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Piękna jest radość w Święta, 
ciepłe są myśli o bliskich, 

niech pokój miłości i szczęście, 
otoczy dzisiaj Was wszystkich. 

Zdrowych i spokojnych 
Świąt   BoŜego Narodzenia 

oraz samych słonecznych dni 
w Nowym Roku 

 

Ŝyczy: 
 

Rada Miejska w Lipsku  

„Wigilia, 
czas łamania się dobrym słowem, 
nigdy go za wiele, 
wśród opłatkowej ciszy…” 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Niech ten szczególny czas Świąt BoŜego Narodzenia będzie dla Was okazją 

do spędzenia miłych chwil w gronie najbliŜszych, w atmosferze pełnej miłości 

i wzajemnej Ŝyczliwości a Nowy Rok, niech stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei. 
 

Redakcja 

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia 
bardzo szczególnych w polskiej tradycji, 

pragnę w imieniu własnym oraz pracowników 
Urzędu Miejskiego w Lipsku 

złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia spokojnych, 
zdrowych i pogodnych świąt spędzonych 

w gronie bliskich sercu osób. 
Niech te święta przyniosą Państwu wiele łask BoŜych, 

duŜo radości, ciepła i optymizmu, 
niech napełnią serca miłością. 

 
Burmistrz Lipska 

 
 
 

Małgorzata Cieśluk 
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W dn. 16-17. listopada 
2008r. J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur wizy-
tował parafię M.B. Anielskiej w Lip-
sku. Uczniowie szkoły podstawowej 
brali czynny udział w tej wizytacji. Na 
niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00  
Ks. Biskupa powitali uczniowie klasy 
pierwszej oraz członkowie Wspólnoty 
Eucharystyczno-Biblijnej, Klubu  Mi-
syjnego i KSM. Pod kierunkiem pań 
A. Boruch i p. A. Karczewskiej przy-
gotowana została oprawa liturgiczna 
tej Mszy św.  

Ks. Biskup spotkał się rów-
nieŜ z uczniami i pracownikami Ze-
społu Szkół Samorządowych. Do 
tego spotkania uczniowie przygoto-
wywali się w szczególny sposób.  
DuŜo wcześniej wszyscy  modlili się 
w jego intencji, czego symbolem były 
kwiaty, dekorujące salę gimnastycz-
ną, na której odbyło się spotkanie 

(ponad 500 kwiatów-1 kwiatek=1 
Zdrowaś Maryjo).  
 Spotkanie w szkole z J. Ekscelencją 
odbyło się  w poniedziałek o godz. 
10:30.  Wtedy ks. Biskup - przeszedł 
przez  szpaler witających go harce-
rzy.  Na sali gimnastycznej przywitał 
go p. dyrektor L. Łępicki oraz przed-
stawiciel SU SP i Gimnazjum. Na 
spotkanie ks. Biskupa z uczniami i 
pracownikami ZSS przygotowane 
zostało równieŜ przedstawienie 
„Bajka o miłości”, w której  wystąpili 
członkowie Klubu Misyjnego oraz 
Wspólnoty Eucharystyczno-Biblijnej. 
Oprawę muzyczną przedstawienia 
przygotowała schola parafialna. 
 

 

 

 

 

 
ZSS w Lipsku 

 
Wizytacja J.E. Ks. Bp Jerzego Mazura 
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     24 listopada juŜ po raz piąty obchodziliśmy 
SZKOLNY DZIEŃ PRZECIW PRZEMOCY I AGRE-
SJI. 
Niestety problem agresji i przemocy zatacza coraz szer-
sze kręgi w środowisku szkolnym. 
W ten sposób chcieliśmy skłonić uczniów do dokonania 
samooceny nad własnym postępowaniem względem kole-
Ŝanek i kolegów. 
 W ramach tej akcji uczniowie kl. I - VI brali udział w 
zajęciach proponowanych przez zespół zadaniowy, obej-
rzeli przedstawienia profilaktyczne: „Bajkę o nietoleran-
cji”, zaprezentowaną przez klasy II a i II b, których wy-
chowawczyniami są p. B. Krzywicka i  p. B. Szczepanik 
oraz „Pięć minut o hałasie” w wykonaniu klasy IV a pod 
kierunkiem p. J. Klepackiej. 
Ponadto odbył się plebiscyt na „Najgrzeczniejszą klasę”, 
konkurs literacki na wiersz pt. „W przyjaźni lepiej Ŝyć” 
oraz konkurs plastyczny pod hasłem: „W przyjaźni lepiej 
Ŝyć”. 
Miło nam poinformować, Ŝe tytuł „Najgrzeczniejszej kla-
sy” przyznano: I a, II b, IV a, IV b, VI a i VI b. Szczegól-
ne wyróŜnienie za plakat i wiersz otrzymała kl. IV a.  
 
 

Na znak pozbycia się przez uczniów negatywnych emocji 
zostały wypuszczone w powietrze czerwone balony. 
 Mamy nadzieje, Ŝe tegoroczne działania profilak-
tyczne skłoniły uczniów do refleksji nad własnym zacho-
waniem.  

Zespół ds. Szkolnego Programu Profilaktyki  
 

CYKL DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
 
 

SZKOLNY DZIEŃ PRZECIW PRZEMOCY I AGRESJI 
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KONKURS PLASTYCZNY 
„STOP NAŁOGOM”  

 
 

W listopadzie uczniowie kl. IV – V wzięli udział 
w konkursie plastycznym „Stop nałogom”. Celem kon-
kursu było promowanie zdrowego stylu Ŝycia zgodnie z 
hasłem przewodnim Szkolnego Programu Profilaktyki na 
rok szkolny 2008/2009: „Szanujmy się”. 
Przygotowanie, organizację oraz nagrody ujęto w 
„Gminnym  Programie  Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy L ipsk na  la ta 2008 – 2011”. 
Uczniowie wykazali się duŜą pomysłowością, oryginal-
nością. Powstały bardzo ciekawe prace plastyczne. A oto 
zwycięzcy: 
 
 

I MIEJSCE:  
Maciej Danilczyk z kl. IVa 
Ewa Bienasz z kl. IVa 
Katarzyna Krzywicka z kl. IVb 

II MIEJSCE:   
Monika Topolewska z kl. IVb 
Paweł Szczepanik z kl. IVa 

III MIEJSCE:  
ElŜbieta Makowska z kl. IVb 

WYRÓśNIENIE: 
Monika Krzywicka z kl. IVb 
Beata Sobolewska z kl. IV b 
Magda Hejdeman z kl. Va 

    
    

W dniu 15.12.2008 r. po raz siódmy odbył się 
„Szkolny konkurs na temat uzaleŜnień i sposobów zapo-
biegania im”. W konkursie brały udział trzyosobowe ze-
społy poszczególnych klas szóstych. 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komi-
sja w składzie: 
1. pani Helena Bondziul- pracownik Urzędu Miejskiego 

w Lipsku, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 

2. pani Krystyna Łukaszewicz- wicedyrektor Zespołu 
Szkół Samorządowych w Lipsku 

3. pani GraŜyna Bondzińska- nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej w Lipsku, organizator konkursu. 
Konkurs prowadziła pani Małgorzata Bielecka, organiza-
tor konkursu. Zespoły uczniów miały do wykonania sie-
dem zadań róŜnego typu, za które mogły uzyskać maksy-
malnie 31 punktów. 
Poszczególne klasy uzyskały następującą liczbę punktów: 
1. klasa VI a – 18 pkt. 
2. klasa VI b – 22 pkt. 
Zwycięzcą konkursu została  klasa VI b, która uzyskała  
największą liczbę punktów. 

 
Pani Helena Bondziul wszystkim uczestnikom 

konkursu wręczyła nagrody ufundowane przez Urząd 
Miejski w Lipsku. 

SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA KLAS SZÓSTYCH: 

„UZALE śNIENIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM”.  
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ANDRZEJKI 
 
 
 
 
 
 
 

Wieczór magii, wróŜb i tańca. DuŜo zabawy, śmiechu i 
radości dostarczyły wróŜby zorganizowane przez Samo-
rząd Uczniowski na szkolnej dyskotece uczniom klas IV 
– VI w dniu 26. 11. 
Uczestnicy koła teatralnego „Iskra” pod kierunkiem p. K. 
Bochenek specjalnie na tę okazję przygotowali sztukę pt. 
„ O Zuzannie, co nie chciała być panną”. 
Takie chwile ze szkoły długo się pamięta. 
 

 

DZIEŃ śYCZLIWOŚCI 

I MIKOŁAJKI 
 
Tradycyjnie co roku Samorząd Uczniowski Szkoły Pod-
stawowej organizuje pocztę na Dzień śyczliwości 
(21.11.) oraz Mikołajkową (06.12.). Wszyscy chętni 
uczniowie wrzucają miłe liściki, kartki oraz drobne upo-
minki do specjalnej skrzynki. Następnie Ŝyczliwi Listo-
nosze oraz szkolni Mikołaje roznoszą niespodzianki adre-
satom.  
Szkolna poczta cieszy się duŜą popularnością. 
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POLSKA  AKCJA  UNICEF 

 
Nasza szkoła włączyła się w światową pomoc Demokra-
tycznej Republice Konga. Kampania prowadzona przez 
UNICEF w Polsce: „Na ratunek dzieciom w Kongo” za-
kłada włączenie do akcji szkół. Celem kampanii jest 
zwrócenie uwagi na tragedię dzieci w Kongo oraz zebra-
nie funduszy na ratowanie Ŝycia. Akcja pomocowa w 
szkołach trwa od 1 grudnia 2008 do 31 stycznia 2009. 
Koordynatorami akcji w szkole są p. A. Boruch i p. T. 
Sapieha, opiekunki  Klubu Misyjnego „Rafiki” i Samo-
rządu Uczniowskiego. Prosimy wszystkich chętnych o 
wspieranie akcji charytatywnych na ten cel.  

„Smacznego” 
- harcerze Ŝyczą 

zwierzętom 
 
Miesiąc czasu trwała akcja 

zbierania kasztanów i Ŝołę-

dzi zorganizowana przez 

naszą druŜynę. Harcerze nasi 

spisali się na medal. W 

dwóch turach przekazaliśmy 

panu Wojciechowi Zaniew-

skiemu, leśnikowi z Augu-

stowa, sześć worków 

„smakołyków. Najlepszym 

miejscem do zbiórki okazał 

się nasz park. 
 

 

SMACZNEGO 

DROGIE 

ZWIERZACZKI!!! 
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„Patrzę na płomień tlący się w zniczu. 
Smutek i Ŝal się we mnie budzi. 
Spoglądam w niebo i zadaję pytanie: 
Dlaczego BoŜe, zabierasz dobrych ludzi?” 
 

Chcąc oddać cześć tym, którzy odeszli od nas, 
harcerze z naszej druŜyny w ramach zbiórki, spotkali się 
na cmentarzu, aby przed Świętem Zmarłych posprzątać 
groby, zapalić symboliczne lampki. KaŜdy zastęp otrzy-
mał inne zadanie. Porządkami objęliśmy Grób Nieznane-

go śołnierza, grób dh Krystyny Bartoszewicz 
(wieloletniej działaczki harcerskiej na terenie gminy 
Lipsk) oraz groby zapomniane. Naszą zbiórkę zakończy-
liśmy wspólną modlitwą. 
 1 listopada w czasie procesji na cmentarzu parafial-
nym wystawiliśmy dwie warty honorowe. Nasi harcerze 
stanęli przy Grobie Nieznanego śołnierza oraz grobie dh 
Krystyny. Wypełniliśmy w ten sposób swój harcerski, 
obywatelski i patriotyczny obowiązek - o Was będziemy 
pamiętali zawsze! 

Obchody Święta Zmarłych w  6LDHSG 

 
6 LDHSG "śubry" 
podczas obchodów 
Święta Niepodległości 
 
 
 

11 Listopada nasi harcerze 
wzięli czynny udział w obchodach 
Święta Odzyskania Niepodległości. 
O godzinie 10.00 uczestniczyliśmy 
we Mszy Św. modląc się za ojczy-
znę. 

Po mszy wraz z pocztami 
sztandarowymi, orkiestrą oraz spo-
łecznością Lipska przemaszerowa-
liśmy pod Kopiec Wolności, a na-
stępnie pod pomnik Zginęli za Pol-
skę. Wspólnie z funkcjonariuszami 
StraŜy Granicznej w Lipsku, wystawiliśmy w obu miejscach warty honorowe. Kilku naszych harcerzy wzię-
ło udział w montaŜu słowno-muzycznym, przygotowanym przez p. Ewę Renkowską, w MGOK w Lipsku. 
Wszystkim harcerzom gratulujemy sumiennie wykonanego zadania. 
 

OPIEKUNOWIE 6 LDHSG "śubry" 
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 26 listopada swoje zmagania wzno-
wili nasi siatkarze. Przed nimi bardzo trud-
ne zadanie- powtórzenie wyniku z zeszłego 
roku(III miejsce w woj. podlaskim). 
 Pierwsze dwa kroki zostały wykona-
ne. Wygrane z Gimnazjum w Sztabinie 
(2:0), Płaską (2:1) oraz Janówką (2:0) dały I 
miejsce w zawodach między gminnych, 
które odbyły się w Płaskiej. Uzyskane miej-
sce dało przepustkę do udziału w zawodach 
powiatowych. Odbyły się one 28 listopada 
w Augustowie. Dwa zwycięstwa po 2:0 z 
Gimnazjami nr2 i nr3 z Augustowa uplaso-
wało naszą druŜynę na I miejscu.  
 Graliśmy w składzie: Bieciuk Maciej, 
Bieciuk Mateusz, Cituk Michał, Krzywicki 
Maciej, Miksza Marcin, Piktel Przemysław, 
Kończyk Łukasz, Bugieda Tomasz, Hara-
burda Jacek, Hołownia Maksymilian, Kry-
siuk Mariusz oraz Sobolewski Karol.  
 Opiekunem druŜyny jest pan mgr 
Zbigniew Krzywicki. 

Mistrzowie powiatu augustowskiego 

w piłce siatkowej 

  

 M. Jastrun 
 

Noc BoŜego Narodzenia 
 
BoŜego Narodzenia noc wśród nocy grobów, Wysoko świeci jasna gwiazda 
betlejemska, Błyszczy na śniegu, coraz bliŜszy, bardziej ziemska, Osioł i wół 
Ŝują sen nocy zimowej u Ŝłobu.  
 
Między osłem i wołem wróbli świergotanie Wesołe, chwila, gdy opuszczając 
niebiosy Góry ziemi łagodnie klękają na sianie Przed tobą, dziecko ludzkie, 
zrodzone tej nocy.  
 
Zniosą ci barwy ziemi, wszystkie świata mowy, Dziecko ludzkie, leŜące na sia-
nie stajenki, Gdzie zlatują się ptaki, by jeść z twojej ręki Maleńkiej, i gdzie pu-
szy się gołąb tęczowy.  
 
Tak Ŝycie, rozjątrzone przez śmierć i przez nędzę, Rozszerza się w swej głębi 
posępnej milczeniu I aby nic nie stracić, snuje z siebie przędzę I określa rzecz 
kaŜdą we własnym jej cieniu, Wypruwa z niej kształt mowy i smak wydobywa 
Nieznany, smak anielski oszczędnego chleba, Którego okruszyny jak ptakom 
niebieskim Rzuca nam w lód okuta, twarda rękawica.  
 
Głód wynosi ku niebu te pokarmy ziemskie, Treść ich umrzeć nie daje, ale nie 
nasyca.  
 
W tę noc ma wszystko cichą przejrzystość księŜyca, Jak w baśni rzeczy nic nie 
wiedzą o cięŜarze. Ciemność liŜe nam dłonie jak dobra wilczyca I ciepły blask 
od ognia pada nam na twarze.  
 
Patrz! gołąb śniegu rozleciał. Ma tęczę na szyi. To radość grucha ku nam, nocy 
zimowej dziecię. CięŜko stąpa wół płowy, którego jeszcze nie zabili Ludzie 
zbrojni, blask gwiazdy jego garb oświecił. Osioł cień rzuca kłapouchy na śnieg 
biały, Jak zamorska roślina, jak olbrzymi łopuch, I klon, który od śniegu jak od 
głodu opuchł, Rusza się, Ŝyje! jakby mu ręce liści zmartwychwstały. 

 

     ŚWIĘTA 

     Z HUMOREM 

 
Promocja w IKEA. 

 

Choinka składana: 
- Szkielet - 1 szt, 
- Gałązki - 46 szt, 
- Igły - 13543 szt, 
- Klej montaŜowy - 3 litry. 
 
 

************************************* 
 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią 
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 

łóŜkami i modlą się, a jeden z nich ile sił 
w płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 
Ŝołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... 
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  

Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 

 
 

************************************* 
 
 

- Jaka jest ulubiona kolęda                             
świeŜo upieczonych rodziców? 

- Cicha noc. 
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Światło 

w ciemnościach 

 

Światła gwiazd na roziskrzonym niebie wigilijnej nocy 
dają nam wewnętrzny spokój i błogość. Tej nocy szcze-
gólnie uwaŜnie przyglądamy się niebu i szukamy na nim 
tej pierwszej gwiazdy, która jest znakiem do rozpoczęcia 
wieczerzy wigilijnej. Ta noc jest pełna Miłości i Światła. 
RównieŜ zapalona świeca na naszym stole symbolizuje 
światło Chrystusa. Sam Jezus stał się światłością świata. 
Jezus sam przychodzi do człowieka. Staje się światłem 
dla pogrąŜonego w grzechu i nieprawości. Świeca rozja-
śnia ciemności, w ciemnościach człowiek przeŜywa lęk. 
W ciemnościach nie widzi drogi i nie zna celu. W ciem-
nościach czuje się zagubiony. W ciemnościach działają 
demony. Światło Chrystusa rozjaśnia drogę, pozwala od-
naleźć się człowiekowi. Światło świecy daje takŜe ciepło. 

Jezus przynosi ciepło miłości. Jezus sam jest ciepłem i 
ogrzewa ciepłem miłości wszystkich, którzy zechcą się 
do Niego przybliŜyć. Kto nosi w sobie ciepło BoŜej miło-
ści, ten promienieje miłością, której owocem jest przeba-
czenie i przyjaźń. 

 Stało się juŜ zwyczajem, Ŝe harcerze przejmują na 
granicy Polski sztafetę światła zapalonego w Betlejem. 
Tym sposobem światło betlejemskie dociera do kościo-
łów i domów rodzinnych. W ten sposób świece zapalone 
na stole wigilijnym rozpalone są płomieniem przywiezio-
nym z Betlejem – z miejsca Narodzenia Pana Jezusa. Na-
si lipscy harcerze z 6 Lipskiej Dru Ŝyny Harcerskiej 
SłuŜby Granicznej „śubry” prowadzonej przez Pań-
stwo BoŜenę i Leszka Zaniewskich oraz p. ElŜbietę 
Bielawską zadbali o to, by płomień z Betlejem trafił do 
domów naszej parafii. W dniu 20 12. br. udali się do Ko-
mendy Hufca w Sokółce na spotkanie opłatkowe, z które-
go przywieźli ze sobą palący się płomień betlejemski, by 
go w niedzielę 21 grudnia, na Mszy św. o godz. 12.00 
przekazać wiernym naszej parafii. Mamy nadzieję, Ŝe i w 
waszych rodzinach zabłysło betlejemskie światło Jezuso-
wej Miłości. 

 

 

„ śycie objawiło się. Myśmy je widzieli.” (1J 1,2).           
„ Wszystkim tym, którzy Je przyjęli dało moc,               
aby się stali dziećmi BoŜymi”. (J 1,12). 
 

 Drodzy i Wierni Przyjaciele i Dobroczyńcy WyŜ-
szego Seminarium Duchownego w Ełku 
 Radujemy się, Ŝe narodził się Bóg w ludzkiej natu-
rze, Dziecię Jezus Zbawiciel, bo dzięki Niemu i my stali-
śmy się dziećmi BoŜymi. Niech narodziny Jezusa będą 
naszym narodzeniem, niech kształtują nasze odrodzenie. 
Przyjmijmy Go, a da nam moc byśmy stali się Córkami i 
Synami BoŜymi, moc do nowego Ŝycia, pełnego wiary, 
pokory, słuŜby i miłości.  
 Niech Nowonarodzony umocni nas w swojej miło-
ści i dobroci byśmy mogli dzielić się nią między ludźmi. 
 Niech darzy pokojem i radosną nadzieją. 
 Niech będzie światłem na naszych drogach i mocą 
w Ŝyciowych zmaganiach. 
 Niech nas pociesza i umacnia w chwilach trud-
nych. 
 Niech wniesie w nasze serca i wspólnoty rodzinne 
swoje błogosławieństwo w Nowym 2009 Roku. 
 W duchu wielkiej wdzięczności za okazywaną nam 
Ŝyczliwość i dobro stajemy przed Nowonarodzonym i 
niesiemy Mu w darze Was Wszystkich z Rodzinami i 
Bliskimi prosząc o łaskę wewnętrznej gwiazdy, Ŝeby ser-
ca Wasze mogły znaleźć drogę do spełnienia swoich pra-
gnień w Jezusie. 

 
 

Ks. dr Arkadiusz Orzeł 
Opiekun Wspólnoty Przyjaciół WSD 

 

Ks. dr Wojciech Kalinowski 
Rektor WSD 
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Nasze wspólne święto  

  
 W roku bieŜącym obchodziliśmy szczególnie uro-
czyście rocznicę odzyskania niepodległości, ze względu 
na 60 rocznicę tego wydarzenia.  
Uroczystość odbyła się w następującej kolejności. 
O godz. 1000 odprawiona została Msza św. w intencji Oj-
czyzny z udziałem licznej grupy mieszkańców naszej 
gminy, pocztów sztandarowych i MłodzieŜowej Orkiestry 
Dętej działającej przy MGOK w Lipsku. Po Mszy św. 
odbył się uroczysty przemarsz z kościoła pod „Kopiec 
Wolności”. Tam nastąpiło zaciągnięcie warty honorowej 
przez harcerzy z 6 Lipskiej DruŜyny Harcerskiej SłuŜby 
Granicznej „śubry” i funkcjonariuszy StraŜy Granicznej. 
Po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrała Bur-
mistrz Lipska p. Małgorzaty Cieśluk. Kolejnym mówcą 
był Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wiesław Jarmu-
sik. Po przemówieniach, uczniowie ZSS i straŜacy lip-
skiej OSP złoŜyli wieńce pod tablicą upamiętniającą datę 
usypania Kopca Wolności. W dalszej części uroczystości 
odbyła się prezentacja pieśni patriotycznych w wykona-
niu orkiestry dętej . Po niej nastąpił przemarsz pod po-
mnik „Zginęli za Polskę”, gdzie pozostałe delegacje za-
kładów pracy i stowarzyszeń złoŜyły swoje wiązanki. 
 Po przejściu do kina „Batory”, uczestnicy uroczy-
stości mogli obejrzeć wystawę historyczną poświęconą 
pamięci tych, którzy walczyli o niepodległość. Wystawa 
została zorganizowana w odpowiedzi na propozycje p. 
Mirosława Trzasko z Białegostoku, dotyczącą wyekspo-
nowania zdjęć uczestników I wojny światowej 
(mieszkańców Lipska i gminy) i lipskich Ŝołnierzy Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, która utworzyła się w 1918 
r. Wystawę przygotowały członkinie TPL p. Krystyna 
Cieśluk i p. Ewa Renkowska. Poza tym, nazwiska osób 
nieŜyjących, Ŝołnierzy POW, zostały odczytane i uczczo-
ne minutą ciszy w trakcie montaŜu słowno-muzycznego 
pt. „Polska Niepodległa” przygotowanego przez uczniów 
Gimnazjum w Lipsku, pod kierunkiem p. Ewy Renkow-
skiej. Moment ten był szczególnie wzruszający ze wzglę-
du na swą bezpośredniość i bliskość, bo juŜ nie mówiło 
się o jakiś rzeszach Ŝołnierzy stojących u boku Piłsud-
skiego, ale o konkretnych nazwiskach z naszej miejsco-
wości, o naszych dziadkach, pradziadkach, znajomych, 
sąsiadach. A to jest juŜ zupełnie inny rodzaj odniesienia. 
Przez pryzmat prywatności, inaczej dociera do nas obraz 
historii Polski i jej powiązań z naszym regionem i na-
szym pokoleniem. 
 

(tara) 

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI  



 

ECHO LIPSKA   listopad-grudzień    2008                                                                        11 

 

Wierzysz, Ŝe się Bóg zrodził w Betlejemskim Ŝłobie? 

Lecz biada ci, jeŜeli nie zrodził się w tobie. 

(A. Mickiewicz.) 

Wokół tradycji BoŜonarodzeniowej 

Pierwsza gwiazda gromadziła wszystkich przy sto-
le... Zaczynał się obiad-wieczerza inaugurowany okolicz-
nościową modlitwą na glos przez gospodarza lub przez 
inną znaczną i zwykle leciwą osobę, na przykład wieleb-
nego księdza dobrodzieja. Łamano się opłatkiem i skła-
dano sobie Ŝyczenia. Przypominano tych, co odeszli na 
zawsze. Bywało teŜ-a zwłaszcza w legendach-Ŝe skądś 
nadchodził w ostatniej chwili strudzony wędrowiec, Ŝe 
zjawiał się nieśmiało syn marnotrawny, Ŝe przykuśtykał 
o kuli wiarus z dawno zakończonej wojny. Radość. Łzy. 

 

Józef Szczypka, Kalendarz Polski. Warszawa 1984- s. 316. 
 
 

 
 Motto:  

Pamięci Księdza Prałata  
Dr Zdzisława Peszkowskiego  
Kapelana Rodzin Katyńskich 

A U T O R 
 

WIGILIA KA†YŃSKA 
 
 Wigilia 1939 r. w niewoli sowieckiej jest moŜliwa do zre-
konstruowania dzięki „Pamiętnikom znalezionym w Katyniu” z 
przedmową Janusza Zawodnego (wyd. II, EDITIONS SPOTKA-
NIA – Paris – Warszawa 1990/, które do druku przygotował Jan 
A. Stepek. Oddajmy, zatem głos samym autorom owych pa-
miętników opisujących wigilię. DYJAS Augustyn (ppor.): Wigilia 
była skromna, ale czuliśmy się jak w rodzinie (dz. cyt., s. 20); 
PIENKOWSKI Stefan (mjr, prof., dr med.): Wilia – ale jaka – 
pełno łez jawnych i ukrytych (tamŜe, s. 75); SIWICKI Tomasz 
(kpt): Zabroniono kolęd i zbierania się. (…) Zamiast choinki, 
zatknięte na słupach gałązki (…). Pali się tu i ówdzie świeczki, 
krąŜyły opłatki robione przez jeńców (szare i cienkie placuszki) 
(…) Kolędować nie wolno (tamŜe, s. 91); SZCZEPKOWSKI 
Kazimierz (mjr dypl.): Wczoraj obchodziliśmy Wilię. Śledź, ka-

     

ROK WYD. XXIVROK WYD. XXIVROK WYD. XXIV                                NR. 364                                NR. 364                                NR. 364                                                         200820082008                                                                          

    
Cudownych Świąt BoŜego NarodzeniaCudownych Świąt BoŜego NarodzeniaCudownych Świąt BoŜego NarodzeniaCudownych Świąt BoŜego Narodzenia    

rodzinnego ciepła i wielkiej radości,rodzinnego ciepła i wielkiej radości,rodzinnego ciepła i wielkiej radości,rodzinnego ciepła i wielkiej radości,    
pod Ŝywą choinką duŜo prezentów,pod Ŝywą choinką duŜo prezentów,pod Ŝywą choinką duŜo prezentów,pod Ŝywą choinką duŜo prezentów,    

a w Waszych pięknych sercach wiele sentymentów.a w Waszych pięknych sercach wiele sentymentów.a w Waszych pięknych sercach wiele sentymentów.a w Waszych pięknych sercach wiele sentymentów.    
Świąt dających radość i odpoczynekŚwiąt dających radość i odpoczynekŚwiąt dających radość i odpoczynekŚwiąt dających radość i odpoczynek    

oraz ciepłe Ŝyczeniaoraz ciepłe Ŝyczeniaoraz ciepłe Ŝyczeniaoraz ciepłe Ŝyczenia    
Szczęśliwego Nowego RokuSzczęśliwego Nowego RokuSzczęśliwego Nowego RokuSzczęśliwego Nowego Roku    

Członkom i sympatykom oraz wszystkim mieszkańcomCzłonkom i sympatykom oraz wszystkim mieszkańcomCzłonkom i sympatykom oraz wszystkim mieszkańcomCzłonkom i sympatykom oraz wszystkim mieszkańcom    
    
    

ŜyczyŜyczyŜyczyŜyczy                                                                        
    

                                                                                                                                            Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lipska 
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sza, gotowany dorsz, kisiel i moc herbaty. Nastrój niezbyt moc-
ny (tamŜe, s. 116); TRZEPAŁKA Maksymilian (oficer, ur. 
26.09.1905 r.): Całość wygląda ubogo jak w niewoli (tamŜe, s. 
143); WAJDA Włodzimierz (brak danych): U nas wieczerza za-
powiada się, no nie wiem jak nazwać – mamy naturalnie gdzie 
usiąść – stół nakryty białym obrusem (obcięty siennik Zygmun-
ta) choinka miniaturowa, będą śledziki i ryba na śniadanie, her-
bata, chleb, oczywiście opłatek (tamŜe, s. 156); ZIENKIEWICZ 
Jan (por., lekarz, ur. 25.09.1897 r.): Zebraliśmy się i siedzimy 
wszyscy, składamy sobie Ŝyczenia, po cichu śpiewaliśmy kolę-
dy (tamŜe, s. 195); N.N.: Wracając przez las zbieraliśmy gałąz-
ki, by zrobić choinkę (…) Dziś Wigilia – opłatek zrobiony przez 
kolegów. Stół nakryty prześcieradłem – choinka malutka ubrana 
piernikami i papierosami. Pokój mój – 40 kolegów – dzielimy się 
opłatkiem i wśród szlochów i łez składamy sobie Ŝyczenia a 
całą duszą i sercem rwie się kaŜdy z nas do najdroŜszych. Po 
opłatku, chleb ze śledziem i herbata (tamŜe, s. 244); PRZY-
STASZ Zbigniew (brak danych): Na Wigilię stół w podkowę, 
białe prześcieradło, opłatek, ryba zimna, śledzie, kisiel, czarna 
kawa, pierniczki, drzewko – potem kolędowanie – grano na gita-

rze i mandolinie 
(tamŜe, s. 251); RIE-
GIER Andrzej (por., 
ur. 01.11.1906 r.): 
Wreszcie ok. godz. 
6.20 (po polsku 4.10) 
siadamy do Wigilii – 
opłatek. JuŜ przedtem 
Ŝyczenia wszystkich 
sal. Ustęp z ksiąŜecz-
ki do naboŜeństwa. 
Wzajemne Ŝyczenia – 
łzy, westchnienie. 
Menu: ryba ze śniada-
nia gotowana. Kon-
serwy zupne polskie z 
ziemniakami. Kasza z 
cukrem, herbata, ka-
wałek piernika, jabłka 

i sucharki z chleba z kisielem, kolędy, monologi (tamŜe, s. 285); 
SZTEKLER Henryk (ppor.): Obchodziliśmy dzisiaj wspólną wigi-
lię. Była choinka, opłatek, prezenty, nastrój był bardzo uroczysty 
(tamŜe, s. 318); Wszyscy przenieśli się myślami do swoich i 
snuli marzenia na powrót. Noc księŜycowa, lekki mróz i śnieg – 
idealne święta – niestety tylko pod tym względem (tamŜe, s. 
91). 
------------ 
por. A. Muszyński, Lista katyńska, Warszawa 1989, s. 49, 148, 
156, 160, 177, 185, 188, 196, 177, 185, 188, 196, 217 oraz 
A.L.Szcześniak, Katyń – lista ofiar i zaginionych jeńców obozów 
Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989, s. 128, 135, 
148, 169, 186; K. Skłodowski, W. Batura, Katyń – lista ofiar Au-
gustów – Sejny – Suwalki, Suwałki-Białystok 2000. 

 
Oprac. Ks. Dr E. Anuszkiewicz 

BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LIPSKA 
Redaguje zespół w składzie: Romualda Prolejko, Cezary Gładczuk, 

        Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23a, tel.:(0-87) 642 35 86.            G.P.II-441/351/82 

Kol. płk. dr ANTONIEMU CZOKALE 
 
 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci ukochanej 

 

ś O N Y  
 

składa 
 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lipska 
 

Jesteśmy z Tobą 

płk. dr ANTONIEMU CZOKALE 
 
 

Honorowemu Obywatelowi Lipska 
 
 

wyrazy głębokiego Ŝalu i współczucia 
po stracie ukochanej 

 

ś O N Y  
 

składają 
 

Burmistrz 
i 

Rada Miejska w Lipsku 
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Dawne wigilie wojenne 
 

Motto: 
 

W Wigilię dom nasz to Betlejem, 
Gdzie „słowo stało się ciałem” 

 
 BoŜe Narodzenie - na te dwa słowa mięknie serce, 
raduje się dusza. To czas jedyny i niepowtarzalny – naj-
piękniejsze chwile w Ŝyciu kaŜdego Polaka. Ogarnia 
wszechobecna radość. Ustaje wszelka praca, wszelki 
ruch. Czeka się tylko na wigilijną wieczerze, to wtedy na 
kaŜdym stole jak ongiś w Betlejem, rodzi się BoŜe Dzie-
ciątko. Jest coś tajemniczego i cudownego tej świętej no-
cy. W ludziach wybuchają fontanny dobroci, przyjaźni, 
nieziemskiego spokoju. Świat zasypany śniegiem, często 
trzaskający mróz, a w sercach gorąco, przytulnie. Rodzi 
się wielka radość. Święty wieczór, tak długo oczekiwany, 
objawia się światłością i ogromnym wyciszeniem. 
 

W Betlejem – domu chleba 
 

 W Betlejem ubogiej jaskini- szopie narodził się 
Zbawiciel świata, Bóg – człowiek. Za gwiazdą betlejem-
ską przybiegli Go witać pastuszkowie ubodzy, bo w mały 
Dzieciątku odkryli króla ubogich. Potem pokłon dali mu 
mędrcy z Dalekiego wschodu. Dary bogate przynieśli. 
Oni tez uznali w Nim Mesjasza. I tak od 2000 lat witają 
Go roku wszyscy ludzie. To był początek cywilizacji 
chrześcijańskiej. Nastała era nowoŜytna, czas uwielbienia 
Chrystusa i Jego BoŜej Matki. Epoka rozwoju kościoła, 
który ciągle jest drogowskazem na drodze do nieba. By 
nikt nie zbłądził, by serca wszystkich chrześcijan wypeł-
niła miłosierna miłość. Nic wiec dziwnego, Ŝe BoŜe Na-
rodzenie obrosło w bogate obrzędy i tradycje. Radosne i 
pełne nieziemskiej światłości.  
 

Przed wojną 
 

 Przed wojna 1939r. to święto czczono jako bogate 
Gody. Obfitość posiłków, suto zastawione stoły. Na wie-
czerzy wigilijnej róŜnorodne postne potrawy, rozmaite 
ryby. A w samo święto róŜne mięsa, pieczyste, dziczyzna, 
mazurki, makowce, suszone bakalie i owoce. Wzajemne 
odwiedziny krewnych i sąsiadów, wspólnie spędzony 
czas przy stole. Kuliki i spacery do lasu. Rozmowy i ser-
deczne Ŝyczenia: 
 

„Aby wam się darzyło i mnoŜyło. 
W kaŜdym kąsku po dziesiątku. 
Aby w oborze było tyle wołków,  
Co w płocie kołków. 

 

 Opłatek – BoŜy chleb – symbol samego Chrystusa. 
Przyjazne łamanie się nim, wybaczanie wzajemne win, 
mniejszych i większych animozji. Nie moŜna się gnie-
wać, gdy rodzi się Bóg. Z Ŝyczeniami chodziło się od 
domu do domu. Z gwiazdą, z Herodem, dziadem, śydem 
i diabłem szli powaŜni gospodarze. Były to obrzędy au-
tentyczne a nie teatr. Szczere Ŝyczenia płynęły z głębi 
serca, Ŝeby na cały rok zapewnić urodzaj, płodność ziemi, 
obfitość domu i w oborze, w sadzie i na polu. Dobrobyt i 

dostatek. Nie mogło zabraknąć chleba i do chleba. Go-
spodarz opłatek zanosił zwierzętom, rozsypywał na polu. 
  

Na naszej lipskiej ziemi obrzędowość BoŜego 
Narodzenia była bardzo róŜnorodna i bogata. Opowiadał 
mi jeden z najstarszych mieszkańców z nad Biebrzy oby-
czaj kolędowania z koza. Gdy kolędownicy śpiewali 
wprawiając w ruch pięknie z bibułek wyklejona gwiazdę, 
po izbie hasała koza i ochrypłym głosem zawodziła: 

 

„Dzie koza chodzić, tam Ŝytko rodzić. 
Dzie koza chwastom, tam Ŝytko kussom. 
Dzie koza nahoju, tam Ŝytko kapaju. 
Dzie koza rohom, tam Ŝytko stohom.” 

 

(Wiem, Ŝe całe teksty Herodów i jasełek boŜona-
rodzeniowych przekazywane są z pokolenia na pokolenie 
przetrwały do dziś. Sama słyszałam je recytowane w No-
wym Lipsku i innych wsiach. Chciałabym zaapelować do 
czytelników, aby spisali je i przynieśli do Redakcji. Nie 
mogą zginąć, odejść w niepamięć. To wielkie skarby kul-
tury naszego regionu, nasze korzenie, duchowe dziedzic-
two.) 

 

Wojna. Za pierwszego Sowieta 
 

Z tych cudownie pięknych świąt przedwojennych przeno-
simy się do lat II wojny światowej. Minęło BoŜe Naro-
dzenie 1938, przeszła niepewna zima. Na świecie piękna 
wiosna, potem upalne lato. W powietrzu czaiło się cos 
niedobrego. ZbliŜała się groźba wojny. Ościenne bogate 
mocarstwa znowu wyciągnęły ręce po nasza ziemie, po 
dziedzictwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Czwarty 
rozbiór Polski. 1 września 1939r. w piękny słoneczny 
niedzielny ranek z nieba, ziemi i morza nastąpił atak 
wojsk Hitlera. Jakby tego było mało, 17 września wkro-
czyła armia czerwona. Rozszalało się piekło na naszej 
ziemi. Podzielili nasza Ojczyznę na strefy wpływów, roz-
dali, rozszarpali, zabrali wolność. ZbliŜało się BoŜe Naro-
dzenie 1939. My w niewoli radzieckiej. Wigilia za pierw-
szego Sowieta? Utracona wolność, walka z religia. Smut-
ne były te kolejne wigilie. Zaprawione gorzkimi łzami po 
bliskich, których wywieziono na Syberię w trzech kolej-
nych deportacjach. Deportacjach opowiadania Pani Stani-
sławy: 
Po męŜa przyjechali bajcy latem 1940r. pozwolili się 
przebrać, bo wrócił z pola. Na zawsze Ŝegnał matkę, Ŝo-
nę, dwoje malutkich dzieci. Gdy Ŝona trzymając w ręku 
krzyŜyk chciała pobłogosławić i poŜegnać usłyszała: Dur-
naja babuszka brosi eto dierewo, on i tak pojedziet z na-
mi.” 
Wychodząc za próg chaty obrócił się do dzieci. Szlochał 
z bólu. Zabrali jak wielu innych. W Grodnie załadowano 
na bydlęce wagony i bez jedzenia wieziono tygodniami w 
mroźną biel, na lodowata nieludzką ziemię. Nie wszyscy 
dojechali. Zmarłych z głodu i zimna wyrzucano z wago-
nów za tory. Jakie tam były wigilie tych milionów Pola-
ków? W Workujcie, Kołymie? Nie zawsze był chleb, by 
nim się podzielić jak opłatkiem. A Bóg się rodził i tam. 
Skazani jak oni na wygnanie podniósł swój krzyŜ i tych 
biednych Polaków i szedł do „Niepodległej” i dźwigał ich 
brzemię i podtrzymywał na duchu, by nie zwątpili. Nie 
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śpiewali, bo za kolędy groziła dodatkowa kara. Stanisław 
Muszyński z Nowego Lipska pracując przy budowie ko-
lei transsyberyjskiej w 60-cio stopniowym mrozie pisał, 
Ŝe jest „dobrze”, bo pod dostatkiem było na wigilię kom-
potu z igliwia sosnowego. Prosił cebuli, wełnianych skar-
pet i rękawic. Syberyjskie zniewolenia i katorgi Polaków 
nazywano białymi krematoriami bez dymu. Wrócił co 
dziesiąty. Inni zostali w wiecznej zmarźlinie, odeszli do 
Pana, nie wytrzymali zimna i głodu. Jezu, Ty wiesz, 
gdzie ich mogiły, gdzie oczekują na Zmartwychwstania i 
powrotu do Polski! Przygarnij, niech juŜ nie cierpią wię-
cej.  
 W Polsce tez było gorzko w Wigilie bez bliskich, 
którzy byli niespokojni o ich Ŝycie. A wygnańcy w bieli 
śniegów zazdrościli przelatującym ptakom, marzyli o 
Polsce, śniła się im po nocach. Tęsknili do wigilijnego 
stołu, chcieli mieć dosyta chleba. Stłoczeni w brudzie 
ciasnocie zimnie na glinianych klepiskach dziurawych 
baraków.  
 Wiem, Ŝe cięŜko o tym czytać. Mnie tez było bole-
śnie jest o tym pisać. Ale trzeba o tym mówić. Przypo-
mnieć wigilie polskich oficerów w Charkowie, Ostaszko-
wie, Miednoje. Było ich 22 tysiące. Ich wigilia w 1939r? 
Rozłączeni z rodzinami, z dala od Ŝon, matek, dzieci. A 
tu Bóg się rodzi w ogromnej tęsknocie do Polski. Gdyby 
nie wiara, nie wytrzymaliby chyba. Obdarte mundury z 
nóg spadały dziurawe buty. Przybijali cholewki do drew-
nianych wystruganych przez siebie podeszew czyścili je 
do połysku. A dozorujący ich bajcy pytali: 
- I na cztoŜ eto błysk?- polachije pany. 
To byli oficerowie, sędziowie, lekarze, leśnicy, eleganccy 
ludzie. Dumni Polacy, kwiat polskiej inteligencji, nasze 
elity. Ból rozdzierał ich serca w te święta noc. Trzymali 
formę, nie tracili nadziei. Gdyby wtedy wiedzieli, Ŝe cze-
ka ich Katyń? Wróg wyniszczył bohaterów, prawych Po-
laków, którzy zawsze kierowali się hasłem: 

„Bóg! Honor! Ojczyzna!” 
Rodzi się tylko pytanie: „Dlaczego silniejszy pastwi się 
nad słabszym? BoŜe, daj im w niebie weselsze wigilie, bo 
godni są tego. 
 

Za Niemca 
 

 Następne lata 1941,42,43 to czas okupacji niemiec-
kiej. Polska znalazła się miedzy brunatnym kowadłem 
Hitlera i cięŜkim młotem czerwonym Stalina. Ten za-
chodni wróg zaplanował całkowita zagładę narodu pol-
skiego. Z niemiecką dokładnością realizował swój plan. 
Terror, zastraszanie, wywózka na roboty do III rzeszy, 
łapanki, rozstrzeliwania, pacyfikacja całych wiosek
(Jasionowo, zginęło 58 osób, Lipsk 50 zakładników). 
Święta, wigilie pod Niemcami? Smutne i biedne. Rozłą-
czeni z bliskimi, strach o Ŝycie. Czy moŜna zamknąć w 
słowach ten ogrom tragedii? Trzeba tylko Ŝyczyć sobie i 
przyszłym pokoleniom, by nigdy, ale to nigdy nie powtó-
rzyły się tamte czasy. Powstała wtedy najsmutniejsza ko-
lęda, która cichutko nucono: 
 

O Matko! OdłóŜ dzień Narodzenia 
Na inny czas 
Niechaj nie widzą oczy stworzenia 

Jak gnębią nas! 
Bo polskie dzieci pod szrapnelami  
Padły bez tchu. 
O Matko Święta, módl się za nami, 
Lecz nie chodź tu! 

 

 Najokrutniejszym miejscem zbrodnie na Polakach 
były niemieckie obozy koncentracyjne. Ich dusze wycho-
dziły do Pana razem z dymem z krematoryjnych komi-
nów.  
 

Ich Wigilii? Ktoś zapyta. 
KaŜdy dzień jak łachman pasiasty  
Dziś w ciszę świętego wieczoru  
ObnaŜę najskrytsze tęsknoty i słowa  
A jasne jak świece rodzimej choinki… 
Gloria, gloria, In excelsis Deo. 

 

Pisał Bogdan Smyła 24 grudnia 1944 w obozie w 
Mauthausen. 
 A moja mama przed okupacyjne święta piekła co-
dziennie pełny piec chleba. Gotowała ogromne gary ka-
pusty z grzybami, makutry łamańców z makiem. SmaŜyła 
ryby złapane spod lodu. Ks. proboszcz przysyłał grubą 
paczek opłatków. Tata zanosił to na chlew w siano. Przy 
otworze specjalnie zostawiał drabinę. I nie wyglądał 
pierwszej gwiazdki, Ŝeby zasiąść do stołu. Czekał ci-
chych kroków partyzantów - Ŝołnierzy AK. I bardzo bał 
się wizyty Gestapo. Wiadomo, ze rodzice naraŜali siebie i 
nas. Ale tak pojmowali słuŜbę Ojczyźnie. (Tata był 
uczestnikiem Bitwy Warszawskiej w 1920r.) wspierali 
wiec partyzantów, którymi zapełniała się puszcza Augu-
stowska. Dzielili się z „leśnymi” tym, co mieli. A sami 
mieli niewiele. Świnie Niemcom na kotygent. Krowy i 
cielęta zakolczykowane tez im. Tata karmił ukryte w sło-
mie wieprzki. Mama wędziła słoninę, szynki, robiła kieł-
basy. W nocy przychodzili Akowcy i trzeba było tym się 
podzielić. Zima, mróz, a oni w lesie. Trzeba było wspo-
móc. Za to groziła kara śmierci. Wśród partyzantów po-
rucznik Witold Kielecki z nieodłącznym mapnikiem i w 
furaŜerce na głowie. To taty przyjaciel z kalet. Jedli wiec 
w lesie i marzyli o wolnej Polsce, przygotowywali kolej-
ne akcje przeciw wrogowi. Składali sobie wigilijne Ŝy-
czenia- by przeŜyć. Gorzko było i smutno, za drzewami 
czaiła się śmierć.  
 

Za drugiego Sowieta 
 

Niemcy ponieśli kl ęskę pod Stalingradem. Wściekali się, 
sieli wokół terror. Armia czerwona parła na Berlin. Zno-
wu wigilia pod władza ZSRR. Za drugiego Sowieta nie 
było lepiej, tylko krócej. Zniszczenia wojenne po przej-
ściu frontów. Głodno i biednie. Nie wolno było się mo-
dlić i nawet myśleć o Bogu. Wtedy babcia gotowała ogro-
my gar kisielu z maki owsianej. Miał niepowtarzalny 
smak. Smak dzieciństwa. Rozlewała do miseczek, gdy 
zastygał roznosiła sąsiadkom. One odwzajemniały się 
czym miały. Raz były to ryby złapane w rzecce, raz pę-
czak z omielonego w Ŝarach jęczmieni. Była to bardzo 
piękna przyjaźń i cudowna solidarność. Budziła się na-
dzieja na lepsze czasy. Czekało się końca wojny. 
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Po wojnie 
 
Wreszcie koniec wojny. Dość niewoli i zbrodniczych za-
borców. Złe czasy przeszły do historii. Nastały zwyczajne 
piękne wigilie. SA one tak głęboko wrośnięte w polskie 
„być”, Ŝe nic nie zdoła ich wydrzeć z pamięci. Kultywo-
wane przez wieki, zostaną na zawsze. Znowu biały opła-
tek na białym obrusie, pod nim sianko. Na nim rodzi się 
Jezus. Cudowne wspomnienia. Mama, tata, zapachy wigi-
lijne potrawy zaprawione sercem matki. śywiczna choin-
ka, łańcuchy z kolorowych bibułek, aniołki, jabłuszka. 
Orzechy w uplecionych koszyczkach. Radość rozjaśnia 
ziemskie ciemności. „Bóg się rodzi brzmi dźwięcznie w 
kaŜdej świątyni, gdy o 2400 rozpoczyna się pasterka, w 
której my – BoŜy pasterze oddajemy pokłon Dzieciątku. 
A potem „Chwała na wysokości Bogu, a pokój na ziemi 

ludziom dobrej woli”. Poniesiemy te Ŝyczenia do domów 
głosząc światu, Ŝe „wśród nocnej ciszy” „Chrystus nam 
się narodził”. Bo On rodzi się kaŜdemu nas. Umiejmy go 
przyjąć, nie odrzucić. Niech nie drŜy z zimna, niech grze-
je nasze, czasem oziębłe serca. Niech nie zabraknie Mu 
miejsca w naszym domu. Ta tradycja trzeba Ŝyć, bo taki 
jest obowiązek kaŜdego chrześcijanina.  
 BoŜe narodzenia musi być czasem spotkań rodzin-
nych, wielkich wzruszeń, wspaniałych doznań. Te noc 
trzeba przeŜyć pięknie i z godnością – „Uśnij Dziecino” – 
śpiewamy Mu kołysanki – kolędy, cudownie piękne pie-
śni boŜonarodzeniowe. 
 

Stanisława Suszyńska 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
 
W październiku 2008 r. Biblioteka Publiczna oraz 
ZSS – Szkoła Podstawowa w Lipsku brały udział 
w konkursie pt. ,,Szelmostwa Lisa Witalisa i Pchły 
Szachrajki” ogłoszonym przez APK – Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Augustowie.  
W Konkursie Gminnym wzięło udział 10 uczniów z 
trzech klas: 
- z kl. II a: Martyna Drapczuk, Daniel Krysiuk, 
Maria Krzywańska, Izabela Popławska i Natalia 
Warejko – wychowawczyni p. Beata Krzywicka. 
- z kl. II b: Joanna Boguszewska, Monika Danil-
czyk, Natalia Mołodziejko i Wiktoria Szymczyk 
– wychowawczyni p. Barbara Szczepanik.  
- kl.III a: Maciej Zielepucha – wychowawczyni         
p. Ewa Parfieńczyk. 
Podsumowanie konkursu odbyło się dn. 20 listo-
pada. Na konkurs do Augustowa zostali wytypo-
wani: Monika Danilczyk, Martyna Drapczuk i 
Maciej Zielepucha. 
Sponsorzy Konkursu:  
Bank Spółdzielczy w Suwałkach 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku 
M-GOK Biblioteka Publiczna w Lipsku 
 

Biblioteka Dziękuje za pomoc i współpracę. 



 

16                                                                    ECHO LIPSKA   listopad-grudzień 2008 

Święta 

– jak je „przeŜyć”? 

  
 Święta, cudny czas błogiej radości. Tak jest w wie-
lu domach i za to dziękujmy Bogu kaŜdego dnia, niestety 
są teŜ takie domy, w których Święta stają się pretekstem 
do biesiadowania, okazją do picia i bicia. Wielokrotnie 
słyszymy o przemocy stosowanej w rodzinie w stosunku 
do najbliŜszych. Okropieństwa tego nie sposób nie za-
uwaŜyć, gdy w płynące z TV lub radia dźwięki kolęd 
wplatają się dochodzące zza ściany krzyki i płacz dzieci. 
Dlatego teŜ, mimo świątecznego nastroju, zachęcam do 
lektury niniejszego artykułu, który choćby w niewielkim 
stopniu ujaśni Czytelnikom zaleŜności wynikające z za-
chowań przemocowych i jak na nie reagować. Bo trzeba 
na nie reagować, by sprawcy przemocy nie czuli się bez-
karni. My jako sąsiedzi, znajomi, kuzyni takich rodzin 
mamy obowiązek przeciwstawiać się takim zachowa-
niom, nie bądźmy na nie obojętni. 
 
PRZEMOC – część I – „Czemu go nie zostawi…” 
Dwa główne aspekty za tym pytaniem stoją: 
- wyuczona bezradność 
- pranie mózgu 
 
Nie raz i nie dwa słyszałam, jak inni ludzie słysząc o 
kobiecie poniŜanej czy bitej przez swojego partnera 
mówili "musi to lubi ć, skoro od niego nie odejdzie" - i 
to zdanie właściwie warunkuje myślenie o przemocy w 
naszym kraju. Co więcej przewaŜnie powtarzają je 
męŜczyźni.  
Nie wiem czy stosujący przemoc czy nie... ale dane doty-
czące stosowania przemocy wobec kobiet wskazują, Ŝe 
96% sprawców przemocy, to męŜczyźni, będący często 
pod wpływem alkoholu (stąd pisząc o sprawcy będę pisać 
o męŜczyznach, a o osobie doświadczającej przemocy, 
jako o kobiecie). Dziwi teŜ fakt, Ŝe gdy jakiś litościwy 
sąsiad słysząc burdę rodzinną, dzwoni po policję, to ko-
bieta przeszkadza interweniującym policjantom i broni 
krzywdzącego ją partnera. Czemu tak się dzieje? MoŜe 
ona faktycznie to lubi? 
 
NIE – nie lubi. śaden zdrowy człowiek nie lubi być ce-
lowo i świadomie krzywdzonym. Jednak zachowanie ko-
biet doświadczających przemocy ze strony partnera wa-
runkują dwa podstawowe czynniki, które determinują 
kaŜde późniejsze jej zachowanie. Im dłuŜej trwają, tym 
trudniej wyzwolić się od sprawcy. 
 
Co powoduje, Ŝe kobieta trwa w krzywdzącym dla 
niej związku? Co powoduje, Ŝe człowiek popada w 
zwątpienie, apatię czy nawet depresję? To poczucie bez-
nadziejności, które ogarnia na skutek braku dostrzegania 
pozytywnych perspektyw. Aby to łatwo zrozumieć wy-
starczy rozejrzeć się wokół – jak wielu ludzi mówi, Ŝe ma 

beznadziejna pracę, Ŝe szef jest tyranem, Ŝe płacą marne 
grosze, Ŝe pracuje się po 12 godzin, Ŝe praca pozbawia 
Ŝycia osobistego. A mimo to całe rzesze osób tak pracują. 
Nie dlatego, Ŝe to lubią, tylko dlatego, Ŝe nie widzą przed 
sobą pozytywnej szansy na zmianę. Czasem nie widzą jej 
przez rok, czasem przez pięć lat a czasem przez całe Ŝy-
cie. Ci najaktywniejsi szybko zwrócą uwagę, Ŝe dana pra-
ca ich nie satysfakcjonuje, i zaczną od razu rozglądać się 
za lepszą posadą. Pozostali będą łudzić się, Ŝe moŜe w 
końcu dostaną podwyŜkę Ŝe moŜe w końcu zmieni się 
kierownik, ze moŜe coś takiego się wydarzy, co im po-
prawi sytuację. Wierzą w zapewnienia swoich szefów, Ŝe 
będzie lepiej, i dalej egzystują w danej firmie, tracąc swój 
entuzjazm, zapał do pracy i kreatywność. Tracą cel i sens 
Ŝycia. A na koniec przestają wierzyć, Ŝe kiedykolwiek ich 
sytuacja się poprawi. 
 
Kobieta doświadczająca przemocy w rodzinie teŜ po-
pada w pewien rodzaj bezradności i bierności wobec 
dziejących się wydarzeń, tylko jest on o wiele powaŜ-
niejszy, poniewaŜ wynika z duŜo większej ilości me-
c h a n i z m ó w ,  k t ó r e  j ą  g e n e r u j ą . 
 
Jeśli jakikolwiek człowiek doświadcza sytuacji, których 
nie moŜe kontrolować, wówczas zostaje uszkodzona lub 
całkowicie zniszczona jego motywacja do dalszego kon-
tynuowania właściwych reakcji czy wprowadzania pozy-
tywnych zmian do swojego Ŝycia. Jeśli wydarzenia, któ-
rych się doświadcza są nieprzyjemne i człowiek nie widzi 
szansy na polepszenie swojej sytuacji, to przestaje dzia-
łać. I zaczyna czuć się bezradny. To zjawisko zostało opi-
sane jako Syndrom Wyuczonej Bezradności. 
 
W niektórych sytuacjach taka wyuczona bezradność 
dotyczy sfery, w której człowiek nie odnosi oczekiwa-
nych rezultatów. W innych, nieświadomie zaczyna prze-
nosić się na wszystkie obszary Ŝycia, prowadząc do psy-
chicznego paraliŜu. Jeśli na głębokim poziomie psychicz-
nym uwierzy się, Ŝe nie ma się wpływu na swoje Ŝycie, 
na relacje z partnerem i na własne szczęście, to będzie się 
pogłębiać mechanizm wyuczonej bezradności. Kiedy ko-
bieta świadomie uwierzy, Ŝe nie moŜe kontrolować przy-
krych sytuacji, które jej się przydarzają w związku ze 
swoim partnerem, to potem trudno jest jej zmienić ten 
sposób myślenia. Zrozumienie syndromu wyuczonej 
bezradności jest podstawą do zrozumienia, dlaczego 
kobiety doświadczające przemocy w rodzinie nadal w 
niej trwaj ą, dlaczego nie próbują się uwalniać z tok-
sycznych relacji. Kobieta, która uwierzyła w swoją nie-
moc jako człowieka, przestaje się bronić i zaczyna Ŝyć w 
przekonaniu, Ŝe tak musi juŜ być. Godzą się same przed 
sobą, Ŝe takie mają Ŝycie i tak ono musi wyglądać. Prze-
stają zauwaŜać, Ŝe mogą mieć wpływ na mające miejsce 
wydarzenia, Ŝe mogą się bronić, Ŝe mogą działać. Zjawi-
sko to lepiej obrazuje dość makabryczny ekspery-
ment, który został przeprowadzony przez amerykańskie-
go psychologa Martina Seligmana. Młode szczury od mo-
mentu narodzin były trzymane w rękach osoby przepro-
wadzającej eksperyment tak długo, jak długo trwały odru-
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chy wskazujące na potrzebę ucieczki. Gdy te odruchy 
ustawały szczura odkładano do klatki. Procedurę te po-
wtarzano wielokrotnie. Następnie drugim etapem ekspe-
rymentu było umieszczenie szczura w kadzi z wodą. W 
ciągu 30 minut szczury, u których wykształcono odruch 
zaniechania aktywności, tonęły. Wiele z nich nawet nie 
próbowało pływać, tylko od razu opadało na dno. Szczu-
ry, które nie zostały poddane treningowi bezradności pły-
wały 60 minut. 
 
Kolejną sytuacją, która pokazuje, jak bardzo destruk-
cyjna jest świadomość braku wpływu na swoje Ŝycie, 
była przed kilkudziesięciu laty sytuacja słoni w cyrkach. 
Zwierzęta te, gdy były małe przywiązywano sznurkiem 
do pali, Ŝeby nie uciekały. Po wielu próbach uwolnienia 
się od sznurka za pomocą szarpania się, zwierzęta te 
przyzwyczajały się do sytuacji, Ŝe nie mają na nią wpły-
wu. I trwały na swoich miejscach godzinami. Gdy słonie 
stawały się dorosłe nadal były przywiązywane do pala 
tym samym cienkim sznurkiem. Mogły go kopnąć od nie-
chcenia by się uwolnić, a jednak tego nie robiły, ponie-
waŜ tak głęboko zakorzenione w sobie miały przeświad-
czenie, Ŝe nie mają szansy na ucieczkę i zmianę warun-
ków swojego Ŝycia. W przypadku poŜarów cyrków, zwie-
rzęta te płonęły Ŝywcem, nie próbując uciekać. 
 
Ostatni z makabrycznych przykładów, który tutaj opi-
szę, aby lepiej zobrazować i zrozumieć sytuację osób do-
świadczających zjawiska wyuczonej bezradności, to przy-
padek męŜczyzny, który przez przypadek został zamknię-
ty w chłodni. Po kilku minutach, gdy jego koledzy zo-
rientowali się, Ŝe go zamknęli szybko przybyli mu na ra-
tunek. Niestety męŜczyzna juŜ nie Ŝył. Jednak okazało 
się, Ŝe chłodnia nie była włączona i panowała w niej nor-
malna dodatnia temperatura. Tym, co zabiło tego męŜ-
czyznę, było jego głębokie przekonanie, Ŝe skoro jest za-
mknięty w chłodni, to w niej jest zimno, a skoro nie ma 

szansy na ucieczkę to musi zamarznąć. 
 
Dokładnie tak działamy. Całe Ŝycie uczymy się mieć 
wpływ na swoje Ŝycie lub pozwalać innym decydować za 
nas. Osoby, które w większym stopniu godzą się na to, by 
inni decydowali o ich Ŝyciu to osoby, u których motywa-
cję do działania wyznaczają czynniki zewnętrzne np. po-
chwała, docenienie, nagroda. Osoby te są w większym 
stopniu podatne na oddziaływania innych osób. Osoby, u 
których motywacja bierze się z wewnątrz, są stabilniejsze 
i pewniejsze siebie i rzadziej pozwalają innym osobom 
ingerować w swoje Ŝycie. 
 
Skutki Wyuczonej Bezradności moŜna podsumować 
do trzech głównych zakresów: 
- deficytu poznawczego, który polega na tym, Ŝe osoba 
doświadczająca SWB, zaczyna polegać na osobistym 
przekonaniu, Ŝe zmiana sytuacji na lepszą jest niemoŜli-
wa, nikt nie moŜe pomóc, nic nie moŜna zrobić; 
- deficyt motywacyjny, polega na zachowywaniu się 
biernie, rezygnacji z działań polepszających sytuację; 
- deficyt emocjonalny, objawiający się apatią, depresją, 
lękiem, zmęczeniem, niekompetencją, wrogością do sie-
bie i świata. 
 
PrzewaŜająca większość kobiet doświadczających prze-
mocy w rodzinie, jest w stanie depresji. Tylko niewielka 
ilość z nich nie jest. Te, które nie były, próbowały prze-
jąć, chociaŜ minimalną kontrolę nad swoją sytuacją. I 
chociaŜ wyraŜało się to w irracjonalny sposób, to jednak 
te zachowania pozwalały im na odrobinę dystansu do do-
świadczanej sytuacji i ochrony przed całkowitą bezradno-
ścią. Kobiety te próbowały przejmować kontrolę nad cza-
sem lub miejscem przemocy. 
 

C.d. w następnym numerze 
 

 
 

Dziękujmy Bogu 
 

Przed nami kolejne święta BoŜego Narodzenia. Święta peł-
ne miłości i radości, pełne chwil pięknych i wzruszających. 
Święta, którego zapachy kojarzą nam się z domem rodzin-
nym, z bezpieczeństwem ciszy wigilijnej nocy. Tej szczegól-
nej nocy, która 2000 lat była świadkiem narodzenia Jezusa, 
Syna BoŜego, dokonał się cud przemiany Słowa w Ciało. 
Zgoda Maryi na wypełnienie woli Boga stała się dla nas 
źródłem radości. Dzięki tej skromnej dziewczynie z Nazare-
tu, świat miał doznać Odkupienia. Narodził się ten, który 
miał Zbawić kaŜdego z nas, bez wyjątku. Bez względu na 
kolor skóry, narodowość, stan posiadania, wykształcenie 
czy pochodzenie społeczne. Często tej nocy zajęci przygoto-
waniami wieczerzy wigilijnej, radością ze spotkania ro-
dzinnego zapominamy o podziękowaniu Bogu za cud Naro-
dzenia, za Jego Syna, którego ofiarował za nas, za Jego 
zgodę na śmierć męczeńską, juŜ w dniu narodzin. Oto sło-
wa nieŜyjącego BoŜym Narodzeniu naszego nieŜyjącego 
PapieŜa, Jana Pawła II. 
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Jan Paweł II o BoŜym Narodzeniu 
Bóg narodził się dla nas  

   
1. Regem venturum Dominum, venite, adoremus. 
„Uwielbiajmy Pana i Króla, który do nas przyjdzie”. IleŜ 
razy powtarzaliśmy te słowa przez cały okres Adwentu, 
wyraŜając w nich oczekiwanie całej ludzkości. Człowiek, 
od samego początku zwrócony ku przyszłości, tęskni za 
Bogiem – pełnią Ŝycia. Nieustannie przyzywa Zbawicie-
la, który go uwolni od zła i śmierci, zaspokoi jego wro-
dzoną potrzebę szczęścia. JuŜ w rajskim ogrodzie po 
grzechu pierworodnym Bóg Ojciec, wierny i miłosierny, 
zapowiedział mu przyjście Zbawiciela (por. Rdz 3,15), 
który miał na powrót ustanowić zerwane przymierze na-
wiązując z człowiekiem nową więź przyjaźni, zgody i 
pokoju.  
   
2. To radosne orędzie, powierzone synom Abrahama od 
czasów wyjścia z Egiptu (por. Wj 3,6-8), rozbrzmiewało 
przez stulecia jak okrzyk nadziei na ustach proroków 
Izraela, którzy w kolejnych epokach przypominali ludo-
wi: Prope est Dominus: venite, adoremus. „Pan blisko 
jest: pójdźmy z pokłonem!” Pójdźmy uwielbić Boga, któ-
ry nie opuszcza tych, co szukają Go szczerym sercem i 
starają się zachowywać Jego prawo. Przyjmijcie Jego 
orędzie, które pokrzepia serca strapionych i zagubionych. 
Prope est Dominus: wierny odwiecznej obietnicy, Bóg 
Ojciec spełnia ją dziś w tajemnicy BoŜego Narodzenia.  
   
3. Tak, Jego obietnica, która umacnia ufne oczekiwanie 
niezliczonych rzesz wiernych, stała się darem w Betle-
jem, pośród Świętej Nocy. Przypomina nam o tym litur-
gia mszalna: Hodie scietis quod veniet Dominus, et mane 
videbitis gloriam eius. „Dzisiaj poznacie, Ŝe Pan przycho-
dzi, aby nas zbawić, a rano ujrzycie Jego chwałę”. Tej 
nocy ujrzeliśmy chwałę BoŜą, którą obwieszczał radosny 
śpiew aniołów; oddaliśmy pokłon Królowi, Panu wszech-
świata, wraz z pasterzami, strzegącymi swych trzód. 
Oczyma wiary my takŜe ujrzeliśmy Księcia Pokoju, zło-
Ŝonego w Ŝłobie, a obok Niego Maryję i Józefa, adorują-
cych Go w milczeniu.  

4. Wraz z zastępami aniołów i ze zdumionymi pasterzami 
my takŜe śpiewamy dzisiaj pełni radości: Christus natus 
est nobis: venite, adoremus. „Chrystus nam się narodzi-ł, 
pójdźmy z pokłonem”. Od betlejemskiej nocy aŜ po dzień 
dzisiejszy Narodzenie Chrystusa opiewają radosne hym-
ny, które wyraŜają czułą dobroć Boga, zasianą w ludzkich 
sercach. We wszystkich językach świata celebruje się 
uroczyście to największe i pełne pokory wydarzenie: Em-
manuel, Bóg na zawsze z nami. IleŜ przejmujących pieśni 
wiąŜe się z BoŜym Narodzeniem w kulturze kaŜdego na-
rodu! KtóŜ nie zna wzruszenia, jakie one budzą? Ich me-
lodie pozwalają przeŜyć na nowo tajemnicę Świętej No-
cy; są świadectwem spotkania Ewangelii z drogami ludz-
kimi. Tak, BoŜe Narodzenie zamieszkało w sercu naro-
dów, które zgodnie patrzą z podziwem na Betlejem.  
   
5. CzyŜ moŜna nie dostrzec jaskrawego kontrastu między 
radosnym nastrojem boŜonarodzeniowych pieśni a licz-
nymi problemami współczesności? Znamy ich niepokoją-
ce przejawy dzięki relacjom, przynoszącym codziennie 
przez telewizję i gazety ze wszystkich części kuli ziem-
skiej: są to sytuacje niezwykle bolesne, które często po-
wstają nie bez winy człowieka, a nawet jego złej woli, 
podsycanej przez bratobójczą nienawiść i bezsensowną 
przemoc. Niech światło, promieniujące z Betlejem, 
uchroni nas od pokusy zniechęcenia w obliczu tak drama-
tycznych i wstrząsających sytuacji. Niech orędzie BoŜego 
Narodzenia doda otuchy tym, którzy wytrwale poszukują 
rozwiązań dla złoŜonych problemów Bliskiego Wschodu 
zgodnie z umowami międzynarodowymi. Niech dzięki 
BoŜemu Narodzeniu umocni się na całym świecie popar-
cie dla stosownych i pilnie potrzebnych działań, które 
połoŜą kres produkcji zbrojeniowej i handlowi bronią, 
pozwolą strzec ludzkiego Ŝycia, znieść karę śmierci, 
uwolnić dzieci i młodzieŜ od wszelkich form wyzysku, 
powstrzymać zakrwawioną dłoń tych, którzy dopuścili się 
ludobójstwa i zbrodni wojennych, a takŜe poświęcić na-
leŜną uwagę ochronie środowiska – zwłaszcza po ostat-
nich klęskach Ŝywiołowych – aby chronić świat stworzo-
ny i godność człowieka!  
   
6. Radość BoŜego Narodzenia, z jaką witamy przyjście 
Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością w moc 
prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra. Do 
kaŜdego z nas niech dotrze BoŜe orędzie z Betlejem: „Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką (...): dziś w 
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11). Dzisiaj zajaśniało Urbi et 
Orbi, nad Rzymem i nad całym światem oblicze Boga: 
Jezus objawia Go nam jako miłującego Ojca. Wy wszy-
scy, którzy szukacie sensu Ŝycia, którzy z pałającym ser-
cem oczekujecie zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdź-
cie na spotkanie Dziecięciu narodzonemu z Maryi: On 
jest Bogiem, naszym Zbawicielem, jedynym godnym te-
go imienia, jedynym Panem. On narodził się dla nas, 
pójdźmy z pokłonem!  
   

Z Placu św. Piotra ma Watykanie,   
25 grudnia 1998 r 
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Puchar Świata 
Riva del Garda 2008 

 
 
W dniach 14 - 21 października 2008 w Riva Del Garda 
we Włoszech odbył się III Puchar Świata w Taekwon-do. 
W zawodach wzięło udział ponad 1200 zawodników i 
zawodniczek ze 132 klubów i 23 reprezentacji narodo-
wych. W Pucharze Świata wzięło udział 45 państw. Dzię-
ki wsparciu finansowemu MUKS „Stoczek 45” Białystok 
wśród nich wystartował instruktor LUKS „Biebrza” 
Lipsk – Tomasz Leszkowicz, reprezentując barwy klubu 
z Białegostoku.  Wywalczył on brązowy medal spośród 
73 zawodników z kategorii układów formalnych stopni 4-
1 kup ulegając tylko zwycięscy kategorii. Niestety kon-
trowersyjny werdykt pojedynku kat. -71 kg z zawodni-
kiem gospodarzy spowodował, utratę szans na medal w 
konkurencji walk.  
Kolejny Puchar Świata juŜ za dwa lata w Las Vegas. 
Miejmy nadzieje, Ŝe tam uda się wystartować kolejnym 
zawodnikom z Lipska, juŜ w barwach LUKS „Biebrza”. 
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W dniu 6 grudnia 2008 w Zespole Szkół Integracyjnych    
nr 1 w Białymstoku został rozegrany XII Gwiazdkowy Turniej Ta-
ekwon-do. W zawodach wystartowało 51 zawodników z trzech klu-
bów województwa podlaskiego: MUKS 
„Stoczek 45” Białystok, LUKS „Biebrza” 
Lipsk n. Biebrzą, sekcja Taekwon-do Haj-
nówka.  

Młodzi taekwondocy rywalizowali 
w dwóch konkurencjach: układach formal-
nych i technikach specjalnych. Zawody 
stały na dobrym poziomie. 
 Zawodnicy naszego klubu spisali się 
rewelacyjnie. W klasyfikacji generalnej klu-
bów LUKS „Biebrza” Lipsk zajął I miejsce    
z dorobkiem 7 złotych, 6 srebrnych i 4 brą-
zowych medali. Złote medale zdobyli: Klau-
dia Karwowska, Igor Jabłoński, Filip Andrej-
czyk, Jakub Woroniecki (układy formalne), 

Rafał Pycz (techniki specjalne) oraz Julita 
Surowiecka (dwa złota! Układy formalne      
i techniki specjalne). Srebro wywalczyli: 
Natalia Odyniec, Martyna Pietrzeniec 
(układy formalne), Amelia Protasiewicz         
i Maciej Protasiewicz (oboje po dwa 
srebrne medale!). Na „pudle” stanęli rów-
nieŜ brązowi medaliści: Artur Sztukowski 
(układy formalne), Mateusz Pawłusewicz 
(techniki specjalne) i Mateusz Hawrylik 
(brąz w kat. układów formalnych i technik 
specjalnych). Ponadto, do naszych zawod-

ników trafiły tytuły zawodnika 
i zawodniczki turnieju, który-
mi zostali wybrani Maciej 
Protasiewicz oraz Julita Su-
rowiecka. Wszystkim zawod-
nikom serdecznie gratuluje-
my i dziękujemy za sportową 
rywalizację. 
 Warto równieŜ nad-
mienić, Ŝe podczas zawodów 
mieli swój debiut sędziowski 
nasi zawodnicy, którzy obec-
nie uczą się juŜ w szkole 
średniej – Przemysław 
Krysztopik i Paweł Leszko-
wicz. 
 Dziś moŜemy sobie 
Ŝyczyć, aby postępy naszych 
zawodników rosły nieustan-
nie w takim tempie, w jakim 
rosną teraz. I wierzę, Ŝe tak 
będzie… 

Więcej informacji o sekcji       
i taekwon-do na stronie 

www.ko-dang.lua.pl 

XII 
Gwiazdkowy 

Turniej 


