uczniowie z duŜym zaangaŜowaniem wykonują pisanki wielkanocne.
Niewątpliwie uczestnictwo w zajęciach artystycznych
wzbogaca Ŝycie duchowe i emocjonalne co w konsekwencji prowadzi do wzrostu poczucia wartości i wiary we własne siły.

ECHO LIPSKA MARZEC 2007
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Zrób Swój „Krok w przyszłość” z „Akademią Jutra”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa w Lipsku w ramach konkursu zorganizowanego przez ACE
w Augustowie przystąpiła do realizacji zadań projektu
ph. „Krok w przyszłość” W okresie od 1marca 2007r.
do 28 lutego 2008r. zaplanowano następujące działania:
1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim, poprzez działania takie jak: kółko językowe,
zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla uczniów kl. V z
wykorzystaniem metod audiowizualnych, do czego niezbędny jest magnetofon. Zarówno kółko jak i zajęcia
dodatkowe odbywać się będą średnio raz w tygodniu;
„Kino po angielsku” – projekcja filmów/ bajek w oryginalnej wersji językowej dla dzieci; obóz językowy podczas, którego dzieci będą miały szansę spędzić okres
wakacyjny w atrakcyjny sposób oraz rozwinąć swoje
umiejętności językowe.2.Rozwijanie zainteresowań
teatrem- spotkania w ramach kółka teatralnego, które
będą odbywały się średnio raz w tygodniu, odbędą się
dwa wyjazdy do teatru oraz dwa spektakle w Lipsku, w
ramach tego działania zostanie wzbogacony księgozbiór
biblioteki przez zakup ksiąŜek ze scenariuszami, płyt z
muzyką i podkładami a takŜe dyktafon i magnetofon,
które będą bardzo cenne podczas prowadzenia kółka.
3.Kształtowanie umiejętności stosowania nowoczesnych technik – ok. raz w tygodniu będą się odbywały
zajęcia komputerowe dla uczniów kl. I, odbędą się spotkania edukacyjne dla rodziców nt. zagroŜeń wynikających z posługiwania się Internetem; zostanie zorganizowana wycieczka edukacyjna do Warszawy dla uczniów
kl. III, gdzie zwiedzą m. in. interaktywną wystawę, podczas której będą mieli moŜliwość przygotowania programu informacyjnego emitowanego w radio bądź telewizji, obejrzą seans w kinie trójwymiarowym oraz skorzystają z nowoczesnych środków lokomocji, odbędzie
się wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego i
Osowca, podczas tego wyjazdu dzieci wezmą udział w
zajęciach edukacyjnych w sali wyposaŜonej w sprzęt
audiowizualny i mikroskopy, zostanie równieŜ zorganizowana wycieczka do aglomeracji miejskich
„Piastowskim szlakiem” połączoną z zajęciami w planetarium.
4.Wzmacnianie i pobudzanie aspiracji edukacyjnych
dzieci poprzez prowadzenie zajęć plastycznych oraz
12

wspomagających umiejętności edukacyjne dzieci w
świetlicy w szkole filialnej w Krasnem, szkoła zostanie
doposaŜona w komputery, których nie posiada a takŜe
róŜnego rodzaju materiały dydaktyczne; poprzez integrację dzieci z Krasnego z uczniami Lipska. Ponad to
uczniowie wyjadą na jednodniowe wycieczki do Kadzidłowa oraz Wioski Indiańskiej.
5.Edukację regionalną - w ramach tego działania odbędą się wycieczki do muzeum, zajęcia z twórcami ludowymi, realizacja ścieŜki „Spacerkiem po Lipsku”.
6.Włączanie uczniów w Ŝycie społeczno-kulturalne poprzez udział dzieci w imprezach gminnych, przeglądzie
widowisk kolędniczym.
Jest to nasze tego typu pierwsze przedsięwzięcie,
w związku z tym bardzo liczymy na przychylność,
wsparcie środowiska.
Teresa Sapieha – koordynator projektu.

SPORT SZKOLNY ZSS W LIPSKU
Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w
Lipsku brali udział w zawodach sportowych w piłce ręcznej i
siatkówce.
DruŜyna chłopców ze Szkoły Podstawowej po wcześniejszym wygraniu zawodów powiatowych zdobyła równieŜ I
miejsce w Finale Grupy Północnej
w mini- siatkówce i awansowała do Finału Wojewódzkiego.
Dziewczęta natomiast zajęły III miejsce w mini-piłce ręcznej
w zawodach powiatowych.
W Gimnazjum w zawodach powiatowych druŜyna
chłopców w siatkówce zajęła III miejsce a w piłce ręcznej II.
Dziewczęta z Gimnazjum zajęły II miejsce w piłce ręcznej i
obie druŜyny (chłopcy i dziewczęta) awansowały do następnego etapu jakim był Finał Grupy Północnej.
W Grupie Północnej chłopcy zajęli III miejsce a dziewczęta
IV, miejsca te
dały moŜliwość gry obu druŜynom w Finale Wojewódzkim.
Mamy nadzieję, Ŝe nasi uczniowie równieŜ zajmą dobre,
wysoko punktowane miejsca.
Nauczyciele wychowania fizycznego.
ECHO LIPSKA MARZEC 2007

Stowarzyszenia

Muzeum Lipskiej Pisanki
Lipskie pisanki to chyba najbardziej znany element lokalnej kultury, który w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat trafił do niejednego domu w Polsce i na świecie. Stowarzyszenie Pracownia Architektury śywej postanowiło uhonorować dotychczasowe „osiągnięcia” tego niezwykłego symbolu tutejszej tradycji poprzez stworzenie
Muzeum Lipskiej Pisanki.
Pomysł wsparła finansowo Fundacja Wspomagania Wsi
oraz Urząd Miejski w Lipsku i juŜ od września ubiegłego roku ruszyły pierwsze prace związane z organizacją
przedsięwzięcia, w które zaangaŜowani zostali, obok
członków stowarzyszenia - lipscy pisankarze.
Projekt zakłada stworzenie muzeum – sali wystawowej,
która dokumentować będzie tradycję pisankarstwa w
Lipsku poprzez przedstawienie techniki wykonywania
pisanek - sposobów barwienia i wzornictwa, prezentowanie sylwetek twórców ludowych oraz ich dorobku.
Obok sali muzealnej powstanie sala warsztatowa, w
której twórcy ludowi prowadzić będą warsztaty pisankarskie dla lokalnej społeczności jak oraz osób zwiedzających muzeum. Dodatkowo na potrzeby projektu prowadzone są warsztaty wykonywania pisanek oraz wydane zostaną kartki wielkanocne. JuŜ w kwietniu będzie
moŜna zwiedzić Muzeum Lipskiej Pisanki i spotkać się
z bliska z lokalną tradycją.
Całość działań słuŜyć ma popularyzacji tradycji pisankarstwa oraz stanowić wsparcie dla sztuki rękodzieła i
kultywujących ją twórców ludowych z Lipska.
Zarząd PAś
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