
 W tym roku, w ostatni dzie
�

 
maja i pierwszy dzie

�
 czerwca, mieli-�

my okazj� uczestniczy� w obchodach 
naszego wspólnego 

�
wi�ta „Dni Lip-

ska”. Jak nigdy, aura zrobiła nam nie 
lada niespodziank� i przez całe dwa 
dni 

�
wieciło pi�kne sło

�
ce a tempera-

tura mie
�
ciła si� w 

�
redniej temperatu-

rze lata liczonej dla klimatu umiarko-
wanego. Jednym słowem - było pi�k-
nie.  
 
 Organizatorzy równie� dali z 
siebie wszystko zapewniaj�c ka�de-
mu, młodemu czy starszemu miesz-
ka�cowi gminy, dobr� rozrywk�. 
Miło �nicy sportu, ju� od godziny 11 
w sobot�, mogli po	wiczy	 kibico-
wanie przed Euro 2008 na stadionie 
w Jedlince. Spotkały si� tam cztery 
dru�yny, aby walczy	 o Puchar 
Burmistrza Lipska. Najwy�sze tro-
feum zdobyła dru�yna TV Biały-
stok, Puchar za II miejsce zdobyła 
dru�yna z D�browy Białostockiej, 
III miejsce wywalczyła dru�yna z 
Placówki Stra�y Granicznej w Lip-
sku, natomiast bez pucharu pozosta-
ła dru�yna młodzie�owa z Lipska. 
 W sali gimnastycznej Zespo-
łu Szkół Samorz�dowych w Lipsku 
w tym samym czasie odbywał si� 
turniej piłki siatkowej. Do walki o 
Puchar Burmistrza Lipska przyst�-
piły trzy dru�yny: z Augustowa 
oraz dwie z Lipska. O puchar wal-
czyły dwie dru�yny, a zdobywc� 
pierwszego miejsca była dru�yna z 
Augustowa, na drugim miejscu 
uplasowała si� dru�yna z Lipska 
składaj�ca si� z seniorów, a trzecie 
miejsce zaj�ła dru�yna młodzie�o-
wa.  
 Wieczorem w parku przy 
scenie plenerowej oficjalnego 
otwarcia dokonała pani Małgorzata 
Cie�luk – Burmistrz Lipska oraz 

Dyrektor MGOK – pan Wiesław 
Bochonko. Wyst�piła Młodzie�owa 
Orkiestra D�ta z Lipska wraz z 
dwiema grupami ta�cz�cych dziew-
cz�t: grupa starsza - „Kaprys”, gru-
pa młodsza - „Dream Girls”. Obie 
grupy oraz Orkiestra zebrały niema-
łe owacje. Nast�pnie wyst�pił ze-
spół: „Suffocate” działaj�cy przy 
MGOK, którego opiekunem jest 
pan Krzysztof Boguszewski. Z Au-
gustowa przyjechał tak�e zespół 
„Jabberwocky” racz�c nas mocnym, 
rokowym brzmieniem. Jednak 
prawdziwe tłumy, jakie nie zdarzaj� 
si� ka�dego dnia w Lipsku, �ci�gn�-
ło nazwisko medialnej gwiazdy: 

Ivana Komarenko. W koncercie 
szacunkowo wzi�ło udział około 
3,5 tys. osób. Wszyscy �wietnie si� 
bawili przy d
wi�kach „Czarnych 
oczu” czy „�ono moja…” Nast�p-
nie zabaw� pod gwiazdami zapew-
nił nam zespół INEX. 
 Kolejny dzie� (niedziela) był 
równie� pełen atrakcji. Rozpocz�ło 
si� sportowo. Ulicami Lipska prze-
biegli uczniowie szkół w VII Bie-
brza�skich Biegach Ulicznych, któ-
rych głównym organizatorem jest p. 
Leszek Zaniewski i które stały si� 
ju� tradycj� w ramach obchodów 
„Dni Lipska”.  
W samo południe na scenie zapre-

(Ci�g dalszy na stronie 2) 
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zentowało swoj� działal-
no�	 Stowarzyszenie 
„Pomó� sobie” opiekuj�ce 
si� osobami niepełno-
sprawnymi. 
Od godziny 13 w holu 
kina została otwarta wy-
stawa modelarstwa reduk-
cyjnego, przygotowana 
przez młodzie� ucz�szcza-
j�c� na zaj�cia modelar-
skie do MGOK oraz opie-
kunów: Jarosława Wróbel 
i Izabel� Wróbel . Wi�cej 
informacji na ten temat w 
artykule „Modelarstwo – 
moje hobby”. Od godziny 
13 na scenie zaprezento-
wały si� zespoły i grupy 
działaj�ce przy MGOK i 
Zespole Szkół Samorz�-
dowych w Lipsku. Mi�-
dzy innymi zobaczyli�my 
wyst�p grupy teatralnej 
„Teatralka” w widowi-
skach przygotowanych 
przez p. Bo�en� Mucha, w 
grupach i solo za�piewali 
harcerze z 6 Dru�yny Har-
cerskiej „�ubry” prowa-
dzon� przez p. El�biet� 
Bielawsk�, p. Bo�en� Za-
niewsk�, p. Leszka Za-
niewskiego oraz p. Józefa 
Kosakowskiego. Swój 
debiut sceniczny miała 
tego dnia grupa taneczna 
przy MGOK prowadzona 
przez pani� Tatian� Igna-
towicz. Usłyszeli�my 
równie� ludowe pie�ni w 
wykonaniu do�wiadczo-
nego ju� scenicznie Ze-
społu Regionalnego 
„Lipsk”, oraz rozrywkowe 
piosenki w wykonaniu 
młodszej cz��ci Zespołu 
Regionalnego. Kierowni-
kiem obu tych zespołów 
jest pani Barbara Tarase-
wicz. W popowym reper-
tuarze zaprezentował si� 
zespół wokalny działaj�cy 
przy MGOK, natomiast w 
rokowym repertuarze ze-
spół „Suffocate”. Z racji 
obchodzonego w niedziel� 
Dnia Dziecka, nie zabra-
kło na naszej imprezie 

atrakcji i dla najmłodszej 
cz��ci publiczno�ci. Aka-
demia Przygody z Białe-
gostoku przygotowała 
mi�dzy innymi: malowa-
nie twarzy, zabawy dla 
dzieci, konkursy z nagro-
dami, zabawy w dmucha-
nym zamku oraz wiele 
innych atrakcji. O godz. 
17 mogli�my by	 �wiatka-
mi sprawno�ci i skutecz-
no�ci działania naszej 
Stra�y Granicznej. Funk-
cjonariusze zaprezentowa-
li nam pokazy technik 
interwencji z u�yciem 
sprz�tu słu�bowego i psa 
słu�bowego. Ich dyna-
miczna akcja zako�czona 
oczywi�cie unieszkodli-
wieniem podejrzanych 
wywołała prawdziw� sen-
sacj� w�ród publiczno�ci. 
Gwiazd� pokazu stał si� 
natomiast owczarek bel-
gijski o wdzi�cznym imie-
niu Dado, który dzielnie 
bronił swego przewodnika 
i �wietnie obezwładniał 
pozoranta.  
 Wieczorem od 
godz. 18 go�cili �my na 
naszej scenie folkowy 
zespół „Czeremszyna” z 
Czeremchy. Natomiast do 
północy nadawał rytm 
dalszej zabawie DJ KERI. 
 Organizatorzy ser-
decznie dzi�kuj� wszyst-
kim, którzy pomagali przy 
organizacji „Dni Lipska”, 
m.in. p. Piotrowi Łazuk i 
Piotrowi Kudaj za przygo-
towanie rozgrywek spor-
towych i p. Janowi Tara-
sewicz – sołtysowi z Jało-
wa za wykoszenie boiska 
w Jedlince. Podzi�kowa-
nia równie� Policji i Stra-�y Granicznej w Lipsku 
oraz wszystkim tym któ-
rzy przyczynili si� do or-
ganizacji obchodów do-
rocznego �wi�ta.  
 
Oto kilka waszych opinii 
o Dniach Lipska: 
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„Na wyst�p zespołu Czeremszyna przy-
jechałem a� spod Białegostoku. �ałuj�, �e nie udało mi si� dojecha	 wczoraj na 
wyst�p Ivana. Bardzo lubi� oba te ze-
społy, a w Lipsku jestem po raz pierw-
szy i bardzo mi si� tu podoba” – miesz-
kaniec Kleosina k/Białegostoku 
„Koncert Ivana był super, wszyscy do-
brze si� bawili�my. Mam nadziej�, �e w 
nast�pnym roku Lipsk zaprosi te� jak�� 

gwiazd�.” – mieszkanka Lipska. 
„Najbardziej podobał mi si� wyst�p ze-
społu Czeremszyna, poniewa� bardzo 
lubi� muzyk� folkow�” – mieszkaniec 
Lipska 
„Podobał mi si� pies ze Stra�y Granicz-
nej i quad, tylko szkoda, �e nie mo�na 
si� nim przejecha	” – młodszy uczestnik 
Dni Lipska.  

Red. 

 
 
 
 
 

„GENO” 
Przedsi�biorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
Gieniusz Andrzej  

Sokółka 
 

*** 
PUB TRAFF  

W. Puchalski, J. Szymon, K. Kochanowski 
 Białystok  

 

*** 
Transport Ci ��arowy 
 Józef Boguszewski 

 Lipsk  
 

*** 
PPUH ATC „PLASTIK” 
Sych, Nie�cier, Filipiak  

Spółka Jawna 
Lipsk  

 

*** 
„ROL-MET”  

Boguszewski, Borodziuk, Dadura  
Lipsk 

 

*** 
Bank Spółdzielczy  

Suwałki  
 

*** 
Zakład Kamieniarsko – Pomnikarski  

Regina Biedul  
Lipsk 

 

*** 
„ROL-BUD”  

Toczyłowscy, Michalczuk  
Spółka jawna  

Lipsk  
 

*** 
Sklep spo�ywczo – przemysłowy „PLUS” 

Anna Pycz Jurkiewicz  
Lipsk  

 

*** 
Usługi transportowe i handlowe  

Wnukowski Tadeusz 
Lipsk  

Usługi weterynaryjne  
Furma�ski Tomasz 

Lipsk 
 

***  

„ERA” s.c. Art. Szkolne, Biurowe, Zabawki 
Prawdzik Anna, Kulbacka Sylwia 

Augustów  
 

*** 
Sklep Spo�ywczo – Przemysłowy „MI

�
” 

Henryk Kozłowski 
Lipsk  

 

*** 
 

Transport ci��arowy  
Paciorko Jerzy 

Lipsk 
 

*** 
BAR i SKLEP „ALIBI” 

Małgorzata Chodukiewicz 
Lipsk 

 

*** 
PPUH „JAROSZ” 

Henryka Jaroszewicz 
Lipsk 

 

*** 
Sklep spo�ywczo-przemysłowy „Margolcia” 

Maria Hejko  
Lipsk 

 

*** 
PPHU „Zen-Mag”  

Zenon Miklaszewicz 
Lipsk 

 

*** 
Sklep spo�ywczy 

Anna i Andrzej Skokowscy 
Lipsk 

 

*** 
Agent Ubezpieczeniowy 
Małgorzata Wnukowska 

Lipsk 
 

*** 
„KRYS-GAZ” 

Danuta Krysiuk 
Lipsk  
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WystawaWystawaWystawa    modelarskamodelarskamodelarska  
 

_________________________ 

Modelarstwo 
- moje hobby 

__________________________ 
 
W Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lipsku, od 2007 roku, 
nieśmiało zaczęła się zbierać 
grupa młodych modelarzy.  W 
październiku modelarze zbierali 
się juŜ regularnie, aby rozwijać 
swoje pasje i dzielić się doświad-
czeniem. W składzie stałej grupy 
znaleźli się: Tobiasz Sewatiano-
wicz, Piotr Pigiel, Rafał Pycz, 
Robert Boguszewski, Adam An-
kudowicz oraz Mateusz Parfień-
czyk. Przez cały czas opiekę nad 
młodymi modelarzami sprawował 
Jarosław Wróbel, doświadczony 
modelarz. 
Na koniec roku szkolnego, jako 
ukoronowanie dotychczasowej 
pracy, postanowiliśmy pochwalić 
się naszymi osiągnięciami. 1 
czerwca w czasie Dni Lipska, w 
holu kina, moŜna było obejrzeć 
wystawę modelarstwa redukcyj-
nego. Znalazły się tam modele 
wozów i samolotów bojowych z 
czasu II wojny światowej oraz 
samoloty i samochody współcze-
sne.   

Iza W. 

Sponsorzy Dni Lipska: 



   Lipskie prezentacje ludoweLipskie prezentacje ludoweLipskie prezentacje ludowe   

4.05 nasi twórcy ludowi 
wzi�li udział w X Bie-
brza�skich Targach 
Twórczo�ci i Sztuki Lu-
dowej „Sto pomysłów dla 
Biebrzy” w Osowcu, za� 
25.05 zaproszeni zostali 
do o�rodka szkoleniowo-
wypoczynkowego Bartlo-
wizna w Goni�dzu. Tego 
samego dnia Zespół Re-
gionalny „Lipsk” uczest-
niczył w uroczysto�ci 
jubileuszowej 20-lecia 
zespołu staroobrz�dow-
ców „Rabina” z Gabo-
wych Gr�dów.  
 
Zespół „RIABINA” po-
wstał w 1988 roku. Jest 
jedynym zespołem folk-
lorystycznym staroobrz�-
dowców w Polsce upo-
wszechniaj�cym kultur� 
staroobrz�dowców i dzia-
łaj�cym równie� bardzo 
aktywnie na rzecz swoje-
go �rodowiska w zakresie 
edukacji i przekazu kultu-
ry swoich przodków 
młodszemu pokoleniu. 
 „Rabina” wielo-
krotnie wyst�powała z 
sukcesami na ogólnopol-
skich festiwalach folklo-
rystycznych, m.in. w Ka-
zimierzu nad Wisł�, w 
Rzeszowie, w Legnicy, w 
Warszawie. W kwietniu 
2007 r. zespół wzi�ł 
udział w I Ogólnopol-
skim Konkursie Piosenki 
Rosyjskiej w Białymsto-
ku, gdzie zdobył I miej-
sce i zakwalifikował si� 
na Mi�dzynarodowy Fe-
stiwal Piosenki Rosyj-
skiej w Moskwie. W 
dniach od 16 do 23 pa
-
dziernika 2007 roku Ze-
spół wyst�pił na kilku 
koncertach festiwalo-
wych w ramach I Mi�-
dzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki Rosyjskiej w 
Moskwie. „RIABINA” 

zdobyła I miejsce oraz 
du�e zainteresowanie i 
uznanie publiczno�ci.  
    W dniu 25 maja 2008 
roku w Gabowych Gr�-
dach odbyło si� spotkanie 
interkulturowe z okazji 
jubileuszu 20-lecia Ze-
społu RIABINA.  
Wyst�pił zespół jubile-
uszowy RIABINA i za-
proszone zespoły: 
1.Zespół „Ruczaj” z 
Ma�kowej Rudy gm. 
Krasnopol 
2.Zespół „Modry Len” z 
Nowinki 
3.Zespół Regionalny 
Lipsk  
4.Zespół „Bystry” Ze-
społu Szkół Samorz�do-
wych im. 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich w 
Augustowie  
W spotkaniu uczestniczy-
ło około 400 osób. Przy-
byli zaproszeni go�cie, 
przedstawiciele: Ambasa-
dy Rosyjskiej w RP, Ro-
syjskiego O�rodka Nauki 
i Kultury w Warszawie, 
władz samorz�dowych, 
instytucji kultury z woje-
wództwa podlaskiego, 
stowarzysze� i fundacji 
oraz licznie przybyli 
mieszka�cy regionu i 
sympatycy Zespołu RIA-
BINA. Wszyscy mieli 
okazj� spróbowa	 kuchni 
regionalnej: pierogów 
(bulbiniszniki), blinów, 
ska�ców (bułeczki z se-
rem) - tradycyjnych po-
traw kuchni staroobrz�-
dowej.  
 Spotkanie upłyn�ło 
w miłej, radosnej atmos-
ferze i przy dobrej pogo-
dzie. 
 �yczymy Zespoło-
wi Riabina kolejnych ju-
bileuszy. 
6 czerwca Zespół Regio-
nalny „Lipsk” został za-
proszony do udziału w 
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Mi �dzynarodowym Festi-
walu Folkloru Wiosenne-
go „Tam po majowej ro-
si” w Bielsku Podlaskim. 
Organizatorem festiwalu 
było Muzeum Małej Oj-
czyzny w Studziwodach, 
którego prezesem jest 
Doroteusz Fionik. Zasko-
czeniem dla zespołu była 
olbrzymia serdeczno�	 ze 
strony organizatorów, 
zwłaszcza ze strony ro-
dze�stwa Ani i Dorote-
usza Fionik, w którego 
obej�ciu znajduje si� sie-
dziba Stowarzyszenia 
„Muzeum Małej Ojczy-
zny w Studziwodach”.  
N a s t�p n e g o  d n i a 
(07.06.08 r.) kolejny wy-
st�p, tym razem z okazji 
Jubileuszu Muzeum Zie-
mi Augustowskiej w Au-
gustowie. Na scenie 
przed siedzib� Muzeum 
zespół nasz zaprezento-
wał pie�ni i omówił czyn-
no�ci zwi�zane z daw-
nym obrz�dem wesel-
nym. Lipscy twórcy ludo-
wi wzi�li udział w kier-
maszu towarzysz�cym 
jubileuszowym obcho-
dom.  
08.06 – udział twórców 
ludowych i orkiestry lip-
skiej OSP w prezentacji 
„Podlasie w stolicy” or-
ganizowanym przez 
Zwi�zek Gmin Woj. Pod-
laskiego w Warszawie na 
Placu Teatralnym. Nasza 
orkiestra cieszyła si� 
szczególnym zaintereso-
waniem ze wzgl�du na 
wysoki poziom wykony-
wanych przez siebie 
utworów. Nasi młodzi 
instrumentali�ci trzy razy 
prezentowali swoje umie-
j�tno�ci przed warszaw-
sk� publiczno�ci�. 
27-29.06 – w tych dniach 
Zespół  Regiona lny 
„Lipsk” uczestniczył w 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i 

�
piewaków Lu-

dowych w Kazimierzu 

Dolnym za� twór-
czynie ludowe –  
Krystyna Cie�luk i 
Genowefa Skar-
dzi�ska - prezen-
towały swoje wy-
sokiej jako�ci wy-
roby na kierma-
szu, który towa-
rzyszył festiwalo-
wi.  
 
 

 

Nareszcie wakacje 
 
 Mimo niesprzyjającej aury dzieci 
cieszą się wakacyjną labą juŜ od kilku tygo-
dni. Choćby w strugach deszczu, wakacje 
mają swój niepowtarzalny urok, zapach i 
smak. Dobrze jest, gdy przy mało atrakcyj-
nej pogodzie moŜna uczestniczyć w zbioro-
wych zajęciach dla wszystkich.   
Wypoczynek letni organizowany przez M-
GOK stał się juŜ tradycją. Od kilku lat na 
przełomie czerwca i lipca dzieci w róŜnym 

wieku spędzają czas pod opie-
ką naszych instruktorów. 
W trakcie trwającego od 30 
czerwca do 11 lipca dziecińca 
15 dzieci miało okazję do 
wspólnej zabawy, śpiewu, za-
poznania się z tradycjami i hi-
storią naszej miejscowości a 
takŜe tajnikami kuchni, m.in. 
przygotowywały pod okiem 
doświadczonej „ Ŝony” chrusty i 
pyzy z mięsem, uczestniczyły w 
zajęciach z plastyki i sztuki 
ludowej.  
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 Po raz drugi Miejsko–Gminny O�rodek Kultury w 
Lipsku był organizatorem imprezy pn. „Lipcowe sma-
ki ”, która odbyła si� 26 lipca br. na placu przy M-GOK. 
 Spotkanie rozpocz�ło si� o godz. 17.00 widowi-
skiem teatralnym dla dzieci pn. „Spotkanie z bajk�” w 
wykonaniu aktorów teatru „Koliber” z Białegostoku. 
Kolejnym punktem programu, mamy nadziej�, �e dla 
starszej publiczno�ci przypadł on do gustu, był wyst�p 
zespołu „AKORD” z Czarnej Białostockiej, który zapre-
zentował si� w utworach charakterystycznych dla kapel 
miejskich. 
 O 20.30 rozpocz�ł swój wyst�p Adam Gałka z 
Olsztyna, który w autorskim programie muzycznym – 
ELVIS PRESLEY – SHOW – przedstawił najwi�ksze 
przeboje króla rocka. 
Po nim na nasz� estrad� wkroczył zespół „SMILE” z 
Warszawy graj�cy przeboje zespołu OUEEN. Na zako�-
czenie imprezy zaproponowali�my naszym mieszka�-
com zabaw� taneczn� przy muzyce zespołu „INSIDE”.  
 Przednia zabawa dotyczyła tylko tej cz��ci pu-
bliczno�ci, która potrafiła okazywa	 swoj� �ywiołowo�	 
bez ogl�dania si� na konwenanse i opinie s�siadów.  
 Imprezie towarzyszył jarmark sztuki ludowej i 
degustacja potraw regionalnych, w�ród których znalazły 
si� �mieciuchy i soczewiaki oraz kwas buraczany. 
Tegoroczna impreza była finansowana ze �rodków  Po-
akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, 
nast�pna…. ju� za rok. Zapraszamy! 
 
   

 

   Lipcowo i smakowicie Lipcowo i smakowicie Lipcowo i smakowicie    
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OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE    
 

 PRZYJM  DO PRACY PRZY SKUPIE  
PANI  NA ½ ETATU. 

 
  KONTAKT: 

 

  MASPRO 
SKUP I SPRZEDA�  �YWCA 

PAWEŁ PROLEJKO 
 

16-315 LIPSK, 
UL. ZAMIEJSKA 9 

TEL. KOM.: 
0601-34-14-83 

 

 
Sprostowanie 

 
 
 

 Redakcja „Echa Lipska” pragnie sprostować infor-
mację zamieszczoną w poprzednim numerze 132 doty-
czącą obchodów święta 3 Maja. Zamieszczona informa-
cja była niekompletna, gdyŜ pominięto w niej informację 
o wkładzie Harcerzy z 6 DH „śubry” w organizację naro-
dowego święta. Oczywiście Harcerze brali udział w ob-
chodach święta, a na dowód tego zamieszczamy foto-
grafię z uroczystości. Wszystkich bezpośrednio zainte-
resowanych przepraszamy za przeoczenie.  

 

Redakcja  
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Alkoholizm  
-zaczarowane koło zaprzecze  
  

 Poni�szy materiał dotyczy ka�dego, kto po�rednio 
lub bezpo�rednio zwi�zany jest z �yciem osoby cierpi�-
cej na chorob� zwan� alkoholizm. W fikcyjnej sztuce 
ukazano, w jaki sposób ludzie w �yciu alkoholika prze-
dłu�aj� jego chorob� i przeszkadzaj� w jej uleczeniu. 
Ponadto metody post�powania, jakie powinni zastoso-
wa	 wobec alkoholika bliscy mu ludzie, je�li faktycznie 
pragn� jego uzdrowienia. Publikacja niniejsza, jako je-
den z sposobów dawania sobie rady w sytuacjach stwo-
rzonych przez alkoholizm proponuje Al.-anon. Jedynym 
celem tej wspólnoty jest nauczenie nas innego sposobu 
my�lenia o alkoholizmie, uzyskanie takiego punktu wi-
dzenia, który mo�e spowodowa	 w naszym �yciu cu-
down� odmian�. To, co przeczytacie - je�li naprawd� 
potrzebujecie takiej pomocy – przedstawia rodzinny 
problem alkoholizmu w zupełnie nowy sposób i wyja-�nia wiele niezrozumiałych do tej pory powikła� i pro-
blemów.  
 Alkoholizm jest tragedi� w trzech aktach. W tra-
gedii bierze udział co najmniej czworo ludzi: pij�cy, 
jego rodzina, przyjaciele, koledzy w pracy, a nawet jego 
doradcy. Wszyscy oni przyczyniaj� si� do obrotów tego 
zaczarowanego koła alkoholizmu. Choroba ta rzadko 
pojawia si� u osoby całkowicie odseparowanej od ludzi. 
Rzadko równie� trwa w całkowitym odosobnieniu. Je-
den człowiek pije i upija si� - inni reaguj� na jego picie i 
zachowywanie si�. Pij�cy reaguje z kolei na ich reakcje i 
znowu pije. W ten wła�nie sposób zaczyna si� obraca	 
zaczarowane koło oskar�e� i zaprzecze� - staczaj�ca si� 
w dół spirala alkoholizmu. Aby zrozumie	 alkoholizm - 
musimy spojrze	 nie tylko na samego alkoholika, ale na 
całkowity obraz jego choroby tak - jakby�my byli wi-
dzami odgrywanej na scenie sztuki. Musimy dostrzec 
dokładnie role wszystkich aktorów tego dramatu. Alko-
holik – jako gwiazda całej sztuki – wyst�puje na pocz�t-
ku pierwszego aktu. Gra on główn� rol�, a inni reaguj� 
tylko na to, co on robi na scenie. Wi�c oto nasz gwiaz-
dor – zazwyczaj m��czyzna w wieku 30 – 50 lat prze-
wa�nie zdolny, inteligentny i pracowity. Cz�sto jednak 
jego ambicje przekraczaj� jego mo�liwo�ci. Widzimy, �e jest to bardzo wra�liwy, samotny i nerwowy czło-
wiek. Jest on równie� niedojrzały w sposób, który go 
czyni bardzo zale�nym od innych ludzi. Prawdopodob-
nie zachowuje si� sposób bardzo „niezale�ny’’, aby tej 
niedojrzało�ci całkowicie zaprzeczy	. Wła�nie z tego 
zaprzeczania powstał tytuł naszej sztuki: Zaczarowane 
Koło Zaprzecze�. Aby alkoholik mógł gra	 sw� rol� z 
powodzeniem, potrzebuje pomocy innych. Dlatego mu-
simy obserwowa	 bardzo dokładnie, w jaki sposób ka�-
dy z aktorów spełnia sw� rol� w tym dramacie. 

Prolog 
Alkoholik odkrył, �e picie poprawia mu nastrój, pozwa-
la czu	 si� lepiej. Wydaje to mu si� błogosławie�stwem, 
a nie przekle�stwem. Lekarstwem, a nie trucizn�. Na 
kilka godzin znikaj� kłopoty i l�ki, napi�te nerwy do-
znaj� odpr��enia i wszystkie problemy s� rozwi�zane. 

Akt 1. 
Alkoholik wkracza na scen� twierdz�c, �e nikt nie ma 
prawa mówi	 mu, co on powinien robi	, �e tylko on sam 
mo�e rozkazywa	 innym. Rodzinie bardzo to utrudnia 
jak�kolwiek rozmow� z nim na temat jego picia i rezul-
tatów picia. Nawet, gdy pija�stwo stwarza naprawd� 
powa�ne problemy – alkoholik nie chce na ten temat 
rozmawia	. Ka�da dyskusja jest czym� w rodzaju po-
dwójnego monologu: nikt nie słyszy tego, co mówi dru-
ga strona. Obie strony twierdz�, co innego, a robi�, co 
innego. Dlatego, aby alkoholika zrozumie	 konieczne 
jest dokładne poznanie tej gry. Obserwowanie samego 
alkoholika, czytanie naukowych opisów jego choroby, 
albo wysłuchiwanie narzeka� jego rodziny, to tylko ma-
ła cz�stka dramatu. Najwa�niejszym słowem w alkoho-
lizmie jest „zaprzeczanie’’, gdy� ludzie niezmiennie 
robi� to, czego postanawiaj� nigdy wi�cej nie robi	, al-
bo zaprzeczaj� temu, co zrobili. Je�eli mogliby�my za-
obserwowa	 t� gr� w telewizji wył�czaj�c gło�nik – o 
wiele lepiej zrozumieliby�my to, co si� naprawd� dzieje. 
Na pocz�tku pierwszego aktu alkoholik potrzebuje kie-
liszka – wi�c pije. Pije cz�sto i wiele, a nie rzadko i w 
małych ilo�ciach. Mo�e pi	 otwarcie, ale prawdopodob-
nie z ilo�ci� wypitych kieliszków kryje si�, pij�c poza 
plecami reszty aktorów tego przedstawienia. Tu wła�nie 
jest pierwsza cz��	 zaprzeczania: ukrywanie ilo�ci wypi-
tego alkoholu. Dowodzi to, �e pij�cy zdaje sobie spraw� 
z tego, �e pije zbyt wiele, pije cz��ciej i wi�cej ni� inni, 
a przede wszystkim - �e picie znaczy dla niego o wiele 
wi�cej ni� dla innych ludzi. Fakt, �e pije za wiele i zbyt 
cz�sto, nie jest zale�ny od jego woli. I tu dostrzegamy 
pierwsz� oznak� alkoholizmu. Ci�głe zaprzeczanie 
przez chowanie butelki i picie w samotno�ci wskazuje 
jasno, jak bardzo jego poczucie jest zale�ne od alkoholu. 
Po dwóch lub trzech kieliszkach nie mo�e ju� by	 mowy 
o powstrzymaniu picia. Po paru nast�pnych kieliszkach 
zauwa�ymy ogromn� zmian� w pij�cym. Staje si� on 
pełen zadowolenia i absolutnej niezale�no�ci. Znajduje 
si� na samym szczycie �wiata i mo�e si� zachowywa	 
jak prawdziwy „bo�ek’’. Teraz on ma tylko racj�, ka�dy 
inny jest w bł�dzie, szczególnie, je�eli spróbuje prze-
ciwstawi	 si� jego piciu. Nie wszyscy alkoholicy zacho-
wuj� si� w identyczny sposób, kiedy s� pijani, ale wszy-
scy zachowuj� si� nienormalnie i bezsensownie, s� nie-
odpowiedzialni za swoje czyny. Ignoruj� przepisy towa-
rzyskie, czasem posuwaj� si� do łamania prawa. 
Przykładem jest tu prowadzenie samochodu w stanie 
nietrze
wym, co u nie alkoholika uznane zostałoby za 
czyn całkowicie niepoczytalny. Je�eli picie trwa wystar-
czaj�co długo - alkoholik stwarza krytyczne sytuacje, 
wpada w kłopoty i najrozmaitsze powikłania. Mog� 
mie	 one ró�ne scenariusze, ale ogólny ich zarys jest 
zwykle taki sam. Alkoholik jest zale�ny, a zachowuje 
si� niezale�nie i picie utwierdza go w tym przekonaniu. 
Jednak rezultaty pija�stwa uzale�niaj� go coraz bardziej 
od innych. Kiedy stworzony przez niego samego kryzys 
chwyta go w pułapk� – czeka, aby co� si� stało, udaje �e 
ten kryzys nie istnieje, ucieka od konsekwencji lub wzy-
wa pomocy innych. Alkohol, który dał mu pocz�tek za-

8                                                                    ECHO LIPSKA   maj-sierpie� 2008  



dowolenia i niezale�no�ci, zdziera z niego mask� i po-
zwala nam zobaczy	, jakim jest bezradnym i bezbron-
nym dzieckiem. 

Akt 2. 
W drugim akcie alkoholik nie robi nic innego, jak tylko 
oczekuje pomocy innych. Pozostali trzej aktorzy tej 
sztuki odgrywaj� swoje role i alkoholik z nich korzysta. 
Sam nie robi nic, albo niewiele. Wszystko robione jest 
za niego. 

Wybawca 
Pierwsz� osob�, który pojawia si� na scenie, jest wy-
bawca, dobroczy�ca - który dzi�ki swoim słabo�ciom 
czuje si� zobowi�zany do „ratowania przed nieszcz�-�ciem swego przyjaciela alkoholika. Pragnie wydoby	 
go z ka�dej trudnej sytuacji i ul�y	 ci�głemu napi�ciu 
nerwowemu, jakie w rezultacie tych trudno�ci nast�puje. 
W rzeczywisto�ci Wybawca prawdopodobnie zaspakaja 
swoje potrzeby, a nie prawdziwe potrzeby alkoholika, 
cho	 mo�e to robi	 w całkowitej nie�wiadomo�ci. Wy-
bawc� mo�e by	 m��czyzna spoza kr�gu najbli�szej 
rodziny. Tak� rol� mo�e tak�e odgrywa	 kobieta. Rola 
ta podejmowana jest tak�e przez doradców zawodo-
wych: ksi��y, lekarzy, adwokatów lub pracowników 
społecznych. Wielu z nich posiada zbyt mało (a cz�sto 
wcale nie posiada) istotnej wiedzy o alkoholizmie, wie-
dzy w tego rodzaju doradztwie wr�cz niezb�dnej. Wsku-
tek braku zrozumienia, jaki wykazuj�, traktuj� sytuacje 
w taki sam sposób jak robi� to nieprofesjonali�ci. Dzia-
łalno�	 Wybawców odbiera alkoholikowi mo�no�	 
uczenia si� na własnych bł�dach i brania odpowiedzial-
no�ci za swoje post�powanie. Alkoholika upewnia to w 
mniemaniu, �e zawsze znajdzie si� jaki� Wybawca, któ-
ry wyratuje go z tej opresji, mimo �e Wybawcy zawsze 
twierdz�, �e tego wi�cej ju� nie uczyni�. Poniewa� po-
magali zawsze, alkoholik wierzy, �e b�d� pomaga	 tak-�e w przyszło�ci. Tego rodzaju „akcja ratunkowa’’ staje 
si� konieczno�ci� w taki sam sposób, jak i picie alkoho-
lika. 

Ofiara 
Nast�pny aktor, który wst�puje na scen� – to Ofiara. 
Cz�sto jest to pracodawca, przeło�ony czy wspólnik, a 
tak�e kolega z miejsca pracy. Ofiara jest osob� odpo-
wiedzialn� za wykonanie pracy w czasie nieobecno�ci 
alkoholika spowodowanej piciem. Dane statystyczne 
wykazuj�, �e straty czasu zaczynaj� si� w okresie 10 – 
15 lat od momentu, kiedy alkoholik zacz�ł w danym 
przedsi�biorstwie pracowa	 i jego zwierzchnik stał si� 
jego przyjacielem. Ch�	 ochraniania alkoholika jest od-
ruchem całkowicie zrozumiałym. Uwa�a si� zawsze, �e 
wydarzy si� to po raz ostatni. Alkoholik staje si� całko-
wicie zale�ny od takiej pomocy uzyskiwanej od Ofiary. 
Bez niej nie mógłby dalej pi	. Albo musiałby przesta	 
pi	, albo straciłby prac�. 

Prowokator 
Trzecim aktorem w tym akcie jest osoba najwa�niejsza 
w tej sztuce: �ona, m��, rodzice. Osoba, z któr� alkoho-
lik �yje. Zwykle jest to �ona lub matka. Jest ona wete-
rank� w odgrywaniu tej roli, bo zna j� o wiele dłu�ej ni� 
inni. Ona wła�nie jest Prowokatorem. Wyprowadza ci�-

gle z równowagi, cierpi�ca z powodu pijackich wybry-
ków – stara si� utrzyma	 rodzin� razem pomimo kłopo-
tów, jakie stwarza alkoholik. Jednak jej ci�głe rozczaro-
wania, jej nieustaj�cy l�k staj� si� 
ródłem ci�głej pro-
wokacji. Prowokator stara si� kontrolowa	, wprowadza	 
ci�głe zmiany, które uwa�a za konieczne, po�wi�ca si�, 
dostosowuje, nigdy nie daje za wygran�, ale i nigdy nie 
zapomina. Alkoholik przekonany o tym, �e jego wybry-
ki powinny by	 zawsze zrozumiane – nie mo�e poj�	, �e 
Prowokator mo�e go w czymkolwiek zawie�	. Sam za-
chowuje si� z całkowit� niezale�no�ci�, robi, co chce i 
dyktuje �onie, matce, jak powinny post�powa	. Spo-
dziewa si� ich w domu kiedykolwiek wróci, o ile na noc 
w ogóle wraca. Tego aktora mo�na równie� nazwa	 
„Dostosowuj�cym si�’’, poniewa� stara si� ci�gle dosto-
sowywa	 do coraz to nowych, kłopotliwych sytuacji 
wynikaj�cych z picia. A tymczasem alkoholik wini t� 
osob� za tak domowe, jak i mał�e�skie kłopoty. Pomi-
mo �e osoba dostosowuj�ca si�, stara si� jak mo�e, aby 
mu dogodzi	 i przekona	 go o tym, �e nie ma racji. Jest �on�, gospodyni�, wi�c cz�sto musi pracowa	 na utrzy-
manie domu. �yj�c z m��em cierpi�cym na alkoholizm 
stara si� tak�e by	 piel�gniark�, lekarzem, doradc�. 
Oczywi�cie, nie jest ona w stanie wypełnia	 wszystkie 
te role bez wyrz�dzenia krzywdy samej sobie oraz m�-�owi. Zwykle jest tak wytr�cona z równowagi, �e nie 
potrafi rozmawia	 z m��em bez pogł�biania jego poczu-
cia winy, goryczy, �alu i wrogo�ci. Stawia to atmosfer� 
prawie, �e niemo�liw � do wytrzymania przez alkoholi-
ka. Jednak�e zwyczaje naszego społecze�stwa 	wicz� i 
przysposabiaj� �on� do takiej wła�nie roli. Je�li nie b�-
dzie ona post�powała według tej akceptowanej społecz-
nie roli – zostanie samotna, poza kr�giem rodziny i spo-
łecze�stwa, zostanie uznana za osob� niemaj�c� poj�cia 
o tym, w jaki sposób dobra �ona powinna si� zachowy-
wa	. A przecie� cokolwiek alkoholik robi – ko�czy w 
domu. Jest to miejsce, do którego powraca, kiedy nie 
pozostaje mu ju� nic innego. 
Drugi akt  jest teraz w pełni przygotowany. Alkoholik 
zostaje ,,wyratowany” ze swojej bezradno�ci, przyj�ty 
na nowo do pracy i na łono rodziny. I powtarza si� to 
wiele razy. Daje mu to uczucie, �e jest jednak odpowie-
dzialnym człowiekiem i utwierdza go w przekonaniu, �e 
rozwi�zanie jego problemów i wywołanych piciem kło-
potów jest obowi�zkiem otoczenia. Poniewa� jednak 
wszystko było robione za niego, a nie przez niego same-
go – stał si� on jeszcze bardziej zale�ny. Jest w istocie 
człowiekiem nosz�cym „dorosłe ubranie’’. Problemy 
stworzone przez picie zostały rozwi�zane przez innych. 
Cały bałagan uprz�tni�ty, wszystkie przykre rezultaty 
picia spadły na innych. Pozwala to alkoholikowi na dal-
sze pija�stwo, picie staje si� sposobem na rozwi�zanie 
nowych problemów. W pierwszym akcie alkoholik za-
głuszał swoje cierpienie piciem; w drugim akcie rezulta-
ty picia zostały wygładzone przez innych. Przekonuje to 
alkoholika, �e ma pełne prawo zachowywa	 si� w taki 
wła�nie, nieodpowiedzialny sposób, bezkarnie. 
 Akt trzeci  rozpoczyna si� w podobny sposób, jak 
akt drugi, ale akt 1 i 2 stworzył pewne, trwałe uwarun-

ECHO LIPSKA   maj-sierpie�    2008                                                                       9 



kowania. Potrzeba zaprzeczania zale�no�ci jest teraz u 
alkoholika o wiele silniejsza i musi by	 wyra�ana w bar-
dziej zdecydowany sposób. Alkoholik zaprzecza, �e ma 
jakikolwiek problem z piciem. Absolutnie wypiera si� 
tego, �e ktokolwiek i kiedykolwiek mu pomagał. Prze-
czy, �e mo�e utraci	 prac� i uwa�a, �e w pracy jest nie-
zast�pionym. Nade wszystko zaprzecza, �e jego zacho-
wanie przyczyniło si� do jakichkolwiek kłopotów w 
rodzinie. Wr�cz odwrotnie. Wini on sw� rodzin�, a 
szczególnie �on� za wywoływanie kłótni, za narzekania 
i kłopoty. Cz�sto twierdzi, �e jego �ona jest nienormalna 
i potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Wraz z post�pem 
choroby oraz wywołanej ni� sytuacji – alkoholik cz�sto 
oskar�a �on� o zdrad� mał�e�sk�, o afery z innymi m��-
czyznami, cho	 nie ma najmniejszych powodów do tego 
rodzaju podejrze�. Niektórzy alkoholicy uzyskuj� takie 
same rezultaty przez zachowanie kamiennego milczenia, 
odmawianie jakichkolwiek rozmów na temat picia. �ona 
nigdy nie zapomina zachowania m��a. M�� nie zawsze 
pami�ta, co robił w pijanym stanie, ale nigdy nie zapo-
mni, co �ona mówiła na ten temat. Prawdziwym proble-
mem jest to, �e alkoholik zdaje sobie spraw� z rzeczy-
wisto�ci, której tak mocno zaprzecza. Zdaje sobie spra-
w� ze swej słabo�ci i pija�stwa. Jego poczucie winy sta-
je si� nie do zniesienia. Nie jest w stanie znie�	 naj-
mniejszego krytycyzmu ani rad innych ludzi. 

�
wiado-

mo�	 własnej bezradno�ci i niepowodzenia stała si� naj-
bardziej zawstydzaj�ca i bolesna na ko�cu pierwszego 
aktu, w okresie, gdy alkoholik my�li i post�puje jakby 
był „bo�kiem’’ własnego �wiata. Z czasem rodzina 
przyzwyczaja si� do pewnego sposobu �ycia. Alkoholik 
mo�e twierdzi	, �e nie b�dzie ju� pił. Reszta osób w 
sztuce twierdzi, �e w przyszło�ci nie b�dzie mu pomaga-
ła. Wybawca zapewnia, �e nie b�dzie ju� alkoholika 
ratował. Ofiara - �e nie b�dzie ju� po�wi�cała swego 
czasu pracy z powodu picia alkoholika. Prowokator – 
matka albo �ona – powtarza alkoholikowi, �e �ycie z 
nim w takich warunkach jest nie do zniesienia. To, co 
jest mówione przeczy całkowicie temu, co ka�dy robi. 
Wybawca i Prowokator twierdzili w przeszło�ci i nigdy 
nie dotrzymali słowa. W rezultacie poczucie winy alko-
holika ci�gle si� wzmaga. Wszystko razem wyolbrzymia 
u alkoholika �wiadomo�	 ci�głego niepowodzenia, sa-
motno�ci i napi�cia nerwowego. Je�eli te tortury psy-
chiczne stan� si� niemo�liwe do wytrzymania, a w do-
datku, kiedy nast�pi całkowita zmiana zachowania si� 
innych aktorów sztuki – alkoholikowi głównemu boha-
terowi pozostaje jeden skuteczny sposób ucieczki od 
uczucia ci�głej winy i rozczarowania: zmiana swojego 
post�powania w celu uzyskania na powrót poczucia wła-
snej godno�ci. Je�eli jednak akt drugi jest odegrany w 
zwykły sposób (opisany poprzednio) – nie ulega w�tpli-
wo�ci, �e alkoholik w trzecim akcie b�dzie pił w dal-
szym ci�gu. Jest to dla niego jedyny sposób na uwolnie-
nie si� od cierpienia, pozbycia si� wszystkich kłopotów 
oraz odzyskania poczucia, �e ,, wszystko jest w porz�d-
ku”. 

�
wiadomo�	 natychmiastowej ulgi, jak� przynosi 

picie, wymazuje z pami�ci dalsze rezultaty picia. Alko-
holik zawsze ma nadziej�, �e jednak tym razem b�dzie 

on w stanie kontrolowa	 swoje picie, a jednocze�nie 
dozna wyt�sknionej ulgi. Tak wi�c to, co alkoholikowi 
wydaje si� konieczno�ci�, powtarza si� raz jeszcze i 
znowu zaczyna on pi	. Kiedy przełknie pierwszy kieli-
szek – sztuka si� nie ko�czy. Kurtyna zapada po zako�-
czeniu pierwszego aktu oraz aktu drugiego, ale w trze-
cim akcie, sytuacja powraca do aktu pierwszego bez 
zapadni�cia kurtyny. Powstaje co� na kształt filmu ci�-
gle powtarzaj�cego te same uj�cia bez zako�czenia ja-
kim� epizodem. Je�eli widzowie pozostan� wystarczaj�-
co długo i dwa pierwsze akty min�ły w sposób poprzed-
nio opisany – reszta odb�dzie si� identycznie i w ko�cu 
aktu trzeciego alkoholik znów b�dzie pijany. Z czasem 
aktorzy staj� si� starsi, ale w dialogach i akcji tej sztuki 
nast�pi� tylko minimalne zmiany. Je�eli dwa pierwsze 
akty zostan� odegrane w opisany powy�ej sposób – trze-
ci akt rozwinie si� tak samo. Je�eli pierwszy akt nie zo-
stanie odegrany – nie b�dzie pocz�tku całego dramatu, 
jakie ogl�damy w tej sztuce. Akt drugi staje si� jedynym 
aktem, w którym mo�e by	 zapocz�tkowane ozdrowie-
nie spowodowane post�powaniem oraz decyzjami osób 
b�d�cych w kontakcie z alkoholikiem. W drugim akcie 
alkoholik jest przekonany, �e wszystkie jego problemy 
rozwi��� inni, którzy z powodu własnych słabo�ci lub 
przekona� nie b�d� mogli oprze	 si� ch�ci udzielenia 
mu pomocy. Ale jest to jedyny akt, w którym istnieje 
mo�liwo�	 przerwania tej beznadziejnej tocz�cej si� w 
dół spirali alkoholizmu. A tak�e mo�liwo�	 zatrzymania 
ZACZAROWANEGO KOŁA WIECZNYCH ZA-
PRZECZE�. Spróbujmy zobaczy	, co si� stanie, gdy 
bliscy alkoholikowi ludzie postanawiaj� całkowicie 
zmieni	 sposób swego zachowania w zaistniałej sytu-
acji. 
Kuracja rozpoczyna si� w akcie drugim. 
Planowana kuracja musi zacz�	 si� w drugim akcie i jest 
zale�na od osób, które bior� w nim udział. Musz� wi�c 
one nauczy	 si�, jak ludzie wpływaj� nawzajem na sie-
bie w takiej wła�nie chorobie oraz zrozumie	 rzeczy 
najtrudniejsze – jak zmieni	 dotychczasowe role. Aby 
dobrze nauczy	 si� tych ról – musz� oni zwróci	 si� do 
tych, którzy dobrze znaj� t� sztuk� i rozumiej� objawy 
choroby alkoholowej. Je�eli akt drugi zostanie napisany 
w nowy sposób – mo�na mie	 nadziej�, �e alkoholik 
zostanie uleczony. Jest on bowiem uwi�ziony w swoim 
cierpieniu i klucz, który mo�e go z tego wi�zienia uwol-
ni	, posiadaj� inni. Nie mo�emy wymaga	, aby jedyn� 
alternatyw� dla rozwi�zania jego problemów stało si� 
odstawienie picia. Musimy odemkn�	 drzwi, da	 mu 
szans� wyj�cia na zewn�trz. Je�li ratujemy alkoholika z 
ka�dego kryzysu, je�li jego zwierzchnik w dalszym ci�-
gu pozwala robi	 z siebie Ofiar�, a �ona działa jako Pro-
wokator – nie ma najmniejszej szansy, by alkoholik kie-
dykolwiek wyzdrowiał. Jest on całkowicie bezradny, nie 
mo�e sobie sam odemkn�	 drzwi. Uzdrowi	 mog� go 
tylko aktorzy w tej sztuce, je�li naucz� si� przerwa	 jego 
zale�no�	 od nich, odmawiaj�c mu pomocy. Alkoholik 
nie jest w stanie sam utrzyma	 w ci�głym ruchu tego 
Zaczarowanego Koła Zaprzecze�. Pomagaj� mu w tym 
inni. Aktorzy ci�gle pytaj� alkoholika, dlaczego nie za-
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przestaje pi	. A przecie� wła�nie oni przez swoje zacho-
wanie pomagaj� mu, aby szukał ci�głej ucieczki w picie. 
Nie jest prawd�, �e nie mo�na pomóc alkoholikowi, pó-
ki on sam o pomoc nie poprosi. Prawd� jest, �e alkoho-
lik tak długo nie ma najmniejszej szansy na wyzdrowie-
nie, jak długo inni usuwaj� wszystkie bolesne rezultaty 
picia i post�powania wynikaj�cego z picia. Osobom z 
drugiego aktu trudno jest si� zmieni	. O wiele łatwiejsze 
jest przekonanie, ju� nic nie pomo�e alkoholikowi. Wy-
bawcy i Ofiary musz� tak�e postara	 si� o dokładne in-
formacje w celu zrozumienia tej choroby, je�li pragn� 
zmieni	 swoje role, a tym samym pomóc sobie i alkoho-
likowi. �ona albo matka musi bra	 udział w czynnym 
programie, który b�dzie jej doradzał, a jednocze�nie 
leczył. Jest to mo�liwe tylko wówczas, je�li pragn� one 
istotnej zmiany w swoi �yciu. Staraj�c si� zrozumie	 
rol� tych trzech wspieraj�cych aktorów dramatu – musi-
my pami�ta	, �e tych ról nie nauczyli oni w jednym 
dniu. Graj� je tak, jak ich nauczono, i uwa�aj�, �e tak 
wła�nie gra	 je powinni. Wyobra�aj� sobie, �e alkoholi-
kowi pomagaj�, a nie przedłu�aj� jego chorob�. I wła-�nie w tym tkwi dramat alkoholizmu, cały mechanizm 
tworzenia postaw i działa� uniemo�liwiaj �cych alkoho-
likowi jego wyzdrowienie.  
Wybawca wierzy, �e nie wolno mu doprowadzi	 do te-
go, aby alkoholik cierpiał z powodu picia, je�li w sto-
sunkowo łatwy sposób mo�e temu zapobiec. Osoba taka 
uwa�a, �e ratowanie alkoholika z jego kłopotów spowo-
dowanych piciem jest równoznaczne z ratowaniem ton�-
cego – po prostu pomoc musi mu by	 udzielona! Ta mi-
sja jest przez alkoholika odczytywana tak jak naprawd� 
my�li o nim wybawca: Ty sam nie jeste� w stanie da	 
sobie rady bez mojej pomocy. W ten sposób Wybawca 
wyra�a brak zaufania wobec alkoholika w mo�liwo�	 
radzenia sobie samodzielnie ze swymi problemami, a 
taki brak zaufania jest sam w sobie form� oskar�enia i 
wyroku. Rola wybawcy zawodowego – ksi�dza, prawni-
ka czy te� pracownika społecznego równie� mo�e by	 
bardzo szkodliwa, je�li pomaga on w pomniejszeniu 
problemów, a nie w zu�ytkowaniu ich jako inicjatywy 
do rozpocz�cia planu kuracji. Rodzina wie ju�, prawdo-
podobnie od pi�ciu lat, a mo�e nawet i dłu�ej, �e picie 
wytwarza powa�ne komplikacje. Ale dla ludzi spoza 
kr�gu najbli�szych krewnych nie jest to takie łatwe do 
spostrze�enia. Kiedy rodzina zwraca si� wreszcie do 
Zawodowców, którzy nie posiadaj� dostatecznych kwa-
lifikacji w zwalczaniu alkoholizmu, szczególnie zanim 
aspołeczne zachowanie si� alkoholika stanie si� całkiem 
wyra
ne – mo�e usłysze	, �e nie jest on alkoholikiem i �e nie mo�na zrobi	 nic, dopóki pij�cy nie zwróci si� o 
pomoc. Kiedy alkoholizm staje si� widoczny dla ludzi 
spoza kr�gu rodziny i alkoholik sam wreszcie szuka po-
mocy u profesjonalistów – zapewni sobie zmniejszenie 
problemów z wi�zanych z piciem. Korzysta bowiem z 
tych osób jako Wybawców. A ta sytuacja utrzymuje 
Zaczarowane Koło Zaprzecze� w ci�głych obrotach. 
Rodzina, której poprzednio powiedziano, �e u chorego 
nie ma objawów alkoholizmu – teraz jest pouczona, �e 
sposobem obchodzenia si� z t� chorob� jest usuwanie 

symptomów, zamiast leczenia zasadniczych przyczyn. 
Te same osoby, które nie potrafiły odkry	 choroby w jej 
pocz�tkowym stanie – teraz mog� leczy	 jej bardziej 
zaawansowane objawy pomagaj�c alkoholikowi w obra-
chunku jego Zaczarowanego Koła Zaprzecze�. Rodzin� 
przekonuje to jeszcze bardziej, �e nic ju� nie mo�na po-
radzi	. Je�li nawet członek rodziny próbuje uzyska	 po-
moc dla samego siebie, czy te� alkoholika – rola zawo-
dowego doradcy ujawnia si� jako rola Wybawiciela a 
nie rola osoby prowadz�cej rodzin� i samego chorego 
do trwałego programu kuracji. 
Poniewa� Wybawca jest pierwsz� osob� na scenie – 
wpływa on na pozostałych aktorów drugiego aktu, któ-
rzy nadaj� kierunek w tej cz��ci sztuki. W ten sposób 
le poinformowany zawodowy doradca pomaga wszyst-
kim powróci	 do Zaczarowanego Koła Zaprzecze�.
 �ona jest sama. Kolejn� przyczyn� wymagaj�c� 
udzielenia pomocy �onie alkoholika przy podj�ciu przez 
ni� planu kuracji m��a jest opinia publiczna. Je�li �ona 
zmieni sw� rol� i zacznie zachowywa	 si� w zupełnie 
nowy sposób – odkryje, �e została całkowicie osamot-
niona. Przyjaciele, krewni, znajomi b�d� j� traktowa	 
jak aktora, który porzuca sztuk�, kiedy nie ma kto obsa-
dzi	 jego roli. Najbardziej drastycznie uwidacznia si� to 
w momencie, gdy �ona dobrowolnie lub z konieczno�ci 
opu�ci m��a. Niektóre �ony potrafi� zmieni	 role dzi�ki 
rozmowie z doradc�, który ma minimum wiedzy o alko-
holizmie. Inne zmieniaj� sw� postaw� dzi�ki udziale w 
grupach terapeutycznych prowadzonych przez psycholo-
gów w poradniach odwykowych lub w zakładzie lecze-
nia odwykowego. Jeszcze inne odzyskuj� równowag� 
duchow�, zrozumienie swej roli dzi�ki braniu udziału w 
mityngach grup rodzinnych Al.-anon. Niezmiernie wa�-
ne dla �ony jest poznanie w grupie Al.-anon przyjaciół, 
którzy ju� wcze�niej podj�li prób� zagro�enia roli i od-
nie�li sukces. Krewni i przyjaciele b�d� jej ci�gle mówi-
li, jak zła jest ta nowa rola i dlatego kontakt z lud
mi, 
którzy w grupie rozumiej� jej problem i daj� jej normal-
ne wsparcie jest bardzo wa�ny. Najwi�kszym bł�dem 
popełnianym przez kobiety, które cierpi� z powodu pi-
ja�stwa m��a i szukaj� dróg wyj�cia, jest szukanie w 
grupie wyra
nych wskazówek, jak post�powa	, by na-
tychmiast powstrzyma	 swego m��a od picia. Nie zdaj� 
sobie one sprawy, �e nauczenie si� roli w mał�e�stwie z 
alkoholikiem zabierze im wiele czasu. 
Zanim spowodowane piciem m��a emocje ulegn� wyci-
szeniu i b�dzie ona mogła nauczy	 si� post�powa	 w 
nowy sposób, przez długi okres b�dzie musiała regular-
nie co tydzie� uczestniczy	 w mityngach Al.-alnon i 
spotkaniach grup terapeutycznych. Czasem inni uczest-
nicy naszej sztuki nie zechc� nauczy	 si� post�powa	 
według nowych ról i �ona b�dzie musiała pozosta	 z 
pomocn� grup�, zanim jej nastawienie po dwóch, trzech 
latach pozwoli nareszcie wzi�	 alkoholikowi w swe r�ce 
odpowiedzialno�	 za swe losy. �ona powinna przede wszystkim szuka	 pomocy dla 
samej siebie, aby wyleczy	 si� z własnego l�ku, depre-
sji, goryczy i innych niszczycielskich emocji, jakie wy-
wołało u niej mał�e�stwo z alkoholikiem. W miar� 
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zmieniania si� emocji �ony z reguły dochodzi tak�e do 
zmiany sposobu picia alkoholika i cz�sto doprowadza to 
do uleczenia choroby m��a. Tylko niewielu m��czyzn 
potrafi znie�	 tak� drastyczn� zmian� dokonuj�c� si� w �onach bez równie drastycznej zmiany w ich �yciu. Ale 
tak korzystna zmiana nie mo�e by	 gwarantowana na-
tychmiast. 
Wiele �on szuka wi�c jakiejkolwiek pomocy, ale do-
strzegaj�c, �e problemy mał�e�skie nie zostaj� natych-
miast wygładzone – zaniedbuj� program. 
Aby unikn�	 skrzywdzenia dzieci, �ona musi szuka	 
pomocy poza kr�giem rodziny i przyjaciół. Kiedy od-
grywa rol� prowokatora – dzieci cz�sto znajduj� si� w 
rozterce czuj� zagro�enie uczuciowe zarówno ze strony 
chorego ojca, jak i ze strony chorej matki. Je�eli i ona w 
odpowiednim czasie szuka i znajduje pomoc – mo�e 
zapobiec wielu nieszcz��ciom spadaj�cym na jej dzieci 
w wyniku jej własnych reakcji na zachowywanie si� 
m��a. Je�li wytrwa na swej drodze – obroni swe dzieci 
przed wieloma nieszcz��ciami i pomo�e m��owi w od-
kryciu drogi do jego wyzdrowienia. A wi�c realna szan-
s� uzdrowienia jest nie szukanie pomocy dla m��a w 
rozwi�zywaniu jego kłopotów spowodowanych piciem, 
ale w poszukiwaniu tej pomocy dla samej siebie i stałe 
korzystanie z niej przez długi okres. 
 W całym tym procesie bardzo istotne s� zasady 
moralne. Nikt nie ma prawa odgrywania roli Pana Boga 
i wymagania, by ktokolwiek zaprzestał picia. Tak�e i 
alkoholik wyst�puje w czasie picia jak „bo�ek’’ – dyk-
tuje ka�demu co ma robi	, kiedy sam nie liczy si� z ni-
kim i robi co chce. W postawie takiej utwierdza go 
wspieraj�cy zespół aktorów. �ona ma moralne prawo 
odmówi	 posłusze�stwa m��owi, który zachowuje si� 
jakby był Panem Bogiem, wymagaj�cym by ka�de jego �yczenie było spełnione. W praktyce m��owi nie mo�na 
wiele przetłumaczy	, gdy� odmawia on słuchania argu-
mentów �ony. Jedynym sposobem zakomunikowania 
tego, co si� my�li jest uwolnienie si� spod jego kontroli i 
dyktatury. 
Ta niezale�no�	 mo�e by	 praktykowana w milczeniu, 
nie ma potrzeby wygłasza	 jej słownie. Tak prawdzi-
wym sygnałem dla �ony jest nie to, co on mówi, ale to, 
co on robi. Musi wi�c ona nauczy	 si� przekazywania 
swych sygnałów przez post�powanie w nowy sposób. W 
tej długotrwałej kuracji emocjonalnej mog� �onie prze-
szkadza	 dwie rzeczy: m�� zaskoczony zmian� post�po-
wania �ony mo�e reagowa	 wyrazami niezadowolenia, 
pogró�kami a nawet brutalno�ci�; po drugie – obowi�zki 
domowe, szczególnie, je�li s� małe dzieci – mog� prze-
szkadza	 �onie w systematycznym udziale �ony w mi-
tyngach Al.- anon, spotkaniach terapeutycznych, wizy-
tach u lekarzy. Niewiele m��ów alkoholików zgodzi si� 
na zaopiekowanie si� wieczorem dzie	mi, kiedy �ona 
pójdzie na mityng. Szczególnie, kiedy m�� pije - nie 
powinno si� go obarcza	 tak� odpowiedzialno�ci�. Je�e-
li mał�e�stwo zostało zawarte w przeci�tnym wieku, w 
okresie, kiedy choroba alkoholowa nie była jeszcze roz-
wini�ta - �ona jest pierwsz� osob�, która znajdzie si� w 
Zaczarowanym Kole Zaprzecze� alkoholika, gdy choro-

ba si� rozwinie. Wybawca i Ofiara swoje role zaczn� 
gra	 dopiero wiele lat pó
nej. Je�li kuracja ma by	 pod-
j�ta, zanim choroba w pełni si� rozwinie- pierwsze kroki 
musi podj�	 �ona. Dzi� wi�kszo�	 ludzi, w tym wielu 
profesjonalistów, nie chce uzna	 alkoholizmu jako cho-
roby, zanim nie rozwinie si� ona w całkowit� zale�no�	. 
Dlatego �ona znajduje si� w roli pionierki w szukaniu 
pomocy. Je�li ksi�dz b�dzie pot�piał picie - b�dzie si� 
ona wstydziła zwróci	 do niego ze swym problemem 
rodzinnym. Je�li lekarz nie rozpozna alkoholizmu w 
jego pocz�tkowym stadium - odci�ta zostanie pomoc 
medyczna. Kiedy w wyniku picia m��a warunki stan� 
si� nie do zniesienia i �ona zwraca si� o pomoc do praw-
nika - mo�e on rozprawia	 na temat separacji lub rozwo-
du jako jedynego sposobu rozwi�zania problemu. 
Wzmaga to u �ony poczucie beznadziejno�ci i pora�a j� 
perspektywa oczekiwanych cierpie� i kłopotów w przy-
padku próby przerwania Zaczarowanego Koła Zaprze-
cze�. Dlatego wi�kszo�	 �on pozostaje w tym kole lub 
powraca do tego koła po krótkotrwałej próbie wyrwania 
si� z jego mocy. Dopóki nie nast�pi dramatyczna zmia-
na w naszym obyczajowym nastawieniu do picia i alko-
holizmu, członek rodziny, który pragnie zapocz�tkowa	 
plan kuracji alkoholizmu musi mie	 �wiadomo�	, �e to 
b�dzie długa i uci��liwa droga. 
Je�li jednak �ona lub inny członek rodziny szczerze pra-
gnie wzi�	 udział w cotygodniowym programie specjal-
nej kuracji: terapii, grupie Al.-anon, czy te� innej pomo-
cy profesjonalnej i jest gotowa przez okres kilku miesi�-
cy uczestniczy	 w tej terapii - nast�pi� zazwyczaj zmia-
ny nie tylko w jej własnym �yciu, ale tak�e w �yciu al-
koholika. �ona nie mo�e podj�	 si� takiej zmiany zanim 
nie zostanie prze�wiadczona, �e jest to najwła�ciwsza 
decyzja, zgodna z zasadami moralnymi. Dlatego musi 
ona pozna	 prawdziw� natur� alkoholizmu. Musi mie	 
tak�e odwag� przeciwstawienia si� opozycji m��a. Nie 
mo�na si� spodziewa	 od �ony, aby była ona w stanie 
działa	 ponad własne mo�liwo�ci emocjonalne lub fi-
nansowe. Je�eli jednak wytrwa w swym postanowieniu 
– uzyska szans� rozwi�zania problemów, które pocz�t-
kowo wydały si� jej za zbyt trudne do rozwi�zania. Nie 
ma łatwego sposobu zatrzymywania Zaczarowanego 
Koła Zaprzecze�, poniewa� jest to bardziej bolesne ni� 
utrzymanie tego koła w zwykłych obrotach. Nie sposób 
tak�e poda	 zwykłej recepty: opisu metod jakie mogliby 
zastosowa	 wszyscy aktorzy tej sztuki. Ka�dy przypa-
dek jest inny, cho	 podło�e dramatu jest takie samo. 
Członek rodziny widzi Zaczarowane Koło, w którym 
alkoholik si� obraca, ale cz�sto nie dostrzega, �e sam 
jest w tym, który pomaga alkoholikowi to koło obraca	. 
Najwi�ksz� przeszkod� w tym zatrzymaniu tego powta-
rzaj�cego si� cyklu jest l�k, i� alkoholik pozostanie bez-
radny, bez pomocy. To, co rodzina uwa�a za pomocne – 
w rzeczywisto�ci jest wła�nie tym, co pozwala mu pi	 w 
dalszym ci�gu, co pozwala mu na ci�głe korzystanie z 
cudownego leku na wszystkie kłopoty. 
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Stowarzyszenie – Klub Abstynenta 

„Przebi�nieg” w Lipsku zaprasza wszystkich ch�t-
nych na festyn trze�wo�ciowy i mityng otwarty 

pod hasłem 
   

„Rodzina Miło ci  Silna” „Rodzina Miło ci  Silna” „Rodzina Miło ci  Silna”    
 

Festyn odb�dzie si� 23.08.08 r. na placu 
przy Zespole Szkół Samorz�dowych w Lipsku.  

 
Program imprezy: 

 
13.30 – rozpocz�cie festynu  
– rodzinne konkurencje sportowe np. bieg w workach, 
p�dz�ca piłka oraz Sztafeta Rodzinna,  
- dodatkowa atrakcja - malowanie twarzy dzieciom  
- rozstrzygni�cie konkursu literackiego ogłoszonego 
przez Stowarzyszenie –Klub Abstynenta 
„Przebi�nieg”, 
- wyst�py amatorskich zespołów muzycznych z Lipska 
Godz. 15.30  - spektakl teatralny dla dzieci i mło-
dzie�y w wieku szkoły podstawowej pt. „W sie-
ci” (dot. uzale�nienia od Internetu), w wykonaniu ak-
torów teatru „Koliber” z Białegostoku 
Godz. 17.00 – Msza �w. w ko�ciele parafialnym z 
udziałem uczestników festynu i mityngu 

Dalszy ci�g imprezy odb�dzie si� w budynku szkol-
nym: 

Godz. 18.00 - koncert Marka z Legionowa „Ku Bo-
gu i trze�wo�ci”  
Godz. 19.30 – rozpocz�cie mityngu  
Godz. 21.00 - zabawa –  zespół  muzyczny z Suwałk  
Zako�czenie imprezy w godzinach porannych!!! 
 
Impreza zorganizowana przy finansowym wsparciu 
Urz�du Miejskiego w Lipsku i współpracy z Zespołem 
Szkół Samorz�dowych i Miejsko-Gminnego O�rodka 
Kultury w Lipsku. 

Konkurs literacki dla wszystkich 
 
Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Przebi	nieg” w 
Lipsku ogłasza konkurs literacki na wiersz lup opo-
wiadanie dotycz
ce uzale�nie� od alkoholu, narko-
manii, hazardu, seksu, komputera, Internetu itd. Pro-
blemy zwi
zane z uzale�nieniem przedstawione po-
winno by w kontek	cie rodziny, jego wpływu na 
relacje w rodzinie, na emocjonalne prze�ycia po-
szczególnych jej członków, na rozlu�nienie kontak-
tów rodzinnych itp.  
Utwory nale�y nadesła na adres Stowarzyszenia: 

 

Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Przebi�nieg” 
w Lipsku 

ul. Ko�cielna 3 
16-315 Lipsk 

 

do dnia 18 sierpnia br. Utwory nale�y podpisa 
pseudonimem i przesła w kopercie formatu A-5.  
W dodatkowej małej kopercie (wewn
trz du�ej) na-
le�y umie	ci informacje o autorze: pseudonim, 
imi � i nazwisko, wiek, adres oraz informacj�, �e 
autor wyra�a zgod� na publiczne odczytanie lub 
umieszczenie w gazecie swoich utworów. Ka�dy 
autor mo�e zaprezentowa max. 3 utwory. 
 3-osobowa Komisja oceni utwory pod wzgl�-
dem artystycznym i tematycznym. Autorzy najwy-�ej ocenionych utworów otrzymaj
 nagrody, za	 ich 
utwory zostan
 zaprezentowane w trakcie festynu 
trze�wo	ciowego, który odb�dzie si� 23 sierpnia br. 
w Zespole Szkół Samorz
dowych w Lipsku. Je	li 
autor wyrazi tak
 ochot� b�dzie mógł osobi	cie od-
czyta swoje utwory przed publiczno	ci
. Autorów, 
którzy chcieliby zachowa anonimowo	, zapewnia-
my, �e ich utwory przedstawione zostan
 tylko 
pseudonimem, prosimy jednak zaznaczy tak
 opcj� 
na karteczce informacyjnej ww. 

 

Zarz�d S-KA „Przebi�nieg” 

Rozpocz�cie Kuracji.  
Je�eli alkoholik woła o pomoc – powinno to zosta� 
u�yte jako okazja do wprowadzenia alkoholika i jego 
rodziny w planowany program kuracji. Profesjonalista, 
który ma do czynienia z alkoholikiem lub jego rodzin� 
powinien zna� mechanizmy radzenia sobie przez alko-
holika w wychodzeniu z choroby. Istnieje w tym celu 
literatura, któr� mo�na otrzyma� w lokalnych grupach 
AA lub Al.-anon. Wyspecjalizowane o�rodki zajmuj�-
ce si� problemami alkoholizmu prowadz� te� krótko-
trwałe spotkania dla profesjonalistów z intensywnymi 
wykładami. Lekarz, który w swojej praktyce spotyka 
si� z alkoholikami ma szans� uzyska� niezb�dn� wie-
dz� w tych o�rodkach. Je�eli �ona przypuszcza, �e m�� 
ma problem z piciem, albo, �e pije zbyt wiele i zbyt 
cz�sto – powinna niezwłocznie zwróci� si� o pomoc i 
rad�, a�eby obra� plan kuracji najbardziej odpowiada-

j�cy jej potrzebom. Niezale�nie jaki rodzaj pomocy 
wybierze – nie powinna ona rezygnowa� z tej pomocy 
po kilku spotkaniach z profesjonalistami lub z grup� 
Al.-anon. Stały kontakt jest konieczny, chocia� wiele �on odkrywa, i� udział w spotkaniach zabiera im zbyt 
wiele czasu i nie daje natychmiastowych sukcesów. 
Panuj�ca w naszym społecze�stwie tolerancja dla alko-
holu i nietolerancja dla podejmuj�cego leczenie alko-
holika stwarza dla �ony szukaj�cej pomocy jeszcze 
jedn� wa�n� przeszkod�: musi ona szuka� pomocy dla 
samej siebie, o ile nie chce, by choroba alkoholizmu 
zrujnowała j� całkowicie, a wraz z ni� reszt� rodziny, 
by zniszczyła jej mał�e�stwo. 
 

Dalszy ci�g w nast�pnym numerze Echa Lipska 
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plut. Stanisław Białous – ur. 12.IX.1982 r. 
w Lipsku, s. Stanisława i Zofii zd. Krawczuk. 

Mieszkał i wychowy-
wał si� z 5 bra�mi w 
Jacznikach. Uko�-
czył Szkoł� Podsta-
wow� w Rygałówce 
poczym Technikum 
Rolnicze w Ró�a-
nymstoku (1997-
2002), gdzie zdał 
egzamin dojrzało�ci. 
13 wrze�nia 2003 r. 
zawarł zwi�zek mał-�e�ski z Anet� Rem-
ba. 1 grudnia 2003 
r. podj�ł słu�b� kan-

dydack� w Podlaskim Oddziale Stra�y Gra-
nicznej w Białymstoku nast�pnie został przyj�-
ty do słu�by zasadniczej   w SG. Sko�czył 
szkoł� podoficersk� w K�trzynie i pełnił słu�-
b� jako funkcjonariusz w: Ku�nicy Białostoc-
kiej, Ogrodnikach i ostatnio     w Lipsku. Je-
sieni� 2007 r. został wybrany radnym z obwo-
du: Jaczniki, Rygałówka, Siółko i był najmłod-
szym radnym w radzie Miasta i Gminy w Lip-
sku. Ko�czył studia licencjackie w Wy�szej 
Szkole Administracji Publicznej    w Białym-
stoku. Był Honorowym Dawc� Krwi, wielo-
krotnie zdawał krew w oddziale krwiodaw-
stwa. . Jako młodzieniec był dobrym mini-
strantem, nast�pnie przykładnym m��em i oj-
cem 3 letniego Mateusza. Zawsze pogodny      
i radosny ch�tny udziela� si� społecznie.          
W wieku 26 lat zmagaj�c si� z zapaleniem 
mi��nia sercowego po 3 miesi�cznym leczeniu 
w Instytucie Kardiologii w Aninie w dniu       
5 lipca 2008 r.    o godzinie 00.15 odszedł do 
Pana. Uroczysto�ci pogrzebowe odbyły si�     
8 lipca 2008 r. w ko�ciele pw. Przemienienia 
Pa�skiego w Rygałówce przy licznie zebra-
nym duchowie�stwie, funkcjonariuszach SG    
i przedstawicielach władzy samorz�dowej 
oraz licznie zebranych mieszka�cach całej 
gminy.  

 

W IMIENIU �ONY I CAŁEJ RODZINYW IMIENIU �ONY I CAŁEJ RODZINYW IMIENIU �ONY I CAŁEJ RODZINY    
ZMARŁEGO STANISŁAWA BIAŁOUSAZMARŁEGO STANISŁAWA BIAŁOUSAZMARŁEGO STANISŁAWA BIAŁOUSA    

SKŁADAMY  PODZI �KOWANIE WSZYSTKIM SKŁADAMY  PODZI �KOWANIE WSZYSTKIM SKŁADAMY  PODZI �KOWANIE WSZYSTKIM 
OBECNYM NA UROCZYSTO 	CIACH OBECNYM NA UROCZYSTO 	CIACH OBECNYM NA UROCZYSTO 	CIACH 

POGRZEBOWYCH :POGRZEBOWYCH :POGRZEBOWYCH :    
FUNKCJONARIUSZOM  SG, SAMORZ
DOWCOM FUNKCJONARIUSZOM  SG, SAMORZ
DOWCOM FUNKCJONARIUSZOM  SG, SAMORZ
DOWCOM 

MIASTA I GMINY LIPSK,MIASTA I GMINY LIPSK,MIASTA I GMINY LIPSK,    
ORKIESTRZE, LICZNIE ZEBRANYM PRZYJACIOŁOM, ORKIESTRZE, LICZNIE ZEBRANYM PRZYJACIOŁOM, ORKIESTRZE, LICZNIE ZEBRANYM PRZYJACIOŁOM, 

KREWNYM I ZNAJOMYM.KREWNYM I ZNAJOMYM.KREWNYM I ZNAJOMYM.    
   

RODZINA RODZINA RODZINA    

 
 

"Wystarczy nieobecno�� jednej bliskiej osoby, aby cały �wiat 
stał si wyludniony..." 

    Albert Camus  
 
 
 
 
 �onie, Dzieciom oraz całej Rodzinie  

słowa pokrzepienia i wsparcia z powodu �mierci 
 
 
 

plut. Stanisława Białousa 
 
 
 

składa 
 
 
 

Burmistrz Lipska 
wraz z pracownikami 

 

Szczere wyrazy współczucia z powodu �mierci 
 
 
 
 

plut. Stanisława Białousa 
 

Rodzinie zmarłego 
 
 

składa 
 

Rada Miejska w Lipsku 



                                                                

 Okupanci niemieccy utwo-
rzyli 22 lipca 1941 r. okręg Bez-
irk - Białystok, a 1 sierpnia tego 
roku władzę cywilną nad okrę-
giem przekazali nadprezydento-
wi Prus Wschodnich Erichowi 
Kochowi, który pełnił funkcję 
szefa zarządu Cywilnego Okrę-
gu Białostockiego. Okręg dzielił 
s i ę  n a  k r e i s k o m i s a r i a t y 
(powiaty), te na amtskomisariaty, 
w skład których wchodziło po 
kilka gmin (z wójtami na czele), 
a tym podlegały gromady (z soł-
tysami). W okręgu było osiem 
jednostek szczebla powiatowego 
i 114 jednostek niŜszych. Komi-
sariat (powiat) miejski znajdował 
się w Białymstoku, (komisariaty 
wiejskie - w Białymstoku, Bielsku 
Podlaskim, Grajewie, Grodnie, 
ŁomŜy, Sokółce i Wołkowysku.) 
 W sierpniu 1943 r. Ŝoł-
nierze Armii Krajowej obwodu 
Augustów przeprowadzili akcje 
zbrojne: na oddział Ŝandarmerii 
w m. Królowa Woda (wówczas 
rannych było 24 Niemców oraz 
18 zabitych); 4 sierpnia 1943 r. 
oddział „Jacka” w sile 25 osób 
stoczył walkę z Ŝandarmerią w 
Sokolim Lesie; 8 sierpnia 1943 
r. patrol „Kedyw” z zasadzki 
rozbroił leśniczego Niemca z 
Płaskiej; 21 sierpnia 1943 r. 
oddział partyzancki obok wsi 
Okółek stoczył walkę z Ŝandar-
merią. W walce zginęło 8 party-
zantów. Straty niemieckie nie 
rozpoznane. We wrześniu 1943 
r. kronika Armii Krajowej odnoto-
wała „wyrok na szpiclu gestapo 
„B”, który pomimo otrzymanych 
siedmiu kul został wyleczony, zaś w miesiącu październiku 1943 
r. – opanowanie zakładu mechanicznego w Augustowie w którym 
zdobyto narzędzia do reperacji broni, zaś ostatecznie ów zakład 
zniszczono. 
 Według niemieckiego ogłoszenia wydanego w Białymsto-
ku w dniu 10 września 1943 r. przez Komendanta Policji Bezpie-
czeństwa i SłuŜby Bezpieczeństwa na Okręg Białostocki wynika, 
Ŝe „Dnia 3 sierpnia 1943 r. w lesie koło Hruszek, powiatu Gro-
dzieńskiego, bandyci ostrzelali z ukrycia patrol Ŝandarmerii i cięŜ-
ko zranili dwóch Ŝandarmów. Jeden z Ŝandarmów zmarł na sku-
tek odniesionych ran. (…) Dla osiągnięcia spokoju w Okręgu 
Białostockim (…) rozstrzelano 58 mieszkańców z miejscowości 
Jasionowo (…) Majątek rozstrzelanych uległ konfiskacie.” 
 Nocą 26 sierpnia 1943 r. gestapowcy z Grodna i Ŝołnierze 
specjalnej jednostki operacyjnej z Krasnego (rezydujący w bu-

dynku miejscowej szkoły) 
oraz Ŝandarmi z Lipska oto-
czyli wieś Jasionowo. Miesz-
kańców wyrwanych z głębo-
kiego snu zgromadzono w 

zabudowaniach Franciszka 
Sztukowskiego. Po wykopaniu 
dołu o długości około ośmiu 
metrów i ponad metr szerokości, 
ludzi wprowadzono pojedynczo 
lub parami, ustawiono na krawę-
dzi dołu i zabijano strzałem w tył 
głowy. Kilkoro dzieci wrzucono 
Ŝywcem do mogiły. Większość 
ofiar stanowiły kobiety i dzieci 
oraz męŜczyźni pracujący na 
roli. Pacyfikacją kierował krimi-
n a l - o b e r a s i s t a n t  i  S S -
oberscharfiuhrer gestapo w 
Grodnie - Kurt Wiesse. Był takŜe 
obecny przy pacyfikacji Hrtmuth-
amtskomisarz Lipska. 
 W ramach akcji odweto-
wych za stosowany okrutny 
terror i barbarzyńskie metody 
wyniszczania ludności polskiej 
przez Niemców, oddziały party-
zanckie Armii Krajowej otrzyma-
ły rozkaz dowództwa Armii Kra-
jowej, rozbrojenia posterunków 
niemieckiej Ŝandarmerii. 
 W wykonaniu powyŜsze-
go rozkazu, oddział partyzancki 
Armii Krajowej, wydzielony z 
o d d z i a ł ó w  p a r t y z a n c k i ch 
„Zająca” i „Dęba” w sile 22 Ŝoł-
nierzy pod dowództwem ppor. 
„Zapały” urządził akcję na poste-
runek niemieckiej Ŝandarmerii w 
Lipsku, pow. Augustowskiego. 
Dnia 3 listopada 1943 r. zdobyto 
kilka jednostek broni maszyno-
wej, pistoletów, granatów ręcz-

nych i sporą ilość amunicji. Grupa 2, atakująca wówczas Amtsko-
misariat (dzisiejsza plebania parafii rzymskokatolickiej) po wkro-
czeniu do lokalu stwierdziła, Ŝe komisarz jest nieobecny. Być 
moŜe ukrył się w bunkrze pod podłogą (!?). 
 Wracając po akcji do swego miejsca postoju, wozem za-
przęgniętym w parę koni wziętych od komisarza, oddział party-
zancki zauwaŜył, Ŝe szosą z kierunku Grodna zbliŜają się trzy 
niemieckie tankietki. Zatrzymano się więc w odpowiednim miej-
scu na skraju lasu i urządzono zasadzkę. Nie doszło jednak do 
walki, poniewaŜ Niemcy przed lasem zawrócili i odjechali. Od-
dział partyzancki wrócił do swego miejsca pobytu. 
Wśród trofeów zdobytych w akcji cennymi okazały się: umundu-
rowanie, maszyna do pisania i radioodbiornik. Ponadto został 
ranny partyzant „Grom”. 

Ks. E. Anuszkiewicz 

 
Obelisk w Sokolim Lesie 

Kaplica w Jasionowym 

Męczeństwo JasionowaMęczeństwo JasionowaMęczeństwo Jasionowa   
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ZESPÓŁ REGIONALNY „LIPSK” 
UŚWIETNIŁ W KRASNYMBORZE 
ZJAZD KURSOWY ZJAZD KURSOWY ZJAZD KURSOWY ZJAZD KURSOWY 

KSIĘśYKSIĘśYKSIĘśYKSIĘśY    
 
 Dnia 31 maja 2008 r. /sobota/ w Krasnymborze 
odbył si� zjazd kursowy ksi��y /rocznika �wi�ce� 
kapła�skich 1981 r./. O godzinie 17.00 miała miejsce 
Msza �w. Koncelebrowana przybyłych ksi��y w ko�ciele 
pozakonnym /z XVI w., Sanktuarium Maryjnym/ pod 
przewodnictwem ksi�dza prałata dr Jana Okuły-ojca 
duchownego Wy�szego Seminarium Duchownego w 
Łom�y. Okoliczno�ciow� homili� wygłosił ksi�dz 
kanonik Tadeusz Rynkiewicz-proboszcz  i dziekan z 
Suwałk Wykonywanym pie�niom liturgicznym w czasie 
Mszy �w. Towarzyszył Zespół Regionalny „Lipsk”. 
Wzruszaj�cym elementem było wykonanie przez w/w 
zespół pie�ni: �yczymy, �yczymy… podczas którego 
przedstawiciele rodzin powołaniowych z parafii 
krasnoborskiej wr�czyli przybyłym ksi��om-go�ciom 
pi�kne ró�e /specjalnie sprowadzone z Warszawy/. Po 
Mszy �w. Nabo�e�stwu majowemu przewodniczył ks. 
Prałat Hieronim Moj�uk - proboszcz i dziekan z 
Rajgrodu. 
 Około godziny 18.00, po nabo�e�stwie majowym 
rodzinom powołaniowym, krewnym, znajomym, 
przyjaciołom, go�ciom z innych parafii Zespół „Lipsk” 
wykonał nast�puj�ce utwory muzyczne: 
Dobra Matko…, Ufamy Tobie Matko…,                         
O błogosławionej Mariannie Biernackiej…, My dzieci 
lipskiej Ziemi…, które to utwory zostały mile przyj�te 
przez zgromadzonych w ko�ciele. 
  Przed godzin� 19.00 Zespół „Lipsk” powrócił do 
Lipska, za� Ksi��a – Go�cie wraz z miejscowym 
proboszczem – prałatem Wiesławem Domitrzem i 
organist� udali si� do stołówki szkolnej na kolacj� – 
obsługiwan� przez restauracj� „Albatros” z Augustowa. 
W zwi�zku z powy�szym organizator zjazdu – ks. 
Kanonik dr Edward Anuszkiewicz serdecznie dzi�kuje 
Wszystkim, którzy aktywnie wł�czyli si� w jego 
organizacj� i przebieg. 
 
Krasnybór – 31 maj 2008 r. 
 
P.S. Kilku ksi��y z „rocznika �wi�ce� 1981” nie było na 
zje�dzie, a s� oni usprawiedliwieni ze wzgl�du na 
Prymicje i komunie �w. w swoich parafiach. 

 Polska na przestrzeni wieków doznawała wielu 
krzywd ze strony pa�stw o�ciennych, wszelkie zatargi 
odbywały si� najkrótsz� drog� przez terytorium Polski, 
a to niosło za sob� zniszczenia, łuny po�arów, 
kontrybucje nakładane przez okupanta, epidemie. 
Lecz Polska pozostała wierna wierze swych ojców, 
którzy wraz z Mieszkiem I przyj�li warto�ci 
chrze�cija�skie, tak bliskie jak sercu 
- umiłowanie domu rodzinnego i rodziny 
- wielki szacunek dla macierzy�stwa i ojcostwa. 
Nie jest mo�liwe okre�li� w jakim stopniu 
dziesi�tkowały wojny a w jakim epidemie. 
Na przestrzeni wieków- historia narodu Polskiego w 
latach 1791-1914 ma szczególne miejsce. Historyczna 
data 3 maj 1791 roku to ogromny zryw patriotyzmu 
członków sejmu i ludzi którym dobro Polski „le�ało” 
na sercu. To data uchwalenia konstytucji 3maja 1791 
roku, która zmieniła Rzeczpospolit� szlacheck� na 
o�wiecon�. Przeciwnicy to magnateria, którym własne 
„ja” było wa�niejsze od dobra Rzeczpospolitej, którzy 
szukali pomocy u Carycy Katarzyny II rozbioru 
Polski . 
Zaledwie min�ło par� lat, bo oto zryw patriotyzmu 
Powstanie Ko�ciuszkowskie. Rok 1795 to III Rozbiór 
Polski, Polska jako Pa�stwo wymarzone z mapy 
Europy 
Kiedy upadało poswatanie Ko�ciuszkowskie to parafia 
łaci�ska w Lipsku zło�yła na potrzeby kraju- złoty 
kielich i srebrn� puszk�, parafia unicka. Podarowała 
dwie srebrne korony. I tu nale�y stwierdzi� gdy 
chodziło o dobro kraju to mieszka�cy doliny 
Biebrza�skiej zło�yli ofiary. Na dalszy plan schodziły 
sprawy dnia codziennego. 
Jak głosi legenda czasie trwaj�cej zarazy „morowe 
powietrze” we wsi Skieblewo zmarło 3/5 
mieszka�ców. Niebyło komu grzeba� zmarłych. 
Pozostali (około 20 osób) wzi�li ze sob� obraz Matki 
Bo�ej i przybyli do Lipska. Nasi praojcowie przyj�li 

„Wielka Chwojka”„Wielka Chwojka”„Wielka Chwojka”„Wielka Chwojka”    
– miejsce szczególne. 
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ich i zostali wł�czeni do grona parafii unickiej  w 
Lipsku . Morowe powietrze nie omin�ło równie� 
Lipska. Na cmentarzu grzebalnym przy ko�ciele 
ufundowanym przez króla Stefana Batorego znajdowały 
si� doły z palonym wapnem których grzebano zmarłych 
w wyniku epidemii. W czasie prac niwelacyjnych  przy 
budowie basenu k�pielowego natrafiono na doły 
wapnem i ko�ci ludzkie. Był to rok 1990. 
Do matki Bo�ej bazylianki zanoszono pro�by o 
oddalenie zarazy. Jako wotum wdzi�czno�ci stawiano 
kr z y�e  b o ja k  g ł os i ł o 
powiedzenie, gdzie stoi krzy� 
tam ko�czy si� moc szatana. 
Stawiano Krzy�e we wsiach na 
skrajach miejscowo�ci, przy 
d r o g a c h  r o z t a j o w y c h ,  
krzy�ówkach. Epidemia ustała. 
Wdzi�czni parafianie za 
oddalenie morowego powietrza, 
sprawili do obrazu Matki Bo�ej- 
srebrna sukni� z drogocennego 
kruszcu i  zap isano na 
c e r t y f i k a c i e  j� z y k u 
starocerkiewnym: 
„
�

wi�te prawosławie dowód 
wdzi�czno�ci za ocalenie od 
zarazy. Ofiaruje Matce Bo�ej 
t� sukienk� 25 marzec1825roku” 
Aby skuteczniej niszczy� ducha 
narodowego  zaborcy uderzali  
w ko�ciół katolicki, dobra 
ko�cielne zabierano na skarb 
pa�stwa. Polacy biernie nie 
poddawali si� zaborcom. Społecze�stwo nie zapomniało 
o utraconej wolno�ci, stawiaj�c coraz wi�kszy opór. 
Jednym z nich to Sprzysi��enie i Organizacja które do 
historii przeszło pod nazw�: Powstanie Listopadowe. 
Oprócz regularnej wojny, stosowano walk� partyzanck� 
i na terenie Doliny Biebrza�skiej miało miejsce w 
uroczyskach „Grabowik” „Chlebowik” Jak sama nazwa 
Chlebowik to punkt  zaopatrzenia partyzantów w �ywno�� prze ludno�� cywilna z Lipska. Mimo �e 
powstanie upadło, n�dza ubóstwo na ka�dym kroku. 
Naród Polski nie zaprzestał my�le� niepodległo�ci o 
oswobodzeniu si� z jarzma carskiego. Emisariusze 
kr��yli po zaborach, przekazuj�c dane organizacyjne. 
Duchem narodu była patriotyczna i radykalna młodzie, 
w której palił si� duch praojców poległych w powstaniu 
listopadowym. 
Ruchy organizacyjne nasiliły ostatni zryw narodowo-
wyzwole�czy z 1863r. zwany Powstaniem 
Styczniowym, swym zasi�giem obj�ł tereny Doliny 
biebrza�skiej. Wiosn� 1863roku przybył tu Konstanty 
Rametowski ps. Wawer. 
Tu znalazł schronienie w uroczysku „Chlebowik”- tu 
był wypiekany chleb dla oddziału partyzanckiego. Na 
s�siednim uroczysku zwanym „ Grabowik” był polowy 
szpital dla rannych powsta�ców. W oddziale 
partyzanckim był kapelan z kapliczk� i z wyposa�eniem 
do odprawiania Mszy �wi�tej w uroczysku „Wielka 
Chojka” w pobli�u „ Go�ci�ca Napoleo�skiego” rosły 

trzy pot��ne sosny które nie przetrwały do czasów 
obecnych, ostatnia sosna została zniszczona przez tr�b� 
powietrzna w 1957roku. W uroczysku „Wielka 
Chwojka” w pobli�u  �wiadczono duchowe usługi- Msza �wi�ta, sakramenty 
pojednania udzielano �lubów, chrzest dzieci. 
Po upadku Powstania Styczniowego tereny wschodnie 
wraz z Lipskiem dostały si� do zaboru carskiego, Car 
jako zwierzchnik pa�stwa i Ko�cioła prawosławnego , 
ukazane z dnia 2 czerwca 1875 roku skazywał parafie 

unickie i wł�czył do prawosławia 
ko�ciół rzymsko-katolicki został 
zamkni�ty i rozebrany wiernych 
za� doł�czono do s�siednich 
parafii Lipsk doł�czono do 
Krasnybór odległej o 15 km. 
Droga była cz�sto straszna do 
przebycia, szczególnie dla ludzi 
starszych ułomnych z pomoc� 
duchowa przychodzili kapłani 
przebrani za w�drowców , �ebraków. Przychodzili do miejsc 
znanych miejscowej ludno�ci. 
Miejsca te były szczególnie 
chronione przed konfidentami 
okupanta. Takim uroczyskiem 
była „wielka Chwojka” tu 
udzielano sakramentu pokuty i 
p o j e d n a n i a ,  w  p a m i� c i 
u c z e s tn i k ó w  p o z o s ta ł o 
powiedzenie praojców : Tam 
gdzie jest krzy� tam ko�czy si� 
moc szatana „ 

Miejsce te szczególnie kultywowało. Taki stan trwał do 
1905 roku do czasu wojny carsko-japo�skiej. Po 
przegranej wojnie Car wydał „Ukaz” pozwalaj�cy na 
tolerancj� religijn�, tak zwany „Ukaz tolerancyjny”. Na 
mocy tego Ukazu, pozwalano budowa� �wi�tynie. 
Wykorzystali to nasi praojcowie w roku 1906roku 
rozpocz�to budow� ko�cioła. W 1913 roku do 
nowopowstaj�cej parafii w Lipsku i budowy ko�cioła, z 
wizytacja duszpastersk� przybył J.Eks. Ks. Biskup 
Kara� z Diecezji Sejny w uroczysku „Wielka Chwojka” 
obecnie „Wielka sosna” przed wizytacja został 
zamieszczony na so�nie Obraz Matki Bo�ej Bolesnej, 
który ze swej pielgrzymki pieszej z Rzymu przyniósł 
pan Józef  Kasjanowicz  z Lipska. W 1957 roku została 
sosna wyrwana przez tr�b� powietrzn�. Obraz Matki 
Bo�ej przebywał u mieszka�ców z Nowego Lipska, 
przed paru laty został zawieszony na so�nie w pobli�u 
byłej posesji  p. D�browskich. 
 W miejscu szczególnie u�wi�conym przez 
tradycj� minionych wieków i pami�� naszych praojców 
Została postawiona kapliczka z figurk� Matki Bo�ej 
Niepokalanej. 

W dniu 8 czerwca została odprawiona Msza �wi�ta i po�wi�cona kapliczka przez ksi�dza dziekan 
Jerzego Lubicza i liczne zgromadzonych wiernych. 

 
Roman Sztukowski  
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1. Przebieg prac nad wybo-
rem Patrona szkoły. 
 
Od początku reformy oświato-
wej wśród grona pedagogicz-
nego istniało przekonanie, Ŝe 
nowo powstałe Gimnazjum w 
Lipsku powinno mieć imię. W 
czwartym roku istnienia szko-
ły, tj. w roku szkolnym 2002-
/2003 powołana została Komi-
sja d/s Ceremoniału Szkolne-
go. W związku z tym przepro-
wadzono wśród uczniów kon-

kurs. Mogli się oni wypowiedzieć pisemnie na temat, kogo 
chcieliby wybrać na patrona swojej szkoły. Pojawiły się róŜne 
propozycje, ale najwięcej prac wskazywało na błogosławioną 
Mariannę Biernacką i króla Stefana Batorego. Nie bez przyczy-
ny młodzieŜ wybrała te osoby, gdyŜ są to postacie związane z 
naszą miejscowością, chociaŜ Ŝyjące w róŜnych okresach hi-
storycznych. Wyselekcjonowane prace oraz opracowane rysy 
biograficzne tychŜe postaci zostały przez komisję przedstawio-
ne radzie pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 
2003 roku. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 16 do 4 
przegłosowano na patrona szkoły kandydaturę Stefana Batore-
go.  

W kolejnych latach szkolnych pracę komisji spowolniły 
doniosłe wydarzenia, jak śmierć Jana Pawła II oraz powołanie 
Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, do którego włączono 
nasze gimnazjum. Pojawiły się wówczas sugestie, by odłoŜyć 
na jakiś czas prace nad wyborem patrona szkoły oraz takie, 
aby na nowo zacząć rozwaŜać kandydaturę na to zaszczytne 
imię – papieŜa rodaka.  

W r. szk. 2006/2007 komisja powróciła do tego tema-
tu. Przygotowano kącik pod hasłem „Wybieramy Patrona gim-
nazjum” i umieszczono go w holu głównym szkoły, by przybli-
Ŝyć uczniom oraz rodzicom kandydatury. W październiku 2006 
r. uczniowie gimnazjum wszystkich klas oraz ich rodzice wzięli 
udział w głosowaniu. Ogółem głos swój oddało 259 uczniów i 
172 rodziców. Najwięcej głosów na patrona Gimnazjum w Lip-
sku. przypadło osobie Stefana Batorego. Od tej pory na koncie 
rady rodziców gromadzono środki finansowe na ufundowanie 
sztandaru. W styczniu 2008 roku  rada pedagogiczna, rada 
rodziców i samorząd uczniowski szkoły zatwierdziły wspólny 
wniosek o nadanie imienia i skierowały go do Rady Miejskiej w 
Lipsku. Nasi radni uchwałą z dnia 16 kwietnia 2008 roku nadali 
Gimnazjum w Lipsku imię Stefana Batorego i prawo posiadania 
sztandaru. 
 
2. Dlaczego właśnie Stefan Batory? 
 

We współczesnym świecie poszukiwania wzorców i 
ideałów koncentrują się często na środowisku artystów i spor-

towców i przybierają formę krótkotrwałych fascynacji sezono-
wymi bohaterami. Przykłady pociągają, my daliśmy szansę 
historii. Zwróciliśmy się ku czasom, w których sławę u potom-
nych zdobywano męstwem, odwagą, bohaterstwem i śmiałymi 
decyzjami. Mamy świadomość, Ŝe  w czasach gwałtownych 
przemian ustrojowych, ekonomicznych i obyczajowych bardzo 
potrzebne jest – zwłaszcza placówkom uczestniczącym w pro-
cesie wychowania młodego pokolenia – przybliŜanie osobowo-
ści, które własnym przykładem dostarczają najlepszych wzo-
rów do naśladowania, a ich postawa jest aktualna w kaŜdym 
okresie historycznym. Taką postacią jest niewątpliwie król Ste-
fan Batory. Mówiąc o tej historycznej postaci naleŜy podkreślić 
fakt, Ŝe to właśnie jemu, jako elekcyjnemu królowi Polski, Lipsk 
zawdzięcza prawa miejskie. To Stefan Batory w 1580 roku 
nadał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim wraz z upo-
saŜeniem miasta w 42 włóki gruntów ornych i łąk. Mieszcza-
nom wolno było bez podatków mieć browary, załoŜyć łaźnię 
publiczną i skład soli oraz zbudować młyn. Otrzymali teŜ prawo 
pobierania opłat od kupców uczestniczących w targach czwart-
kowych i jarmarkach cztery razy w roku. Król Stefan Batory 
chciał zbudować równieŜ port rzeczny nad Biebrzą, a z Lipska 
uczynić miasto handlowe. Miał to znamionować nadany miej-
scowości herb – korab pod Ŝaglami, który jest dzisiaj herbem 
naszego miasta.  

W kulcie sławy Batorego naleŜy podkreślić jego 
„niemalowane cechy”: rycerskie usposobienie, energię wykazy-
waną w walce, talent stratega, zasługi kulturalne, usilną walkę 
z przejawami anarchizacji Ŝycia publicznego. Przede wszyst-
kim jednak na uwagę zasługuje tolerancyjna postawa władcy, 
który podkreślał, Ŝe nie ścierpi, aby wiarę szerzono „przemocą, 
ogniem i Ŝelazem, zamiast nauczaniem i dobrymi przykładami”. 

Dlatego właśnie jego imię będzie widniało przy wej-
ściu do budynku szkolnego. Obranie jego osoby na patrona 
jest, w naszym przekonaniu, nie tylko zaszczytnym wyróŜnie-
niem dla placówki, ale i źródłem mobilizacji dla uczniów i pra-
cowników do jeszcze lepszej nauki i skuteczniejszej pracy dy-
daktyczno-wychowawczej.    
 
3. Przygotowania do uroczystości.  
 

W drugim semestrze b.r. szkolnego trwały intensywne 
prace przygotowawcze, w które zaangaŜowano cała społecz-
ność szkolną. Inspiracją, koordynacją i nadzorem zajmowali się 
dyrektorzy gimnazjum pan Lech Łępicki i pani Maria Bieciuk - 
we współpracy z nauczycielami, rodzicami, uczniami, admini-
stracją i obsługą szkoły. Wybrano termin uroczystości i ustalo-
no harmonogram działań. Obejmował on przypomnienie i 
ugruntowanie wiedzy na temat Ŝycia i działalności patrona, 
poprzez przeprowadzenie quizów, konkursów plastycznych, 
przygotowanie prezentacji multimedialnych i gazetek tematycz-
nych. UłoŜono scenariusz części artystycznej, zaprojektowano 
scenografię, przeprowadzono szereg prób. Dzięki samorządo-
wi uczniowskiemu zorganizowano festyn w M-GOK mający na 
celu zbiórkę pieniędzy na sztandar. Wydano specjalny numer 
gazetki szkolnej na stronie internetowej. Wspólnie z zarządem 
rady rodziców podjęto decyzję o zleceniu wykonania sztandaru 
firmie Kramex z Suwałk. Zredagowano i wysłano do wielu urzę-
dów, instytucji i osób prywatnych listy z prośbą o wsparcie fi-
nansowe oraz okolicznościowe cegiełki. W końcu maja sporzą-
dzono listę gości, wykonano i wysłano zaproszenia, przygoto-
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wano upominki. Do ostatniej 
chwili trwały prace malarskie i 
porządkowe. Była to okazja 
aby coś poprawić, wyekspono-
wać, upiększyć. Przygotowy-
wano uroczystość w kościele, 
„trenował” poczet sztandarowy, 
sprawdzano nagłośnienie, 
trwały próby sprzętu i ludzi… 
 
4. I nadszedł dzień 17 czerw-
ca 2008 roku. 
 

Od rana przybywali 
goście. Pierwszym był wizyta-
tor oddziału kuratorium z Su-
wałk. Uczniowie, pracownicy, 
rodzice odświętnie ubrani, lek-
ko podenerwowani, czy aby 
pogoda dopisze, czy wszyscy 
zaproszeni przybędą? Punktu-
alnie o godzinie dziesiątej w 
kościele p.w. M. B. Anielskiej 
nasz ks. proboszcz Jerzy Lu-
bak rozpoczął wspaniałą mszę 
świętą. Były powitania, czyta-
nia, składanie darów, w których 
brali udział uczniowie, rodzice 
nauczyciele. W pięknym kaza-
niu  ksiądz kanonik mówił o roli 
szkoły w wychowaniu młodzie-
Ŝy, dziękował nauczycielom, 
Ŝyczył dalszych sukcesów. 
Nastąpiło uroczyste poświęce-
nie sztandaru. Modliliśmy się o 
zdrowie,  o opiekę i wsparcie 
Pana Boga w codziennej pra-
cy.  

Po mszy, mimo nie-
wielkiego deszczu, uroczysty 
przemarsz do szkoły - na czele 
orkiestra, poczty sztandarowe 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum, harcerze. Przed budyn-
kiem szkoły przy dźwiękach 
hymnu państwowego wciągnię-
to flagę na maszt na Kopcu 
Wolności, a delegacja uczniów 
złoŜyła wieniec przed obeli-
skiem.  

Dalsza część uroczy-
stości odbyła się w sali gimna-
stycznej. Raport o gotowości 
szkoły do uroczystości nadania 
imienia i przekazania sztanda-
ru złoŜył przewodniczący SU 
Paweł Leszkowicz, dyrektor 
ZSS przywitał przybyłych go-
ści. Pani wicedyrektor przed-
stawiła krótko historię szkoły i 

uzasadnienie wyboru patrona. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lipsku pan Wiesław Jarmu-
sik odczytał uchwałę w sprawie 
nadania imienia, a następnie 
wraz z wiceprzewodniczącą 
panią Romualdą Prolejko wrę-
czyli ją dyrektorowi. Sztandar 
połoŜono na stole. Prowadzący 
wyczytywali nazwiska najwaŜ-
niejszych osób zaproszonych i 
najhojniejszych sponsorów i 
darczyńców, którzy uroczyście 
wbijali pamiątkowe gwoździe. 
Przy okazji otrzymywali spe-
cjalne podziękowania i prezen-
ty. Później nastąpiły równie 
e mo cj o n uj ą ce  mo me nty. 
Przedstawiciele Rady Rodzi-
ców – przewodnicząca pani 
Ewa Chołko i pan Mirosław 
Citko oraz członek Komisji do 
Spraw Ceremoniału Szkolnego 
pani Krystyna śabicka wręczyli 
sztandar dyrektorowi szkoły.  
„W imieniu Rady Rodziców 
Gimnazjum im. Stefana Batore-
go w Lipsku przekazuję na 
Pana ręce sztandar z przeko-
naniem, Ŝe będzie on Symbo-
lem toŜsamości szkoły, dalsze-
go jej rozwoju, chlubą społecz-
ności gimnazjalnej i absolwen-
tów gimnazjum. Niech ten 
sztandar towarzyszy uczniom 
podczas uroczystości szkol-
nych i środowiskowych. Noście 
go z dumą i godnością.” 
Dyrektor oddał honor sztanda-
rowi, ucałował go i odebrał od 
fundatorów.  Na środek sali 
wystąpił poczet sztandarowy. 
  „Przekazuję sztandar 
młodzieŜy szkolnej. NaleŜy on 
do tych symboli narodowych, 
które w trudnych dla Ojczyzny 
chwilach były symbolem hartu 
ducha i woli zwycięstwa. Niech 
wskazuje Wam, jak Ŝyć i praco-
wać dla dobra naszej Ojczy-
zny.” 
Dyrektor pochylił sztandar, 
poczet skłonił się, chorąŜy klę-
cząc ucałowali róg sztandaru i 
wzięli go wzięli go we włada-
nie. Orkiestra grała fanfary. 
Była to najbardziej wzruszająca 
chwila… Później odśpiewano 
hymn szkoły i nastąpiło ślubo-
wanie. Prowadzący odczytywał 
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treść ślubowania, uczniowie powtarzali jego frazy. Po odsłonię-
ciu i poświęceniu tablic pamiątkowych ponownie wystąpił dy-
rektor.  
 „W imieniu całej społeczności gimnazjum serdecznie 
dziękuję za nadanie naszej szkole imienia Stefana Batorego i 
ufundowanie sztandaru. Bez decyzji Rady Miejskiej w Lipsku, 
bez zaangaŜowania Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i 
Samorządu Uczniowskiego nie byłoby to moŜliwe. Nie byłoby 
dzisiejszej uroczystości bez wsparcia finansowego zakładów 
pracy, firm i osób prywatnych, którym dzisiaj serdecznie dzię-
kuję. Swoją codzienną pracą nie zawiedziemy zaufania władz 
samorządowych oraz fundatorów. Dzisiejsza uroczystość zo-
bowiązuje do podnoszenia jakości pracy, do pracy ciekawej i 
ambitnej.” 
 

W dalszej części głos zabrali goście zaproszeni. Bur-
mistrz Lipska pani Małgorzata Cieśluk złoŜyła społeczności 
szkolnej Ŝyczenia i gratulacje, wręczyła dyrektorowi  okoliczno-
ściową statuetkę, a poprzez wychowawców klas przekazała 
uczniom okazjonalne prezenty. Pani wicekurator Wiesława 
Ćwiklińska odczytała list gratulacyjny od Wojewody Podlaskie-
go Macieja śywno i przekazała upominek i ciepłe słowa od 
Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela. 
 

5. Jest w orkiestrach, chórach, tańcach jakaś siła… 
 

W pierwszej części programu artystycznego zapre-
zentowała się wspaniała MłodzieŜowa Orkiestra Dęta Ochotni-
czej StraŜy PoŜarnej w Lipsku z zespołami „Dreamgirls” i 
„MaŜoretki” pod batutą pana Piotr Bućwińskiego.  Wszyscy byli 
oczarowani poziomem artystycznym muzyków, strojami i urodą 
dziewcząt.  

Skupienie i podziw gości wywołał montaŜ słowno-
muzyczny poświęcony patronowi – Stefanowi Batoremu, przy-
gotowany przez uczniów naszego gimnazjum. Adekwatna i 
merytoryczna treść, dostojna i interesująca forma. Odpowied-
nia muzyka, język i ubiory przeniosły nas na chwil kilka w cza-
sy króla Stefana. 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, 
   Tam ludzie dobre serca mają.” 

Wielkie wraŜenie wywarł rozsławiający imię naszego 
zespołu szkół i znany w całej  Polsce chór, którym dyryguje 
pani Urszula Bobrowska. W tym roku po raz kolejny chór 
„Tremolo” zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Przeglądu 
Chórów A’ Capella Dzieci i MłodzieŜy w Bydgoszczy i po raz 
kolejny wrócił z nagrodą – tym razem wyśpiewał Srebrny Ka-
merton. Akademię uświetnił wiązanką specjalnie dobranych 
utworów. 

„Poloneza czas zacząć. (…) Dano hasło, zaczęto taniec…” 
Polonez to reprezentacyjny taniec polski. Tańczony 

najpierw wśród ludu, z czasem przyjął się na dworach magnac-
kich. Na dworach królów polskich polonez był paradą szlachty 
przed monarchą. Od 2002 r., kiedy to mury naszego gimna-
zjum opuszczali pierwsi absolwenci, tradycją stało się wykona-
nie przez uczniów klas trzecich poloneza. Jak kaŜdego roku 

opracowaniem układu choreograficznego zajął się pan Leszek 
Zaniewski. Szyk, elegancja, młodość. Niech Ŝałują ci, co nie 
widzieli!  

W przerwach pomiędzy występami artystów wszyscy 
zaproszeni goście i sponsorzy otrzymali z rąk dyrektora oko-
licznościowe podziękowania i upominki. Na zakończenie wszy-
scy uczestnicy mieli moŜliwość wpisania się do księgi pamiąt-
kowej, zwiedzania szkoły, obejrzenia prezentacji multimedial-
nej, starych kronik, wystaw fotograficznych „Krótka historia 
oświaty w gminie” oraz „Wilno w obiektywie Pana Siemaszki”.  
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