W ostatni weekend maja odbyła się w
naszym mieście impreza pod nazwą „Dni
Kultury w Lipsku”.
Imprezę zapoczątkowały Biebrzańskie
Biegi Uliczne, które w tym roku obchodziły swój mały jubileusz X - lecia. Po nich
odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Lipska.

Sobotni wieczór upłynął w klimatach
muzycznych. Jako pierwsi zaprezentowali
się chłopcy z zespołu ,,Cókier” działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Lipsku. Zaraz po nich na scenie pojawiła
się gwiazda wieczoru – Marcin Siegieńczuk
wraz z zespołem.

Przez dalszą część wieczoru publiczność
bawiły zespoły ,,SELIT” i ,,POWER DANCE”.
Kolejny dzień obchodów Dni Kultury
w Lipsku rozpoczął się Mszą św., po której jej uczestnicy na czele z Młodzieżową
Orkiestrą Dętą przemaszerowali na plac
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczysto-
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ści. To właśnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta
pod batutą Piotra Bućwińskiego rozpoczęła występy tego dnia.
O godz. 14.00 na scenie pojawili się aktorzy z krakowskiej grupy teatralnej w przedstawieniu dla dzieci
,,Rubinowy książę”.
Następnie zaprezentowały się zespoły
działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury, Przedszkolu Samorządowym
w Lipsku oraz z Punktu Przedszkolnego
,,ABC Przedszkolaka” w Bartnikach.
W ramach tych że prezentacji wystąpili:
- sekcja Taekwon-do ,,Podlaskiej Szkoły
Taekwon-do” prowadzona przez p. Dariusza
Ilczuka, II Dan
- grupa taneczna DREAMGIRLS prowadzona przez p. Beatę Tokarzewską
- grupa teatralna ZGRANA PAKA, której
opiekunką jest p. Aneta Szczecina
- uczestnicy Festiwalu piosenki przedszkolaka pn. ,,Mama, Tata i ja” – Ola
Nieścier, Ola Danilczyk, Ola Rokita, Pola
Protasiewcz
- laureatka konkursu recytatorskiego pn. ,,O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”Kinga Kasjan
- Zespół Regionalny ,,Lipsk” prowadzony przez p. Barbarę Tarasewicz.
Uwieńczeniem obchodów Dni Kultury
w Lipsku był koncert GRUPY OPERACYJNEJ,
oraz dyskoteka którą poprowadził Dj Artek.
Dwudniowym prezentacjom scenicznym towarzyszyła wystawa pn. ,,Tradycyjny
ręcznik ludowy pogranicza wschodniego”,
przygotowana przez p. Barbarę Tarasewicz,
w sali wystawienniczej M-GOK i stoisko
sztuki ludowej naszych twórców.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
mieli możliwość skorzystania z urządzeń
rekreacyjnych: kuli sferycznej, trampoliny i aut akumulatorowych.
Służba medyczna naszego ZOZ dzielnie pomagała przy obsłudze Biebrzańskich
Biegów w sobotę, zaś w niedzielę świadczyła profilaktyczne usługi medyczne, za
co serdecznie dziękujemy.
m-gok

Klasyfikacja zmagań piłkarskich:
1.
2.
3.
4.
5.

Blaugrana – Lipsk
Waleczne Orły – Sztabin
Żeliwne Sokoły Lipsk
Byki Lipsk
Pusta Lipsk i KS Jastrzębna

Wyniki zmagań biegowych:
Przedszkole:
1. Aleksandra Zambrowska
2. Aleksandra Aleksiejczyk
3. Julia Wysocka
4. Zuzanna Borodziuk
1.
2.
3.
4.

Hubert Rakus
Łukasz Buiński
Łukasz Krzywicki
Krzysztof Ostrowski

Klasy I-II
1. Beata Awramik
2. Adrianna Borodziuk
3. Dorota Prolejko
4. Gabriela Chomiczewska
1.
2.
3.
4.

Michał Buraczyk
Mateusz Danilczyk
Filip Czokało
Mateusz Zieziula

Klasy III-IV
1. Paula Kudaj
2. Wiktoria Szymczyk
3. Lisa Szmygel
4. Monika Danilczyk
1.
2.
3.
4.

Szymon Kulik
Krystian Jermak
Krzysztof Reszkowski
Karol Tkaczuk

Klasy V-VI:
1. Ewa Tkaczuk
2. Patrycja Szmygel
3. Klaudia Ćwiklińska
4. Agnieszka Krysiuk
1.
2.
3.
4.

Wojciech Danilczyk
Bartłomiej Kulmaczewski
Adrian Marcinkiewicz
Hubert Dec

Gimnazjum:
1. Klaudia Marcinkiewicz
2. Izabela Borodziuk
3. Magda Hejdeman
1.
2.
3.

Kamil Danilczyk
Dariusz Puciłowski
Sebastian Wierzbicki

Echo Lipska marzec - czerwiec 2011

3

W TYM ROKU WSPOMOGLI NAS W ORGANIZACJI DNI KULTURY W LIPSKU
Transdźwig S.J.
STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW
Mirosław Zawadzki
Augustów
USŁUGI WETERYNARYJNE
Tomasz Furmański,
Krzysztof Bielecki
Lipsk
„EUROWARSZTAT”
Jan Danilczyk
Lipsk
ROBOTY
DROGOWO - ZIEMNE
Maciej Rybiński
Sokółka
SPRZEDAŻ KWIATÓW
I ARTYKUŁÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Anna Sztukowska
Lipsk
SKLEP SPOŻYWCZY
Anna i Andrzej Skokowscy
Lipsk
„MASPRO”
SKUP I SPRZEDAŻ ŻYWCA
Paweł Prolejko
Lipsk
P.P.H-U. „JAROSZ”
Henryka Jaroszewicz
Lipsk

USŁUGI TRANSPORTOWE
Marian Orbik
Lipsk

HURTOWNIA ART.
SPOŻYWCZYCH „SEZAM”
Augustów

SZKOŁA KIEROWCÓW
Jan Masiejczyk
Lipsk

Krystyna Ostapowicz
Lipsk

PIEKARNIA „ASTA”
Augustów

PHU-H „ATC” PLASTIC
Sych, Nieścier, Filipiak
Lipsk

SKLEP
SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY „MIŚ”
Henryk Kozłowski
Lipsk

BAR „PYZA”
Krzysztof Sylwester Wojnicz
Lipsk
NIEPUBLICZNY
STOMATOLOGICZNY ZOZ
Lek. stom. Marzena Rybińska
Sokółka

SKLEP „ABC”
Fabian Drapczuk
Lipsk

SKLEP „MILUNIA”
Emilia Bagieńska
Lipsk

ROL-BUD
Toczyłowscy, Michalczuk
Lipsk

SIEĆ DELIKATESÓW
„CENTRUM”
Lipsk

APTEKA S.C.
Filipowska, Dzieniszewska
Lipsk

„BIURO - Serwis”
Marcin Dylewski
Sokółka

SALON FRYZJERSKI
Elżbieta Chyzopska
Lipsk

BIEBRZAŃSKI PARK
NARODOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY
w SUWAŁKACH
Oddział w Lipsku
ROLMET
Boguszewski, Borodziuk, Dadura
Lipsk
„RAD-BUD”
USŁUGI BUDOWLANE
Henryk Raducha
Lipsk
BAR „ALIBI”
Małgorzata Chodukiewicz
Lipsk
ZAKŁAD DRZEWNY
Jan Jacewicz
Lipsk
LUKS „BIEBRZA”
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE
„FOREST”
inż. Wojciech Zaniewski
Augustów

DACH-FACH
K. Antonowicz
Sidra
PRACOWNICZY OŚRODEK
MASZYNOWY
Augustów
TRANSPORT CIĘŻAROWY
Jerzy Paciorko
Lipsk

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Jadwiga Drapczuk
Lipsk
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EKOMUZEUM
- kontynuacja W jesiennym numerze „Echa
Lipska” (Nr 143/2010 r.) informowaliśmy PT Czytelników o odbytych
warsztatach szkoleniowych, prowadzonych przez przedstawicieli
Fundacji Bieszczadzkiej, na temat
organizacji Ekomuzeum w naszym
regionie. Pierwotnie zakładaliśmy, że
powstanie jedno ekomuzeum obejmujące swym zasięgiem dwie gminy – Lipsk i Sztabin. Już na podsumowaniu listopadowych warsztatów pojawiła się wizja, że ze względu na zróżnicowaną tematykę obu
gmin, należałoby rozważyć możliwość powstania dwóch odrębnych
ekomuzeów połączonych ze sobą
szlakami turystycznymi i wspierającymi się wzajemnie w działaniu. Ta
wizja potwierdziła się, gdy panowie
Bogusław Pyzocha (dyrektor Fundacji)
oraz Przemysław Ołdakowski (członek
Rady Fundacji Bieszczadzkiej) przygotowywali na zlecenie Fundacji Biebrzańskiej,
która jest inicjatorem powstania ekomuzeów na terenie jej działania, „Koncepcję
funkcjonowania ekomuzeum w gminach
Lipsk i Sztabin”. Koncepcja ta została
przedstawiona grupie inicjatywnej i omówiona na ponownym spotkaniu z panem
Bogusławem Pyzochą w dniu 23 maja br.

W związku z tym, że ekomuzeum ma
funkcjonować na terenie całej naszej gminy pragniemy zapoznać PT Czytelników
z jego założeniami i przedstawić fragmenty
opracowanej „Koncepcji…” na łamach naszej gazety. W bieżącym numerze rozpoczynamy zatem cykl zatytułowany
Ekomuzeum – szansą rozwoju regionalnego
1. Podstawowe definicje.
Poniżej autorzy przytaczają kilka podstawowych definicji niezbędnych dla lepszego zrozumienia opracowania oraz
mogących się przydać członkom Grupy
Inicjatywnej podczas wdrażania idei ekomuzeum:

Turystyka zrównoważona to każda
forma rozwoju turystycznego, zarządzania
i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w niezmiennym
stanie zasoby naturalne i kulturowe tych
obszarów. Wg Światowej Rady Podróży
i Turystyki (WTTC) jest to tzw. nowa turystyka, która opiera się na partnerstwie
sektora prywatnego i publicznego oraz koncentruje na korzyściach nie tylko dla turystów, ale też dla lokalnych społeczności.
Greenway – definicja środkowo-europejska: greenways (zielone szlaki) to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzące wzdłuż
naturalnych korytarzy, historycznych tras
handlowych, rzek, kolei. Zarządzają nimi
miejscowe społeczności w celu pobudzenia zrównoważonego rozwoju i promocji
zdrowego trybu życia. Zielone szlaki tworzą
ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną
przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną
dla środowiska i zrównoważonym transportem. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i zwiedzających, wnosząc pozytywny wkład w ożywienie gospodarki lokalnej (wg „Deklaracji
z Sopron”, Environmental Partnership
for Sustainable Development, 1 lipca 2006 r.).
Więcej informacji na www.greenways.pl.
Ekomuzeum to sieć rozproszonych
w terenie obiektów, tworzących „żywą:
kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego
mieszkańców. Jego celem jest zachowanie
i eksponowanie lokalnych tradycji i form
gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła czy sposobu życia poprzez prezentacje, warsztaty, czy pokazy dla turystów,
organizowane przez mieszkańców regionu.
Ekomuzeum to sieć obiektów, które dzięki wspólnej promocji, stanowią całościowy produkt turystyczny.
Wg Georges-Henri Rivière’a (stałego doradcy Międzynarodowej Rady
Muzeów UNESCO) ekomuzeum jest:
-- narzędziem, które jest projektowane,
tworzone i zarządzane przez administrację i społeczność: administracja współpracuje z ekspertami, zabezpiecza infrastrukturę i środki; społeczność wnosi
swoje aspirację, wiedzę i zdolności analityczne;

-- zwierciadłem, w którym społeczeństwo
może się przyglądać sobie, siebie odkrywać i poznawać; dzięki któremu rozwija wiedzę na temat ziemi, do której
mieszkańcy są przywiązani, poznaje też
społeczeństwa, które żyły wcześniej,
z barwną historią poprzednich pokoleń;
zwierciadłem, które społeczeństwo oferuje odwiedzającym, żeby mogli oni lepiej zrozumieć i docenić ich pracę, zachowanie i wewnętrzną naturę;
-- sposobem wyrażenia człowieka i natury. Człowiek jest interpretowany tutaj w swoim naturalnym środowisku.
Przyroda jest interpretowana w swoim
pierwotnym stanie, ale również w formie, jaką społeczeństwo tradycyjne
czy przemysłowe nadało jej zgodnie
ze swoją wizją;
-- sposobem wyrażenia czasu, gdzie wyjaśnienie zaczyna się w okresie kiedy
człowiek pojawił się na ziemi, przechodząc przez kolejne okresy osadnictwa
prehistorycznego i historycznego kończąc na obecnym etapie. Dostarcza okna
w przyszłość; nie stanowi organu decydującego, dostarcza raczej informacji i analizy krytycznej;
-- interpretacją przestrzeni. Oferując specjalne obszary, gdzie można się zatrzymać lub podróżować dalej;
-- laboratorium, w czym ma swój wkład
w historyczne i współczesne studia społeczności i jej środowiska i sprzyja szkoleniu specjalistów w tych dziedzinach,
we współpracy z zewnętrznymi instytucjami badawczymi;
-- cieplarnią, która pomaga zachować
i promować przyrodnicze i kulturowe
dziedzictwo społeczności;
-- szkołą angażującą społeczność do studiów i działań wspierających ochronę;
zachęca do lepszego zrozumienia przyszłych problemów.
Jakie są lokalne korzyści z tworzenia i funkcjonowania ekomuzeum?
-- dynamiczna inwentaryzacja lokalnych
zasobów – ich waloryzacja pod kątem
rozwoju turystyki;
-- wzbogacenie, dowartościowanie i podniesienie świadomości na temat wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
-- szansa na zachowanie i eksponowanie lokalnych tradycji, form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła czy sposobu życia poprzez prezentacje, warsztaty, pokazy dla turystów
jako dodatkowe źródło zarobkowania;
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-- lepsze poznanie i zrozumienie własnej
historii i tradycji, a przez to bardziej
świadome kształtowanie przyszłości;
-- kultywowanie lokalnych zwyczajów
i przekazywanie ich następnym pokoleniom;
-- dla lokalnych producentów żywności
i rzemieślników możliwość sprzedawania swoich towarów bezpośrednio odbiorcy – zwiedzanie warsztatów i gospodarstw rolnych i ogrodniczych może być
połączone z ofertą handlową;
-- podniesienie atrakcyjności poszczególnych obiektów i przedsięwzięć turystycznych poprzez stworzenie i funkcjonowanie sieci, dysponującej dobrze rozwiniętym systemem informacji turystycznej,
tworzenie wspólnego informatora, przewodnika, strony internetowej, oferty na
targach, itp.;
-- kształtowanie zintegrowanej strategii
rozwoju turystyki w oparciu o przyjętą
tematykę (rozbudowywanie i modernizowanie pierwotnej oferty).
Na podstawie opracowania Barbary Kazior (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska): „Ekomuzea (otwarte muzea tematyczne) – szansa rozwoju dla terenów cennych
przyrodniczo i kulturowo?
Źródło: http://www.stowarzyszenie-opatow.
free.ngo.pl/ekomuzea.htm
Produkt turystyczny to wszystko to,
co turyści kupują oddzielnie (np. transport
lub zakwaterowanie) lub w formie pewnego zestawu (pakietu) usług (ofert), a także kompozycja tego, co turyści robią, oraz
walorów urządzeń i usług, z których w tym
celu korzystają. Z punktu widzenia turysty
produkt turystyczny obejmuje całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do chwili powrotu.
Definicja wg: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B.
Włodarczyk, „Produkt turystyczny albo jak
organizować poznawanie świata – Podręcznik”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
Produkt turystyczny powinien składać się z:
-- atrakcji materialnych i niematerialnych
-- atrakcji specjalistycznych zainteresowań
-- towarów i usług lokalnego przemysłu
„czasu wolnego”

-- usług infrastruktury świadczeń i atrakcji
(infrastruktura również może być atrakcją)
-- usług dostępu: komunikacji zewnętrznej i wewnątrz (transport)
-- usług informacji turystycznej i kulturalnej
-- atmosfery pro-turystycznej miejsca,
pozytywnych sygnałów emocjonalnych
-- „pakietowania” atrakcji specjalistycznych i szlaków tematycznych
-- doświadczenia autentyzmu w kontakcie
z lokalną społecznością i dziedzictwem
-- człowieka, który produkt wytworzył
-- ofert dla osób niepełnoprawnych
Questing – metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu
nieoznakowanych szlaków, którymi można
wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.
Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę
i wyszukanie w terenie odpowiadającego
jej miejsca. Na końcu szlaku jest umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy. W USA, gdzie powstała ta koncepcja
odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa, często questy porównywane są do
poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody.
Wg Barbary Kazior (w:) „Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk” pod red. Dominiki Zaręby, Kraków 2008
Źródło: http://greenways.pl/media/filemanager/pdf/questing_bkazior.pdf
Questing, tłumaczony przez niektórych
na język polski jako „Wyprawa Odkrywców”,
rozwija się od kilkunastu lat przede wszystkim w Ameryce Północnej, a od kilku lat
również w Europie jako bardzo nowatorskie podejście do tworzenia ścieżek kulturowo-przyrodniczych. Jest to metoda interpretacji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, która polega na zdobywaniu wiedzy o walorach danego obszaru za pośrednictwem zabawy podobnej do gry w podchody, z wykorzystaniem poetyckich quizów i łamigłówek.
Co ciekawe, aby odkrywać atrakcje
przyrodniczo-kulturowe z zastosowaniem
metody „questu” nie potrzebne jest znakowanie szlaków turystycznych. Wszelkie
informacje niezbędne do przebycia zamierzonej trasy oraz wędrowania od jednego
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miejsca do drugiego zawarte są bowiem
w wierszowanych rymowankach.
Instrukcja do trasy „questu” zawsze
pisana jest wierszem i musi spełniać trzy
podstawowe warunki, a mianowicie:
-- pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną, czyli dostarczyć informacji o unikalnych walorach odwiedzanego obiektu,
-- zawierać jasną i czytelną informację
o kierunku w jakim należy się poruszać, aby dotrzeć od jednej atrakcji
do drugiej,
-- zawierać wskazówki niezbędne do tego
aby prawidłowo rozwiązać wszystkie zagadki oraz dotrzeć do końca trasy i odszukać ukryty skarb (skrzynka z pieczątką).
W miejscu gdzie określony „quest”
ma swoje zakończenie znajduje się mała
skrzynka z gumową pieczątką, której przybicie stanowi potwierdzenia przebycia całej trasy i odnalezienia wszystkich atrakcji. Jednym z celów stosowania „questingu” jest większe niż to się dzieje przy wykorzystaniu tradycyjnych metod interpretacji dziedzictwa przyrodniczo-historycznego (w tym tablic informacyjnych) zaangażowanie emocjonalne osób odwiedzających np. ekomuzeum.
Do współpracy w tworzeniu „questów”
należy zaprosić różne osoby, które mogą
pomóc swoją wiedzą i umiejętnościami
praktycznymi w ułożeniu dobrego „questu”, bądź też w przyszłości mogą stać
się opiekunami wybranych punktów na
jego trasie. Im większy przekrój zawodowy
i społeczny grupy zaangażowanej w tworzenie trasy „questingowej”, tym większe
jest prawdopodobieństwo, że powstanie
bardzo różnorodny pod względem tematycznym i metodycznym szlak, który spełni oczekiwania turystów o różnych upodobaniach. Warto, aby taki zespół questingowy nawet kilkukrotnie pokonał całą trasę planowanego questu celem sprawdzenia poprawności napisanych wskazówek.
Jednak najlepszym testem tego czy dany
quest został ułożony poprawnie i turysta
nie zgubi się podczas poruszania się na nim
jest praktyczne wytestowanie trasy przez
osobę postronną, nie znającą tej okolicy,
obcą. Początek i koniec trasy „questingowej” powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie, dobrze też
aby znajdował się tam parking, na którym
można bezpiecznie pozostawić samochód.
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Wiosna z piosenką przedszkolaka
Kwiecień to już tradycyjnie miesiąc, w którym odbywa się w naszej miejscowości Festiwal Piosenki Przedszkolaka „Mama, Tata
i Ja”. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 19 wykonawców w wieku od 4 do 6 lat, którzy 10 kwietnia zaprezentowali swoje zdolności muzyczne na scenie lipskiego M-GOK. Chłopcy i dziewczęta najczęściej śpiewali o życiu 6-latka, zabawkach, Mamie i Tacie.
Pojawiły się, znane od kilku pokoleń piosenki, takie jak „Ta Dorotka” czy „Żuraw”, ale obok nich zaprezentowano również nowoczesne tematy jak np. „Polka komputerowa”.
Komisja Artystyczna Festiwalu w składzie:
1.
2.
3.

Urszula Bobrowska – nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku
Małgorzata Rakus – nauczyciel w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku,
Barbara Tarasewicz - instr. ds. folkloru M-GOK

po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiła wytypować do udziału w Festiwalu Wojewódzkim w Białymstoku następujące osoby:
----

Polę Protasiewicz z Lipska
Aleksandrę Rokitę z Lipska
Aleksandrę Nieścier z Bartnik.

Komisja wyróżniła również Tomasza Kowalczuka, za piosenkę pt. „Piosenka sześciolatka”.
Finał wojewódzki festiwalu odbył się 13 maja w białostockich „Spodkach” z udziałem 54 dzieci. Niestety, tym razem naszym reprezentantom nie udało się zdobyć miejsca „na podium”, niemniej jednak ich największym zwycięstwem jest odwaga i zapał do pracy. Dziękujemy nauczycielkom Przedszkola Samorządowego w Lipsku oraz opiekunce Koła Przedszkolnego w Bartnikach a także rodzicom dzieci, za przygotowanie tegorocznych prezentacji artystycznych, które w tym roku były na wyjątkowo wysokim poziomie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do dalszego rozwoju swoich muzycznych pasji!

Konkurs na „Najładniejszą Regionalną Pisankę Wielkanocną”.
Konkurs na „Najładniejszą Regionalną Pisankę Wielkanocną” zorganizowany został przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji w marcu 2011 r.
Wspólna Komisja Oceniająca w składzie: Stanisława Ewa Mucha – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki
i Tradycji w Lipsku, Cezary Gładczuk i Aneta Szczecina - pracownicy M-GOK, podzieliła prace zgłoszone na konkurs na trzy kategorie wiekowe: osób dorosłych, młodzieżową i dziecięcą.
W kategorii osób dorosłych:
- I nagrodę zdobyła p. Magdalena Laskowska;
- dwie równorzędne II nagrody otrzymały panie Halina Prolejko i Lucyna Romańczuk;
- dwie równorzędne III nagrody zdobyły pisanki pań Zofii Malinowskiej i Łucji Pigiel.
W grupie młodzieżowej zgłoszono 6 prac, które nagrodzono w sposób następujący:
- I miejsce zdobył Adam Tarasewicz;
- II miejsce otrzymała Aleksandra Wnukowska i Martyna Laskowska;
- III miejsce przypadło w udziale Mateuszowi Rutkowskiemu
pozostałe osoby, czyli – Paulina Hejko i Edyta Pycz, otrzymały dyplomy i upominki rzeczowe.
W grupie dziecięcej zgłoszono 6 prac indywidualnych i 2 zespołowe, które nagrodzono w sposób następujący:
- I miejsce – Ewa Chomiczewska
- II miejsce – Kornelia Eksterowicz
- III miejsce – Wiktoria Maksimowicz
Aleksandra Czarnoskutow, Hubert Bielawski i Arkadiusz Drabczyński otrzymali dyplomy za udział i upominki rzeczowe.
Podziękowanie za udział w konkursie otrzymały dwie grupy przedszkolne z Samorządowego Przedszkola w Lipsku prowadzone
przez panie - Bożenę Zaniewską i Annę Gładczuk.
Nagrody ufundował Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.
Komisja podziękowała organizatorom konkursu za aktywność w pozyskiwaniu nowych uczestników konkursu rekrutujących się
w tym roku m.in. z Klubu Seniora i grupy lipskich Amazonek oraz nauczycielkom przedszkola i III klas Szkoły Podstawowej w Lipsku
za pomoc w kultywowaniu tradycji pisankarskich naszego regionu i przekazywaniu jej młodemu pokoleniu.
Prace nagrodzone w konkursie zostały przekazane do zbiorów Muzeum Lipskiej Pisanki.
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Pom-pa 2011
21-22 maja 2011r. na Rynku Kościuszki
w Białymstoku już po raz 6 odbyły się
Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek,
Tamburmajorek i Cheerleaderek POM-PA
2011. Zespół młodzieżowy DREAMGIRLS
działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Lipsku, którego instruktorką jest
Beata Tokarzewska miał zaszczyt uczestnictwa w tejże imprezie. Celem tego wydarzenia jest rozwój artystyczny zespołów
posługujących się rekwizytem-pałeczką, buławą, pomponem oraz stworzenie barwnego widowiska popularyzującego ruch mażoretkowy w naszym regionie.
Grupa DREAMGIRLS miała możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności zarówno w kategorii formacje(defilada, estrada) jak i w kategoriach indywidualnych.
Pomimo wysokiego poziomu konkursu i dużej konkurencji nasz zespół zajął
IV miejsce.
Wszystkim dziewczętom oraz ich instruktorce gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszej pracy.
m-gok

Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków
„O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”
12 maja b.r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbył się konkurs recytatorski „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”. Wzięły
w nim udział maluchy z Przedszkola Samorządowego w Lipsku,
a także z Punktu przedszkolnego ,,ABC Przedszkolaka” w Bartnikach.
Przedszkolaki recytowały dowolnie wybrane przez siebie wiersze.
Pojawiły się utwory dobrze nam znane, jak „Na straganie” Jana
Brzechwy oraz „Lekarstwo misia” Heleny Bechlerowej. W tym dniu maluchów dopingowali ich wychowawcy oraz wyraźnie przejęci rodzice.
Uczestników oceniało jury w składzie: p. Teresa
Sapieha, p. Barbara Tarasewicz oraz p. Irena Brzezińska.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji recytatorskich, jury wytypowało do udziału w eliminacjach wojewódzkich Wielkiego
Finałowego Wierszogłosika w Białymstoku następujące osoby:
Jakuba Klepadło oraz Kingę Kasjan.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.
Organizatorzy konkursu wyrażają podziękowanie nauczycielkom Przedszkola Samorządowego w Lipsku- pani Annie Gładczuk,
pani Bożenie Zaniewskiej oraz pani Katarzynie Zieziulewicz, a także nauczycielce z Punktu przedszkolnego „ABC Przedszkolaka”
w Bartnikach – pani Annie Hećman za przygotowanie dzieci
do konkursu.
m-gok
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„Poezja Czesława Miłosza”

Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności jest partnerem Fundacji
Billa i Meliny Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program
Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.

Konkurs recytatorski, pod takim hasłem, odbył się 6 czerwca b.r. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury. Wzięło w nim udział 15 uczniów klas IV – VI ze Szkół Podstawowych
w Lipsku, Bartnikach i Rygałówce. Młodzi
uczestnicy deklamowali wybrane przez siebie
wiersze, których wykonanie oceniane było według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja tekstu,
- dykcja,
- ogólne wrażenia artystyczne.
Komisja Oceniająca w składzie: Irena
Dzietczyk, Stanisława Piwnicka i Barbara
Tarasewicz, po wysłuchaniu recytacji przyznała 6 nagród – książek Czesława Miłosza –
następującym osobom:
- Joannie Haponik i Monice Krzywickiej - dwa I miejsca
- Aleksandrze Doroszko – II miejsce
- Zuzannie Lisowskiej – III miejsce
- Agnieszce Bądzińskiej i Maciejowi Zielepucha – dwa IV miejsca
Za pomoc w organizacji konkursu składamy serdeczne podziękowania Paniom Krystynie
Bochenek, Dorocie Rakus i Iwonie Maksimczyk.
I.B.

Biblioteka Publiczna w Lipsku uczestniczyła w I edycji Programu Rozwoju Bibliotek.
Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które
ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek
publicznych znajdujących się na wsiach i w
małych miastach. Program prowadzi Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Zaplanowany jest na pięć lat – rozpoczął się
w 2009 roku i potrwa do 2013. Jedną z bibliotek wiodących w tym programie, była Gminna
Biblioteka Publiczna w Sztabinie, natomiast
bibliotekami partnerskimi, oprócz naszej, były
Biblioteki Publiczne z Nowinki i Płaskiej.
W ramach Programu pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych
przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności
Lokalnej. Były to 10 dniowe cykle szkoleń
„Planowanie Rozwoju Biblioteki” oraz jedno
z 8 szkoleń specjalistycznych.
Mogliśmy uczestniczyć w konkursach grantowych ogłoszonych przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. Otrzymaliśmy grant na realizację naszego projektu „Internetowe Babki
z Rodzynkami”. Uczestniczyliśmy w czerwcu b.r. w spotkaniach zorganizowanych
w Sztabinie w ramach mikrograntu „Podaj
dalej”, podczas których poznaliśmy działalność i osiągnięcia naszej Biblioteki Wiodącej.
Program zakłada także doposażenie
bibliotek w sprzęt informatyczny, dlatego
też od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, otrzymaliśmy aparat cyfrowy
BENQU E1220. W ramach Programu Donacji
Oprogramowania Microsoft otrzymaliśmy nieodpłatnie oprogramowanie do Biblioteki wartości 9 268.00 $ (program, dotyczy wspierania
organizacji pozarządowych, bibliotek i muzeów w pozyskiwaniu produktów firmy Microsoft
bezpłatnie lub za niewielką opłatą).

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, po napisaniu Planu Rozwoju Biblioteki
w Lipsku, mogliśmy wziąć udział w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Otrzymaliśmy 75% dofinansowanie (w wys. 5 000 zł), dzięki któremu mogliśmy zrealizować nasz projekt „Internetowe
Babki z Rodzynkami”.
Za otrzymaną kwotę zakupiliśmy laptop HP z oprogramowaniem. 25% kosztów projektu pokrył Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - przeznaczyliśmy je na zakup
materiałów szkoleniowych i na serwis kawowy. Projekt był realizowany od 1 stycznia
do 30 czerwca 2011 r. Przez cztery miesiące trwały warsztaty z podstaw obsługi komputera i Internetu. W cotygodniowych zajęciach brało udział 25 osób podzielonych na
3 grupy. W czasie spotkań można było nie tylko nauczyć się obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych, ale także zintegrować się przy kawie i herbacie.
Uczestnicy warsztatów mogli do 30 czerwca doskonalić swoje umiejętności z pomocą
wolontariuszy z miejscowego gimnazjum i pracowników biblioteki.
Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatnie płytki CD/DVD oraz zdjęcie z warsztatów. Uczestnikom „babkom i rodzynkom” dziękujemy za mile spędzony wspólnie czas.
Wszystkim partnerom, a szczególnie pracownikom ośrodka kultury, dziękujemy za bezinteresowną pomoc przy realizacji projektu.

Informujemy, że w 2011 r. dzięki Grupie TP, w ramach programu „Akademia
Orange dla bibliotek”, można bezpłatnie korzystać z komputerów i Internetu w naszej
Bibliotece Publicznej.
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W związku ze zbliżającą się 68 rocznicą pacyfikacji wsi Jasionowo przez wojska niemieckie,
na łamach Echa Lipska zamieszczamy wiersz p. Stanisława Szypera
o tragicznych wydarzeniach tamtych lat.

Ballada o Jasionowie

Aż w dzień sierpniowy dwóch partyzantów,
Razem z mieszkańcem tej wioski,
Schwytali Niemcy, gdy ci jechali,
Z zaopatrzeniem do lasu.

Przygnanym ludziom z końmi, wozami,
Kazali zabierać wszystko.
Domy, obory, zbierać zboże.
Wkrótce została tu pustka.

Na skraju lasu puszczą nazwanym,
Gdzie rzadko obcy zawitał,
Mieszkali ludzie prości serdeczni,
Lud pracą własną rozkwitał.

Strach wielki powstał co teraz będzie?
Pytali ludzie wzajemnie.
Co zrobią Niemcy i jak postąpią?
Pytano się nadaremnie.

Gdzie była wioska, nic nie zostało.
Las tylko szumiał wokoło,
Nie słychać było gwaru ni śmiechu,
Nikt na nikogo nie wołał.

Wieś Jasionowo, bo o niej mowa,
W spokoju żyła i w zgodzie,
Rzadko kto słyszał o braku chleba,
Las żywił ludzi i gleba.

Przez dwa tygodnie ludzie się kryli,
W domach nie nocowali,
Aż strach przeminął, więc powrócili
I we wsi znów zamieszkali.

Mieszkańcy wioski mieli swe plany,
Zbiorowe i osobiste.
Jak im podobni szukali szczęścia,
Co w życiu jest oczywiste.

Niemcy jak gdyby na to czekali
Nadeszli rankiem tajemnie,
Wieś otoczyli nikt się nie wymknął,
Choć starał się nadaremnie.

Pracą zajęci spokojnie żyli,
Kłopoty wspólnie zwalczali,
Gdy radość była to wtedy również
Wspólnie się radowali.

Weszli do domów, zbudzili śpiących,
Kazali wszystkim wychodzić,
Na wspólną zbiórkę w wybranym domu,
Z której nie mieli powrócić.

Aż przyszła wojna wielka, okrutna,
Okupant ziemię plądrował,
Polaków gnębił, strasznie się znęcał,
Okrutnie też prześladował.

Gdy zgromadzili wszystkich w tym domu,
Gdzie drzwi i okna zabito,
Nikt nie zapłakał, nikt nie rozpaczał,
Jakby ich gazem zatruto.

W narodzie polskim zrodził się opór
Przeciwko tym bestialstwom.
W imię honoru, w służbie Ojczyźnie,
Mężczyźni poszli do lasu.

Wyprowadzali po kilka osób
I ustawiali nad dołem,
A kat podchodził i jednym strzałem,
Zabijał celnie w tył głowy.

A ludność wiejska szła im z pomocą,
Dając im to co trzeba,
Odzież i wsparcie, a nieraz nocleg,
A także chleb i do chleba.

A małe dzieci rzucali żywe
Na ciała martwych ich bliskich
I wkrótce cisza zapanowała,
Gdy rozstrzelali już wszystkich.

Wieś Jasionowo w tym przodowała
Dowożąc żywność dla ‘’leśnych”,
Dla wielkiej sprawy, walki z najeźdźcą,
W ofierze życie swe nieśli.

Oprawcy zaraz potem odeszli
Przykrywszy mogiłę ziemią,
A do dalszego jej zasypania,
Przygnali ludzi z terenu.

Ocalał tylko jeden mieszkaniec,
Który się ukrył w swym domu,
Potem na furze u gospodarza,
W snopach ocalał z pogromu.
Dziś na mogile jest krzyż pamięci
I rosną tam piękne kwiaty.
Ludzie przychodzą, stają w zadumie,
Nad żyjącymi przed laty.
Obok mogiły stoi kaplica,
Wzniesiona w dowód wdzięczności
I na pamiątkę pomordowanym,
Przestroga dla potomności.
Wzniósł ją mieszkaniec wsi Jasionowo,
Który nie zginął z innymi,
Uratowany w cudowny sposób,
Pozostał między żywymi.
W każdą rocznicę ciągną tu ludzie,
Z bliskich i dalszych okolic,
Przychodzą po to, by wznosić modły
I bohaterom hołd złożyć.
Kapłan odprawia świętą Ofiarę,
Za wszystkich, którzy zginęli
I za Ojczyznę i za Polaków,
By wojny uniknęli.
Lipsk, 1994
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Jubileusz kapłaństwa
księdza doktora Edwarda Anuszkiewicza
14 maja ks. dr Edward Anuszkiewicz obchodził 30-tą rocznicę kapłaństwa, swojej
pracy duszpasterskiej. Dziękował Bogu za dar powołania.
Jezus Chrystus rozsyłając swoich uczniów-apostołów 2000 lat temu nakazał im:
,,Idźcie i nauczajcie aż po krańce ziemi”. I to wielkie dzieło niesienia ewangelii do ludzi
trwa i ciągle się rozwija dzięki takim kapłanom jak ksiądz Edward.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się w macierzystym kościele parafialnym czcigodnego księdza pw. Zwiastowania NMP w Krasnymborze. W eucharystii koncelebrowanej
uczestniczyli księża-przyjaciele. Przewodniczył Jubilat ks. dr E. Anuszkiewicz.
Na początku Mszy św. miejscowy ksiądz proboszcz Wiesław Domitrz licznie zgromadzonych wiernych zapoznał z biografią ks. Jubilata.
Edward Anuszkiewicz urodził się i wychował w bardzo religijnej rodzinie w Jastrzębiej
II. Matka Leokadia od małego uczyła pacierza, ojciec Stanisław codziennie klękał do modlitwy dając wzór człowieka głęboko związanego z Bogiem. W tej bardzo katolickiej rodzinie zrodziło się powołanie kapłańskie młodego Edwarda. Tu Bóg ,,Szukał ludzi gotowych pójść za Nim”. Po maturze dzisiejszy Jubilat podjął naukę i swoje kapłańskie formowanie w WSD w Łomży. Czuwała Opatrzność Boża. C. Chielffo napisał takie słowa:
,,Jam nie godzien Panie
Tego, coś mi dał.
Takiego, jak jestem
Tyś ukochać chciał.”
W nich zawarta jest prawda również o księdzu Edwardzie.
WSD w Łomży zakończyło się otrzymaniem święceń kapłańskich z rąk J. E. Ks.
Biskupa Mikołaja Sasinowskiego w dniu 30 maja 1981 r. w kościele pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Krasnymborze.
A potem popłynęło pracowite życie kapłańskie na Pańskiej Niwie wśród ludzi jako szafarza Sakramentów św. i głosiciela słowa
Bożego. Najpierw w Dąbrówce Kościelnej. Potem-Dąbrówka Wielka, Łomża (Miłosierdzia Bożego), Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka,
1991-2001 Łomża-Ełk jako sekretarz i kronikarz, Suwałki (Św. Piotra i Pawła). Obecnie ks. Edward Anuszkiewicz pracuje w parafii
Cichy. W roku 2010 zdobył doktorat z nauk teologicznych.
W eucharystii dziękowaliśmy za dar posługi kapłańskiej.
Po błogosławieństwie i rozdaniu pamiątkowych obrazków uczestniczyliśmy w okolicznościowym przyjęciu w byłej szkole
w Jastrzębiej II.
Księdzu Jubilatowi życzymy długich lat w przybliżaniu nauki Chrystusa. Niech Duch św. na jego kapłańskie ręce zsyła wszelkie potrzebne dary. Szczęść Boże, Drogi Jubilacie!
W imieniu uczestników obchodów 30-tej rocznicy kapłaństwa.
Stanisława Suszyńska
14 maj 2011r.

DROGI KSIĘŻĘ EDWARDZIE
Z okazji 30-lecia kapłaństwa pragniemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby całe Twoje życie było napełnione miłością i by Boski Zbawiciel prowadził Cię nadal po pięknej lecz niełatwej drodze powołania. Niech Bóg obdarza
Cię zdrowiem i pokojem serca. Chrystus niech skutecznie działa przez Twoje ręce. Niech Ci błogosławi w trudach kapłańskiego życia. Duch Święty niech opromienia Cię swoim światłem i udziela Ci obfitości swoich darów. Pielęgnuj w Sobie
uśmiech i nie zatrać nigdy ducha. Jezus niech będzie zawsze Twoim przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca. Staraj się słuchać Boga bardziej niż ludzi, a on pokaże Ci Prawdę i obdarzy Cię swoim Błogosławieństwem.
Życzą Ci tego Twoi przyjaciele z Lipska
-----

Romualda Prolejko
Teresa Chomiczewska
Rodzina Cieśluków
Rodzina Gładczuków

Szczęść Boże.
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Sanktuarium
Matki Bożej Bazylianki
w Lipsku
Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki znajduje się w kościele
pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Obok koronowanego obrazu i kościoła znajduje się tu także parafia oraz siedziba dekanatu
lipskiego pw. błogosławionych męczennic Marianny Biernackiej
i s. Julii Sergii Rapiej.
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pią i potrzebują modlitewnego wsparcia, oraz w intencji wspólnoty parafialnej.
O szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej Bazylianki świadczą liczne zgromadzone wota. Są też świadectwa cudownych
uzdrowień, zamieszczone m.in. w piśmie parafialnym „Bazylianka”.
Istnieje również Księga Pamiątkowa z wyrazami wdzięczności składanymi przez pielgrzymów. Do Matki Bożej Bazylianki pielgrzymują pątnicy z okolic, także z dawnych polskich terenów położonych obecnie w obrębie Białorusi (do granicy z Białorusią jest
z Lipska zaledwie kilka kilometrów).

Dzieje sanktuarium i obrazu
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem znajduje się w bocznej kaplicy kościoła lipskiego, w specjalnie zbudowanym na ten cel ołtarzu. Czczony jest on od niepamiętnych czasów, także przez naszych braci katolików-unitów i dlatego zwany jest także Bazylianką.
Początkowo umieszczony był on w kościele unickim w Skiblewie
(trafił tam najprawdopodobniej z Wileńszczyzny), skąd został przewieziony wraz ze świątynią do Lipska w połowie XIX w. Cerkiew
unicka zbudowana była z drewna, początkowo służyła unitom,
a później również prawosławnym do 1879 r. Po 1875 r. (do ok.
1908 r.) obraz był w posiadaniu prawosławnej cerkwi w Lipsku.
W okresie międzywojennym, z opuszczonego i zamkniętego kościoła prawosławnego, obraz przeniesiono w uroczystej procesji
do świątyni katolickiej.
Obraz jest dziełem nieznanego autora z XV w., namalowanym
na desce lipowej. Maryja przedstawiona została na nim w półpostaci, zwróconej do widza prawie frontalnie. Lewą ręką podtrzymuje postać Dzieciątka Jezus. W 1892 r. prawosławni ufundowali Matce Bożej metalową szatę i złote bizantyjskie nimby
– korony, jako wotum dziękczynne za ocalenie od zarazy. Po reaktywowaniu parafii katolickiej, w latach 1928-1929, w bocznej
kaplicy zbudowano specjalny ołtarz, na którym umieszczono obraz Bazylianki. 21 czerwca 1931 r. na XXV-lecie reaktywowania
parafii rzymskokatolickiej wdzięczni wyznawcy za opiekę i łaskę,
jakich doznali za pośrednictwem obrazu, sprawili bogate korony
dla Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Aktu uroczystej koronacji dokonał wówczas biskup Bernard Dembek z Łomży. Korony te, jak
i sukienkę zrabowali w czasie II wojny światowej rosyjscy żołnierze. Nowe korony pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II 8
czerwca 1999 r. w Ełku, a zostały one nałożone przez arcybiskupa Józefa Michalika z Przemyśla 2 sierpnia 2001 r. Mimo koronacji, licznych pielgrzymek i kultu miejsce to do dziś nie ma jeszcze formalnie stratusu sanktuarium maryjnego.

Kult
Przed obrazem Matki Bożej Bazylianki modli się wiele osób.
Modliły się przed tym Świętym Wizerunkiem także dwie błogosławione z parafii lipskiej – bł. Marianna Biernacka, patronka poczętego dziecka oraz bł. siostra Julia Sergia Rapiej, jedna z jedenastu męczenniczek z Nowogródka Mickiewiczowskiego, która wraz ze swoimi współsiostrami oddała życie rozstrzelana przez
hitlerowców w dniu 1 sierpnia 1943 roku.
W 1994 r. – na prośbę parafian – wznowiono nabożeństwo
do Matki Bożej Bazylianki. W adwencie rozpoczęto odprawianie
nowenny. W każdą środę u stóp Matki Bożej Bazylianki modlą się
wierni, zanosząc swe prośby i podziękowania Lipskiej Królowej.
W każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00 jest sprawowana Msza św. w intencji dziękczynno-błagalnej tych, którzy cier-

Modlitwa
Matko Boża Bazylianko! Matuchno nasza! Z naszymi Aniołami
Stróżami klękamy przed Tobą. Cieszymy się, że jesteśmy u Ciebie
w Twoim małym Sanktuarium. Otwieramy szeroko swe serca
przed Tobą i serdecznie witamy Cię na tym świętym miejscu jako
naszą Matkę i Królową Ziemi Lipskiej. Dziękujemy Ci za miłość,
za to że dałaś nam możliwość nawiedzenia Ciebie. Dziękujemy
Ci za wszystkie łaski. Z wielką ufnością wołamy do Ciebie: weź
w swą opiekę nas wszystkich, przygarnij do serca rodziny nasze,
by żyły w zdrowiu, zgodzie i miłości wzajemnej i by nikogo z nas
nie zabrakło kiedyś w niebie. Nawróć grzeszników, uzdrów naszych chorych, pociesz cierpiących. Spojrzyj z miłością na wszystkich, którzy składają prośby do Ciebie i wysłuchaj ich. Matko Boża
Bazylianko, bądź nam Matką przez całe nasze życie, abyśmy ciesząc się widokiem Twego cudownego Obrazu, mogli kiedyś cieszyć się oglądaniem oblicza Twojego Syna razem z Tobą w niebie już na zawsze. Amen.
Ks. Wojciech Guzewicz

Informacje praktyczne
Kustosz – ks. kan. Jerzy Lubak
Adres: 16-315 Lipsk, ul. Kościelna 1, tel. 87 642 26 90
Odpusty: Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia),
św. Antoniego (13 czerwca)
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Sanktuarium
Matki Bożej
Różańcowej
Krasnoborskiej
w Krasnymborze
Krasnybór położony jest koło Lipska,
nad Biebrzą, w sąsiedztwie lasów
i bagien, na styku Puszczy Augustowskiej
i Kotliny Biebrzańskiej. W miejscu tym
znajduje się najstarsze sanktuarium
maryjne diecezji ełckiej: Matki Bożej
Różańcowej Krasnoborskiej.

przewiązana w pasie. Na niej spoczywa
czerwono-niebieski płaszcz z żółtym podbiciem, tworząc konchową fałdę. Dzieciątko
ma twarz owalną, niebieskie oczy, prosty
nos. Jego głowę okalają jasne, kędzierzawe włosy. W lewej dłoni trzyma królewskie
jabłko ze złotym krzyżykiem, ozdobionym
kolorowymi kamieniami. Jako ciekawostkę należy wymienić fakt, iż na cudownym
obrazie różańca nie trzyma – jak to bywa
zwykle – Matka Boża Różańcowa, lecz
jest on w rękach (w lewej dłoni) małego
Jezusa. Dzieciątko siedzi na białej materii,
w sukni koloru intensywnego różu, z trójkątnym dekoltem przesłoniętym białą tkaniną. Wokół głowy Dzieciątka i Maryi widać jasnożółte aureole, a w głębi jasnoróżową poświatę i błękit nieba z chmurkami,
wśród których ukazują się główki aniołów.
Samo jednak malowidło pozostaje niewidoczne, oprócz głów, nóg i rączek świętych
postaci. Całość pokrywa metalowa sukienka z mosiężnej blachy, posrebrzana i wyzłocona. Sukienkę zdobią liczne elementy, jak nimby, berło, różaniec oraz półksiężyc. Obraz posiada obudowę w kształcie
skrzyni, a ta umieszczona jest w rzeźbionej i złoconej drewnianej ramie z XVIII w.

Kult

Obraz łaskami słynący
Przedmiotem kultu jest pochodzący
co najmniej z połowy XVII w. obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem, olejny na płótnie,
o wymiarach 110 cm na 93 cm, przesłaniany obrazem św. Antoniego, umieszczony
w kościele pozakonnym pw. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny. Maryja przedstawiona jest tutaj w półpostaci, zwrócona
do wiernych prawie frontalnie. Oblicze ma
owalne, o poważnym wyrazie, z dużymi,
szeroko rozstawionymi, ciemnymi oczami,
prostym nosem i wąskimi ustami. W prawej
dłoni Maryja trzyma złote berło z głowicą
w kształcie róży. Lewa ręka podtrzymuje
siedzącą postać Dzieciątka. Twarze Maryi
i Dzieciątka są lekko zwrócone ku sobie,
mają jasną karnację oraz żywą barwę policzków. Głowę Maryi zdobi bogata korona w typie otwartym, z sześcioma liśćmi.
Spod korony spływają długie, ciemne włosy, przykryte spadającym na ramiona białym welonem. Jasnoczerwona suknia jest

Kult obrazu powstaje bardzo wcześnie,
wzmianki o nim pochodzą już bowiem
z XVII stulecia. Przez wieki obraz Matki
Bożej Krasnoborskiej był obdarowywany
licznymi wotami: sygnetami herbowymi,
pierścionkami, obrączkami, srebrnymi sercami, przedstawieniami postaci ludzkich na
koniu, wyobrażeniami twarzy, oczu, uszu,
rąk, nóżek, stóp, dzieci w powiciu, wreszcie dukatami czy talarami.
Przybywało tu też wielu pątników, także spoza Biebrzy, którzy częściej jednak
dążą do Różanegostoku. Od Krasnegoboru
do tego znanego sanktuarium jest zaledwie ok. dwadzieścia kilometrów. W każdą niedzielę obecni na Mszy św. w kaplicy zachodzą potem do kościoła pozakonnego, aby przed obrazem Matki Bożej powierzyć życie swoje i swoich bliskich. Do
Krasnegoboru przybywają zwłaszcza członkinie kół różańcowych oraz matki oczekujące potomstwa. Dawniej było tu także
Bractwo Różańcowe (istniało do początków II wojny światowej). Obecnie nie ma
specjalnych modlitw i pieśni przywiązanych do tego miejsca. W niedzielę po sumie odmawiany jest jeden dziesiątek różańca, a w pierwszą sobotę miesiąca – uroczysty Apel Jasnogórski.
Obraz Madonny Różańcowej uroczyście ukoronowano koronami, które poświęcił papież Jan Paweł II podczas pobytu w Ełku (8 czerwca 1999 roku), w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
8 września 2001 roku. Nowe diamenty są
replikami środkowej części dawnych ko-

ron na obrazie. Głównym koronatorem był
ordynariusz ełcki biskup Edward Samsel,
a współkoronatorami biskupi z Grodna –
Aleksander Kaszkiewicz i Antoni Dziemianko
oraz biskup Tadeusz Zawistowski z Łomży.
Mszę Świętą koncelebrowało stu kapłanów
z diecezji ełckiej, łomżyńskiej i archidiecezji białostockiej.

Informacje praktyczne
Kustosz: ks. prał. Wiesław Domitrz
Adres: 16-310 Krasnybór
poczta Sztabin, 87 641 40 12
Odpusty: Zwiastowanie Najświętszej
Maryi Panny (25 marca),
Przemienienie Pańskie (6 sierpnia),
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
(8 września),
Matki Bożej Różańcowej
(7 października).
					
		
Ks. Wojciech Guzewicz
Krasnoborska Maryjo
Ref.
Krasnoborska Maryjo
Jesteś Gwiazdą pośród burz
Twoje dzieci nie zginą
Promieniami świecisz zórz
I.
Przyszłaś do nas stroskanych
Pośród lichych, żniwnych pól
By zamieszkać tu z nami
Leczysz każdy serca ból
II.
Tyś łaskami słynąca
Różańcowa Matko darz
I za nami prosząca
W swej opiece wszystkich masz
III.
Ty znasz ludzkie cierpienia
Wiesz co znaczy duszy głód
Przez modlitwy, serc pienia
Nam wyprosisz Matko cud
IV.
Już od wieków Maryjo
Twojej chwały świeci blask
Tyś pomocą jedyną
Pośredniczko Bożych łask
V.
Że nam jesteś Miłościwą
Dziękujemy Matko Ci
I z Matczyną czułością
Gorzkie nasze otrzesz łzy

Ks. Wojciech Guzewicz
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CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU?

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21.03. obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Starszaki wystąpiły w szkole z częścią artystyczną. Po powrocie do przedszkola,
na placu przedszkolnym wszystkie przedszkolaki pożegnały zimę
paląc Marzannę. Śpiewały piosenki na powitanie wiosny, recytowały wierszyk o Marzannie.
22.03. do przedszkola przybyli rodzice dzieci 5-6-letnich.
Wszystkie dzieci i rodzice mieli na sobie coś zielonego – jako
symbol wiosny. Obejrzeli oni część artystyczną ph. „Dbaj o przyrodę”. Potem starszaki złożyły przyrzeczenie „Będę przyjacielem przyrody”.

GMINNY FESTIWAL
PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
„MAMA, TATA I JA”
I KONKURS
„NA NAJŁADNIEJSZĄ
REGIONALNĄ PISANKĘ”
10.04. odbył się kolejny już X Gminny Festiwal Piosenki
Przedszkolaków pt. „Mama, Tata i Ja”. Wzięło w nim udział 17.
naszych przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat. Mali artyści zaśpiewali piosenki o tematyce przedszkolnej. Każde dziecko otrzymało dyplom i nagrodę – wiatrak.
Najlepiej zaprezentowali się: Aleksandra Rokita, Pola
Protasiewicz, Tomasz Kowalczuk. Aleksandrę Rokitę i Polę
Protasiewicz wytypowano na Przegląd Wojewódzki do Białegostoku.
Wystąpiły 13.05. Otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.
W przerwie festiwalu podsumowano konkurs na „Najładniejszą
pisankę…”. Obie grupy starszaków p. A. Gładczuk i p. B. Zaniewskiej
otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Nagrodę indywidualną – II miejsce zajęła Kornelia Eksterowicz z gr. p. A. Gładczuk.
Nauczycielki również otrzymały podziękowania za owocną współpracę i przygotowanie dzieci do konkursu.

SPOTKANIE Z TWÓRCZYNIĄ LUDOWĄ
W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi starszaki z obu grup wzięły udział w spotkaniach z twórczynią ludową p. B. Tarasewicz. Poznały regionalną metodę pisania pisanek.
Same też mogły spróbować, jak pisze się pisanki. Swoje prace –
indywidualne i grupowe przekazały na konkurs na „Najładniejszą
Regionalną Pisankę Wielkanocną”.

KIERMASZ OZDÓB WIELKANOCNYCH
Przed Świętami
Wielkanocnymi
w dniach 11-15.
IV. zorganizowaliśmy w przedszkolu
„Kiermasz ozdób wielkanocnych”. Ozdoby
te ,były własnoręcznie
wykonane przez dzieci. W sprzedaży kolejny raz pomagali nam
harcerze. Dochód
z obu kiermaszy (bożonarodzeniowego i wielkanocnego) przeznaczyliśmy na obchody Dnia Dziecka i upominki dla dzieci, które były zakupione w Fikolandzie.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie finansowe!
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KONKURS RECYTATORSKI „O ZŁOTĄ
RÓŻDŻKĘ DOBREJ WRÓŻKI”
W dniu 12.05. chętne
przedszkolaki wzięły udział
w Gminnym Konkursie
Recytatorskim „O złota
różdżkę Dobrej Wróżki”.
Każdy uczestnik zaprezentował jeden wiersz. Wszystkie
dzieci nagrodzono.
Wyróżniono: Kingę
Kasjan (z gr. 5-6-latków
p. A. Gładczuk i Jakuba
Klepadło z gr. p. B.
Zaniewskiej). Uczestniczyli
oni w Konkursie
Wojewódzkim dn. 17.06
w Białymstoku. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Gratulujemy młodym talentom!

DNI KULTURY W LIPSKU
W czasie Dni Kultury w Lipsku w dn. 28.05. dzieci w wieku
od 4 do 6 lat uczestniczyły w X Biebrzańskich Biegach Ulicznych.
Na podium stanęli:
DZIEWCZYNKI
I – miejsce-Aleksandra Zambrowska
III – miejcse-Julia Wysocka

DZIEŃ MAMY I TATY
W dniach 25 i 27 maja, odbyły się w przedszkolu uroczystości
z okazji Dnia Mamy i Taty. Każda grupa przygotowała dla swoich rodziców niespodzianki. Przedszkolaki wystąpiły z częścią artystyczną. Potem złożyły swoim rodzicom życzenia i ofiarowały
własnoręcznie przygotowane upominki. W grupach starszaków
rodzice wzięli udział w różnych konkursach, tańczyli razem ze
swoimi dziećmi. Wszyscy bawili się wspaniale.

CHŁOPCY
I –miejsce- Hubert Rakus
III – miejsce-Łukasz Krzywicki
IV –miejsce- Krzysztof Ostrowski

Życzymy dalszych sukcesów sportowych!
Dnia 29.05. laureaci konkursów piosenki: Aleksandra Rokita
(z gr. 3-4-latków p. K. Zieziulewicz) , Pola Protasiewicz (z gr.
5-6-latków p. A. Gładczuk) i recytatorskiego :Kinga Kasjan (z gr.
5-6-latków p. A. Gładczuk) zaprezentowały się na scenie. Super
– dziewczyny!

DZIEŃ DZIECKA
W dniu 31 maja obchodziliśmy w przedszkolu święto wszystkich naszych milusińskich.
Uroczystość prowadzili nasi goście – uczniowie z kl. III a gimnazjum. Pogoda dopisała ,więc bawiliśmy się na podwórku. Było
malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, wyścigi w workach, przeciąganie liny, owijanie papierem toaletowym (mumie),
zbieranie papierowych kulek. Konkursy były przeplatane zabawa-
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mi przy muzyce. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki. W salach
zaś ,czekały słodkie poczęstunki przygotowane przez rodziców.
Dziękujemy bardzo naszym starszym kolegom za wspaniałą zabawę, a rodzicom za słodkie przysmaki. Zabawa była
wspaniała, a pogoda jak na zamówienie.

CERTYFIKAT „KUBUSIOWI
PRZYJACIELE NATURY”
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
„ZWIERZYNIEC”
01.06 sześcioro dzieci z grup. 5-6-latków uczestniczyło
w Gminnym Konkursie Recytatorskim „ZWIERZYNIEC”. Każde
dziecko recytowało wiersz tematycznie związany ze zwierzętami.
Nasze starszaki rywalizowały z uczniami klas 1-3.
III miejsce wywalczył Jakub Klepadło z gr. p. B. Zaniewskiej.
Wyróżnienie zdobyła – Kinga Kasjan z gr. p. A. Gładczuk.
To kolejne już osiągnięcia tych małych artystów!

Za udział w programie „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”, nasze przedszkole otrzymało
już kolejny -drugi certyfikat. Dzieci dostały nagrody
w postaci dyplomów i znaczków, a nauczycielki
teczki z materiałami edukacyjnymi. Cieszymy się,
że nasz wspólny trud nie poszedł na marne!

ZAKOŃCZENIE ROKU
W PRZEDSZKOLU
21.06 nasze starszaki pożegnały się z
przedszkolem. Po uroczystej części artystycznej
otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola,
uczestnictwa w katechezie i dyplomy „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”.

WYCIECZKA DO FIKOLANDU
W piękny, czerwcowy poranek 14.06. 5-6-latki wraz z opiekunami wyruszyły na wycieczkę do FIKOLANDU w Białymstoku.
Atrakcji było mnóstwo: zjeżdżalnie, tunele, labirynty, basen z piłkami. Dzieci bawiły się też z animatorką w różne zabawy z wykorzystaniem liny. W przerwie czekał na przedszkolaki słodki poczęstunek.
Po zabawie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe upominki. To co miłe, szybko się kończy – musieliśmy ruszać w powrotną drogę do Lipska!

Na emeryturę odeszła p. Teresa Kudaj. Pożegnali
ją: Dyrektor ZSS p. Lech Łępicki, przedstawiciele
funduszu socjalnego p. Teresa Sapieha i p. Leszek
Zaniewski oraz przedszkolaki z nauczycielkami.
Pożegnania nadszedł czas…
Nauczyciel przedszkola - Anna Gładczuk
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„Witaj
Majowa
Jutrzenko…”
Patriotyzm to cecha, której nie powinno zabraknąć żadnemu harcerzowi. Pamiętamy, że składając Przyrzeczenie Harcerskie
obiecujemy pełnić służbę Bogu i Polsce. Dlatego też tradycją
lat ubiegłych harcerze z naszej drużyny wzięli udział w gminnych obchodach majowego święta. Najpierw wspólnie z innymi
mieszkańcami Lipska modlili się w kościele parafialnym za naszą
Ojczyznę, a potem wzięli udział w przemarszu pod pomnik „Zginęli
za Polskę”. Dodatkowo wystawiona została wspólna warta harcerzy i funkcjonariuszy SG przy pomniku. W ten sposób złożyliśmy hołd tym, którzy oddawali swe życie za wolność Ojczyzny.

Śpiewać każdy może…
Zgodnie z tą maksymą na VI Hufcowym Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Wojskowej zgromadziły się niemal wszystkie gromady zuchowe i drużyny harcerskie Hufca Sokółka.
Ze sceny płynęły na zmianę piosenki typowo harcerskie i wojskowe, a zuchy rozbawiały publiczność przeróżnymi pląsami. O ciepłą i serdeczną atmosferę zadbali organizatorzy;
Hufiec Sokółka i 3 SDW „Inki”. Naszą drużynę reprezentowało 38 harcerzy. Szczególne gratulacje należą się trojgu
z nich: dh Magdzie Matwiejczyk, dh Pawłowi Leszkowiczowi
i dh Jakubowi Zaniewskiemu, którzy okazali się bezkonkurencyjni i zajęli I miejsce w kategorii „grupa wokalna”. W ich
wykonaniu mogliśmy usłyszeć dwie piosenki: „Pałacyk Michla”
i „Major ponury”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Harcerze podążający za Krzyżem…
Okres Wielkiego Postu to dla każdego katolika czas
rozważań Męki Pańskiej i zadumy nad własnym życiem.
Podczas Drogi Krzyżowej, jak co roku, nie zabrakło też harcerzy. W jeden z piątków podążali oni za Krzyżem Chrystusa
rozważając kolejne stacje. Słuchając tych rozważań każdy
mógł się zastanowić nad swoim udziałem w męce Jezusa
w swoim życiu codziennym. Harcerze z naszej drużyny wzięli też udział w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasteczka.
Oświetlali drogę niesionymi przez siebie pochodniami i wsłuchiwali się w słowa rozważań poświęconych osobie Jana Pawła II.
Był to jeden ze sposobów przygotowania się do beatyfikacji naszego wielkiego rodaka.
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„Szukałem was…
przyszliście do mnie”

W zdrowym ciele zdrowy duch

Te słowa naszego Papieża Jana Pawła II były dla naszych
harcerzy wyraźnym zaproszeniem na uroczystość beatyfikacji do
Rzymu. Czuliśmy, że w tym szczególnym dniu powinniśmy tam być…
W pielgrzymce do Rzymu wzięło udział 9 harcerzy z naszej
drużyny oraz instruktorzy. Organizatorem wyjazdu był ks. Tadeusz
Białous, a oprócz naszej drużyny byli tam też harcerze z różnych
środowisk Diecezji Ełckiej.
W podróż wyruszyliśmy 27 kwietnia w godzinach popołudniowych. W drodze do Włoch odwiedziliśmy słynne wzgórze
Kahlenberg pod Wiedniem, które Polakom kojarzy się z królem
Janem III Sobieskim i Odsieczą Wiedeńską. W drodze podziwialiśmy przepiękne górskie widoki (Alpy i Apeniny). Zanim dotarliśmy
w okolice Rzymu, zahaczyliśmy o miasto Św. Franciszka – Asyż.
Punktem kulminacyjnym naszego wyjazdu była z pewnością
uroczystość beatyfikacji naszego wielkiego Rodaka. Pomimo różnych niedogodności i trudów oczekiwania na wejście na Plac Św.
Piotra nasze serca ogarnęła ogromna radość, gdy tylko dotarliśmy do celu. Stojąc przed Bazyliką Św. Piotra, w miejscu, które
przez wiele lat było domem Jana Pawła II, czuliśmy Jego obecność pośród nas, a sam moment beatyfikacji i towarzyszące mu
odsłonięcie obrazu nowego Błogosławionego wycisnęły łzy nie
tylko z naszych oczu, ale też wszystkich zebranych na placu. To
były wyjątkowe chwile, które z pewnością już na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Pomimo braku czasu udało nam się zobaczyć też kilka znanych miejsc w Rzymie, takich jak Koloseum czy Bazylika św. Jana
na Lateranie oraz wziąć udział w sobotnim czuwaniu na starożytnym stadionie Circo Massimo.
Podczas podróży powrotnej zwiedziliśmy jeszcze Padwę oraz
pokłoniliśmy się Matce Bożej na Jasnej Górze.
Pomimo trudów podróży jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że
w tak ważnej dla nas Polaków chwili mogliśmy być w Watykanie
i osobiście uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu, jakim
niewątpliwie była beatyfikacja. Jana Pawła II.

Każdy harcerz wie, że sprawność fizyczna jest bardzo
ważna i ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka.
Dlatego też harcerze z naszej drużyny nie stronią od ćwiczeń fizycznych i chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach propagujących sport i zdrowy tryb życia.
Ostatni weekend maja upłynął nam pod hasłem biegów.
W sobotę odbyła się kolejna już edycja Biebrzańskich Biegów
Ulicznych. Tradycyjnie już harcerze nie odmówili pomocy przy
ich organizacji. Następnego zaś dnia grupka harcerzy podążała
wzdłuż granic naszego państwa biorąc udział w Kwietnym Biegu
ku czci Błogosławionego Jana Pawła II.
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BEDNARZ I KOŁODZIEJ
MOTTO:
„ Matką szczęścia jest codzienna mądrość.
Ojcem powszedni, codzienny trud”.
Piotr i Paweł to bardzo, bardzo dalekie pokolenie po Iwanie
Sidorze, który dawno temu przybył z dalekiej Czarnej czy Białej
Rusi. Zatrzymał się na Podlasiu i osiadł między rzeką Wołkuszanką
a Biebrzą. Gdy przybył, przyjęto go jak swojaka. Współmieszkańcy
zaraz nazwali go Janem Sidorczukiem i tak już zostało. Wiemy
o nim niewiele. Może tylko to , że całym sercem kochał pola. W tej
przestrzeni wszystko można było dookoła widzieć i nic nie mogło
nieprzewidzianego się zdarzyć. Las był ciemny i nieprzenikniony. Jego majestat przerażał przybysza ze stepów. Wiemy też, że
głos miał jak dzwon. Często przy bałałajce śpiewał tęskne dumki. Jedna z nich przetrwała przez wszystkie pokolenia aż do dziś:
A u sadu, sadońku u maci
Pirekrasnym kak wielikawa lubwa.
Na kawre my sidieli, na pałaci,
Cełowała Natasza mienia.
Dziś nikt już o nim nie pamięta. Jego potomkowie Piotr i Paweł
puszczę pokochali ponad wszystko na świecie. Nie miała przed
nimi żadnych tajemnic. I nawet zawody uprawiali czysto leśne.
Mieszkali w Bohaterach czy może w Rubcowie, na pewno blisko
szumiącej dąbrowy, żeby drewno było na miejscu.
Tu opowiemy o ich radościach
i troskach, o pracy i trudzie codziennym, o miłości i przyjaźni, o marzeniach, które nie zawsze się spełniały.
Pozwólmy więc, niech snuje się opowieść, jak nitki babiego lata jesienią.
Piotr był bednarzem, jego brat
bliźniak kołodziejem. Jeszcze z wieczora ustalili, że nazajutrz pojadą
po leszczynowe kije na obręcze do
beczek. Wstali bardzo wcześnie.
Poszli karmić konie, gdy wieś jeszcze spała. Tylko gdzieniegdzie poszczekiwały psy w opłotkach. Lubili
pracę zacząć wcześnie by potem
mieć czas na rozmowy z rodziną.
Podobni do siebie jak dwie krople
wody, kochali się szczerze i prawdziwie. Zbudowali sobie duży dom
na dwa końce. Mieszkania oddzielała duża sień. Stąd frontowymi drzwiami wychodziło się na ganek oparty na czterech kolumnach drewnianych, cały obrośnięty dzikim winem, w którym zawsze dokazywały wróble. To było też ulubione miejsce zabaw
wszystkich dzieci. Przechodzący ludzie mogli podziwiać pięknie
ozdobione okiennice. Przecież tu mieszkali doskonali rzemieślnicy.
Należy jeszcze dodać, że żony bliźniaków też były siostrami.
Starsza poważna Anusia, blondyna była żoną Piotra. Trzpiotowata
i czarnooka Marynia wyszła za Pawła.
Jadą do puszczy. Najedzone konie raźno parskają. Droga wyboista, porosła korzeniami. Posuwają się wolno. Minęli polanę, a za
nią nieprzebrane morze leszczyny. Jedna w jedną. Wyprzęgli konie, by się napasły soczystą leśną trawą. Sami zajęli się ścianką.
I załadunkiem na drabiniasty wóz. Leszczyny już było po same
kłonice, gdy nagle zginął Piotr. Paweł zobaczył tylko jedną migającą w zieleni czapkę. Już on dobrze wiedział, czego tamten poleciał pod dęby. A tam całe kolonie prawdziwków. Grube trzonki,
brązowe kapelusze. Nieco dalej w trawie czapy rudych rydzów.
Na widok tego mnóstwa grzybów Piotr wyszeptał nabożnie:

- Boże Stwórco! Jesteś wielki!
Bracia najczęściej przebywali w majsterni. Dużo pracowali. Na
frontowej ścianie widocznej od ulicy powiesili szyld:
WARSZTAT BEDNARSKO-KOŁODZIEJSKI
Czy było łatwo? Praca żmudna, wymagała staranności. Ale
oni doskonale znali swój fach. Zawodów uczyli się najpierw
u dziadka, a potem u ojca. Już i jeden i drugi zadbali by młodzi nie próżnowali, tylko uczyli się doskonałości. Bednarz starannie strugał klepki, zestawiał je, opasywał leszczynową obręczą.
Potem rozgrzewał beczkę na wolnym ogniu, ściągał dół i dopasowywał dno. Do uszczelniania używał rogoży. Znowu kołodziej
wypiłował piasty, wydłubywał w nich dziury, wbijał w nie szprychy i wtedy dopiero nabijał dzwona. Nie wszyscy to potrafili. Piotr
i Paweł byli mistrzami.
Niełatwą sprawą było ścinanie dębów. Szumiała, oj szumiała wiekowymi drzewami dąbrowa. Oni wstawali wcześnie, dzień
witali znakiem krzyża świętego. Wschodzące słońce grało złotem
w zieleni wysokich dębów. Blaski i cienie zmieniały się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Urokliwe zjawisko!
Wozem przywozili piły, siekiery, młotki i kliny. Ten dąb, który
mieli ściąć, w tym roku nie ze wszystkich gałązek wypuścił listki. Część korony uschła. Stary, ile przeżył wydarzeń? Ile pokoleń
dzików wykarmił swymi żołędziami? Teraz dożywał kresu swoich dni. Zostanie ścięty. Ale będzie służyć ludziom w nowej postaci, jako różne sprzęty.
- W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego…
Rozpoczęli piłowanie. Dokładnie wiedzieli, z której strony podpiłować, gdzie wsadzić kliny, by drzewo spadło w odpowiednią
stronę. Już, już zaczęło się przechylać i wtedy stało się! Ogromny
suchy konar spadając przygniótł klęczącego na ziemi z piłą Piotra.
Obudził się w szpitalu, ale nogi nie
dało się uratować. Przypasowano
drewniany kulas. Paweł ze zmartwieniem odchodził ze zmysłów. Brata
kochał bardziej niż siebie. Ta tragedia nie złamała braci. Cieszyli się,
że Piotr uszedł z życiem. Pogodzili
się z losem i nadal byli optymistami.
Jakby tego było mało i znów nieszczęście. Paweł strugał szprychy
i nawet nie wiedział, kiedy dębowy
wiór uderzył go w oko. Bolało do
wieczora i dłużej, w końcu okazało
się, że nie będzie na nie widział. I ta
klęska nie zmogła twardzieli, odtąd
tylko chcieli więcej służyć ludziom
i częściej się uśmiechali. Pogodni,
skorzy do żartów, swoje kalectwo
uczynili tematem kpin.
Paweł swoim sąsiadom poważnie zapowiadał:
- Wiecie, my z Piotrem będziemy mieli najlżejszą śmierć.
- A dlaczego? I skąd wy o tym wiecie? – pytali.
- No bo tak. Piotr wyciągnie tylko jedną nogę, a ja zamknę
tylko jedno oko!
Śmieli się wszyscy z tego konceptu. Takie podejście do trudów życia godne jest naśladowania.
Dzisiaj już nie ma kołodziei. Nikt nie jeździ drewnianym wozem. Nie potrzebne beczki na kapustę, ani dzieże do pieczenia
chleba, bójki do wyrobu masła, kubły do wody, cebry. Zanika zawód bednarza. Stare odchodzi w niepamięć. Ech, łza się kręci
w oku, że czas ucieka. Z wdzięcznością wspominamy bliźniaków
– doskonałych rzemieślników.
Dobrze, że niektórzy w gospodarstwach agroturystycznych wracają do starych tradycji. Pachnącego chleba z dzieży i wielkiego
pieca. Wędlin z komina. Przypomina to motylą młodość i mamę
kreślącą krzyż na bochnach smakowitego razowca.

Stanisława Suszyńska
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W ramach Podlaskiej Oktawy Kultur dnia 24 lipca 2011 r.
(niedziela) o godz. 16.00 w Lipsku wystąpią :
KAZACZKI-KAZACZKI
(KRASNODAR, ROSJA)
dyrektor: Irena Małyszewa, kierownik artystyczny: Olga Małyszewa, choreograf: Jurij Olijnyk.
Zespół Kazaczki, Kazaczki powstał w 2003 roku, aby chronić taneczną kulturę Rosji, Ukrainy i Kubania. Grupa wykonuje głównie tańce sceniczne, które są
bardziej skomplikowane technicznie od tańców czysto ludowych. Swoją sztukę
Kazaczki, Kazaczki pokazują w kraju i za granicą, występowały między innymi
na scenach Ukrainy, Białorusi, Turcji i Włoch.

ZESPÓŁ WOKALNY „MRIJA”
(SOCZI, ROSJA)
dyrektor artystyczny: Iwan Żełnakow, kierownik artystyczny: Marina Liniejenko.
Zespół wokalny Mrija powstał w roku 2007 przy Centrum Kultury Ukraińskiej
w Soczi. Występuje w nim młodzież w wieku od 13 do 20 lat. W repertuarze zespołu znajdują się narodowe ukraińskie pieśni, a także utwory autorskie z akompaniamentem i a capella. Artyści zespołu „Mrija” prezentują różne gatunki estradowej, akademickiej i narodowej kultury wokalnej. Zespół występował w całej Rosji, a także na Ukrainie.

ZESPÓŁ SZKOŁY SZTUKI LUDOWEJ
(KRASNODAR, ROSJA)
dyrektor: Irena Zajczenko, kierownik artystyczny: Walentyna Jareszko
Zespół Szkoły Sztuki Ludowej z Krasnodaru został założony w 1999 roku
i jest aktywnym propagatorem tradycyjnej kultury Kubania. Podstawą repertuaru są pieśni Kozaków zaporoskich, w programie znajdują się zarówno utwory tradycyjne, jak i autorskie. Zespół uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, m.in. w swojej historycznej ojczyźnie – na Ukrainie,
a także w Polsce i Turcji.
Zapraszamy wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców naszej gminy na
koncert w/w zespołów. Nie często tak znakomite zespoły występują w Lipsku.
Liczymy na Państwa udział.
M-GOK Lipsk
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W programie:
godz. 1300
• konkurencje sportowo – rekreacyjne
• występy zespołów działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
• występ zespołu „Kapela u Mundka”
godz. 1600 – GOŚCIE SPECJALNI - Zespoły z Rosji:
• Kazaczki, kazaczki - Zespół Tańca Ludowego z Krasnodaru
• Mrija - zespół wokalny z Soczi
• Zespół Szkoły Sztuki Ludowej z Krasnodaru
godz. 1930 – koncert zespołu folkowego „SZEKLERSI”
godz. 2030 – zabawa z zespołem „KRIS”
Imprezie towarzyszyć będą pokazy wykonywania:
• pisanek
• gąsek weselnych
• kwiatów z papieru i wycinanek

oraz jarmark sztuki ludowej i degustacja potraw regionalnych,
a także atrakcje dla dzieci!
Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rynek 23,16-316 Lipsk, woj. podlaskie, www.kultura.lipsk.pl,
e-mail: mgok@lipsk.pl, tel. 87 64 23 586.
Zespół redakcyjny: Wiesław Bochonko, Barbara Tarasewicz, Joanna Marcinkowska, Aneta Szczecina.
Skład komputerowy: Cezary Gładczuk - M-GOK Lipsk.

