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Klasyfikacja zmagań pił-
karskich :

FC. STANEX - Augustów
Waleczne Orły - Sztabin
Żeliwne Sokoły - Lipsk
Wściekłe byki - Lipsk
Robaczki Świętojańskie - 

Lipsk
Smerfne Drewna - Lipsk

Popołudniowe występy ar-
tystyczne upłynęły pod hasłem 
„na ludowo”. W trakcie 2-go-
dzinnego koncertu na lipskiej 
scenie pojawiły się zespoły 
z różnych regionów Suwalsz-
czyzny i nie tylko. Mieliśmy 
okazję obejrzeć i wysłuchać 
prezentacji następujących ze-
społów ludowych: „Szeszupa” 

z Rutki Tartak, „Jezioranki” 
z Wiżajn, „Bystry” z Augusto-
wa, zespołu transgranicznego 
„Sugucza” z Grodna i Krynek, 
kapeli „Przeroślaki” z Prze-
rośli i Zespołu Regionalnego 
„Lipsk”. Na uwagę zasługuje 
młodzieżowy zespół taneczny 
z Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Augustowie, który 
w wiązance tańców regional-
nych zawarł kilka tańców, któ-
re kiedyś zostały odtworzone 
i były tańczone przez lipski 
zespół.  Szkoda, że to nie u nas 
te tańce zostały reaktywowane, 
niemniej jednak cieszy fakt, że 
młodzież chce zajmować się 
tańcem tradycyjnym i potrafi 
to robić. 

Dużym powodzeniem wśród 
młodzieży cieszył się występ 

V – VI
1. Magda Hejdeman
2. Edyta Pycz
3. Natalia Ciwoniuk 

1.Mateusz Kulmaczewski
2. Piotr Danilczyk
3. Bartosz Dec 

GIMNAZJUM
1. Klaudia Marcinkiewicz
2. Izabela Borodziuk
3. Sylwia Kubryń 
1. Andrzej Szurc
2. Marcin Rakus
3. Arnold Skokowski 

Nasze miasteczko, od wielu lat obchodzi swoje święto w ostatni 
weekend maja. W tym roku rozpoczęło się ono 29 maja Biebrzań-
skimi Biegami Ulicznymi oraz Turniejem Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Lipska na nowo otwartym boisku ORLIK.

Wyniki zmagań biegowych: 

PRZEDSZKOLE
1.Gabriela Chomiczewska
2. Natalia Paszko
3. Joanna Borodziuk

1. Tomasz Rakus
2. Mateusz Danilczyk
3. Filip Czokało 

I – II
1. Kinga Dobko
2. Adrianna Borodziuk
3. Dorota Prolejko 

1. Paweł Chomiczewski
2. Michał Buraczyk
3. Krystian Jermak

III – IV
1. Ewa Tkaczuk
2. Klaudia Ćwiklińska
3. Patrycja Szmygiel 

1. Wojciech Danilczyk
2. Hubert Dec
3. Adrian Marcinkiewicz 
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Lipsk pisanką stoi, o tym wie nawet najmłodsze pokolenie mieszkańców naszej gminy. O tym 
informujemy przyjeżdżających turystów i gości odwiedzających nasze rodziny. Aby ten fakt miał 
swoje uzasadnienie w życiu, co roku organizowany jest na naszym terenie konkurs na „Najład-
niejszą Regionalną Pisankę Wielkanocną”. Tegoroczny został ogłoszony już na początku marca 
i zorganizowaliśmy go wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji.

Tradycja wciąż żywa

Wspólna Komisja Ocenia-
jąca w składzie: Stanisława 
Ewa Mucha – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Miłośników 
Lipskiej Pisanki i Tradycji 
w Lipsku, Cezary Gładczuk 
- instr. plastyki w M-GOK 
i Wiesław Bochonko - dyrek-
tor M-GOK po obejrzeniu prac 
pisankarskich zgłoszonych na 
konkurs, podzieliła je na trzy 
kategorie wiekowe: osób doro-
słych, młodzieżową i dziecięcą.  
 W Konkursie wzięły udział 
4 osoby dorosłe z terenu gmin: 
Sztabin i Dąbrowa Białostocka. 
Wśród tych prac wytypowano 
prace trzech osób, do równo-
rzędnej I nagrody, byli to: Da-
nuta i Wojciech Haraszkiewicz 
z Jasionówki (Gm. Dąbrowa 
Biał.) i Justyna Stankiewicz ze 
Sztabina. II nagrodę przyznano 

Pawłowi Haraszkiewicz z Ja-
sionówki.

W grupie młodzieżowej 
zgłoszono 6 prac, które nagro-
dzono w sposób następujący:

- I miejsce zajęła Aleksandra 
Wnukowska z Lipska 

- II miejsce – Adam Tarase-
wicz również z Lipska 

- III miejsce – Sylwia Bo-
chonko ze Szkoły Podstawowej 
w Rygałówce. Pozostałe oso-
by, czyli – Mateusz Rutkowski, 
Paulina Hejko i Edyta Pycz, 
(wszyscy z Lipska), otrzymały 
wyróżnienie. 

W grupie dziecięcej zgło-
szono 3 prace indywidualne i 2 
zespołowe, które nagrodzono 
w sposób następujący:

- I miejsce – Ewa Chomi-
czewska 

- II miejsce - Wiktoria Mak-
simowicz

- III miejsce – Aleksandra 
Czarnoskutow

Podziękowanie za udział 
w konkursie otrzymały dwie 
grupy przedszkolne z Samorzą-
dowego Przedszkola w Lipsku 
prowadzone przez panie - Annę 
Gładczuk i Bożenę Zaniewską.

 W kategorii osób do-
rosłych przyznano nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
Stowarzyszenie Miłośników 
Lipskiej Pisanki i Tradycji 
z funduszy przyznanych przez 
Urząd Miejski w Lipsku prze-

znaczonych na realizację za-
dania publicznego „Kultura 
ludowa – utrwalaniem trady-
cji”. W pozostałych kategoriach 
nagrody ufundował Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury 
w Lipsku. 

 Prace nagrodzone 
w konkursie zostały przeka-
zane do zbiorów Muzeum Lip-
skiej Pisanki.

Amazonek

zespołu „Cókier”, który zo-
stał założony 2 lata temu przy 
naszym M-GOK. Po ich pre-
zentacji widać, że zespół się 
ciągle rozwija, poszukuje no-
wych form wyrazu, zaprasza 
do swoich prezentacji nowych 
wykonawców i muzyków. 

Kolejny dzień (niedziela) 
rozpoczął się Mszą św. w inten-
cji mieszkańców naszej gminy 
w kościele parafialnym. Po niej 
barwny korowód, prowadzony 
przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą, ruszył w kierunku cen-
trum naszego miasta. Ten dzień 
też był pełen atrakcji. Między 
innymi blok programowy za-
prezentowało Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Po-
móż sobie” a w nim:
- przedszkolaki z Samorządo-
wego Przedszkola w Lipsku, 
uczestnicy Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków p.n. „Mama, 
Tata i ja”,
- świadectwo życia pana Ze-
nona Faszyńskiego z Łomży 
„A kiedyś miałem sen, że kale-
ka też jest człowiekiem, a nawet 
skarbem” 
- prezentacja wierszy osoby 
niepełnosprawnej ze Stowarzy-
szenia „Bartek” z Wysokiego 
Mazowieckiego
- występ 6 Lipskiej  Drużyny 
Harcerskiej Służby Granicznej 
„Żubry” -  prezentacja kilku 
utworów z ich pierwszej płyty 
zatytułowanej „Harcerzem być 
- marzenia się spełniają”.

Po nim nastąpiły pokazy Ta-
ekwon-do uczestników „Pod-
laskiej Szkoły Taekwon-do” 
prowadzonej przez Tomasza 
Leszkowicza - I Dan oraz wy-
stępy grupy tanecznej DRE-
AMGIRLS działającej przy 
M-GOK i grupy teatralnej 
„Teatralka” z ZSS w Lipsku. 
Uwieńczeniem dwudniowej 
imprezy był barwny koncert 
zespołu „Don Wasyl i Gwiazdy 
Cygańskiej Pieśni”. 

Prezentacjom scenicznym 
towarzyszyło spotkanie z Ire-
neuszem Sewastianowiczem 
- autorem książki „Wolność 
krzyżami się mierzy” oraz 
wystawa fotografii Marii Paw-
likowskiej  pt. „Pastiż naiwny” 
i wystawa figur science-fiction 
z plasteliny Andrzeja Danilczy-
ka, które można było obejrzeć 
w holu kina „Batory”.

Galeria zdjęć na stronie:
http://kultura.lipsk.pl
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za Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych 
z Augustowa.

Połączyła nas choroba, ale nie spotykamy się by  o niej roz-
mawiać, a przeciwnie by zapomnieć. Dlatego na comiesięczne 
spotkania przygotowujemy różne tematy. W ciągu naszej pół-
rocznej działalności miałyśmy poważne zajęcia np. wykłady 
na temat samobadania piersi i chorób kobiecych, ale również 
bardzo miłe spotkanie opłatkowe , świetną zabawę w dniu 
zapustów,  przy nauce pisania jajek w Muzeum Pisanki oraz 
w plenerze na pikniku. A swoją kondycję fizyczną poprawiamy 
na cotygodniowej gimnastyce. 

  Dnia 24 maja 2010 roku, przy współpracy z Parafialnym 
Zespołem Caritas, zorganizowałyśmy dowóz chorych do 
kościoła - na Mszę św. specjalnie tym osobom poświeconą. 
Wielu skorzystało z Sakramentu  Chorych. Oprawę liturgiczną 
również przygotowały panie z Klubu Amazonek.

Obecnie  uczestniczymy w  projekcie terapeutycznym – te-
rapia poprzez sztukę, pod nazwą „Odrodzenie”, realizowanym 
przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku. Projekt jest bardzo 
ciekawy i z pewnością w przyszłości napiszemy o szczegółach 
a rezultaty  zaprezentujemy w Lipsku.

 Nie będziemy zajmować się tylko sobą, ale chcemy swoje 
przeżycia i doświadczenia wykorzystać w przygotowywanym, 
wspólnie z Przychodnią w Lipsku, projekcie edukacyjnym 
w zakresie profilaktyki raka piersi. Projekt będzie skierowany 
do dziewcząt i wszystkich kobiet z naszej gminy. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za dotychczasową współ-
pracę oraz wszystkim, którzy poparli nasze działania swoim 
1% podatku  

 Na początku spotkała się grupka kobiet onieśmie-
lonych, zestresowanych, znających się głównie z widzenia, 
teraz stanowimy wesołą, roześmianą, rozgadaną gromadkę, 
zapraszamy więc wszystkie Panie, które potrzebują takiego 
kontaktu i wsparcia. 

My już wiemy, że razem łatwiej pokonać strach, lęk, stres 
i wszystko co łączy się z chorobą, Ty też możesz się o tym prze-
konać.

Informacje można uzyskać pod nr. telefonu  660-682-687
lub w Przychodni w Lipsku.

                                                                    Amazonka

„POM-PA 2010”
w deszczu

1 maja już po raz piąty odbyły się Międzynarodowe Prezentacje 
Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek – „POM-PA 2010”. 
Odbyły się można powiedzieć z pompą - tą z nieba, bo ulewa 
spadła na uczestników przemarszu inaugurującego imprezę.

Pomimo niesprzyjającej pogo-
dy i wielu kłopotów technicznych 
młodzieżowy zespół „DREAM-
GIRLS” działający przy M-GOK 
w swojej kategorii wiekowej - ju-
niorki drużynowo zajął  wspaniałe 
czwarte miejsce.

Niewątpliwe największym 
sukcesem dla naszej grupy w tym 
roku był srebrny medal w katego-
rii baton wywalczony solo przez 
Olę Cieśluk. Brązowym medalem 
mogą także się pochwalić – duo, 
juniorki, kategoria baton Katarzyna 
Matuszewska i Justyna Bagieńska.

Ponadto Ola Cieśluk została 
I vice miss POM-PA 2010.

Całej grupie i ich instruktorce 
Beacie Tokarzewskiej gratulujemy 
i  życzymy wytrwałości w pracy 
i dalszych sukcesów.

Srebrna medalistka
Aleksandra Cieśluk

POM-PA 2010

Brązowe medalistki
POM-PA 2010

Juniorki:
Justyna Bagińska

i Katarzyna Matuszewska,

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza młodzież do udziału

w zajęciach śpiewu tradycyjnego,
które rozpoczną się po 15 czerwca.

Zapisy młodzieży (chłopców i dziewcząt), 
powyżej 10 lat, prowadzi p. Barbara Tarasewicz.

Celem powstania młodej grupy śpiewaczej 
jest udział w przeglądach pieśni tradycyjnej 
w Waniewie i Suwałkach, które odbędą się 

na przełomie lipca i sierpnia. 
Serdecznie zapraszamy! 

Zapisy prowadzone będą do końca roku 
szkolnego codziennie w godzinach pracy M-GOK.
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Śpiewające 
maluchy

Tegoroczny, gmin-
ny Festiwal Piosenki 
Przedszkolaków przepro-
wadzono 25.04.2010 r. Or-
ganizatorem festiwalu był 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i ZSS Przedszkole 
Samorządowe w Lipsku. 
Do udziału w zmaganiach 
festiwalowych wystartowa-
ło 21 dzieci w wieku od 3 
do 7 lat. 

Komisja Artystycz-
na Festiwalu w składzie: 
Urszula Bobrowska – na-
uczyciel muzyki w ZSS 
w Lipsku, Beata Krzywic-
ka również nauczyciel ZSS 
oraz Barbara Tarasewicz 
- instr. ds. folkloru M-GOK 
po wysłuchaniu prezentacji 
postanowiła wyróżnić na-
stępujące osoby: Olę Rokitę 
(3 latka), Ulę Szymczyk, 
Filipa Czokało i Nata-
lię Paszko.

Udział w Festiwalu Wo-
jewódzkim w Białymstoku, 
Komisja zaproponowała 
Oli Rokicie, która na tymże 
festiwalu zdobyła wyróż-
nienie.

  Dziękujemy na-
uczycielkom Przedszkola 
Samorządowego w Lipsku 
oraz rodzicom, za przygo-
towanie prezentacji arty-
stycznych swoich dzieci. 
Bez ich zaangażowania fe-
stiwal nie był by tak barw-
ny i liczny w uczestników. 

Kolejny raz ruszył program 
partnerski Fundacji PZU i Pol-
skiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży. Głównym jego celem  
jest zapewnienie dzieciom ze 
szkół podstawowych (8-13 
lat)  różnych zajęć, w których 
między zajęciami szkolnymi 
a pobytem w domu, mogły-
by uczestniczyć. U nas dzia-
ła KMO.

      Pierwsze zajęcia  Klubu 
Młodego Odkrywcy (nazwa 
projektu: „Odkrywamy świat”) 
odbyły się w maju. Prowadzone 
są one w dwóch grupach po 10 
osób w M-GOKu i ZSS w gim-
nazjum) Trwają ok. trzech go-
dzin. Każda grupa spotyka się 
co 2 tygodnie. Podczas zajęć 
uczniowie wykonują doświad-
czenia i eksperymenty (m.in. 
blok magnetyzm, grawitacja 
czy dźwięki). Opiekunkami 
są panie Anna Haraburda 
i Agnieszka Krzywicka. Stałą 
pomocą służą również p. Teresa 
Rutkowska i p. Piotr Kudaj.

Ola Rokita 

„Świetlica- Moje Miejsce”
- IV edycja

Instruktorzy, animatorzy 
kultury stale odczuwają po-
trzebę poznawania nowych 
tendencji edukacyjnych i ani-
macyjnych oraz chcą dysku-
tować i wymieniać się swoimi 
doświadczeniami. Temu mie-
dzy innymi ma służyć Giełda. 
Propozycje składające się na tę 
pierwsza Giełdę oceniane były 

przez Jury w skład, którego 
weszły m.in.  

- Anna Wotlińska – Na-
czelnik Wydziału Edukacji 
Kulturalnej Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego 
i Edukacji Kulturalnej Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Warszawie, 
Anatol Wap - Dyrektor Depar-

tamentu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego UMWP oraz An-
drzej Dyrdał - dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Białymstoku. Jury 
zwracało szczególną uwagę, 
by nagrodzone projekty uczy-
ły konkretnej umiejętności, 
nie w sensie manualnym, ale 
w sensie obcowania z czymś 

Podlaska Giełda ProGramów edukacji kulTuralnej

25 maja w Galerii „Spodki” odbyła się pierwsza Podlaska Giełda Programów Edukacji 
Kulturalnej organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP. 
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nowym, rozumienia, poznawa-
nia czegoś nowego, myślenia 
symbolicznego czy abstrak-
cyjnego. Ważne jest też, by 
edukacja kulturalna pobudzała 
kreatywność, która jest naszym 
największym kapitałem. 

Na Giełdzie zaprezentowano 
19 projektów nadesłanych przez 
16 instytucji (ośrodków kultury, 
stowarzyszeń, muzeów i ga-
lerii), które były realizowane 
na terenie województwa pod-
laskiego w latach 2008/2009.

Giełdzie nadano formę kon-
kursu, po prezentacjach, jury 
wyłoniło i nagrodziło najlep-
sze przedsięwzięcia. Została 
przyznana również nagroda 
publiczności. Zwycięzcą Gieł-
dy został projekt „Nowa Wola 
Po Prostu” realizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Michałowie. 

II miejsce przyznano Miej-
sko - Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Lipsku za projekt 
„Dacza w nadbiebrzańskim sty-
lu” - czyli odtwarzanie trady-
cyjnej architektury dla potrzeb 
agroturystycznych i ochrony 
krajobrazu kulturowego. 

Projekt miał na celu wypra-
cowanie metodologii ocalenia 
ciekawych architektonicznie 
przykładów budownictwa lo-
kalnego poprzez przeszukanie 
istniejących źródeł archiwal-
nych, uzupełnienie  jej poprzez 
badania terenowe, odbycie kon-
ferencji, której efektem miały 
być instrukcje i rozwiązania 
metodologiczne dotyczące gro-
madzenia dokumentacji oraz 

wskazówki dla przyszłych 
działań. Została również zorga-
nizowana wystawa zdjęć oraz 
wydano katalog promocyjny 
ilustrujący lokalny krajobraz 
architektoniczny. Zaplanowane 
działania były przygotowaniem 
do stworzenia w przyszłości 
zbioru wzorów lokalnego 
budownictwa, dostępnego 
i możliwego do zastosowania 
przez przyszłych inwestorów. 
Realizatorzy tego zamierzenia 
– pracownicy M-GOK, mło-
dzież gminy Lipsk, eksperci 
z dziedziny etnologii i archi-
tektury, zamierzali dokonać 
przełomu w zakresie prak-
tycznej ochrony unikalnego 
krajobrazu suwalszczyzny.  
Autorzy: Barbara Tarasewicz 
przy współpracy z Piotrem 
Kuczkiem z Regionalnego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Su-
wałkach.

III miejsce otrzymał projekt 
„Konopielki” z Knyszyńskiego 
Ośrodka Kultury.

Jury przyznało także 
trzy wyróżnienia:

- Na swojską nutę - OR-
THPOWER - mali tutejsi 

- Stowarzyszenie Bractwo Pra-
wosławne  Sw. Cyryla i Meto-
dego w Białymstoku,

- „Wiem skąd jestem - drohi-
czyńscy gimnazjaliści pozna-
ją historię, tradycję, kulturę 
i obyczaje swojego regionu” 
- Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Drohiczynie,

- „Skarby z pogranicza kul-
tur” - Gminny Ośrodek Kultury 
w Krynkach.

Publiczność podzieliła opinię 
jury i przyznała swoją nagrodę 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Michałowie za prezentację 
książki „Nowa Wola po prostu”, 
która była owocem realizowa-
nego projektu.

Giełda Podlaska jest konty-
nuacją Ogólnopolskiej Giełdy 
Programów Edukacji Kultu-
ralnej w Warszawie. Podczas 
warszawskiej giełdy nasze 
województwo reprezentowane 
było przez trzy projekty, a zwy-
ciężyły „Kroniki Sejneńskie” 
Ośrodka Pogranicze Sztuk, 
Kultur, Narodów w Sejnach. 

W ramach Giełdy prezento-
wane były także stoiska pro-
mocyjne uczestników.

Na zakończenie przedsta-
wiciele ośrodków kultury 
mogli się wymienić własny-
mi spostrzeżeniami na temat 
pierwszej, ale z pewnością nie 
ostatniej Podlaskiej Giełdy Pro-
gramów Edukacji Kulturalnej. 

(opr. na podst. informacji za-
mieszczonej przez Urząd Mar-
szałkowski Woj. Podlaskiego 
– www.wrotapodlasia.pl)
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W Bibliotece Publicznej w Lipsku odbył się konkurs plastyczny 
„Wielcy Polacy”, którego celem było rozwinięcie zainteresowań 
historyczno-patriotycznych. Skierowany był do dzieci przed-
szkolnych (6 lat) oraz uczniów szkoły podstawowej klas I-III 
i IV-VI. Dzięki zaangażowaniu dyr. Krystyny Łukaszewicz i pań 
przedszkolanek na konkurs wpłynęło wiele prac wykonanych 
różnymi technikami plastycznymi. Największą popularnością 
wśród dzieci cieszyły się postacie: Jana Pawła II, Mikołaja Koper-
nika, Józefa Piłsudskiego, Marii Konopnickiej, Stefana Batorego 
i Królowej Jadwigi.

Komisja konkursowa w składzie Jacek Marcinkowski, Teresa 
Sapieha, Joanna Marcinkowska w dniu 18 maja 2010 r. oceniła 
prace konkursowe.

Nagrodzeni zostali:
Kinga Chilmonik, Filip Czokało, Paweł Dobko, Małgorzata 

Kowalczuk, Beata Sewastianowicz, Mieszko Skardziński z Przed-
szkola ( Wychowawczynie Anna Gładczuk i Bożena Zaniewska)

Agnieszka Sztukowska z kl. II A (Wychowawczyni Grażyna 
Leszkowicz), Paweł Sapieszko z kl. II B (Wychowawczyni Mał-
gorzata Rakus), Martyna Drapczuk i Daniel Krysiuk z kl.III A 
(Wychowawczyni Beata Krzywicka)

„Wielcy Polacy”
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Franciszek Gładczuk z kl. IV B, Zuzanna Lisowska, Beata 
Sobolewska, Aleksandra Wnukowska z kl. V B (nauczyciel sztuki 
Wioletta Rokita)

Nagrody książkowe ufundował Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury Wiesław Bochonko, któremu gorąco dziękujemy.

Turniej „Wygraj z Visa!”
Turniej został rozegrany na obiekcie sportowym „Moje 

Boisko Orlik 2010”. W turnieju wzięło udział 6 drużyn 
z rocznika 97 i młodsi. Trzy drużyny składały się z chłop-
ców z Lipska, jedna z chłopców zamieszkujących okoliczne 
wsie oraz dwie drużyny z Dąbrowy Białostockiej. Uczest-
nicy imprezy przybrali nazwy zespołów narodowych, które 
uczestniczą obecnie na Mistrzostwach Świata w piłce 
nożnej rozgrywanych na terenie RPA. 

Zespoły uczestniczące w turnieju podzielono na dwie 
grupy. W grupach znajdowały się po trzy zespoły, które 
rozgrywały swoje mecze systemem „każdy z każdym”. 
Zespoły, które zajęły drugie miejsca w grupach rozgry-
wały między sobą mecz o 3 miejsce , natomiast zespoły 
z pierwszych miejsc grały o zwycięstwo w całym turnieju.

Bezkonkurencyjną drużyną okazał się zespół Portugalii 
złożony z chłopców z Dąbrowy Białostockiej. Zdomino-
wali oni zawody aplikując rywalom niespełna 40 bramek 
tracąc przy tym tylko 2 gole. Drugim miejscem w tur-
nieju musiała zadowolić się drużyna Hiszpanii złożona 
z chłopców z Lipska, natomiast trzecie miejsce w turnieju 
wywalczyła drużyna Paragwaju złożona z chłopcó z dzieci 
z okolicznych wsi.

Podczas turnieju panowała pozytywna atmosfera, 
był słyszalny doping, który jeszcze bardziej motywował 
zawodników do lepszej gry.
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Zakończenie roku szkolnego 
2009/2010 jest dobrą okazją do 
pierwszych podsumowań tego-
rocznych startów zawodników 
Podlaskiej Szkoły Taekwon-do 
„Ko-Dang” Lipsk. Z planowa-
nych startów większość doszła 
do skutku.

Jak się okazuje, mamy się 
czym pochwalić. Po raz pierw-
szy od początku działalności ta-
ekwon-do w Lipsku, zawodnicy 
z naszego klubu zdobyli medale 
Mistrzostw Polski i innych za-
wodów ogólnopolskich. Są to 
medale brązowe, zdobyte przez 
Pawła Leszkowicza w kategorii 
walk do 52 kg (Mistrzostwa 
Polski Juniorów) i Martynę Pie-
trzeniec w kategorii walk do 53 
kg i układów formalnych stopni 
uczniowskich (Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży oraz 
Grand Prix Polski Juniorów).

 Zanotowaliśmy rów-
nież dobre wyniki w zawodach 
na szczeblu międzywojewódz-

kim. Podczas zawodów ma-
kroregionalnych w kategorii 
juniora młodszego dwukrotnie 
– raz w kategorii walk pow. 57 
kg, a raz układów formalnych 
stopni uczniowskich, trzecie 
miejsca zajmowała Amelia Pro-
tasiewicz.

Jednak drużynowo najwięk-
szy sukces odnieśliśmy pod-
czas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików, któ-
re są najważniejszymi rangą 
zawodami w Polsce w grupie 
wiekowej Młodzik. Wśród 10 
klubów z województwa mazo-
wieckiego, podlaskiego i war-
mińsko-mazurskiego nasz Klub 
zajął drugie miejsce w klasyfi-
kacji medalowej! Złote meda-
le zdobyli Julita Surowiecka 
i Maksym Panas. Wysokie piąte 
miejsce zajął Maciej Protasie-
wicz.

Na szczeblu wojewódzkim 
podczas Mistrzostw Podlasia 
medale zdobyli Maciej Prota-

siewicz, Amelia Protasiewicz, 
Julita Surowiecka, Martyna 
Pietrzeniec, Karolina Budnik, 
Mateusz Kalenik, Julia Stypuł-
kowska.

Tak wysokich wyników nie 
udałoby się zdobyć bez wsparcia 
finansowego Urzędu Miejskiego 
w Lipsku oraz życzliwości Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lipsku, Zespołu Szkół 
Samorządowych w Lipsku 
oraz Zespołu Szkół w Dąbro-
wie Białostockiej. W związku 

z tym chcę przekazać szczegól-
ne, sportowe podziękowania 
w imieniu wszystkich członków 
Klubu - Pani Burmistrz Małgo-
rzacie Cieśluk, Panu Dyrektoro-
wi Wiesławowi Bochonko, Panu 
Dyrektorowi Lechowi Łępic-
kiemu oraz Panu Dyrektorowi 
Jarosławowi Budnikowi. 

PS: PODLASKA SZKOŁA 
TAEKWON-DO I JEJ ZA-
WODNICY POSZUSZUKUJĄ 
OSÓB I FIRM CHCĄCYCH 
UDZIELIĆ WSPARCIA FI-
NANSOWEGO, KTÓRE 
UMOŻLIWI START POD-
CZAS TEGOROCZNEGO 
OTWARTEGO PUCHARU 
EUROPY. JESTEŚMY W STA-
NIE OPRÓCZ WDZIĘCZNO-
ŚCI ZAOFEROWAĆ MIEJSCA 
NA LOGO FIRMY NA NA-
SZYCH STROJACH.

Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Leszkowicz

Prezes PST „Ko-Dang” Lipsk

Podsumowanie sezonu
Taekwon-Do

Od kilku lat sezon startów taekwon-do dzieci z naszego 
regionu kończy się w Białymstoku, gdzie rozgrywane są 
Mistrzostwa Podlasia. W tym roku po raz pierwszy zaprezen-
towali się tam w towarzystwie rówieśników z trzech klubów 
z Białegostoku, najmłodsi taekwondocy z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipsku . Dzieci rywalizowały w konkurencji 
„Turbo Chagi” oraz technik specjalnych. Wszyscy uczestnicy 
białostockiej eskapady spisali się wyśmienicie, a szczególne 
wyróżnienie należą się Kindze Dobko (III miejsce w „Turbo 
Chagi” i III miejsce w technikach specjalnych), Pawłowi Cho-
miczewskiemu (II miejsce w „Turbo Chagi”) oraz Piotrowi 
Protasiewiczowi (II miejsce w technikach specjalnych i III 
miejsce w „Turbo Chagi”).

 Kolejne nasze zawody już w grudniu. Dlatego mam 
nadzieję, że  nie zapomnimy o wakacyjnym treningu, a pod-
czas letniego wypoczynku będziemy stosować się do Pięciu 
Zasad Taekwon-do, jakimi są: GRZECZNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, 
WYTRWAŁOŚĆ, SAMOKONTROLA I PRZEZORNOŚĆ!!!

Powodzenia! Taekwon!
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SZKOLNY DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI
Turniej klas IV-VI pod hasłem: „Wiosna, ach to 

Ty!”  zorganizowany przez Samorząd Uczniowski Szko-
ły Podstawowej w Lipsku  z okazji Dnia Samorządno-
ści był bardzo ciekawy i emocjonujący, zwłaszcza stroje 
wiosny i zadania przygotowane przez poszczególne klasy. 
Wyniki konkursu:

I miejsce klasa V b i główną nagrodę – 3 dni bez prac domo-
wych,

II miejsce klasa VI a i 2 dni bez prac domowych,
III miejsce klasa IV b i dzień bez prac domowych.
Serdeczne gratulacje zwycięzcom i podziękowania wszyst-

kim uczestnikom!

VI GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 
„DOSKONAŁY MATEMATYK”.

Dnia 30 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Lipsku odbył 
się VI Gminny Konkurs Matematyczny klas III, pt. „Doskonały 
Matematyk”. W zmaganiach matematycznych wzięło udział 13 
uczniów, którzy w ciągu godziny mieli do rozwiązania sześć 
zadań tekstowych o wysokim stopniu trudności.

Oto laureaci:

SZKOLNE WIEŚCI

III miejsce
Gabriela Sawicka
kl. III – SP Krasne

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim uczest-
nikom. Dziękujemy również ich nauczycielkom: p. Be-
acie Krzywickiej, p. Barbarze Szczepanik i p. Katarzynie 
Zieziulewicz za przygotowanie uczniów do konkursu. 
  Uczennice: Ewa Tarasewicz i Maria Krzywańska będą reprezen-
towały naszą szkołę na Powiatowym Konkursie Matematycznym, 
pt. : „Mistrz zadań tekstowych” w Augustowie.

LAUREAT KONKURSU
Chór „Tremolo” ZSS w Lipsku 30.03.2010 roku brał udział 

w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „Święto Pieśni” 
w Białymstoku. Jury bardzo wysoko oceniło umiejętności na-
szych uczestników, którzy wyśpiewali tytuł laureata i możliwość 
udziału w XXX Ogólnopolskim  Przeglądzie Chórów à Cappella 
Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie gratuluje-
my, a szczególne podziękowania i gratulacje kierujemy na ręce  
p. Urszuli Bobrowskiej, która od wielu lat jest dyrygentem chóru.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie ZSS w Lipsku w dniu 

15.04.10 r. uczestniczyli w Żałobnym Marszu oraz Mszy Świętej 
w intencji ofiar katastrofy pod  Smoleńskiem. Uroczysty  marsz, 
na czele którego szły poczty sztandarowe, wyruszył spod szkoły 
w stronę kościoła parafialnego. Zatrzymał się przy pomniku 
„Zginęli za Polskę”, gdzie delegacje złożyły kwiaty, a  pamięć 
poległych uczczono minutą ciszy.

I miejsce
Ewa Tarasewicz
kl. III – SP Krasne

II miejsce
Maria Krzywańska
kl. III a – SP Lipsk
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SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY
Członkowie Szkolnego Koła PCK przeszli dwukrotnie, 15 mar-

ca i 12 kwietnia 2010 r., szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zajęcia poprowadziła szkolna pielęgniarka 
- p. Krystyna Krysiuk. Najpierw uczniowie zapoznali się ze 
sposobem udzielania 
pierwszej pomocy 
u osób nieprzytom-
nych, a następnie 
przeprowadzili prób-
ną resuscytację krą-
żeniowo - oddechową 
na manekinie. Zajęcia 
bardzo zainteresowa-
ły wszystkich uczest-
ników szkolenia.

DZIEŃ ZIEMI
Tegoroczny Dzień Ziemi uczciliśmy w naszej szkole wspólnym 

apelem w dniu 26 kwietnia, na który złożyła się część artystyczna 
oraz konkurs strojów wykonanych z materiałów ekologicznych 
i  surowców wtórnych.

Część artystyczną wypełnił montaż słowno – muzyczny pod 
hasłem „Ziemię mamy tylko jedną”, przygotowany przez klasę 
IIC gimnazjum pod kierunkiem p. Wandy Boguszewskiej. Występ 
uświetniły także piosenki wykonane przez uczniów z klasy II b 
i V b szkoły podstawowej przygotowane przez p. Małgorzatę 
Rakus i p. Wiolettę Rokita.

KONKURS RECYTATORSKI  
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”.

W dniu 11 maja 2010r odbyła się VI edycja Gminnego Kon-
kursu Recytatorskiego klas I-III. W konkursie wzięło udział 24 
uczestników, w tym 5 z klasy „0” Przedszkola Samorządowego 
w Lipsku.

Oto wyniki:

I miejsce - Klaudia Radziewicz II b,
II miejsce – Daniel Parfieńczyk II b i Monika Danilczyk III a,
III  miejsce – Maciej Toczyłowski  II a, Tomasz Rakus „0”. 

Wyróżnienia otrzymali:
Maria Krzywańska  III a, Wiktoria Kozłowska „0”, Justyna 

Łukaszewicz III – SP w Rygałówce, Dominika Lisowska II a, 
Agnieszka Sztukowska II a,  Ewa Chomiczewska I b.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich opiekunom.

I FESTIWAL MŁODZIEŻY BEZ GRANIC 
W RÓŻANYMSTOKU

Podczas tegorocznej majowej edycji festiwalu (12-16 maja 
2010), przez pięć dni w Salezjańskim Ośrodku  Szkolno – Wy-
chowawczym w Różanymstoku odbywały się koncerty, spotkania 
z podróżnikami, naukowcami, reżyserami, pokazy filmów, zdjęć, 
ale przede wszystkim warsztaty tradycyjnej muzyki polskiej, 
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afrykańskiej, warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, teatralne, fo-
tograficzne, warsztaty opowiadaczy historii a także warsztaty 
cyrkowe. Wszystkie zajęcia w ramach festiwalu odbywały się 
bezpłatnie. Do współpracy zaproszona została młodzież naszego 
gimnazjum. W rezultacie na warsztaty: perkusyjne, cyrkowe oraz 
malarskie uczęszczało 12 uczniów.

DZIEŃ EUROPY
Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europy. Z tej 

okazji 10 maja odbył się konkurs wiedzy o krajach europejskich. 
Uczniowie klas V – VI zmagali się z pisemnym testem sprawdza-
jącym znajomość krajów europejskich. Zwycięzcą została Natalia 
Ciwoniuk ( kl. VI a), II miejsce zajął Zbigniew Korycki (kl. VIa), 
zaś III miejsce przyznano Zuzannie Orpik (Vb). Uczniowie 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 Klub Europejski ogłosił również w kl. IV-VI konkurs plastycz-
ny pod hasłem „Charakterystyczne elementy, budowle i miejsca 
Rosji” i „Charakterystyczne elementy, budowle i miejsca krajów 
anglojęzycznych”. Klasy losowały państwo i wykonywały plakat 

na dany temat. Przyznano dwa pierwsze miejsca : kl. IV b za plakat 
o Rosji i kl. Va za plakat o krajach anglojęzycznych.  Wszystkie 
plakaty można było obejrzeć na korytarzu szkolnym na I piętrze.

Punktem kulminacyjnym obchodów była część artystyczna 
przygotowana przez panie Katarzynę Kiejko i Małgorzatę Danil-
czyk. Uczniowie obejrzeli przedstawienie w języku angielskim pt. 
„Three Little pigs”oraz dwie bajki rosyjskie pt.„Красная шапочка” 
i „Курочка ряба”, ponadto wysłuchali piosenek w obu językach.

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ...”.

25.05.2010r. w Sali kinowej w MGOK-u  odbył się VII  Gminny 
Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję…”. Tegoroczna 
edycja tematycznie była związana z Dniem Matki. Pełne słów 
miłości, czułości wiersze recytowali uczniowie klas IV – VI 
ze szkół podstawowych w Bartnikach, Rygałówce i w Lipsku. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Monika Krzywicka kl V b SP w Lipsku i Marlena 

Danilczyk kl VI SP w Rygałówce
II miejsce – Sylwia Nieścier kl V SP w Bartnikach i Pauli-

na Hejko kl VI b SP w Lipsku
III miejsce – Joanna Czokało kl V a SP w Lipsku
Wyróżnienia:
Ewa Doroszko – kl VI SP w Rygałówce
Aleksandra Prolejko – kl IV b SP w Lipsku
Natalia Ciwoniuk – kl VI a SP w Lipsku
Katarzyna Borodziuk – kl IV SP w Bartnikach
Katarzyna Krzywicka  - kl V b SP w Lipsku.

W przerwie obrad kółko teatralne „Iskra” pod kierunkiem p. 
Krystyny Bochenek wystawiło „Kopciuszka”. Piękne stroje, 
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elegancja i szyk charakteryzowały  małych aktorów. Akompa-
niament przygotowała p. Wioletta Rokita.

DZIEŃ MATKI
Dnia 26.05.2010r odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. 

Część artystyczną przygotowały klasy II a i II b  pod kierunkiem 
p. Grażyny Leszkowicz i p. Małgorzaty Rakus, na którą złożyły 
się wiersze, piosenki i taniec. Gośćmi honorowymi były mamy 
uczniów klas drugich. Otrzymały od swych pociech własnoręcznie 
wykonane laurki.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

31 maja obchodziliśmy Światowy Dzień bez Tytoniu. Celem 
akcji było zwrócenie uwagi uczniów  na wielką szkodliwość palenia 
papierosów oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie 
wzięli udział w konkursach profilaktycznych zorganizowanych 
przez Zespół ds. Szkolnego Programu Profilaktyki. Klasy trze-
cie uczestniczyły w  turnieju pod hasłem: „Zdrowie naszym 
największym skarbem”. Zwycięzcą turnieju została kl. III b.  
Uczniowie klas IV – VI 28 maja zmierzyli  się z testem pt. „Pa-
pieros to zguba”. 

A oto laureaci:
I miejsce - Agata Chomiczewska,  kl. VI b
II miejsce - Izabela Korycka, kl. V a
                    Małgorzata Krysiuk, kl. VI a 
                    Kamil Bielawski, kl. VI b

III miejsce – Paulina Hejko, kl. VI b.
Nagrody w ww. konkursach zostały ufundowane przez Gminną 

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

31 maja odbył się również apel prof ilaktycz-
ny na którym uczniowie kl. V a pod kierunkiem  
p. Joanny Klepackiej zaprezentowali przedstawienie pt. „O mądrej 
przyjaźni”. Głównym przesłaniem inscenizacji było uwrażliwienie 
uczniów na problemy cywilizacyjne oraz  kształtowanie postawy 
przyjaźni i szacunku wobec drugiej osoby.

DZIEŃ DZIECKA, DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO
Świętowanie rozpoczę-

ło się od życzeń złożonych 
wszystkim uczniom przez 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w Lipsku 
p. L. Łępickiego na szkol-
nym apelu.

Program tego dnia 
przedstawiał się nastę-
pująco:

1. Mecz piłki nożnej: 
nauczyciele – uczniowie

2. Zajęcia w grupach:
• projekcja filmu – 
klasy I-III;
• turniej klas IV-VI - 

rozgrywki sportowe;
• ogniska klasowe – gimnazjum;
• wycieczka do Kadzidłowa i Galindii  - klasy II;
• wyjazd do Ełku na Diecezjalny Festyn Rodzinny – grupa 

uczniów objęta działalnością Caritas. 
Lody, sponsorowane przez Radę Rodziców smakowały wy-

śmienicie w upalny, pełen wrażeń dzień.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W dniu 24 czerwca na apelu szkol-

nym podsumowaliśmy pracę w roku 
szkolnym 2009/2010. Rozdane zosta-
ły nagrody i wyróżnienia za aktywną 
pracę, godne reprezentowanie szkoły, 
100% frekwencję, osiągnięcia sporto-
we i inne. Odbyło się też przekazanie 
władzy uczniowskiej i sztandaru szkoły

JUŻ WAKACJE!
25 czerwca odbyła się UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA 

ROKU SZKOLNEGO 2009/2010. Najbardziej wyczekiwanym 
przez uczniów momentem było wręczenie świadectw, szczególnie 
tych z wyróżnieniem. 

W Szkole Podstawowej im. A. Milewskiej w Lipsku wręczono 
list pochwalny uczennicy kl. VI a Natalii Ciwoniuk za osiągnię-
cie najwyższych wyników w nauce, a Pani Janinie Ciwoniuk 
list gratulacyjny.

Słonecznych wakacji,
wspaniałego odpoczynku i nabrania sił

do kreatywnej pracy w nowym
roku szkolnym

wszystkim uczniom, dyrekcji,
nauczycielom i pracownikom szkoły

życzy Zespół Redakcyjny
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W HOŁDZIE OFIAROM KATASTROFY
15.04.2010 r. 6-latki z wychowawczyniami i starszymi ko-

legami ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczestniczyły we 
mszy świętej za osoby, które zginęły w katastrofie samolotu 
prezydenckiego. Pod pomnikiem „Zginęli za Polskę” delegacje 
złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wszyscy zaś minutą ciszy uczcili 
pamięć ofiar katastrofy.

KONCERT  MAJKI JEŻOWSKIEJ
22.04.2010 r. 5-6-latki pojechały do Sokółki na koncert Majki 

Jeżowskiej. Przedszkolaki, razem z innymi dziećmi obecnymi na 
koncercie, bawiły się przy wesołych i skocznych piosenkach. Po 
koncercie otrzymaliśmy pamiątkowe autografy. Wszyscy wesoło 
spędzili czas.

PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA 
KONKURS „NAJŁADNIEJSZA PISANKA”

Dnia 25.04.2010 r. przedszkolaki wzięły udział w Gminnym 
Przeglądzie Piosenki Przedszkolaka. Wszyscy młodzi arty-
ści pięknie wystąpili. Wyróżniono Aleksandrę Rokita z grupy 
3-4-5-latków p. Krystyny Danilczyk, Natalię Paszko i Filipa 
Czokało z grupy 6-latków p. Bożeny Zaniewskiej oraz Urszulę 
Szymczyk z grupy p. Anny Gładczuk. Ola Rokita – najmłodsza 
3-letnia uczestniczka przeglądu reprezentowała przedszkole na 
Wojewódzkim Przeglądzie. Przy akompaniamencie granym przez 
mamę na organach wyśpiewała wyróżnienie. BRAWO OLA!

 W czasie przeglądu rozstrzygnięto konkurs na „Najład-
niejszą Regionalną Pisankę Wielkanocną”. Ola Czarnoskutow 
zajęła II miejsce, a obie grupy 6-latków otrzymały nagrody.

KONKURS RECYTATORSKI 
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Po raz pierwszy 
nasze 6-latki zapro-
szono do udziału 
w konkursie recy-
tatorskim dla klas 
I-III. Wzięło w nim 
udział pięcioro 
6-latków. Tomasz 
Rakus z grupy p. 
Anny Gładczuk 
zdobył III miej-
sce, a Wiktoria 
Kozłowska z grupy 
p. Bożeny Zaniewskiej – wyróżnienie.

Gratulujemy młodym talentom i życzymy dalszych sukcesów!

DZIEŃ MAMY I TATY
26.05.2010 r. 

we wszystkich 
grupach odbyła 
się uroczystość 
Dnia Mamy i Taty. 
P r z e d sz kol a k i 
wystąpiły z czę-
ścią artystyczną. 
Potem wręczyły 
swoim rodzicom 
laurki i własno-
ręcznie przygoto-
wane upominki. 
Następnie rodzice 
wzięli udział w różnych  konkursach, za które otrzymywali na-
grody. Potem wspólnie z dziećmi usiedli do stołów, gdzie czekały 
na nich słodkości.

Niejedna łezka zakręciła się w ich oczach…

DNI LIPSKA
29.05.2010 r. zorganizowa-

no już IX Biebrzańskie Biegi 
Uliczne. Uczestniczyli w nich 
i nasi podopieczni. Wszyscy 
szczęśliwie dobiegli do mety. 
Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał  upominek. Z dziewczy-
nek I miejsce zajęła Gabriela 
Chomiczewska, II – Natalia 
Paszko, z chłopców I miejsce 
– Tomasz Rakus, III – Filip 
Czokało. Najmłodsza uczestniczka – Magda Haraburda otrzy-
mała maskotkę.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU?
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Dnia 30.05.2010 r. z oka-
zji Dni Lipska w ramach 
współpracy ze Stowarzy-
szeniem niepełnospraw-
nych „Pomóż sobie” nasze 
6-latki wystąpiły z częścią 
artystyczną z okazji Dnia 
Mamy i Taty. Swoje słowa 
serdeczności dla rodziców 
wyrecytowały w wierszach 
i piosenkach.

DZIEŃ DZIECKA
Kilka dni po Dniu Rodzica 1.06. 

obchodziliśmy w naszym przed-
szkolu Dzień Dziecka. Każda wy-
chowawczyni przygotowała swoim 
wychowankom inne atrakcje. Ma-
luchy bawiły się w „Radosnej kla-
sie” w szkole. 6-latki wzięły udział 
w różnych konkursach. W grupie p. 
Bożeny Zaniewskiej przygotowali 
i prowadzili je rodzice. Wszystkie 
dzieci otrzymały słodkie upominki 
i nagrody za udział w konkursach. 
To był dzień pełen wrażeń!

WYCIECZKA DO FIKOLANDU
W dniu 10.06.2010 r. z okazji Dnia Dziecka dzieci 4-6-letnie 

uczestniczyły w wycieczce do Fikolandu. Czekało tam na nie 
mnóstwo atrakcji: 
karaoke, zabawy 
z chustą, zjeżdżal-
nia i inne. Wszystkie 
przedszkolaki bawi-
ły się wspaniale. Po 
zabawie czekał na 
nich słodki poczę-
stunek.

Chociaż zmęcze-
ni, to jednak  pełni 
wrażeń wróciliśmy 
do domów.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
Od października 2009 do kwietnia 2010 r. przedszkolaki uczest-

niczyły w zajęciach z programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

W czerwcu nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Kubusiowych 
Przyjaciół Natury”. Wszystkie panie i dzieci otrzymały nagrody.

Bądźmy przyjaciółmi przyrody i dbajmy o nią!

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 
„JA I MOJA RODZINA ŻYJEMY BEZPIECZNIE”

Nasze przedszkolaki 
wzięły udział w kon-
kursie plastycznym 
„Ja i moja rodzina 
żyjemy bezpiecznie”. 
23.06.2010 r. rozstrzy-
gnięto konkurs i zapro-
szono przedszkolaki do 
WOAK-u do Białego-
stoku po odbiór nagród. 
Michał Rusiecki zdobył 
wyróżnienie, pozosta-
łe dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy 
i nagrody za udział, na-
uczycielki – podzięko-
wania za przygotowania 
dzieci do konkursu.

Oprócz tego dzieci miały inne atrakcje min.: malowanie twarzy, 
zjeżdżalnię, pokazy sprzętu policyjnego, gry i zabawy z „Klanzą”.

Na zakończenie, wszystkich uczestników poczęstowano pysz-
nym tortem czekoladowym.

ZAKOŃCZENIE ROKU W PRZEDSZKOLU
Czas mija szybko… Po-

byt 6-latków w przedszkolu 
dobiegł końca. Uroczystość 
„Zakończenia roku” odby-
ła się 24.06.2010 r. Rozpo-
częła się ona uroczystym 
polonezem. Potem dzieci 
w słowach wierszy i piose-

nek wyraziły swoją wdzięczność za naukę i wychowanie swoim 
paniom i obsłudze przedszkola. 5-latki pożegnały też swoich 
starszych kolegów. Po części artystycznej 6-latki otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i „Kuferki obfitości”.

 Żegnaj przedszkole – witaj szkoło!

Nauczycielka przedszkola
Anna Ewa Gładczuk
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O poranku, w dniu  Zmartwych-
wstania Pańskiego – 04 kwietna 2010 
roku Bóg Wszechmogący wezwał 
do Siebie naszego Kolegę Pana Jana 
Bartoszewicza /Janiuk/.

Pan Jan przeżywszy 85 lat odszedł 
na Wieczną Wartę jako Człowiek 
prawdziwie wierzący w swego Stwór-
cę i żyjący według Ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Zatem był to Człowiek 
prawy, który ukochał Pana Boga, 
Ojczyznę – POLSKĘ, Ludzi i pracę. 

Jego pasją było utrwalanie Pamięci 
umarłych wyrażaną przez Najbliż-
szych w formie nagrobków /pomni-
ków/ lub tablic. 

W Swoim życiu wykonał ich wiele 
w naszym województwie i w ukocha-
nym Mieście Lipsk. Nie jedna praca 
wykonana była za Bóg zapłać lub ku 
Chwale Ojczyzny -  Polski.

Wszystkie one były i są świadec-
twem mistrzowskiego opanowania 
sztuki kamieniarskiej.

Ponadto, Pan Jan był współorgani-
zatorem i bardzo aktywnym,

ofiarnym Członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Lipska – szczególnie od-
działu w Białymstoku.

W zmarłym straciliśmy zacnego, 
zasłużonego Człowieka, Kolegę,

i Przyjaciela. Niech na wieczność 
pozostanie i będzie zawsze żywa 
Pamięć o Nim w naszych sercach.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Jego Córce, Synom i Ich Rodzinom

wyrażają członkowie TPL
zapewniając 

o trwałej Pamięci i modlitwie
w intencji naszego Przyjaciela 

- Jana Bartoszewicza - 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU.

Towarzystwo
Przyjaciół Lipska

i
Miejsko – Gminy

Ośrodek Kultury w Lipsku

mają zaszczyt zaprosić

13 lipca 2010 r. (wtorek)

na uroczyste spotkanie,
związane z 67 rocznicą

mordu mieszkańców 
Lipska na fortach 
w Naumowiczach.

W programie spotkania:
• godz. 10.00 – Msza św. 

w kościele parafialnym 
w Lipsku w intencji po-
mordowanych

• godz. 10.45 - przejście pod 
pomnik „Zginęli za Pol-
skę” i złożenie kwiatów

• godz. 11.00 – uroczyste 
spotkanie w siedzibie 
M-GOK:

• wystawa poświęcona 
Mariannie Biernackiej 
- przygotowana przez 
Ośrodek Rehabilitacyj-
no-Szkoleniowy im. Św. 
Ojca Pio w Kuriance

• prezentacja filmu „Bło-
gosławiona Marianna 
Biernacka” zrealizowa-
nego przez podopiecznych 
Ośrodka w Kuriance

• wykład pt. „Fenomen 
świętości bł. Marianny 
Biernackiej” - ks. dr hab. 
Wojciech Guzewicz

• występ Zespołu Regio-
nalnego „Lipsk”

• promocja książki „Ja pój-
dę za nią” Błogosławio-
na Marianna  Biernacka 
1888-1943 - ks. Wojciech 
Guzewicz

    
ROK WYD. XXVROK WYD. XXVROK WYD. XXV                                NR. 364                                NR. 364                                NR. 364                                                         200920092009                                                                            
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I BOHATEROWIE WYWIADU
On – urodzony 17 listopada 1930 r. w Augustowie, syn Win-

centego i Apolonii z d. Samel, trzeci z sześciorga dzieci, z dziada 
pradziada augustowiak, katolik.

Ona – urodzona 6 grudnia 1935 r. w Dłużańskim Lesie, córka 
Franciszka i Bronisławy z d. Bochenek, jedynaczka.

II WYWIAD
Pytanie: Dnia 15 lutego 2010 r. minęło 55 lat od ślubu kościel-

nego w kościele krasnoborskim jak do tego doszło?
Odpowiedź: „ON” poznałem przyszłą żonę przez brata, który 

uprzednio pracował w okolicy narzeczonej. Spodobała mi się od 
pierwszego spojrzenia.

P. Jak długo trwał okres waszego narzeczeństwa?
O. Okres naszego narzeczeństwa po uprzednim zapoznaniu 

trwał od adwentu do połowy karnawału.
P. Czy była zgoda na wasz przyszły związek ze strony rodziców?
O. Ze strony naszych rodziców była zgoda na nasz ślub.
P. Czy wydarzyło się coś szczególnego w dzień waszego ślubu?
O. Do ślubu jechałem /to znaczy do parafii narzeczonej/ samo-

chodem ciężarowym krytym plandeką. Po poczęstunku w domu 
narzeczonej udaliśmy się do kościoła św. Rocha w Krasnymborze, 
jak to uprzednio było ustalone z księdzem proboszczem Kazimie-
rzem Pyszkowskim. Msza św. była po łacinie. Słowa przysięgi 
małżeńskiej wypowiadaliśmy po polsku. Po ślubie w kościele 
powróciliśmy do domu teściów na przyjęcie weselne.

P. Jak długo trwało przyjęcie weselne?

O. Przyjęcie weselne trwało cały dzień. Na wieczór przyjechali-
śmy do domu moich rodziców w Augustowie, na dalsze przyjęcie.

P. Z czego utrzymała się nowopowstała „para młodych”?
O. Podstawą utrzymania naszego była ziemia orna o powierzchni 

około 5 ha, dobrej klasy, na przedmieściu miasta Augustowa.
P. Czy doczekaliście się potomstwa własnego?
O. Tak. Urodziło się nam troje dzieci: córka i dwóch synów. 

Córka ukończyła Liceum Ogólnokształcące, pierwszy syn szkołę 
zawodową i drugi był w szkole podstawowej, której nie ukończył 
bowiem utonął w rzece Netcie kąpiąc się po zakończeniu roku 
szkolnego ze swoim kolegą. Bardzo przeżyliśmy nagłą śmierć 
naszego syna. Było to 25.06.1970 r. Tę datę nosimy w swoim 
sercu. Był to najmłodszy. Portret jego wisi na ścianie jednego 
z pokoi. Natomiast drugi po zawodówce ożenił się przy tej samej 
ulicy kilkadziesiąt domów dalej. Doczekał się córki w swoim 
małżeństwie. Jednakże zmarł na serce. Miał tylko 23 lata! Żona 
po jego nagłej śmierci zaopiekowała się nowonarodzoną córką, 
która jest już aktualnie po studiach i myśli o założeniu swojej 
rodziny. Ma już kandydata na męża. Może jeszcze doczekamy 
się być na jej ślubie i weselu.

P. Patrząc na swoje życie „razem we dwoje przez tyle lat”. Co 
sprawiało Wam radość w tym wspólnym trwaniu?

O. Największą radością były narodziny kolejnych naszych 
dzieci: Lidii, Mariana, Jacka.

P. Czy macie wnuki?
O. Mamy dwóch wnuków i jedną wnuczkę.
P. Czy wnuki są w kontakcie ze swoimi dziadkami?
O. Tak. Dwoje z nich posiada wyższe wykształcenie. Trzeci jest 

naznaczony chorobą nieuleczalną od swego narodzenia przez 28 lat.
P. Czy gdyby cofnąć czas o 55 lat, czy byście zdecydowali się 

na swój ślub?
O. Na pewno tak. I tak jak to czynią obecnie pary młode na 

kobiercu weselnym ślubowaliśmy: „miłość, wierność, uczciwość 
małżeńską oraz to, że nie opuści jedno drugiego aż do śmierci”…

P. Jakich rad byście udzielili młodym w kwestii doboru partnera 
do małżeństwa na przyszłość?

O. /ONA/ Narzeczony powinien być dobry, wierzący i prakty-
kujący, tego samego wyznania i bez zgubnych nałogów.

/ON/ Narzeczona powinna być ładna, sprytna, zaradna i do-
bra kucharka.

P. Czy wydarzenia wielkiej polityki miały wpływ na Wasze 
życie małżeńskie i rodzinne?

O. W naszym przypadku tak. Lata młodości to przecież lata II 
wojny światowej i to, co dotknęło mieszkańców Augustowa i okolic 
było też i naszym udziałem. Później były trudne lata zniewolenia 
aż do 1989 r. Nie łatwo zapomina się służbę wojskową w której 
wyżsi dowódcy ledwo mówili po polsku i w komisjach poboro-
wych zasiadali ludzie z UB, PZPR-u. Trzeba było też oddawać 
Państwu tzw. „Obowiązkowe dostawy”…

P. Jest takie powiedzenie niemieckie, że „prawdziwy męż-
czyzna” powinien w swoim życiu: wybudować dom, mieć syna 
zasadzić drzewo(dąb). Czy to udało się wam czy też nie?

O./ON/ Dom wybudowaliśmy sami. Swoim transportem zwozi-
liśmy materiały i mieszaliśmy zaprawę własnymi rękoma do całej 
budowy. Nie było łatwo załatwić wówczas betoniarkę. Podobnie 
było z transportem. Trzeba było radzić sobie samemu. To teraz 
mamy gdzie dożywać.

P. „Wesołe jest życie staruszka” - emeryta?

WYWIAD Z RODZINĄ BEZ NAZWISKA
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O./ONA/Wesołe! Gdy jest 
się zdrowym sprawnym i gdy 
starcza emerytura od pierw-
szego do pierwszego oraz gdy 
w razie choroby starczy na 
lekarzy i lekarstwa z apteki. 
Ale gdy się opłaca rachunki 
za światło, gaz, wywóz śmieci, 
odwiedziny kominiarza … to 
niewiele zostaje na chleb i do 
chleba. Pomimo tego nie stro-
nimy od zakupu poważnych 
gazet polskich, przynajmniej 
wydań sobotnio – niedzielnych, 
a i wnuki donoszą swoje mło-
dzieżowe. W ten sposób się 
odmładzamy. Oglądamy też 
telewizję TRWAM  i mamy 
radioodbiornik nastawiony na 
Radio MARYJA. Nie ozna-
cza to, że zawsze tylko tych 
środków masowego przekazu 
słuchamy czy oglądamy.

P. Czy Państwa dom jest 
otwarty na ludzi Kościoła?

O. Tak. Mamy nowego sąsia-
da, który nigdy nie przyjmuje 
księży po kolędzie i deklaru-
je się jako niechrześcijanin. 
W naszej rodzinie po stronie 
małżonki mamy w dalszej 
rodzinie zakonnicę. Gości-
liśmy też rodziców i ś.p. ks. 
infułata dr Antoniego Boszkę. 
Jako dobrych dawnych sąsia-
dów odwiedzamy ich również 
spoczywających na cmentarzu 
augustowskim, na którym spo-
czywa dwóch naszych synów 
oraz krewni, bliscy i znajomi 
z naszych rodzin.

P. Czego Wam życzyć złoci 
jubilaci sprzed pięciu lat?

O./ONA I ON/ Wytrwania 
do końca dokąd starczy nam 
sił – razem we dwoje.

P.S.
Autor wywiadu jako dok-

torant, wracając z uczelni do 
Suwałk po 204 km miał wsiąść 
do autobusu relacji Białystok-
Suwałki, w którym zginęło kil-
ku studentów KUL-u. Dzięki 
temu, że odwiedził wówczas 
bohaterów wywiadu – żyje 
i szczęśliwie dopełnił studiów 
i uwieńczył je obroną doktoratu 
10 kwietnia 2008 r.

B. Anuszkiewicz

DEO ET PATRIAE
 Według „Spisu Kościołów i ducho-

wieństwa Archidiecezji Białostockiej 
2008” (stan z dnia 8 lipca 2008 roku, wyd. 
przez Kurię Metropolitalną  Białostocką 
– Wydział Duszpasterstwa) z wyświę-
conych 19 czerwca 1960 r. 14 księży, 
dożyło Złotego Jubileuszu sześciu. Dnia 
11 czerwca 2010 r. (w piątek, w katedrze 
białostockiej, w Uroczystość NSPJ) pod 
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa 
Edwarda Ozorowskiego – Metropolity 
Białostockiego i Ks. Arcybiskupa Sta-
nisława Szymeckiego (seniora) Dostoj-
ni Jubilaci: P.T. Ks. H. Abramowicz, 
Cz. Bułkowski, J. Miklaszewski, J. Mi-

lewski, M. Wysocki, Fr. Anuszkiewicz (Ks. Archidiecezji Edmonton - Canada) celebrowali 
Uroczystą Mszę Świetą przy licznym udziale wiernych, w tym krewnych, znajomych, przyjaciół 
Dostojnych Jubilatów. Śladem materialnym pozostanie dla nich z dnia celebracji Jubileuszu 
– KRZYŻ – wręczony przez Metropolitę Białostockiego Edwarda Ozorowskiego. Obecny na 
uroczystości Arcybiskup Stanisław Szymecki (senior) wygłosił okolicznościową, piękną homilię. 
Modlitwa, życzenia, kwiaty stanowiły miły akcent zakończenia obchodów Roku Kapłańskiego 
na ziemi Archidiecezji Białostockiej.

Ks. Kan. Dr. E. Anuszkiewicz
Białystok, 11 czerwca 2010 r.

P.S. Nie dożyli Złotego Jubileuszu: P.T. Ks. Cz. Łojkowski, St. Mancewicz, Cz. Matys, A. Nie-
motko, Ks. Pochodowicz, Z. Siwicki, M. Strankowski. (por. „W Służbie Miłosierdzia”, Czerwiec 
2010 Rok VII Nr 6(69) s. 22).

JESZCZE…

Jeszcze nie wyschło źródło łez
Deszczem płynących po mej twarzy.
Jeszcze w gorączce serce jest
Wpatrzone w polskiej historii wiraże.

Jeszcze w pamięci żyjesz wciąż
Ofiarnym czynem, słowem, gestem.
Jeszcze latarnią jesteś w noc, 
pochodnią wiary i miłości.

Jeszcze spoglądam w oczy Twe,
Co Ci je Matka dała.
Jeszcze opadam cała z sił
Na widok mordu Twego ciała.

Jeszcze pospiesznie płynie krew
Na ojczystego hymnu śpiew.
Jeszcze w Twych słowach siła jest,
Wolności powiew Chrystusowy.

Jeszcze sę pali zapał w nas
I świętej zuchwałości żar.
Jeszcze zadziwi Naród świat.
Bądź z nami Boże, w każdy czas.
 
 Danuta Maria Roguska, Wrocław

Ks. Jerzemu Popiełuszce w 25. rocznicę męczeństwa
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„ROK HISTORII 
NAJNOWSZEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ 
SAMORZĄDOWYCH 

W LIPSKU”
Nasza szkoła odpowiedziała 

na apel Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które ogłosiło rok 
szk. 2009/2010 - rokiem historii 
najnowszej. Już na początku 
września 2009 wykonano gazet-
ki upamiętniające 70 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej 
oraz przemiany demokratyczne 
po 1989 roku: w gimnazjum 
z inicjatywy Krystyny Żabickiej 
– pt. „Pamięć września”, zaś 
w szkole podstawowej  z inicja-
tywy Teresy Sapieha – „Zaczeło 
się w Polsce”. 

Wśród wskazanych przez 
MEN tematów i zagadnień, 
szczególnie zaakcentowano 
wydarzenia związane ze zbrod-
nią katyńską oraz z formami 
prześladowań Polaków przez 
okupantów w naszym regionie. 

Pod koniec marca 2010 na-
uczycielka historii – K. Żabicka 
zorganizowała wystawę foto-
grafii (w głównym holu szkoły) 
poświęconą 70 rocznicy depor-
tacji Polaków na wschód, która 
z jednej strony ukazała zbrodnię 
katyńską, a z drugiej- wywózki 
rodzin polskich na Syberię i do 

Kazachstanu. Na przykładzie 
losów kilku rodzin z Lipska 
i okolicy pokazała historię 
lokalną związaną z okupacją 
sowiecką naszych terenów. Wy-
stawa ta miała miejsce do końca 
kwietnia. Nauczyciele historii 

przeprowadzili przy niej kilka 
lekcji w klasach szóstych szkoły 
podstawowej i klasach trzecich 
gimnazjum, ukazując tragizm 
wojny. Dla wielu uczniów były 
to niemal żywe lekcje historii, 
gdyż dotyczyły ludzi z Lipska 
i okolicy.

W dniu 13 kwietnia 2010 
uczniowie klas trzecich gim-
nazjum, pod kierunkiem Teresy 
Rutkowskiej przygotowali wie-
czornicę zatytułowaną „Katyń 
1940”, w której to wykorzysta-
no wspomnienia rodziny Jarma-
kowiczów z Lipska związane 
z wywózką do Kazachstanu. 
Ta sama wieczornica była też 
zaprezentowana dla uczniów  
klas IV – VI szkoły podstawo-
wej, dzień później. 

Nasze gimnazjum przystąpi-
ło do konkursu powiatowego pt. 
„Historia ukryta na starej foto-
grafii”, organizowanego przez II 
LO w Augustowie przy współ-
pracy ze Starostwem Powiato-
wym. Tegoroczna  - VIII edycja 
konkursu  przebiegała w dwóch 
kategoriach tematycznych: Czas 
zatrzymany w kadrze oraz Au-
gustowskie tropy na obczyźnie. 
Udało się zachęcić uczniów do 
badania i odkrywania historii 
rodzinnych i losów swoich bli-
skich uwikłanych w II wojnę 
światową. Powstały dwie prace 
i prezentacje pod kierunkiem K. 
Żabickiej. Uczennica Kl. III A – 
Monika Dziemianowicz ukaza-
ła historię rodzinnej fotografii 
z 1937 roku (w kategorii – „Czas 

zatrzymany w kadrze”), zaś 
ucz. KL. III C – Łukasz Żabicki 
wykonał prezentację w kategorii 
„Augustowskie tropy na ob-
czyźnie”, ukazując dramatyczne 
losy swojej krewnej, wywiezio-

nej na roboty przymusowe do 
III Rzeszy.

W ramach tego konkursu 
dwójka wspomnianych  uczniów 
wraz z opiekunem – K. Żabicką 
uczestniczyła w objeździe hi-
storycznym dnia 07.05.2010 r. 
zorganizowanym przez II LO 
w Augustowie i pracowników 

Muzeum Ziemi Augustowskiej,  
na trasie: Augustów – Szczebra 
– Blizna – Strękowizna – Ateny 
– Płociczno. Uczestnicy konkur-
su (27 uczniów ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
wraz z opiekunami) zwiedzili 
miejsca związane z historią 
regionalną,  dotyczącą m.in. 
lokalnych walk mieszkańców  
Ziemi Augustowskiej i Suwal-
skiej z czasów powstania stycz-
niowego oraz walk oddziałów 
AK podczas II wojny światowej,  
zobaczyli też miejsca upamięt-
niające masowe zbrodnie hitle-
rowskie.

Podsumowaniem VIII edycji 
konkursu – „Historia ukryta na 
starej fotografii” był jego finał 
w dniu 11.05.2010 w siedzibie 
II LO w Augustowie, podczas 
którego uczestnicy zakwalifi-
kowani do finału musieli osobi-
ście dokonać prezentacji przed 
komisją, innymi uczestnikami 
oraz gośćmi. Nasz uczeń – Łu-
kasz Żabicki w kategorii Au-
gustowskie tropy na obczyźnie 
zajął I miejsce. Gratulujemy! 

Od kilku lat nauczyciele hi-
storii w Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Lipsku współpracują 
z białostockim oddziałem In-
stytutu Pamięci Narodowej, 
korzystając z jego ofert (jak 
szkolenia, warsztaty, wysta-
wy). W dniu 20.05.2010 gościł 
u nas pracownik IPN – oddziału 
w Białymstoku – p. Andrzej 

Muczyński. Przywiózł i przed-
stawił prezentację opracowaną 
dla uczniów  gimnazjum oraz 
uczniów klasy szóstej szkoły 
podstawowej. Prezentacja ta do-
tyczyła ogólnie II wojny świato-
wej z uwzględnieniem sytuacji 
politycznej i administracyjnej 
województwa białostockiego 

w tym czasie. Drugim tema-
tem spotkania była zbrodnia 
katyńska , uczniowie obejrzeli 
film przygotowany przez IPN.

 Gromadzone są przez 
nauczycieli historii materiały,  
na stałą ekspozycję w szkole, 
na temat losów mieszkańców 
naszej gminy, którzy podczas 
II wojny światowej  w dotkli-
wy sposób ucierpieli z powo-
du  okupantów. Apelujemy 
zatem do zainteresowanych 
osób, które chciałyby, ocalić 
pamięć o tragicznych losach  
swoich bliskich (czy dalszych 
krewnych) o dostarczanie ta-
kich materiałów, jak: fotogra-
fie, pamiętniki, wspomnienia, 
inne pamiątki do nauczycieli 
historii w gimnazjum. Wie-
my, że wiele rodzin dotknęła 
okupacja w szczególny sposób. 
Jedni byli deportowani w głąb 
ZSRR, inni wywożeni na ro-
boty przymusowe do Niemiec, 
jeszcze inni osadzeni w obozach 
koncentracyjnych, czy stala-
gach. Chcielibyśmy zebrać jak 
najwięcej informacji o losach 
mieszkańców gminy Lipsk. Nie 
zawsze wiemy o kogo pytać? 
Zabrane materiały posłużą nam 
do opracowań historycznych, 
a w szczególności do zainte-
resowania naszych uczniów 
historią lokalną i budowania 
postaw patriotycznych.

K. Żabicka
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Motto szkolnego wolontariatu:

„Człowiek w pełni nie może 
odnaleźć się inaczej jak tylko, przez 

bezinteresowny dar z samego siebie”

Jan Paweł II

W bieżącym roku szkolnym grupa 
wolontariuszy działająca przy stowa-
rzyszeniu „Pomóż sobie” ZSS w Lipsku 
liczyła 34 uczniów.

Nasza młodzież opiekowała się 
osobami niepełnosprawnymi ze sto-
warzyszenia „Pomóż sobie” w czasie 
wyjazdów na hipnoterapię do Żarnowa 
i na żagle do Rajgrodu. Przygotowała 
też scenki teatralne, wróżby andrzej-
kowe, gry, zabawy ruchowe, które 
były prezentowane w czasie spotkań 
integracyjnych i dyskotek.

10 stycznia wolontariusze uczest-
niczyli w kweście Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Wykonywali ozdoby świąteczne 
Bożonarodzeniowe i Wielkanocne.

W kwietniu uporządkowali miejsca 
pamięci narodowej (Grób Nieznanego 
Żołnierza, pomnik „Zginęli za Polskę”) 
i zapalili tam znicze.

W czasie spotkań z twórczynią lu-
dową panią Krystyną Cieśluk poznali 
wyroby miejscowego rękodzieła ludo-
wego i sposoby ich tworzenia.

W czasie Dni Lipska z okazji 5-lecia 
stowarzyszenia „Pomóż sobie” przepro-

wadzili loterię fantową, z której dochód 
przekazano na konto stowarzyszenia.

Przez cały rok szkolny wolontariat 
zbierał plastikowe nakrętki, za które 
firma recyklingowa ufunduje dla osób 
niepełnosprawnych wózek inwalidzki.

Za całoroczną pracę wolontariusze 
zostali nagrodzeni ogniskiem nad ba-
senem i maskotkami.

Opiekunowie

SZKOLNY  WOLONTARIAT

Msza więzienna

Niedziela – poranek majowy

Słyszycie drogie moje? Uciszcie rozmowy!

Słyszycie dzwony brzmiące nad błękitną rzeką?

Nad Wisłą, Wartą, Rabą, Niemnem i Wiliją…

Od rzek tych, prawda, Mińsk leży daleko,

Ale te dzwony w naszych sercach biją.

Usiądźmy godnie na pryczach u ściany,

Zgarnijmy nasze więzienne łachmany.

Przygładźmy włosy… Zamknijmy powieki…

Za chwilę dusze nasze ulecą w daleki

zachodni szlak…

Tssss… teraz opuszczamy celę

Wzdłuż korytarza idziemy ku bramie.

Uchylamy drzwi sąsiednich cel, zapraszamy

więźniów Polaków. Jest ich wielu…wielu…

Bierzemy wszystkich ze sobą…

Boże! Z tą ofiarą mszalną, 

Ofiarą Chrystusową,

składamy ci oto

każdy nasz dzień męczeństwa i noc torturalną.

My młode matki, któreśmy szkło ostre

Chwytały w ręce i z żyły ramiennej

Sączyły krew, by poić na pryczy więziennej

Maleńkie dzieci nasze, gdy konały z głodu

przy wyschłych naszych piersiach.

My żony i siostry, których mężowie i bracia

przepadają gnani

w lodowaty kraj śmierci – na obozy

Wschodu.

My córki, których ojcowie padli rozstrzelani. 

My przed rokiem kwitnące, młode i urodne

Świeżością warg i blaskiem falujących włosów…

Dziś spuchnięte głodem…czarne od ciosów…

(Wiersz ten poświęcony jest kobietom, które były więzione 
przez NKWD w Mińsku – obecnie na Białorusi – w roku 
1941. Tekst ten przeleżał w dokumentach niejakiej pani śp. 
Barbary Smoleńskiej, oficera AK, członka ZWZ).
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Z 23 na 24 czerwca przypa-
da noc świętojańska. To święto 
wywodzi się z dawnych czasów 
pogańskich, obchodzone jest 
głównie przez Słowian, ludy 
Północy, plemiona germańskie 
i celtyckie.

Dawniej święto to nazywa-
no nocą Kupały i obchodzono 
je w okresie letniego przesile-
nia, kiedy wypadała najkrótsza 
noc w roku. Był to czas jedno-
ści, połączenia ognia i wody, 
słońca i księżyca, mężczyzny 
i kobiety, urodzaju i płodno-
ści oraz miłości i radości. Noc 
Kupały nazywana również 
„sobótką”, była pełna magii, 
czarów i wróżb.

W krajach skandynawskich 
i bałtyckich charakterystycz-
nym elementem tego święta 
było zapalanie dużych ognisk. 
Z kolei w pradawnej Polsce 

kultywowano skoki przez 
małe ogniska z figurką Kupały 
w ręku, puszczanie wianków 
oraz szukanie w lasach kwiatu 
paproci. Wierzono, że ten kto 
znajdzie taki kwiat - a miał się 
on pojawiać na paproci tylko 
raz w roku - będzie miał wiel-
kie szczęście, powodzenie 
i dobrobyt, a nawet może się 
stać niewidzialnym.

Kwitnącej paproci szukali 
najczęściej młodzi mężczyźni 
i kobiety. Często zapominano 
o roślinie i szukanie wyjątkowe-
go kwiatu kończyło się na miło-
snych amorach. Współcześnie 
wiadomo, że paproć jest rośli-
ną zarodnikową i nie kwitnie.

Noc Kupały była jednym 
z najradośniejszych słowiań-
skich świąt. Mimo chrystianiza-
cji Europy nadal kultywowano 
ten pogańskich obyczaj.

Kościół próbował walczyć 
z tymi obrzędami. W końcu 
adaptowano święto, próbując 
powiązać je z Zielonymi Świąt-
kami, później nadając nocy Ku-
pały nowego patrona, nazwę 
i nowe znaczenie rytuałom.

Stąd w X wieku zastąpio-
no pogańskiego bożka świę-
tym chrześcijańskim - Janem 
Chrzcicielem. Rytuał chrztu 
w wodzie Jordanu, któremu 
poddał się Jezus i Jan nawo-
łując tym samym niewiernych 
do opamiętania i nawrócenia 
idealnie pasował do dyrektyw 
kościoła, które nakazywały za-
przestania pogańskich praktyk. 
Dzięki takiemu „zabiegowi” 
dość rozwiązła noc Kupały 
zamieniła się w powściągliwą 
noc świętojańską.

Z dawnych obyczajów do 
dziś w wielu miejscach pół-

nocnej i wschodniej Europy 
zapala się ogniska, puszcza na 
wodę wianki i urządza hucz-
ne zabawy.

Aby tradycji stało się zadość 
26 czerwca w Gminnym Ośrod-
ku Rekreacji w Lipsku została 
zorganizowana impreza So-
bótkowa.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs na naj-
ładniejszy wianek, którego 
zwyciężczynią została Natalia 
Mołodziejko. 

O zachodzie słońca miesz-
kańcy Lipska w towarzystwie 
Zespołu Regionalnego ,,Lipsk” 
udali się nad rzekę Biebrzę aby 
puścić wianki na wodę. Uwień-
czeniem imprezy była zabawa 
do białego rana, którą prowa-
dził zespół MUZA BAND.

Noc Kupały
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