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Cena 1500 zł Nr 37 Czwartek 19.03.1992 r

ŁAPY - POŚWIĘTNE - TUROŚŃ K.

Po przeniesieniu mnie do Zakładów zatrudniony zostałem w 
sekcji materiałowej, dziale finansowo-księgowym. Kiedy 
•/chodziłem do działu kadr w celu załatwieniu formalności 

"<zanych z przeniesieniem mnie do Zakładów, akurat koryta
rzem szedł ich dyrektor, inż. Zygmunt Majewski. Chciałem mu 
powiedzieć - Dzień dobry, Panie Dyrektorze - ale gdy mnie 
ujrzał, odwrócił ze wściekłości głowę w lewą stronę, aby mój 
wzrok nie skrzyżował się z jego wzrokiem

MO - Matematyka 
uwikłana w historię ^
(a może odwrotnie) " [f

Zadanie 883. "Robotnik 
wyrabiał dawniej w siedmiogo- 
dzinnym dniu pracy 700 par obu
wia. Pracując po stachanowsku 
zaczął wyrabiać 3 pary w 40 sek. 
O ile zwiększyła się produkcja 
dzienna?" Chyba zostanę stacha
nowcem
konstatuje MO na str. 6

czyli koleje życia 
Eugeniusza Białego
str. 3

Niech wybaczy mi M O, 
skradłem mu nie byle co:

*< Ach, tejafcjćki... >
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czyli Jan Tarasiuk 
Fraszki 

i to, i owo 
patrz str. 12

"Przyroda potrzebuje 
Twojej pomocy"

pisze Dracula na str. 9
Człowiek jest nieodłączną 

częścią środowiska naturalne
go. Niektórzy z nas wyraźnie o 
tym zapominają. Uważają się za 
panów wszechrzeczy /  nie 
zwracają uwagi na takie 
"marności" jak zwierzęta, 
rośliny, piękny krajobraz. Nie 
dostrzegają tego dzięki 
potędze własnych pieniędzy.

wandalizm czy sztuka?

pyta Mariusz Kucharek na str. 4

Kilka takich napisów można już zaliczyć do pewnego 
kanonu osiągnięć myśli i kultury współczesnej, jak  
choćby zacytowany w jednej z książek Miłosza spór 
filozoficzny na płocie uniwersytetu w Berkeley, gdzie 
ktoś namalował sprayem: "Bóg umarł" i podpisał: 
"Nietzsche". Pod tym ktoś inny dopisał: "Nietzsche 
umarł. Bóg".



Komunikaty , informacje
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach

zarejestrował w styczniu i lutym 1992 r.: 
119 urodzeń, 12 małżeństw, 50 zgonów. 

Podajemy listę urodzeń w lutym:
Łukasz Popławski, Monika Danowska, Urszula 

Kłoszewska, Paweł Szczytko, Michał Pęza, Mateusz 
Putkowski, Daniel Kamiński, Sylwia Czajkowska, 
Ewelina Janucik, Justyna Czerwińska, Sylwia Pisz
czatowska, Sylwia Okuniewska, Urszula Bogusz, 
Grzegorz Kułakowski, Ewa Łuniewska, Patrycja 
Mocarska, Marta Łempicka, Barbara Brzozowska, 
Wojciech Piszczatowski, Mateusz Sidz, Michał 
Kiełkucki, Dariusz Statuta, Mateusz Choiński, Mar
cin Malinowski, Kornel Maksymilian Brzozowski, 
Wioleta Mystkowska, Magdalena Kępka, Sylwester 
Markowski, Katarzyna Zalewska, Michał Łupiński, 
Agata Perkowska, Beniamin Grodzki, Damian 
Szymborski, Michał Bujnowski, Przemysław Pasiuk, 
Sylwia Filonik, Tomasz Bukłaho, Karol 
Pietryńczuk, Jakub Łapiński, Adrian Kiełkucki, Ka
mil Perkowski, Mariusz Jóźwiak, Aleksandra 
Bagińska, Małgorzata Ostrzygało, Mariusz Ziemni- 
cki, Piotr Skalimowski, Błażej Pasko, Błażej Boro
wski, Aneta Garbowska, Tomasz Łapiński, Wioleta 
Jażwińska, Agnieszka Dworakowska i Anna Dwo
rakowska, Mariusz Michalski, Adam Płoński, 
Przemysław Jędruczek.

Nowonarodzonym dzieciom życzymy dużo zdro
wia i radosnego dzieciństwa.

W styczniu 1992 r. zawarły związek małżeński 
następujące pary:

Andrzej Korytko z Agatą Zajkowską,
Dariusz Tracikowski z Dorotą Kruszewską, 
Dariusz Wojciech Truskolaski z Bożeną Per

kowską,
Dariusz Jaźwiński z Katarzyną Kakowską,
Witold Łapiński z Ewą Dec,
Krzysztof Roszkowski z Wiolettą Uszyńską, 
Leszek Józef Kozłowski z Małgorzatą Łapińską. 
W lutym 1992 r.:
Wiesław Kamiński z Ewą Skrobańską,
Zdzisław Rząsa z Urszulą Olszewską,
Krzysztof Zawistowski z Katarzyną Szekalską, 
Jarosław Góralczyk z Jolantą Maciejewską. 
Nowożeńcom składamy najlepsze życzenia: 

pomyślności i szczęścia na nowej drodze życia.
W lutym zmarły następujące osoby:
Janina Łapińska, Stanisława Karasiewicz, Hen

ryk Mierzwiński. Antoni Zawojski, Janina Zaręba, 
Czesława Pcłszyk, Marian Mikołaj Łapiński, Anna 
Siemion, Stanisław Łapiński, Tadeusz Półkośnik, 
Helena Paszkiewicz, Jadwiga Kołak, Bronisław 
Depczyński, Józefa Kondrat, Józef Sylpaczuk, Ste
fania Włostowska, Józefa Samsonowicz, Leokadia 
Jabłońska, Józefa Ptaszyńska, Władysław Rodo
wicz, Bolesława Tyborowska, Mieczysław Henryk 
Pietraszko, Bronisława Januszyk, Jadwiga Macule- 
wicz, Edward Czaczkowski, Witold Kowalczuk.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy 
współczucia.

Elżbieta Bruszewska 
Grażyna Łapińska

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
zaprasza:

Księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się 
między innymi o następujące pozycje:

ENCYKLOPEDIA GUINNESSA.
Encyklopedia stanowi zwarte kompendium wie

dzy o święcie, od początku jego istnienia po dzień 
dzisiejszy. Na blisko 800 stronach druku •/ 1500 ko
lorowymi ilustracjami, w 12 działach tematycznych 
czytelnik wkracza w świat wiedzy otwartej, mającej 
go zachęcić do sięgnięcia po inne źródła, rozszerze
nia swego światopoglądu. Odejście od klasycznego 
systemu alfabetycznych haseł pozwala na zupełnie 
inne, oparte na kompleksie zagadnień tematycz
nych, przedstawienie wiedzy.

Nowe wydanie ENCYKLOPEDII POPULAR
NEJ PWN.

Jest to pierwsze wydanie, przygotowane po znie
sieniu cenzury, uwolnione od wielorakich 
ograniczeń narzuconych dotychczasowym edycjom 
przez obowiązujący do 1989 roku system polityczny 
nadzoru i kontroli.

Wprowadzono wicie nowych haseł, znaczną 
część materiału opracowano na nowo, wzbogacono 
też encyklopedię w portrety, fotogramy, ilustracje, 
mapy t tablice.

HERBY MIAST POLSKICH.
Niniejsza książka zawiera pracę Z. Leszczyca 

"ł lertiy szlachty polskiej" i jest wznowieniem pier
wszej i jedynej edycji z. 1908 roku. Zawiera ona 
barwne reprodukcje ‘HO herbów szlachty polskiej, 
natomiast w tekście obok opisów poszczególnych 
herbów podane są nazwiska rodzin, które ich uży
wają.

Obecne wydanie posiada indeks nazwisk oraz 
specjalnie opracowany "spis rodzin szlacheckich z 
przysługującymi im herbami". Oba te dodatki 
ułatwiają korzystanie z herbarza. Wykaz blisko 
20.01X1 nazwisk jest największym, jaki kiedykolwiek 
opublikowano w języku polskim.

PREZYDENCI POLSKI.
Czytelniku, jeśli chcesz poznać najnowszą 

historię swego kraju i ludzi, którzy ją tworzyli, prze- 
czytaj "Prezydentów Polski". Do I .echa Wałęsy było 
ich jedenastu. Poznasz sylwetkę Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego, który wprawdzie fun
kcji prezydenta nic chciał przyjąć, ale pełnił najwy
ższą władzę w kraju.

Poznasz prezydentów przedwojennych - od Ga
briela Narutowicza do Ignacego Mościckiego. Po
znasz nieznanych Ci, często nawet ze słyszenia, pre
zydentów z linii emigracyjnej od Władysława Racz- 
kiewicza do Ryszarda Kaczorowskiego, którzy 
pełniąc swą misję na Uchodż.slwic przechowati ideę 
i insygnia władzy prezydenckiej, aż do odzyskania 
przez Polskę suwerenności w 1990 r.

Poznasz wreszcie po raz pierwszy prawdziwy ży
ciorys Bolesława Bieruta - prezydenta PRL i Woj
ciecha Jaruzelskiego, oraz ich role w kształtowaniu 
rzeczywistości krajowej.

Książka przynosi wiele rewelacji o głowach na
szego państwa, przywraca im właściwe miejsce w 
dziejach najnowszych, formułuje różne koncepcje 
sprawowania władzy prezydenckiej.

Ponadto przynosi szczegółowe i bezstronne spra
wozdanie z dramatycznej i pełnej niespodzianek 
ostatniej kampanii wyborczej. Pasjonująca i pożyte
czna lektura. Unikatowe zdjęcia.

ROSZKOWSKI W. (A.ALBERT): HISTORIA 
POLSKI 1914-1990.

Prezentowana książka jest nową, skróconą i 
przerobioną wersją pracy, która została wydana 
pod pseudonimem A.AIbcrt, najpierw w podzie
mnych wydawnictwach "Krąg" i "Pokolenie", a 
następnie w londyńskiej "Polonii”, W porównaniu z 
tamtymi wydaniami jest to publikacja w dużej mie
rze nowa. Tekst dotyczący lat 1914-1980 został zna

cznie skrócony, natomiast dodano trzy rozdziały 
opisujące wydarzenia z lat 1980-1990, a także kalen
darium 1991 r. Ponieważ niniejsze opracowanie 
miało być w założeniu w miarę popularnym 
podręcznikiem, usunięto z tekstu większość opinii i 
komentarzy.

Książka zakwalifikowana przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i w dniu 
25 lipca 1991 r. wpisana do rejestru proponowanych 
książek jako pomocniczy podręcznik do nauki hi
storii dla uczniów szkól ponadpodstawowych kl. III 
i IV o profilu humanistycznym oraz jako książka 
pomocnicza dla nauczycieli i uczniów pozostałych 
szkół.

Z  DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWO: prze
wodnik po sanktuariach maryjnych: koronowane 
wizerunki Matki Bożej 1717-1990.

W książce tej znajdują się w układzie chronolo
gicznym uwzględniającym kolejność koronacji, 
wszystkie polskie sanktuaria maryjne, w któiych cu
downe wizerunki zostały wyróżnione uroczystą ko
ronacją na mocy dekretu Kapituły Watykańskiej 
lub dekretu Ojca Świętego w latach 1717-1990.

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA T. 1-5 (od A 
do G).

Encyklopedia prezentuje problematykę doktry
nalną i działalność Kościoła Kalolickiego oraz in
nych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, jak i 
religii pozachrześcijańskich. Encyklopedia Kaf<-' 
cka pragnie dać czytelnikowi przegląd kultury 
gijnej oraz ukazuje sylwetki jej twórców zgodnie z 
aktualnym stanem badań.

KRONIKA XX WIEKU.
Kronika przedstawia fakty od stycznia 1900 roku 

do 30 czerwca 1991 r.
Urząd Miastu 1 Gminy w Łapach informuje:
Właściciele środków transportowych z terenu MiG 

Łapy mogą wpłacać podatek od środków transporto
wych (drogowy) w kasie UMiG pokój 203, II piętro 
oraz w Filii Banku Gdańskiego, w Banku 
Spółdzielczym i Ekspozyturze PKO. 7, usług urzędów 
pocztowych zrezygnowano z uwagi na wysoką prowizję.

Skarbnik MiG Jnnina Maleszko

Projekt budżetu Miasta i Gminy Łapy na rok 
1992 jest do wglądu w biurze Urzędu MiG w Łapach, 
pokój 201, ul. Sikorskiego 24. Prosimy o zgłaszanie uwag 
i wnioskówpodw/w adresem.

Burmistrz M i G Roman Czepe

Rada Miasta i Gminy w Łapach informuje, że w 
dniu 26.03.1992 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXIV 
Sesja Rady.

Janina Mirek - Hościłowicz

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapacn 
gromadzi materiały dotyczące regionu, określone 
mianem dokumenów życia społecznego (dżs) wy
twarzane przez organizacje, urzędy, instytucje, 
przedsiębiorstwa, szkoły, organa władzy i admini
stracji terenowej działające w naszym mieście.

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w groma
dzeniu dżs-ów, o systematyczne przekazywanie do 
naszych zbiorów w/w materiałów.

Wiele cennych maleriałów powstałych w minio
nych lalach przestało już istnieć, wiele jest 
niedostępnych, dlatego też należy jak najszybciej 
■zapobiec dalszemu ich rozpraszaniu i niszczeniu. 
Materiały te systematycznie gromadzone i starannie 
przechowywane, staną się w przyszłości cennym 
źródłem historycznym, dokumentującym lokalne 
życie kulturalne, społeczne i gospodarcze, służącym 
do badań i prac różnego rodzaju.

Nie wątpimy, że nasz apel spotka się z pełnym 
zrozumieniem. Z góty dziękujemy za pozytywne po
traktowanie naszej prośby. Nasz adres: Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Łapach, ul. Nowy Ry
nek 15, teł. 23 - 88.

Jadwiga Majerowska

2 -  GAZETA ŁAPSKA



Na święta Bożego Narodzenia kupiłem numer 
"Gazety Łapskiej Dzień Dobry"; po przejrzeniu 
stwierdziłem, że jest ona bardzo skromna, ale nie 
dziwię się zespołowi redakcyjnemu, gdyż jest on 
jeszcze młody i dopiero stawia pierwsze kroki. 
Mam jednak nadzieję, że ta gazeta z biegiem czasu 
się rozkręci, pod warunkiem jednak, że na jej ła
mach będą pisać intelektualiści łapscy i w ten spo
sób dopomogą w rozwoju ambitnemu zespołowi 
redakcyjnemu.

Aby tę gazetę wzbogacić ciekawą tematyką 
postanowiłem napisać artykuł w formie życiorysu. 
Nie jest to mój debiut w ogóle, gdyż moje artykuły 
ukazywały się w poważnych pismach, znanych w 
całej Polsce, jak: “Tygodnik Powszechny", "Woj
skowy Przegląd Historyczny", "Tygodnik Katolicki 
Niedziela", "Kurier Podlaski". Ponieważ jestem 
gorącym kibicem piłkarskim, w "Kurierze Podla
skim" ukazały się dwa moje artykuły pt."List kibica 
do piłkarzy Jagiellonii". Za te artykuły kierownic
two dało mi kartę wstępną na bezpłatne wejście na 
mecze pierwszych ligowych rozgrywek w całym let- 

sezonie piłkarskim.
iadto pragnę jeszcze nadmienić, że kończę 

pisanie książki, której mam zamiar nadać tytuł: 
"Wierni żołnierskiej przysiędze". Książka ta będzie 
miała objętość około 400 stron, a jej tematem 
będzie wojna polsko-bolszewicka w latach 1919- 
1920, kampania wrześniowa, okupacja sowiecka na 
terenie zachodniej białostocczyzny oraz ruch opo
ru także na tym terenie. Książka ta prawdopodob
nie będzie wydana przez Wydawnictwo Bellona 
MON, gdzie prowadziłem wstępne rozmowy.

Ponieważ jest to mój debiut na łamach wspo
mnianej gazety uważam, że powinienem 
przedstawić się Czytelnikom.

Urodziłem się 2 lutego 1912 r. we wsi Miodusy 
Stok, powiatu Wysokie Mazowieckie, obecnie wo
jewództwo łomżyńskie. Urodziłem i wychowałem 
się na ziemi o chlubnych tradycjach 
niepodległościowych; mieszkańcy tego regionu po
siadają wysokie wartości moralne; charaktery- 
,tyczną ich cechą jest, że są twardzi i nieustępliwi w 

.lywaniu trudności. W czasie kampanii 
wrześniowej 11939 r. służyłem w Pierwszej Dywizji 
Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego. Dywi
zja ta była odznaczona krzyżem Virtuti Militari. W 
czasie tej wojny chyba tylko cudem ocaliłem swe 
życie, kiedy nasza kompania w lasach Jagodno k. 
Stoczka Łukowskiego wpadła w zasadzkę niemiec
kich karabinów maszynowych. Ogień niemiecki był 
niezwykle silny, a huk wystrzałów potęgowało echo 
leśne, deprymował on żołnierzy. W tej zasadzce 
poległo około 30 żołnierzy.

Po wojnie zwiedzałem pola walk, na których 
toczyła krwawe boje 1 DP Legionów i zawsze 
całowałem ziemię zroszoną krwią bohaterskiego 
żołnierza, który w obronie swej Ojczyzny oddał 
największy swój skarb - życie.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej 
niezwłocznie przystąpiłem do Związku Walki 
Zbrojnej (ZWZ), a potem do Armii Krajowej. Jej 
dowództwo powierzyło mi obowiązki instruktora. 
Należało do nich szkolenie żołnierzy AK, którzy

nie służyli w Wojsku Polskim. Przede wszystkim 
szkoliłem ich w umiejętnym posługiwaniu się bro
nią (nauka strzelania z różnej postawy, odpowied
nie władanie bronią w walce na bagnety). Szczegól
nie intensywne szkolenie odbywało się w czasie 
akcji "Burza".

Po zakończeniu okupacji niemieckiej ziemię 
polską zalały wojska sowieckie. Zaczęły się are
sztowania przez NKWD i funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa. Wielu moich kolegów zostało 
aresztowanych i wywiezionych w głąb Rosji sowiec
kiej. W związku z powstałą sytuacją zmuszony 
byłem nieustannie czuwać i nie nocować w swoim 
domu. W kwietniu rozeszła się wiadomość po całej 
Polsce, że sowieckie NKWD aresztowało 
podstępnie 16-tu przedstawicieli rządu Polski pod
ziemnej na czele z generałem L. Okólickim.

Pewnej czerwcowej nocy rodzina moja usłyszała 
głośne kołatanie do drzwi. Ojciec wstał z łóżka, 
zbliżając się do drzwi. Za nimi usłyszał rozmowę w 
języku rosyjskim. Z niepokojem otworzył drzwi. 
Przed progiem stali enkawudziści i ubowcy.

- Zdieś prebywajet Ewgenii Bieły?
- Niet, jego zdieś niet.
- A kuda on?
- W Biełomstoku prebywajet - odpowiedział oj

ciec.
Ojciec mój doskonale znał język rosyjski, ponie

waż służył w armii carskiej. Nie wierzyli, zaczęli 
przeprowadzać dokładną rewizję. Szukali na stry
chu, w stodole i w stajniach - przyświecając latarką 
elektryczną. Nigdzie nie mogli mnie znaleźć. Tej 
nocy aresztowali mego brata Bronisława i kilku 
chłopców z tejże wsi. Na klepisku znaleźli karabin 
maszynowy. Brat mój poddany był ciężkiemu i nie
ludzkiemu śledztwu. Ze względu na młody wiek 
skazany został na pięć lat więzienia o zaostrzonym 
rygorze. Karę odbywał w więzieniu w Rawiczu. Z 
powodu amnestii po trzech i pół latach wrócił do 
domu.

Miałem szczęście, że mnie nie było w domu, 
gdyby mnie zastali, nie wiem, czy bym żył. Nie 
wiem, czy byłbym wytrzymał ciężkie śledztwo, tak 
jak nie wytrzymał komendant Okręgu Wileńskiego 
AK Aleksander Krzyżanowski pseudonim "Wilk", 
ojciec byłej wicemarszałek sejmu - Olgi Krzyżano
wskiej. W tym czasie wielu wybitnych dowódców 
AK nie wytrzymało ciężkiego śledztwa.

Oskarżony wszak byłem, jako główny komen
dant miejscowego AK. Zawsze mówiłem, że 
uratowała mnie niewidzialna ręka mojej ukochanej 
babci. W czasie wojny nieraz zaglądała mi śmierć w 
oczy i chyba tylko ona broniła mnie od niechybnej 
śmierci.

We wrześniu władze ludowe ogłosiły amnestię, 
pod warunkiem jednak, że żołnierze AK ujawnią 
się. W październiku razem z dowódcą plutonu i 
batalionu udaliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku i tam się ujawniliśmy. Nie 
wierzyłem jednak władzom ludowym, bowiem były 
wypadki, iż po ujwnieniu - wybitnych dowódców 
AK ponownie aresztowano.

Po ujawnieniu natychmiast wyjechałem z tych 
stron i udałem się do Srebrnej Góry, niedaleko

Ząbkowic Śląskich. W tym to uroczym miasteczku 
górskim zaszyłem się, aby przetrwać dziejową 
burzę. Zatrudniony zostałem w fabryce 
włókienniczej. W 1946 r. 26 grudnia zawarłem 
związek małżeński z panną Marianną Antończuk, 
zamieszkałą w Łapach-Osse. Po ślubie ponownie 
wyjechałem do Srebrnej Góry i w tym uroczym 
miasteczku spędzałem miesiące poślubne. Często 
spacerowaliśmy z żoną po górach, których zbocza 
porośnięte były wysokimi, pięknymi świerkami. 
Mieszkanie miałem trzypokojowe; znakomicie w 
tym miasteczku się czułem. Matka mojej żony nie
ustannie pisała do nas listy, abyśmy przyjechali do 
niej, gdyż mieszka sama i musi ciężko pracować 
przy uprawie 0,5 ha ogrodu. W sierpniu podjąłem 
ostateczną decyzję i z powrotem powróciłem do 
byłego miejsca zamieszkania mojej żony. W 
Łapach zatrudniłem się w biurze Odcinka Drogo
wego na stanowisku adiunkta. W 1954 r. 
rozpocząłem studia w Studium Dla Pracujących w 
Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warsza
wie, zwanej powszechnie SGPiS; obecnie uczelnia 
przyjęła przedwojenną nazwę Szkoła Główna 
Handlowa. Jest ona największą uczelnią ekono
miczną w Polsce. Wykładali w niej wybitni profeso
rowie, można śmiało powiedzieć, że byli to kory
feusze nauk ekonomicznych: prof. dr Oskar Lange, 
prof. dr Edward Lipiński i wielu innych. Profesor 
Edward Lipiński w czasie 1-go Zjazdu
"Solidarności" w Gdańsku wygłosił piękne prze
mówienie. Uczelnia wymagała, aby jej absolwenci 
byli dobrze przygotowani do zawodu ekonomisty. 
Toteż mocno musiałem się przykładać, aby zdać 
egzaminy i być promowany na drugi rok studiów.

W tym czasie złożyłem podanie do Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach o 
przeniesienie mnie do tych Zakładów. Prośbę swą 
motywowałem tym, że studiuję na SGPiS i 
pragnąłem równolegle ze studiami doskonalić swą 
wiedzę - praktyką. Ponadto uzasadniałem, że 
Zakłady są na własnym rozrachunku gospodar
czym, sporządzają miesięczne, półroczne oraz ro
czne bilanse z jednoczesnym rachunkiem strat i zy
sków. Także tym, że w przyszłości będę pisał 
pracę magisterską, a więc będę miał możliwość 
czerpać materiały potrzebne mi do opracowania 
tej pracy; pracę zaś chciałem napisać analityczną. 
Zdawało mi się, że moja oferta będzie chętnie 
przyjęta, bowiem w przyszłości Zakłady będą 
miały dobrego ekonomistę, nie ponosząc przy tym 
żadnych nakładów na moje kształcenie, czyli mó
wiąc językiem ekonomicznym, byłaby to dla nich 
inwestycja efektywna. Tymczasem trafiłem na mur 
nie do przebicia. Dyrektor Zakładów inż. Zyg
munt Majewski nie wyraził zgody na przeniesienie 
mnie do Zakładów, uzasadniając tym, że nie mają 
one "dostatecznego funduszu płac". Było to wie
rutne kłamstwo. Przeszkody stawiali mi nie żyjący 
już pracownicy tych Zakładów. Niech im ziemia 
będzie lekka. Co prawda żyje jeszcze były dyrektor 
Zakładów inż. Z. Majewski, a także jeszcze jeden z 
jego współpracowników, ale nazwiska jego nie
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Miasta są powoli zamalowywane od dołu kolorowymi zygzakami, 
napisami i rysunkami. Przyziemia domów, ściany sklepów i urzędów, 
płoty i mury - wszystko to pokrywa coraz gęściej plątanina linii, 
liter, znaków, figur wykonanych zwykle farbą w sprayu.

Dla tego pisania i rysowania na murach utarła 
się nazwa "graffiti'1, choć używa się także czasami 
mniej wyszukanej, rodzimej formy "mazanie",

Graffiti są prawie tak stare jak ludzkość. Można 
znaleźć ich ślady na ścianach grot mieszkalnych 
LascauK w Montignac, odkryć na murach Pompei. 
Bardzo znane są malunki z okupowanej Warszawy: 
popularne "kotwice", "Pawiak pomścimy" czy 
słynny napis z fasady Muzeum Narodowego: "Lu
du Warszawy. Jam tu. Jan Kiliński".

Kilka takich napisów można już zaliczyć do pew
nego kanonu osiągnięć myśli i kultury 
współczesnej, jak choćby zacytowany w jednej z 
książek Miłosza spór filozoficzny na płocie uni
wersytetu w Berkeley, gdzie ktoś namalował spray
em: "Bóg umarł" i podpisał: "Nietzsche". Pod tym 
ktoś inny dopisał: "Nietzsche umarł. Bóg”.

Do kultury europejskiej wprowadził graffiti 
ponad trzydzieści lat temu Jean Dubuffet, malarz i 
rzeźbiarz francuski - dostrzegł on walory estetycz
ne bazgrołów na murach i płotach oraz wydał pier
wszy album z ich reprodukcjami. Kilka miesięcy te
mu ukazał się także pierwszy polski album z repro
dukcjami rodzimego graffiti, a jedno z warsza
wskich muzeów zaprezentowało wystawę "Sztuka 
ulicznego szablonu".

Prawdziwa eksplozja malowania murów w Pol
sce była jednym ze zjawisk ubocznych głównego 
nurtu przemian, jakie zapoczątkowane zostały 
kilkanaście lat temu. Do niedawna graffiti 
określane było mianem zwyczajnego wandalizmu, 
a ich twórców uważano za chuliganów. Być może 
wiązało się to z faktem, iż miały one charakter 
głównie polityczny, a w swej treści skierowane były 
przeciw istniejącemu porządkowi społecznemu. 
Nieżyjący już Eryk Lipiński skonstatował, iż w la
tach osiemdziesiątych ściany zaroiły się napisami 
zwalczającymi ustrój. Ustrój został zwalczony, ale 
zwyczaj pisania pozostał.

Mury dalej pokrywane są napisami, o bardzo 
różnej zresztą treści i nic nie wskazuje na to, by 
miały one zniknąć z pejzażu polskich miast. Zatem 
nie pozostaje nam nic innego, jak pogodzić się z 
istnieniem graffiti i zastanowić się, czym ono jest 
dziś? Sztuką, czy nic nie znaczącą zabawą? Przeja

wem frustracji, czy wyrazem wolności? Kim są jego 
twórcy?

Mury prowokują. Są dostępne i wygodne. Przy 
tym znacznie bardziej "populistyczne" niż sale wy
staw czy galerii. Poprzez swą jednostajność i 
bezbarwność prowokują do agresji, bo też i graffiti 
jest "sztuką" agresywną. Przejawia się w niej wyzy
wająca wręcz brutalność, ale też obsceniczność i 
bezkompromisowość. Nie ma przed nimi ucieczki. 
Odbiorca jest tutaj bez szans. Graffiti zmusza do 
kontaktu. Krzyczy wręcz: "czytaj mnie", "patrz na 
mnie". W tym sensie jest "sztuką" dialogiczną. 
Rzecz przy tym ciekawa: ów dialog, jak i całe 
zresztą graffiti, jest anonimowy.

Graffiti można rozpatrywać w kategoriach arty
stycznych, socjologicznych, psychologicznych, A. 
Osęka określa to zjawisko mianem "ulicznej spo
wiedzi". Jako takie jest uzewnętrznieniem emocji, 
postaw i poglądów różnych kategorii młodzieży - 
wyraża jej problemy, nastroje. Można wręcz 
powiedzieć, że jest jej swego rodzaju wizytówką. 
Część młodego pokolenia zapewne inaczej 
wypowiedzieć się nie umie, nie może, lub - co pra
wdopodobne - nie chce. Graffiti wyrażają bunt 
przeciw stabilizacji, przeciw systemowi wartości 
starszych, którzy już się w życiu urządzili. 
Jednocześnie bunt ten podszyty jest 
beznadziejnością i smutkiem. Autorzy napisów nic 
w swoim świecie nie mogą zmienić, na nic nie mają 
wpływu, nikomu nie mogą opowiedzieć o sobie, a 
więc z rozpaczy atakują wszystkich, czy chcą 
oglądać ich "dzieła", czy nie.

Smutne i nieciekawe są także graffiti w naszym 
mieście. Zazwyczaj cienki dowcip pisany czy rysun
kowy ginie w bełkocie brzydkich wyrazów i plątani
nie linii, choć czasem można w nich jeszcze 
odszukać cień jakiejś oryginalnej myśli.

Od niedawna graffiti doczekało się niespodzie
wanych sąsiadów: strzępy plakatów wyborczych 
możemy do dziś "podziwiać" na płotach i murach. 
Z tych dwóch form ulicznego dialogu zdecydowa
nie wybieram graffiti. Można się z nich dowiedzieć 
więcej o dzisiejszym życiu i świecie. Są prawdzi
wsze i dają więcej do myślenia.

Mariusz Kucharek

OFIAROWAĆ SERCE
A ty? Również często spotykasz ludzi potrze

bujących pomocy, a może tylko takich, którzy cze
kają na twoje zainteresowanie się ich osobą.

Może nie zawsze masz sposób na rozwiązanie 
ich problemów, lub to coś, czego potrzebują. Naj
ważniejsze jest to, abyś zawsze umiał dojrzeć w 
tłumie człowieka czekającego na ludzką życzliwość 
i przynajmniej spróbował zrobić coś dla niego.

Czasem może się zdarzyć, że to ty będziesz 
potrzebował pomocy, będziesz w trudnej sytuacji. 
Wtedy na pewno zrozumiesz, jak przykro jest 
człowiekowi, który czeka na czyjeś spojrzenie, 
słowo, odrobinę uwagi. Pamiętaj, że radość polega 
na ofiarowywaniu a nie na otrzymywaniu.

Elżbieta Dąbrowska

WONDERFUL FRIDAY...

Siedząc przy biurku długo patrzyłam w 
słońce...

Ono było tak bardzo daleko... 
Wiesz, nie warto uciekać od siebie... 
Wiesz, trzeba zawsze czuć w sobie 

ciepło...
To sztuka odnaleźć siebie w sobie... 
nie rozmydlaj się i nie rozczulaj nad 

sobą.
Wiesz, że jesteś człowiekiem, który 

szuka drogi do pełni... 
wyciągając ręce do Tego, który jest ten 

sam na wieki.
Nie możesz skończyć się, bo przecież 

dopiero się zacząłeś...
Widzę już tylko niebieską czerwień... 

Jaśnista kula zniknęła... wzejdzie jutro... 
A Ty czym zakwitniesz?

"DEAD CAN DANCE"

Kimże jestem?
Czy w ogóle jestem?

Czego chcę dla siebie?
To nie tak, to po prostu szumią drzewa... 
Czyż nie lepiej wstąpić do swej samotni? 

Tam nikt nie złamie przykazań... 
Tam napiszę do Ciebie długi wywód... 

Czy wiesz, że ja jestem?!?
Jestem cieniem Twoich słów... 

Proszę, daj mi na powrót szacunek... 
Zostań i zrozum, że życie to nic... to 

puste słowa...
Wejdź tam... Sam mówiłeś, że to AŻ 

PRAWDA...
Proszę, zapomnij, że śmierć tańczy...

[Ag]
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chcę podawać do publicznej wiadomości. Zresztą, 
jak on będzie czytał mój artykuł, na pewno się 
domyśli, że to jego mam na myśli. Dyletanci ci sta
wiali przede mną mocną zaporę obawiając się, że 
mogę po ukończeniu studiów zająć któremuś miej
sce, czyli mówiąc po prostu wysadzić ich z siodła. 
Ten bój ze mną trwał pięć lat - w końcu przegrali 
ze mną wojnę. Była to walka Dawida z Goliatem, 
w której zwycięstwo odniósł Dawid.

Trzeba tu z całym naciskiem podkreślić, że 
główną przyczyną był system totalitamo-komuni- 
styczny oparty na wzorach radzieckich. Z  chwilą 
założenia 6-letniego planu gospodarczego gospo
darka polska oparta była wyłącznie na wzorach ra
dzieckich. Ekonomii ani rachunku ekonomicznego 
w skali mikroekonomicznej nie stosowano, ponie
waż gospodarka nakazowo-rozdzielcza nie stwa
rzała ani bodźców, ani warunków do efektywnego 
gospodarowania. Nakaz opracowywany był przez 
centralnego planistę, którego miejsce urzędowania 
było w Komisji Centralnego Planowania Gospo
darczego. PKPG w najdrobniejszych szczegółach 
-Vacowywała nakazowy plan gospodarczy i nakaz

. przekazywano wszystkim podmiotom gospo
darczym, tj. do różnych przedsiębiorstw - 
oczywiście poprzez resorty; równolegle do tych na
kazów wspomniana Komisja przydzielała środki na 
wykonanie tego planu. Taka gospodarka nazywała 
się nakazowo-rozdzielczą. Nie była ona oparta na 
prawie wartości, z którego to prawa powstawała 
gospodarka wolnorynkowa. Na stanowiskach kie
rowniczych znajdowali się dyletanci, ponieważ sy
stem ten nie zmuszał kierownika zakładu do obsa
dzenia kierowniczych stanowisk ludźmi o wysokich 
kwalifikacjach. System ten zarówno w Polsce, w 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a szczegól
nie w byłym Związku radzieckim doprowadził do 
tego stanu, że kraje te po równi pochyłej spadały w 
przepaść. W systemie tym nie opłacała się praca 
solidna, wydajna, bo powszechnie się mówiło: czy 
się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy. W tym 
systemie przestał się liczyć etos pracy, a wytworzył 
się typ człowieka, któremu krępowano wszelką 

jatywę, przedsiębiorczość, jednym słowem 
wytworzył się człowiek typu homo sovieticus.

Po przeniesieniu mnie do Zakładów zatrudnio
ny zostałem w sekcji materiałowej, dziale finanso
wo-księgowym. Kiedy wchodziłem do działu kadr 
w celu załatwieniu formalności związanych z prze
niesieniem mnie do Zakładów, akurat korytarzem 
szedł ich dyrektor, inż. Zygmunt Majewski. 
Chciałem mu powiedzieć - Dzień dobry, Panie Dy
rektorze - ale gdy mnie ujrzał, odwrócił ze 
wściekłości głowę w lewą stronę, aby mój wzrok 
nie skrzyżował się z jego wzrokiem.

Praca moja w wyżej wymienionej sekcji polegała 
na tym, że musiałem w miesiącu przemnożyć na 
arytmometrze tysiące kwitów RW, po czym 
posegregować je według zleceń, zrobić zestawienie 
i przekazać do sekcji kosztów własnych. Praca ta 
była niezwykle żmudna, a mógł ją z powodzeniem 
wykonywać pracownik po podstawowej szkole po
wszechnej. A tu w tym czasie musiałem uczęszczać 
na seminaria magisterskie do Warszawy. W czasie

mojej nieobecności w szufladzie rósł stos kwitów, 
które potem musiałem wyliczać po godzinach pra
cy. Temat mojej pracy magisterskiej brzmiał: "Fi
nansowanie środków obrotowych i wpływ ich na 
zahamowanie kosztów własnych w Zakładach Na
prawczych Taboru Kolejowego w Łapach". Praca 
moja była wybitnie analityczna i oparta na doku
mentacji zakładowej. Jej temat był bardzo cieka
wy, bo wiadomo, że w strukturze kosztów własnych 
bardzo wielką rolę odgrywają środki obrotowe, 
gdyż kiedy one rosną to Zakładom obniża się zysk, 
muszą one bowiem zaciągać kredyt w banku na po
krycie zapasów nieprawidłowych, co obniża rachu
nek zysków, a tym samym Zakładom zmniejsza się 
odpis na fundusz zakładowy, z którego pewien 
procent odpisuje się na nagrody dla pracowników.

Zrobiłem tu wykład z ekonomii, przepraszam 
więc bardzo Czytelników, że moje wywody mogą 
ich nudzić, ale istota tego zagadnienia wymaga je
go wyświetlenia.

Na jesieni w 1960 r. - za namową kolegów - 
wstąpiłem do PZPR. Kiedy po skończonym zebra
niu partyjnym wracałem do domu, w drodze 
odczuwałem wyrzuty sumienia, bo zdradziłem mo
je najświętsze ideały. Kiedy powiedziałem żonie o 
wstąpieniu do partii, przyjęła moje oświadczenie z 
rezerwą, a nawet - niechętnie. Następnego dnia po 
przybyciu do pracy zdawało mi się, że u swych ko
legów widziałem w kącikach ust drwiący uśmiech. 
Czułem się bardzo żle, ale na razie nie było dla 
mnie powrotu od powziętej nieprzemyślanej decy
zji. Błąd ten do dziś nie daje mi spokoju i nieraz 
słyszę ciche przycinki:"On był w partii".

Jak wobec zaistniałej sutuacji miałem 
postępować? W statucie partii wyraźnie zaznaczo
no, że członek partii winien walczyć ze złem. 
Postanowiłem wykorzystać ten paragraf. Po 13-tu 
miesiącach pracy w sekcji materiałowej na 
interwencję pierwszego sekretarza Komitetu 
Zakładowego PZPR tow. Antoniego Paska 
zostałem przeniesiony do samodzielnej komórki 
finansowej. Do mojego zakresu pracy należało 
prowadzić finanse środków obrotowych, inwestycje 
przedsiębiorstw oraz finanse kapitalnych remon
tów. Praca ta była bardzo ciekawa, ponieważ 
miałem styczność z NBP. Do moich obowiązków 
należało sporządzanie kwartalnych wniosków o 
przydzielenie kredytów na prawidłowe zapasy 
materiałowe.

W okresie mojej pracy w tych Zakładach 
stwierdziłem, że nie układają się tu prawidłowo 
stosunki międzyludzkie; spostrzegłem wiele uje
mnych zjawisk, jak np.: nieprawidłowe i nieuczciwe 
awansowanie niektórych pracowników, pomijanie 
innych w awansach. Toteż na zebraniach partyj
nych ostro krytykowałem i potępiałem takie zjawi
ska, a w związku z tą krytyką kierownictwo 
Zakładów patrzyło na mnie nieprzychylnym 
okiem. Zawsze w mym życiu pragnąłem iść ucz
ciwą drogą i ze wstrętem patrzyłem na tych ludzi, 
którzy dla własnych korzyści przyjmowali postawę 
konformistyczną.

Krytyka moja osiągnęła apogeum na wiosnę 
1964 r. W tym to czasie po sporządzeniu rocznego

bilansu i jego weryfikacji kierownictwo Zakładów, 
a właściwie rada zakładowa i robotnicza 
przystąpiły do podziału nagród dla pracowników. 
Wspólnie z kierownictwem Zakładów przyjęli 
podział nagród według następujących kryteriów: 
dla robotników i pracowników umysłowych niższe
go szczebla postanowiono przyznać nagrody 
według grup kolejowych, natomiast dla dyrekto
rów, pracowników wydziałów i działów oraz dla 
przewodniczących rady zakładowej i robotniczej - 
według miesięcznego uposażenia. Takie same kry
teria zastosowano dla sekretarza Komitetu 
Zakładowego PZPR. Różnica w wynagrodzeniu 
między grupą kolejową a miesięcznym wynagro
dzeniem wynosiła 700 - 1.000 zł., była to pokaźna 
różnica na owe czasy. Jeśliby zastosowano jedna
kowy wskaźnik procentowy to różnica stanowiłaby 
około 400 zł. Gdy dowiedziałem się o takim po
dziale nagród, niezwłocznie, na piśmie wysłałem 
ostry protest, zaś na konferencji samorządu robot
niczego bardzo krytycznie odniosłem się do takie
go podziału nagród. W przemówieniu ostrymi 
słowami napiętnowałem dyrektora Zakładów i je
go zastępców, przewodniczących: rady zakładowej 
i robotniczej oraz sekretarza Komitetu 
Zakładowego PZPR. Ludzie ci kierowali się 
wyłącznie własnym egoistycznym interesem, a tym, 
którzy w głównej mierze przyczynili się do 
osiągnięcia zysku daje się, co z nosa spadnie. 
Przytoczyłem jednocześnie następujący przykład 
historyczny: kiedy Aleksander Wielki, król Mace
donii, wyruszył z wojskiem przeciw Persom i gdy 
jego wojsko znalazło się na pustyni pozbawionej 
wody, żołnierze odczuli jej pragnienie - odczuł ta
kże król. Wówczas jeden z żołnierzy przyniósł kró
lowi hełm napełniony wodą, wtedy król wziął do 
ręki hełm i wylał z niego wodę, mówiąc 
jednocześnie: dla mnie za dużo, a dla wojska za 
mało. Ten przykład świadczy o szlachetnej posta
wie króla, a wy co towarzysze na to? Wszyscy 
biorący udział w konferencji samorządu robotni
czego jakby nabrali wody w usta i żaden nie śmiał 
mnie poprzeć, zajmując postawę konformistyczną, 
choć w duchu przyznawali mi rację. Równocześnie 
pragnę nadmienić, że samorząd pracowniczy był 
obsadzony przez ludzi zupełnie uległych dyrekto
rowi, inż. Z. Majewskiemu.

Widzimy więc, do czego doprowadził system 
komunistyczny, oparty wyłącznie na kłamstwie. Sy
stem ten zniewalał człowieka. Dlatego opisuję ob
szernie te negatywne zjawiska, aby młodzi Polacy 
w swej młodzieńczej wyobraźni ujrzeli ten straszny 
i koszmarny system.

W końcu widząc, że że spostrzeżone przeze m- 
nie ujemne zjawiska nie ulegają poprawie, 
napisałem w tej sprawie list do redakcji "Trybuny 
Ludu". Alarmowałem w nim o stosunkach 
społecznych panujących w ZNTK i nie tylko w 
ZNTK, ale i w Łapach pisząc, że temu wszystkie
mu jest winien pierwszy sekretarz Komitetu Po
wiatowego w Łapach J. Protasiewicz. W związku z 
tym rozgorzała przeciwko mnie nagonka. Rzuciła

ciąg dalszy na str. 11

GAZETA ŁAPSKA -  5



Poprawka do historii AK
Wreszcie trafiłem z tematem w społeczne, 

miejscowe odczucia. Reakcją na mój artykuł 
były dość liczne telefony, które mam 
nadzieję, rzetelnie naprawią błędy cytnu.i 
nych przeze mnie autorów. Otóż z wielkim 
zażenowaniem przyznaję, że pomyliłem nu 
zwisko pana Adama Filonika, któryby! pr/c 
cięż pierwszym dyrektorem gimnazjum » 
którym mam zaszczyt nauczać. Dzięki n.i 
szym licealistom, a wnukom pan.i 
Władysława Kamińskiego wiem tera/.. /i 
używał on pseudonimu "Głaz". O nim n 
właśnie będzie opowieść.

Urodził się 28 grudnia 1909 roku we um 
Kamieńskie-Ocioski. W 1930 roku ukończ) I 
gimnazjum humanistyczne w Łomży. Służbę 
wojskową odbywał w Grodnie, gdzie szkolę 
podoficerską "zaliczył" z pierwszą lokatą 
Zmobilizowany do 77 pułku piechoty w lu
dzie wojaczkę regularno-wojskową zakończ) ! 
już 17 września 1939 r. Znalazł się jednak w 
oddziale 200 ochotników przygotowanych do 
walk partyzanckich. Pan Władysław zdąż) I 
jeszcze bronić Grodna. Później oddział 
osłaniał grupki WP wycofujące się w kierun
ku granicy litewskiej. Władysław Kamiński 
również zaliczył kilka dni obozu litewskiego 
internowania w Olicie (?). Jednak ju/ 
26.X.1939 r. powrócił do rodzinnej wsi. I)»,i 
dni później został zaprzysiężony pro 
Władysława Stępnia - pełnomocnika lv 
mendanta Samodzielnego Batalionu Kreso 
wego Strzelców Śmierci. Władysław 
Kamiński otrzymał polecenie tworzenia stru
ktur konspiracyjnych na terenie gmin: 
Poświętne i Sokoły. Gromadzono też i kon-
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Wacław Manoś - żołnierz AK, poległ pod 
Waniewem.

serwowano broń, mundury itd. Zadaniem 
pierwszorzędnym była walka z propagandą so
wiecką oraz likwidacja funkcjonariuszy "policyj
nych’1 okupanta. Akcję taką przeprowadzono w 
czerwcu 19-tfl r. wc wsi Brzozowo, gdzie partyzanci 
zastrzelili dwóch milicjantów. W sieipniu 1940 ro
ku odbity z rąk NKWD został ksiądz Perkowski. 
Akcję przeprowadzono w okolicy Gąsówki-Ole- 
ksin. W tym samym miesiącu członkowie organiza

cji zagrożeni dekonspiracją opuścili swoje do
my rodzinne. Dlatego też Wł.Kamiński nie 
podzielił losu żony, 10-miesięczncj córki i 
dwóch swoich braci, których w czeiwcu 1941 
wywieziono na Syberię. Już w czasie okupacji 
niemieckiej był dowódcą plutonu ZWZ (AK 
od listopada 1941) w stopniu sierżanta. W 
sieipniu 1942 roku uczestniczył w akcji na po
sterunek żandarmerii w Dąbrówce Kościelnej. 
Dowódcą akcji był szef Kedywu Tadeusz Wes- 
ifal "Karaś”. W lipcu 1943 roku Władysław 
Kamiński znowu był w akcji, tym razem na Ar- 
bcilsamt w Łapach. Zniszczone zostały akta 
kancelaryjne, maszyny do pisania, rozbrojono 
te/ 2 żandarmów. Już po wyparciu Niemców 
przez. Armię Czerwoną, Władysław Kamiński 
w październiku 1944 został dowódcą 7 kompa
nii pp AK. Awansowany też został do stopnia 
podporucznika. W swym wojskowym życiory- 

t  sie zapisał spotkania z Komendantem Obw 
du Wys.-Maz. Wiktorem Leszko ps. "Witola , 
Komendantem Dywersji (od 1944 r.) Kazimie
rzem Kamińskim ps. "Huzar”... Te nazwiska 
pojawiają się w innych źródłach. Natomiast 
nie potrafię rozszyfrować zawartej w notatce 
/.bitki Rżenko (Perkowski).

I tyle z biografii ppor. c.w. Władysława 
Kamińskiego ps. "Głaz". Nic już więcej nie ma 
do dodania do trudnej historii AK. Odszedł 
na wieczną wartę żołnierz AK czterokrotnie 
odznaczony emigracyjnym Medalem Wojska. 
Są jednak wśród nas świadkowie tamtych dni.

Proszę o pomoc, sprostowania, 
uzupełnienia, dokumenty.

Marian Olechnowicz

Matematyka uwikłana w historię 
(a może odwrotnie)

Trudność matematyki zawsze mnie 
przerażała, ale nie sądziłem, że może również 
porazić niczym piorun.

A oto dlaczego.
Zadanie numer 14 str. 5 z sowieckiego 

podręcznika do szkół powszechnych z 1940 roku, 
wydanie w języku polskim:

"Przeczytać następujące dane: Państwo 
Radzieckie wydało w przeciągu 4 lat drugiej 
pięciolatki na budowę mieszkań dla robotników 3 
056 800 000 rb., na domy wypoczynkowe, sanatoria 
i uzdrowiska 1 317 500 000 rb., na zaopatrzenie 
dzieci ubezpieczonych 1 845 800 000 rb."

Są dane, nie ma szukanych, rozwiązanie 
dało samo życie. I gdy czytam te cyfry soc-radości 
okupanta, przypominam sobie "Inny świat" G.Her- 
linga-Grudzińskiego.

W poleceniu nr 26 należy wpisać cyframi 
następujące dane:

"Od 1924 r. do 1936 r. Państwo Radzieckie 
wyłożyło olbrzymie sumy w gospodarstwo narodo
we: sto osiemdziesiąt miliardów trzysta milionów 
rubli". Raczej w błoto.

I zadanko następne:
"W carskiej Rosji wytopiono w 1913 roku

4 min 216 tys. ton surówki, a w 1936 roku w ZSRR 
w trzech tylko fabrykach wytopiono 4 min 236 tys. 
ton. Napisać te liczby cyframi". Bardzo ładnie.

Z tym zadaniem (32) będzie trudniej:
"W ogródkach dziecięcych w ZSRR było 

pod koniec drugiej pięciolatki 4 271 000 dzieci. W 
tym samym czasie w ogródkach dziecięcych USA 
było tylko 639 000 dzieci, w ogródkach Francji - 
232 000 dzieci mniej aniżeli w USA, w Japonii o 
264 000 dzieci mniej aniżeli we Francji. O ile 
więcej dzieci było w ogródkach dzJccięcych ZSRR 
aniżeli we wszystkich ogródkach dziecięcych USA, 
Francji i Japonii razem?". A pod koniec tejże dru
giej pięciolatki miliony dzieci wegetowały na po
graniczu głodu w rewolucyjnych domach dziecka.

Zaś w zadaniu 87 “fundusz płacy zarobko
wej w ZSRR powinien był według planu wynosić 
przy końcu drugiej pięciolatki 50 700 000 000 rb. W 
rzeczywistości jednak podniósł się do 80 (KIO 000 
000 rb. Z jaką nadwyżką wykonano plan?" Pełne 
ironii jest to "w rzeczywistości jednak". Biedny na
ród pisanego na wodzie dobrobytu.

Zadanie 249. "Grupa turystów przebyła w 
ciągu czterech dni 1866 km; pierwszego dnia prze
byli oni szóstą część całej drogi, drugiego dnia 
piątą część pozostałej do przebycia drogi, a trze
ciego dnia o 199 km więcej niż drugiego dnia. .laką 
odległość przebyli turyści czwartego dnia?" Jakie

odległości przebyli polscy "turyści" zanim ponieśli 
śmierć wśród bieli Sybiru?

Zadanie 499: "Konstytucja Stalinowska 
została zatwierdzona 5 grudnia 1936 r., a wybory 
do Rady Najwyższej ZSRR odbyły się 12 grik 
1937 r. Ile czasu upłynęło między tymi dwoma zda
rzeniami". Pestka.

Zadanie 883. "Robotnik wyrabiał dawniej 
w siedmiogodzinnym dniu pracy 700 par obuwia. 
Pracując po stachattowsku zaczął wyrabiać 3 pary 
w 40 sek. O ile zwiększyła się produkcja dzienna?" 
Chyba zostanę stachanowcem.

Zadanie 913. "Według planu trzeba było 
w 1939 roku załadować 22 995 000 wagonów. Plan 
ten przewyższono 7 grudnia o 66 489 wagonów. O 
ile przewyższono normę dzienną?" A ja patrząc na 
datę rozumiem powód zawyżonych wskaźników.

W rozdziale pt. "Przykłady i zadania do 
obliczenia w pamięci" zadanie nr 13 brzmi 
następująco:

"W dwudziestolecie Czerwonej Armii 
nagrodził rząd dowódców i czerwonoarmistów: or
derem Lenina 25 osób, orderem "Czerwonego 
Sztandaru" - 369 osób, orderem "Czerwonej 
Gwiazdy" - 298 osób i orderem "Znak Uczczenia" - 
365 osób. Chciałbym mieć "Znak Uczczenia”. Jest 
dobry na każdą okazję. Aha! Zapomniałem: Ilu 
dowódców i czerwonoarmistów otrzymało odzna-
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czenia? No i zadanie ostatnie, żeby dłużej nie 
zanudzać: "Za szturmową pracy otr/.rymała bryga
da robotników 2500 rb. premii; 12 robotników 
otrzymało po 125 rb., reszta po 200 rb. Ilu robotni
ków otrzymało premię?" Tych zresztą podejrze
wam o przynależność do KPb.

Książka została wydana w 1940 r. we Lwo
wie. Całość została napisana poprawną pol
szczyzną, lecz przesyt indoktrynacji komunistycznej

jest wręcz obrzydliwy. Tylko ktoś na okładce 
napisał "ułan Kilijan Tadeusz". I to jest właśnie 
może nieśyjadomą odpowiedzią na nachalną 
rusyfikację. Różne widywałem łączenia przedmio
tów nauczania. Jednak niemożliwością wydawać by 
się mogło, że matematyka może wyręczyć pracę 
historyka. Odkryłem też, że nic tylko historia jest 
największą prostytutką wśród nauk, ponieważ od
daje się temu, kto rządzi. W 1940 r., a może nie

tylko, matematyka też została wystawiona pod 
latarnię. Szkoda, że to prawda.

Marian Olechnowicz 
P.S. Monice Godlewskiej dziękuję za do

starczenie tej uroczej książeczki.
Zaś za prawidłowe rozwiązanie wszystkich 

zadań przygotowałem do wylosowania 3 książki. 
Rozwiązania należy przesyłać na adres redakcji.

LICEUM ODZIEZO WE OD ŚW* KRZYZA......................
3 marca AD 1992 roku miała miejsce 

uroczystość przekazania domu katechetycznego 
parafii Św. Krzyż.a młodzież.y Liceum Odzieżowe
go w Łapach. Dwa oblicza tego faktu prezentują 
dziewczęta z Liceum Odzieżowego oraz chłopcy z 
Zespołu Szkół Mechanicznych. Dotychczas oby
dwie szkoły funkcjonowały w jednym budynku 
przy ul. Sikorskiego

Dziewczęta: "Sprawa nie "rozchodzi" się o nas, 
ale o was. Jak wy przeżyjecie bez nas! Bez dziew
czyn, bez bab! Nie będzie na czym oka zawiesić. 
Dla kogo założycie piramidy i czyste skarpetki? 
Dla kogo umyjecie zęby i wyczyścicie paznokcie? 
Nie będzie nas. Zostaniecie sami. Mniejsza o nas, 
ale to wam będzie ciężko, życie stanie się mono
tonne, będziecie snuć się jak cienie. Zginiecie bez 
.nas, bez mieszanki zapachów różnych perfum i 
V-zodorantów, bez krótkich spódnic i długich nóg. 
J  zgrozo! Dlaczego milczycie, podnieście 
zaciśniętą pięść do góry, stańcie do walki. Odkurz
cie zbroje, bądźcie rycerzami, co walczą o honor 
białogłowy. Przecież nie będziecie mieć dla kogo 
żyć. My byłyśmy w tej szkole jedyną niepowta
rzalną ozdobą. Nawet te błyszczące puchary i bo
azerie nie mogły z nami konkurować. Zabraknie 
wam cichego chichotu, czułych spojrzeń, 
nieśmiałego wzroku. Nasze odejście jest dla was 
zagładą...

"Eśta"
Panowie z ZSM: "(Nie) Kochane dziewczyny! 

Wcale nam nie jest żal, że odchodzicie. To wy nic

będziecie miały do kogo kierować swych uczuć. 
My będziemy szczęśliwi, że uwolnicie nas od tych 
koszmarów, nieprzespanych nocy.

Zawsze, gdy wchodziliśmy do szkoły 
spotykaliśmy Was i od razu traciliśmy ochotę do 
nauki, urywaliśmy się z lekcji. Teraz nareszcie 
będziemy mogli przyłożyć się do nauki. Jak 
myślicie, skąd te jedynki i nieusprawiedliwione go
dziny?! Nie przyłożymy nawet ręki do tego, byście 
zostały. Pomożemy nawet w Waszej przeprowadz
ce. A wy nareszcie nie pominiecie się z 
powołaniem. Będziecie mogły kroczyć w dalsze ży
cie jako zakonnice. Tak więc myliłyście się co do 
tego, że my chcemy byście zostały. Po prostu chce
cie z nami zostać. Jednak nie róbcie nam tego i 
odejdźcie w spokoju".

Tak przekomarzały się na łamach szkolnego 
czasopisma dwie płcie uczniowskie. Dużo tu 
ciepła wzajemnego.

Gdy dzwony na wieży kościoła św. Krzyża 
wydzwaniały na Anioł Pański rozpoczął się akt 
przekazywania budynku. Z  młodzieżowo- 
dziewczęcym wdziękiem przygotowaną uroczystość 
zaszczycili: wicekurator Jan Zambrzycki, dyrektor 
Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty i 
Wychowania Stanisław Wilczewski, burmistrz Łap 
Roman Czepe, dyr. ZSMech. Marian Perkowski, 
wicedyrektor Danuta Bojczuk, z-ca kierownika 
Warsztatów ZSMech. Zdzisław Penza. Była na 
wstępie wstęga i nożyce, zaś w malej salce gimna
stycznej ks. proboszcz Józef Wyzner wręczył sym

boliczne klucze nowemu gospodarzowi, - pani dy
rektor Alicji Łapińskiej. A cała uroczystość była 
odpompowana od zwyczajowej napuszoności. Hu
moru było co niemiara. I tak na wstępie odczytane 
zostały listy od kawalerów z ZSMech. Szczególną 
dedykację otrzymały od swych adoratorów 
dziewczęta z kl.Ic. Następnie zaprezentowane 
zostały propozycje szkolnych, dziewczęcych mun
durków. Bliskość kościoła zaciążyła nad kroja- 
mi.Prezentacja poezji dziecięcej też krążyła wokół 
tematyki profilu szkoły. Był więc Brzechwa, igła, 
nitka...

Edyta Borys propagowała wzorową postawę 
krawcowej-robotnicy i koleżankom oraz gościom 
zaprezentowała prototypowy egzemplarz kufajki. 
Może ten produkt znajdzie wreszcie masowego 
nabywcą. Dziewczęta z "odzieżówki" zasypały też 
gości serią pytań dotyczących szczegółów nowej 
szkoły.Tu najlepszym okazał się ksiądz proboszcz, 
czemu dziwić się nie należy. Na koniec goście 
sypnęli polskim groszem a dziewczęta mają 
skromny fundusz na szkolne dekoracje.

No i po uroczystości, zaczęła się normalna pra
ca. Dorośli, czyli gospodarze i goście zostali nieco 
dłużej, ale takie już są prawa dorosłych. I tak to 
historia zapisała nowy fakt w dziejach Łap - 
narodziła się nowa szkoła, chciaż jakby pępowiną 
zrośnięta z Matką swą - Kościołem i Ojcem - 
Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach. 
Wyszło wzniosie, lecz prawdziwie.

MO

W "SOLIDARNOŚCINA MARGINESIE ŻYCIA

Pewnemu dziennikarzowi udało się zrobić wy
wiad z człowieczym losem, inaczej zwanym: prze
znaczeniem. - Moje uderzenia są bardzo silne - 
•''(owiło przeznaczenie - prawa pięść budzi taką 
. .urną grozę, jak i lewa. W każdej sytuacji potrafię 
zadać straszliwy cios. Wszyscy to wiedzą i się z tym 
liczą.

Wszyscy też, wcześniej czy później, ulegają mi, 
poddają się. Wierność, a nawet miłość w krótkim 
czasie "posyłam na deski". Zwyciężałam je już tyle 
razy! W głosie przeznaczenia pojawiły się nuty du
my i pewności siebie. A więc nie ma mocnych? - 
pytał dziennikarz. Z  pewnym zakłopotaniem prze
znaczenie wyznało: Tylko z jedną rzeczą mam pro
blemy i trudności. Kiedy z nią walczę i nam ją już 
przed sobą na kolanach, kiedy wydaje mi się , że 
mi się podda, że ją wreszcie zwyciężyłem, wtedy 
ona wstaje i dalej walczy ze mną. Nie mogę sobie z 
nią poradzić. Cóż to takiego? - spytał dziennikarz. 
To jest nadzieja! - odpowiedziało przeznaczenie.

Z "Myśli starych i nowych" 
Jerzego Machnacza SDB 

wybrał Marian Olechnowicz

Już po raz drugi w niewielkim odcinku czasu 
NSZZ "S” Pracowników Oświaty i Wychowania 
wykorzystał swe fundusze na działalność kultu
ralną. W lutym br. zorganizowana została choinka 
noworoczna, uatrakcyjniona występami 
dziecięcego zespołu tenecznego łapskiego M- 
GOK, filmem video, minidyskoteką oraz 
umęczonym workami z prezentami św. Mikołajem. 
Bawiło się prawie 200 dzieci.

Całość przygotowały panie: Ewa Ołtarzewska i 
Danuta Klimaszewska. Natomiast 7 marca, czyli w 
przeddzień coraz mniej łubianego Dnia Kobiet, 
panie nauczycielki oraz personel administracyjny 
łapskich szkół i przedszkoli były zabawiane przez 
sympatyczny kabaret DKD ze Słupska. Kameralna 
salka łapskiego domu kultury, dzięki dobremu 
oświetleniu i wyśmienitej grze całego kabaretowe
go zespołu, pozwoliła na 90 minut oderwać się od 
dość szarej codzienności i trudów pracy w oświacie. 
Bardzo dobra frekwencja oraz uśmiech i pozytyw
ne komentarze świadczą o potrzebie uczestnictwa 
w tego typu imprezach. Niestety, finansowane one 
są ze składek członkowskich i dlatego przeznaczo
ne tylko związkowcom. Fundusze związkowe wyko
rzystywane są przede wszystkim na akcję zapomo

gową, np. leczenie, obiady i bilety PKP 
półsierotom itd.

Powszechne jest odczucie konieczności 
zwiększenia liczby imprez kulturalnych, ot choćby 
takich jak ta z 7 marca. A może by tak dwa nauczy
cielskie związki połączyły proporcjonalnie swe 
wysiłki? Mielibyśmy wówczas w Łapach gościnne 
występy dobrych aktorów, piosenkarzy itd. Byłoby 
więcej, lepiej i taniej, solidarniej, bo tak przecież w 
nauczycielstwie być powinno.

Od grudnia 1991 r, przewodniczącym KZ NSZZ 
"S" Pracowników Oświaty i Wychowania w Łapach 
jest pan Andrzej Osmólski z Zespołu Szkół Me
chanicznych. Do związku w Łapach i gminie należy 
ponad 200 osób. To dużo. Przynależność doń jest 
dobrowolna, wybór również, a w obecnych dość 
ciężkich czasach rzecz ta najważniejsza. Kto stoi na 
uboczu, nie należy do żadnego związku zawodowe
go, ten po prostu nie dba o siebie.

W Otwartych Mistrzostwach Województwa 
Białostockiego w Warcabach Stupolowych w katego
rii pań zwyciężyła Agnieszka Łupińska z Gąsówki- 
Osse.

Byłej uczennicy - gratuluję.
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III. Infrastruktura techniczna gminy Turośń 
Kościelna.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa o 
znaczeniu międzynarodowym Warszawa-Lenin- 
grad, oraz linia kolejowa Białystok-Lublin. Ruch 
osobowy odbywa się na stacjach: Bojaty, Baciuty, 
Ttypucie, Niewodnica. Najbliższe stacje 
przeładunkowe znajdują się w Lewickich - 2 km, 
Łapach - 3 km, Białymstoku - 5 km od granicy 
gminy.

Sieć drogową tworzą dwie szosy krajowe: 
Białystok-Wysokie Mazowieckie i Łapy-Tołcze 
oraz drogi wojewódzkie o wskaźniku gęstości: 52 
km/100 km2. Komunikacja samochodowa 
obsługuje 20 przystanków. Drogi posiadają 
nawieizchnię bitumiczną, z niewielkimi odcinkami 
o nawierzchni ulepszonej.

Do najbliższych miast można dotrzeć z centrum 
gminy w ciągu 15 minut, do Warszawy w ciągu 3 
godzin, do wschodniej granicy państwa w ciągu 1,5 
godziny jazdy.

Gmina jest zasilana w energię elektryczną z linii 
SN 15 kV, główne ciągi, oraz szereg odgałęzień do 
poszczególnych wsi. Wszystkie wsie są zelektryfiko
wane.

Na terenie gminy budowana jest stacja trans
formatorowa "Narew", która będzie podłączona do 
krajowego systemu zasilania. Wychodzić stąd będą 
linie WN 400 kV w kierunku Białegostoku, Legio
nowa, Suwałk, Lublina, oraz linie WN 110 kV w 
kierunku Łap. Dotychczasowy przebieg linii SN 
jest następujący:

- Łapy - Turośń Kościelna - Bielsk Podlaski,
- Białystok - Turośń Dolna,
- Białystok - Barszczewo - Wysokie Mazowiec

kie,
- Białystok - Rostołty (w budowie),
- Białystok - Łapy (110 kV).
Na terenie gminy znajduje się 8 studni

CZ. II
głębinowych o średniej wydajności 60 m3/h, wy
wierconych w latach 1989 - 1990 i wcześniej. 
Następujące wsie posiadają już własne wodociągi:

Turośń Kościelna, Tołcze, Ttypucie, Iwanówka, 
Niecki, Pomygacze. Obecnie realizowane są wodo
ciągi łączące następujące wsie:

- Baciuty - Barszczówka - Dobrowoda,
- Turośń Dolna - Bojary - Stoczki - Piecki - Bo

rowskie,
- Czaczki - Chodory - Dołki.
W 1992 roku będzie zwodociągowanych 85 % 

wsi i gospodarstw. Niektóre wsie korzystać będą z 
dwóch wodociągów. Wyposażenie w wodę bieżącą 
wiąże się z problemem odprowadzania ścieków. 
Dotychczas gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej, 
ale na jej terenie znajduje się kolektor ściekowy, 
wybudowany dla południowego zespołu 
przemysłowego Białegostoku, którego realizacja 
została wstrzymana. Istnieje możliwość 
podłączenia gminnej sieci kanalizacyjnej do tego 
kolektora, a następnie do oczyszczalni ścieków bu
dowanej dla aglomeracji białostockiej w 
miejscowości Pasty. Inną alternatywę stanowi bu
dowa własnej oczyszczalni pomiędzy Turośnią 
Dolną i Kościelną.

Gminna sieć telefoniczna podłączona jest do 
dwóch centrali: w Łapach i Białymstoku. Liczba 
łączy wynosi około 300, co daje 60 abonentów na 
1.000 mieszkańców. Budowana jest lokalna centra
la w Turośni Dolnej. W Turośni Kościelnej i Try- 
puciach znajdują się urzędy pocztowo - telekomu
nikacyjne. Gmina posiada bezpośrednie 
połączenia z 20-toma miejscowościami w wojewó
dztwie, a w kraju z Warszawą, Bydgoszczą, 
Gdańskiem, Lublinem, Łodzią, Olsztynem, Pozna
niem, Łomżą, Suwałkami, Ełkiem, Zambrowem.

IV. Degradacja środowiska gminy.
Z powodu bliskiego położenia dużego miasta 

Białegostoku teren gminy coraz bardziej urbani/u

W  S l f f i R i E

je się. Proces ten będzie powstrzymywany w za
chodniej części gminy, gdzie znajduje się NPK, na
tomiast coraz bardziej zaznacza się na pozostałym 
obszarze gminy, który znajduje się w strefie 
ochronnej parku krajobrazowego. Przejawia się to 
m.in. w zmianie powierzchni ziemi, wyrębie olszyn 
i zmianie stosunków wodnych, na skutek wykopa
nia stawów w Topilcu. Widoczne zmiany w krajo
brazie naturalnym spowoduje przeprowadzenie li
nii wysokiego napięcia. Tradycyjny obraz kulturo
wy ulega degradacji wskutek odejścia od dotych
czasowych form budownictwa mieszkaniowego i 
gospodarczego w postaci ferm hodowlanych.

Wody płynące przez teren gminy są poważnie 
zanieczyszczone. Źródła tych zanieczyszczeń znaj
dują się głównie poza gminą. Rzeka Narew prowa
dzi wody III klasy czystości w okolicach Boro
wskich, poniżej Łap wody nie odpowiadające żad
nym normom czystości. Rzeka Turośnianka posia
da II klasę czystości i III klasę czystości w miejscu 
zrzutów ścieków w Turośni Dolnej i Koście! 
Rzeka Czaplinianka prowadzi wody III k>.. ^ 
wpływając już na teren gminy. Rzeki te zanieczysz
czane są poprzez odprowadzanie nieczystości ro
wami melioracyjnymi z gospodarstw i pól nawożo
nych sztucznie.

Na terenie gminy brak jest większych źródeł 
zanieczyszczeń powietrza. Lokalnymi źródłami są 
kotłownie węglowe i domowe paleniska emitujące 
około 4(1 ton pyłów na 1 km w ciągu roku. Wraz z 
wiatrami zachodnimi przedostają się na ten teren 
zanieczyszczenia gazowe i opadowe z cukrowni i 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w 
Łapach, oraz z Bacutilu w Bokinach. Północno - 
wschodnie fragmenty gminy narażone są na zanie
czyszczenia z kominów cegielni w 
Markowszczyźnie, Koplanach i elektrociepłowni w 
Białymstoku. Problemem są również zanieczysz
czenia zapachowe w ferm hodowli drobiu, trzody 
i hlewnej, lisów a także z miejscowych gospo
darstw.

Natężenie hałasu na terenie gminy wystęj 
wzdłuż dwóch dróg krajowych o wzmożonym ru
chu samochodowym, ale nie przekracza wartości 
ll) dB/A/ w godzinach 6 - 22. Natomiast wzdłuż 
linii kolejowej Łapy - Białystok poziom dźwięku 
przekracza 65 dB/A/. Nad obszarem gminy prze
biega korytarz powietrzny dla samolotów startują- 
u h  z lotniska Aeroklubu Białostockiego w kie- 

i unku Łap i centrum kraju. Podczas przelatywania 
.imolotów i helikopterów nisko nad powierzchnią 
erenu gminy, krótkotrwałe natężenie hałasu do- 

, budzi do 90 dB/A/.
Przez teren gminy prowadzą linie SN 15 kV oraz 

ima WN 110 kV, które są źródłami promieniowa
ni. i niejonizującego. Zagrożenie promieniowaniem 
"/rośnie po oddaniu do użytku stacji transforma- 
b nowej "Narew”, zlokalizdwanej w centrum gminy. 
Rozchodzić się stąd będzie kilkanaście linii, w tym 
cztery o napięciu 400 kV. W pasie szerokości 150 
m dla linii 400 kV i 90 m dla linii 110 kV promie-NPK pod Baciutami.
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niowanie jest szkodliwe dla człowieka i zwierząt. 
Natomiast przebywanie w bezpośrednim sąsie
dztwie źródła pól elektromagnetycznych jest zabro
nione ze względu na niebezpieczeństwo napromie
niowania.

V. Ochrona środowiska gminy.
Zachodnia część gminy znalazła się w 1985 r. w 

granicach utworzonego Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego, a pozostała część w granicach je
go otuliny. Narew tworzy tu sieć koryt, płynąc sze
roką doliną, która w przyszłości będzie strefą rezer
watową parku. Jest to miejsce lęgu i żerowania 
około 180 gatunków ptaków, licznie przebywających 
tu w okresie wiosenno - jesiennych przelotów. Znaj
dują się tu stanowiska kilku gatunków kaczek, cza
pli, żurawia, blotniaków, batalionów, bąka, kurki 
wodnej, remiza i innych.

Północno - wschodnie tereny gminy wchodzą w 
skład leśnej otuliny Białegostoku. Znajduje się tu 
pomnikowy głaz narzutowy o obwodzie 11 m oraz 
jałowiec o wysokości 10 m, stanowisko dzięcioła 
czarnego, zabytkowy park przy kościele, sanktu
arium św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej. Za
bytkowe parki znajdują się również w 
Markowszczyźnie, Turośni Kościelnej,

ińszczyźnie, Topilcu, ale są dosyć zaniedbane.
, broną należy objąć pomnikowe jałowce w Boja

rach, Dobrowodzie, Turośni Kościelnej, wiązy w 
Dobrowodzie, Tołczach, Trypuciach, Baciutach, 
głazy w Dobrowodzie, Bojarach.

Główne skupiska ptaków znajdują się nad Na
rwią, gdzie należałoby powołać w jak najbliższym 
czasie rezerwat przyrody, zapewniający ich sku
teczną ochronę. Obecnie należałoby przestrzegać 
stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania rzad
kich ptaków oraz egzekwować zakaz poruszania się 
łodzi z silnikami spalinowymi.

Brak sieci kanalizacyjnej na terenie gminy powo
duje, że wody płynące tj. Narew posiada wody poza
klasowe, a Turośnianka i Czaplinianka wody w kla

sie 111 i 11. Wodociągowanie wsi może ten ten stan 
jeszcze bardziej pogorszyć, dlatego należy równole
gle przystąpić do budowy systemu kanalizacji gmin
nej, w celu poprawy jakości wody w Turośniancc i 
Czapliniance a przez to i w Narwi.

W planie zagospodarowania gminy przewidziano 
budowę oczyszczalni ścieków pomiędzy Turośnią 
Dolną i Kościelną. Mogłaby ona zapewnić oczysz
czenie ścieków ze wsi leżących w dorzeczu 
Turośnianki, obejmującej 70 % powierzchni gminy. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być 
podłączenie sieci kanalizacyjnej gminy do kolektora 
w Niewodnicy, wybudowanego dla południowego 
zespołu przemysłowego Białegostoku. W 1992 r. 
połączony on będzie z siecią kanalizacyjną budowa
nej oczyszczalni w Fastach, przeznaczonej dla 
kształtującej się aglomeracji białostockiej. 
Podłączenie kanalizacji gminnej do kolektora w

Niewodnicy będzie możliwe przy budowie dodatko
wo przepompowni ścieków na wododziale 
Turośnianki i Czaplinianki.

Na terenie gminy funkcjonuje zorganizowane wy
sypisko śmieci w Turośni Kościelnej. Dla 
większości wsi wyznaczone zostały tymczasowe wy
sypiska śmieci w celu ograniczenia dzikich wysypisk. 
Zlokalizowane one są w wyrobiskach po piaskach i 
żwirach, które potem będzie można zrekultywować. 
W Markowszczyźnie znajduje się wylewisko 
nieczystości płynnych, które nie spełnia wymogów 
ochronnych ze względu na możliwość zanieczysz
czenia wód podziemnych, oraz przebieg drogi 
krajowej w odległości 500 m i położenia trzech go
spodarstw w promieniu 1.000 m od wylewiska. 
Problem ten może być rozwiązany po wybudowaniu 
oczyszczalni ścieków.

Sławomir Halicki
y  ćOTM*
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Człowiek jest nieodłączną częścią środowiska 
naturalnego. Niektórzy z nas wyraźnie o tym zapo

dają. Uważają się za panów wszechrzeczy i nie 
.racają uwagi na takie "marności" jak zwierzęta, 

rośliny, piękny krajobraz. Nie dostrzegają tego 
dzięki potędze własnych pieniędzy.

Dwa podstawowe źródła zagrożeń ekologicz
nych: postępujący rozwój przemysłu oraz. wyścig 
zbrojeń są maską źródeł pobocznych. Zatruwane 
przez ropę naftową i inne odpady morza, rzeki, oce
any, wycinane drzewa powodują brak możliwości 
dalszego rozwoju życia i jego zanik. Obecnie na zie
mi nie ma takiego miejsca, gdzie zwierzęta nic 
czułyby się zagrożone. Wszędzie, dokąd w swej 
ciekawości zawędruje człowiek, tam jego 
śmiercionośna ręka nie szczędzi tych niewinnych 
istot. Niedługo zabierzemy matce naturze wszystkie 
jej "prywatne" miejsca, na których tak wspaniale 
można regenerować swoje siły witalne. Czy warto 
rezygnować z bezcennych dóbr po to, by 
zaoszczędzić miliardy na zabijaniu wszelkich oznak 
życia? Pieniądze zainwestowane na cel swobodnego 
oddychania naszej planety nie wrócą się w postaci 
pierwotnej. Masowo zakładane oczyszczalnie

ścieków, filtry na dymiące kominy mogą natomiast 
uchronić generację ludzką , wraz z całym światem 
organicznym - na którym żyje - od przedwczesnej 
zagłady. Bogate mocarstwa wydają mnóstwo 
pieniędzy na śmiercionośne zbrojenia, zamiast 
przeznaczyć je na pomoc trzeciemu światu, gdzie 
niezliczone ilości ludzi, w tym również dzieci, giną z 
głodu. Kolejnym przykładem ingerencji człowieka 
w sprawy natury jest wzbudzająca kontrowersje 
ustawa dot. aborcji. Człowieczeństwo od wieków 
rodzi się dzięki naturalnemu poczęciu i powinno to 
być całkowicie zaakceptowane przez wszystkich. 
Każdy ma prawo do życia i należy go bronić, szcze
gólnie wtedy, gdy ofiara zdana jest na łaskę i 
niełaskę społeczności, wśród której ma przyjść na 
świat. Dziecko poczęte w łonie matki nie potrafi i 
nie może samo decydować o swoim losie. Czy moż
na z nim zrobić wszystko, co nam się podoba? Kie
dy ginie bezbronny człowiek, wraz z nim zanika 
maleńka cząstka przyrody.

Problemy, które tu poruszyłam, nie są 
rzadkością na naszym łapskim terenie. Przyczyną 
zaśmiecenia miasta jest według mnie to, że tylko 
gdzieniegdzie można znaleźć kosze na odpadki. 
Kiedy idziemy chodnikiem i niesiemy wielkie, nie

potrzebne pudło lub jemy cukierki, jeżeli w pobliżu 
nie dostrzeżemy kosza - po prostu, idąc po naj
mniejszej linii oporu - wyzbywamy się kłopotu, rzu
cając go na chodnik lub ulicę. Niestety, ale do 
zanieczyszczania miejsc publicznych przyczyniają się 
w pewien sposób panujące tu władze lokalne. 
Kiedyś osobiście byłam świadkiem wypowiedzi pa
na burmistrza /nazwisko pomińmy/, który 
stwierdził, że naszego miejsca zamieszkania nie 
stać na zafundowanie sobie pojemników na śmieci, 
gdyż produkcja jednego kosztuje aż 700 tys. 
złotych. Obywateli sprawujących władzę, jak i 
mieszkańców Łap, stać tylko na zaśmiecanie 
środowiska tanim kosztem.

Rzadko kto w Łapach zastanawia się nad naszą 
wspólną przyszłością. Pewnie nawet niektórych 
zupełnie to nie obchodzi. Ludzie, tak nie można 
dalej żyć! Szczególne pole do popisu mamy przed 
sobą my - ludzie młodzi. To do nas należy 
przyszłość. Ziemię, którą otrzymamy, musimy prze
cież w stosownym czasie przekazać następnemu po
koleniu. Przestańmy więc żyć złudzeniami, zadbaj
my o lepsze i piękniejsze jutro! Pomóżmy 
przetrwać matce - naturze i sobie! Czyż życie, dar 
najpiękniejszy, nie jest warte naszych trosk?

Dracula
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D0BR0W0DA • wieś rolniczo-turystyczna

Dobrowoda jest jedną z 30-tu wsi sołeckich na terenie gminy Turośń 
Kościelna. Liczy około 150 mieszkańców, w tym blisko 1/3 stanowią dzieci i 
młodzież w wieku szkolnym. Należy więc do wsi perspektywicznych o dotych
czasowej funkcji rolniczej i rozwijającej się funkcji turystycznej. Walory natu
ralne i kulturowe tej osady zadecydowały o przynależności jej do 
Narwiańskiego Parku Krajobrazowego.

Swymi po
czątkami Dobro
woda sięga
przełomu XIV-XVw., kiedy to stanowiła własność Mikołaja Radziwiłła, na
dana mu przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Pierwsi jej mieszkańcy wywo
dzący się z osadników mazowieckich wybrali sobie to miejsce u źródeł rzeki, 
którą nazwali Dobrowodą. Początkowo trudnili się myśliwstwem, karczowali 
puszczę pod uprawę. Pamiątką z tych czasów jest ślad cmentarzyska 
średniowiecznego w pobli
skim lesie. W ciągu dziejów 
teren ten przechodził z rąk 
polskich w litewskie, ruskie, 
pruskie, by ponownie 
powrócić do Polski w 191S 
roku. Datę tę upamiętnia 
najstarszy dom we wsi. 
pozostałość po istniejącym 
tu folwarku. Znajdował się 
on na wyniesieniu, rozcią
gającym się z zachodu na 
wschód. Komasacja gruntów 
w latach 20-tych, a następnie 
okupacja niemiecka
spowodowały zmiany
układu przestrzennego wsi 
widoczne w dziesiejszej za
budowie. Największe zgru
powanie budynków
występuje w części central
nej wsi, na miejscu rozparcelowanego folwarku. Domy usytuowane są frontem 
do ulicy o przebiegu wschód-zachód, na prostopadłych do niej posesjach, 
gdzie znajdują się pozostałe obiekty zagrody, składającej się jeszcze z oboty, 
stodoły, spichlerza. Usypanie nowej drogi przez rzeczkę w 194243 roku 
zakłóciło stary układ. Wybudowane po II wojnie światowej domy stoją fron
tem do tej drogi, natomiast zagrody usytuowane są pod kątem ostrym, a w 
jednym przypadku zagroda została przedzielona w poprzek nową drogą o 
przebiegu północny-zachód na południowy-wschód.

Podstawowym zajęciem mieszkańców Dobrowody jest rolnictwo. Gospoda
rują oni na niezbyt żyznych terenach leżących w zasięgu doliny Narwi i na 
skłonie Wysoczyzny Białostockiej. Struktura zasiewów i plonów nie odbiega 
od średniej w województwie. Dominującym kierunkiem w hodowli jest bydło 
mleczne. Przeważają gospodarstwa małe i średnie o powierzchni kilku hekta
rów. Część mieszkańców pracuje poza rolnictwem w pobliskich miastach, tj. w 
Łapach i Białymstoku, oddalonych zaledwie o kilkanaście km. W ostatnich 
latach obserwuje się tendencję do odchodzenia od pracy na roli jako 
głównego źródła utrzymania. W niedalekiej przyszłości wieś zostanie zwodo- 
ciągowana a następnie zgazyfikowana. Inwestycje te przyczynią się do podnie-

Zabytkowy dom z 1918 r. w Dobrowodzie.

sienią stopy życiowej mieszkańców i 
będą miały korzystny wpływ na
środowisko przyrodnicze. Należy oczekiwać zapotrzebowania na tereny pod 
nową zabudowę. Najbardziej korzystne warunki występują po północnej stro
nie wsi, na przedłużeniu siedlisk obecnych zagród. Nowe posesje mogą być 
dostępne od drogi okalającej wieś od północy. Dodatkowym walorem tej lo
kalizacji jest bliskość żwirowni, jako miejsca eksploatacji surowców budowla

nych, a także ce
gielni w
Markowszczyź-

nie. Wyrobisko po piasku i żwirze można później zagospodarować na wysypi
sko wiejskie. Powstające budynki powinny stylem architektury nawiązywać do 
miejscowej tradycji i być zharmonizowane z otaczającym je krajobrazem. W 
ten sposób nie zakłóca się istniejącej struktury zabudowy wsi, kształtując jej 
nowe oblicze. Przy zbiegu nowo powstałej ulicy do szosy w kierunku przystan

ku PKP Baciuty można 
/lokalizować punkt sprze
daży podstawowych
artykułów. Jest to do' 
uczęszczane miejsce, mimo 
położenia na skraju wsi, 
leżące po drodze do najbliż
szego środka lokomocji ja
kim jest pociąg. Obiekt 
handlowy o pomysłowej ar
chitekturze, widoczny z dale
ka, może być wizytówką 
miejscowości.

Od strony południowej do 
wsi przylega niewielki kom
pleks lasów mieszkańców 
Dobrowody. W połączeniu z 
urozmaiconą rzeźbą terenu 
stanowi on potencjalny teren 
rekreacyjny. Jego fragment 
wschodni można

przystosować na park leśny. W sąsiedztwie położone są malowniczo usyt/' 
wane miejsca do zagospodarowania na place zabaw dla licznej grupy miesz
kających tu dzieci i przygodnych turystów. Na przepływającym opodal cieku 
znajduje się zbiornik wodny o przeznaczeniu ppoż., który można również 
przystosować do rekreacji. Zachodni fragment lasu o urozmaiconej rzeźbie 
posiada na swoich peryferiach dogodne miejsca do uprawiania zjazdów sane
czkowych a nawet narciarskich w okresie zimowym. W okresie letnim las obfi
tuje w zasoby runa leśnego i jest często odwiedzany przez zwierzęta i oko
liczną ludność. Argumentami za przystosowaniem go do zorganizowanego wy
poczynku i rekreacji jest zapotrzebowanie na takie tereny wśród mieszkańców 
wsi, a szczególnie jej licznego młodego pokolenia oraz zabezpieczenie lasu 
przed zniszczeniem. Grunty wsi wraz z kompleksem leśnym znajdują się na 
obszarze Narwiańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny wskazanej 
właśnie do zagospodarowania turystycznego.

W 1988 roku przez Dobrowodę został poprowadzony pieszy szlak turystycz
ny w kolorze niebieskim noszący nazwę "Włókniarzy". Stanowi on 
przedłużenie, do ośrodka wypoczynkowego w Doktorcach, dawnego szlaku 
biegnącego z Fast do Niewodnicy. Powstał on z myślą o pracownikach
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przemysłu włókienniczego BZPB "Fasty”, łącząc miejsce ich pracy z miej
scem wypoczynku w Doktorcach nad Narwią, Szlak mogą odwiedzać wszyscy 
turyści, którzy chcą się zapoznać z tradycjami włókiennictwa na 
Białostocczyźnie, a także walorami Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. 
Do Dobrowody niebieskie znaki prowadzą z pobliskiej Markowszczyzny, 
gdzie powstał pierwszy w okolicach Białegostoku zakład włókienniczy (1820 
r.), przeniesiony niebawem do pobliskiej Niewodnicy-Topoli. Szlak został 
wytyczony przez Dobrowodę w ten sposób, by zapoznać turystów z jej histo
rią, zabytkami i przyrodą. Do wsi wchodzi on od strony północnej, skąd 
roztacza się ogólny widok na zabudowania zagród. Następnie skręca na za
chód prowadząc najstarszą ulicą Dobrowody. Po lewej mija zabytkowy park 
składający się obecnie ze szpaleru jesionów, a obok nich rośnie w sadzie 
sędziwa grusza, kwalifikująca się na pomnik przyrody. Po obu stronach ulicy 
stoją usytuowane do niej frontem domy, przeważnie drewniane. Na miejscu 
zagrody nr 11 znajdował się dawny dwór, po którym zostało niewielkie wzgó
rze. W sąsiednich zagrodach rosną pojedyncze okazy jesionów, wiązów, 
świerków, znaczących granicę dawnego majątku. Pozostałością po nim jest 
najstarszy budynek mieszkalny z 1918 r. pod nr 18. Stoi on szczytem do ulicy, 
nieco w głębi podwórka, wyznaczając tym samym zachodnią granicę 
posiadłości. Kontrastuje z nim najmłodszy, a zarazem jedyny piętrowy dom 
we wsi. Z  dala widoczny czerwony dach wśród zielonych drzew po dawnym 
parku przypomina o istniejącym tu niegdyś dworze. Od tego miejsca ulica a 

az z nią szlak skręca na pótnocny-zachód, do skrzyżowania z asfaltową 
./są przecinającą wieś. Dalej biegnie nią w kierunku południowo-wschod

nim mijając zabytkowy krzyż z 1916 r. Następnie szosa i szlak przecinają po 
przekątnej jedną posesję, z której powstały z czasem dwa gospodarstwa na 
rzucie trójkątów. Jest to konsekwencją wytyczenia w ten sposób nowej drogi

przez okupanta w 194243 r. Zasypano wówczas dolinę Dobrowody, a użyto 
do tego głazów z ogrodzenia dawnego majątku oraz pospółki, po której 
został charakterystyczny amfiteatr na skraju lasu. Z  wysokiego nasypu moż
na prześledzić przebieg dawnej drogi, biegnącej po jego prawej stronie, z 
przepustem na rzece. Z szosy roztacza się widok na staw i rosnące tu wiązy, 
zanikające w naszym krajobrazie wraz z melioracjami. W miejscu skrzyżowa
nia z drogami polnymi szlak schodzi z szosy i wchodzi do lasu. Stoi w tym 
miejscu drogowskaz informujący o jego przebiegu i odległościach do miejsc 
docelowych i najbliższych. Z  taką informacją turysta może udać się bez obaw 
do pobliskiego lasu, gdzie czekają na niego kolejne atrakcje w postaci owo
ców runa leśnego, ptaków i zwierząt. Początkowo zmierza na południe mi
jając po lewej stronie krzyż przydrożny z 1972 r., będący zapowiedzią leżącej 
opodal miejscowości. Następnie szlak skręca na zachód biegnąc leśną drogą, 
zarazem granicą gruntów wsi. Pokonując niewielkie wzniesienie z trudem 
można zauważyć zarośnięty cmentarz-kurhan, a na nim trzy ocalałe Stelle 
kamienne, znaki pochówku. Wykrzyknik pod znakiem szlaku i ustawiona 
tablica informują, iż jest to cmentarzysko średniowieczne pierwszych 
mieszkańców Dobrowody. Dalej droga opada stromym stokiem i wychodzi 
na skraj lasu. Jest to dogodny odcinek do wędrówki zimą na nartach. W lecie 
można rozbić namiot na polanie, gdzie znajdują się ławy i stół dla turystów. 
Nie wolno natomiast rozpalać ognia ze względu na niebezpieczeństwo poża
ru. Szlak turystyczny "Włókniarzy" opuszcza tereny wsi Dobrowoda i zmie
rza na południe, polnymi i leśnymi drogami do Bojar, mijając z boku Turośń 
Dolną. W pobliżu tej wsi pokonuje wąską kładką rzekę Turośniankę, pro
wadząc dalej przez tereny Narwiańskiego Parku Krajobrazowego, które 
opuści dopiero w Surażu, by udać się do Doktorc.

Sławomir Halicki

Informacja o działalności GOK-u
Obchody "Dnia Seniora" stały się już tradycją 

na terenie gminy Turośń Kościelna. W ten sposób 
władze gminy wyrażają swoją troskę i pamięć o 
najstarszym pokoleniu mieszkających tu ludzi. Za 
"seniora" uznano każdego mieszkańca gminy po
wyżej 65 roku życia. Jest to dosyć liczne pokolenie 
ludzi, stanowiące kilkanaście procent ogółu 
mieszkańców gminy Turośń Kościelna. Wskaźnik 
ten jest dosyć duży i świadczy o "starzejącej się" 
strukturze demograficznej. Organizatorem obcho- 

■ "Dni Seniora" jest Gminny Ośrodek Kultury 
. . urośni Kościelnej. Imprezy takie odbyły się już

DZIEŃ SENIORA
pięciokrotnie: w 1991 roku w Wiejskim Domu 
Kultury w Pomygaczach oraz 19.01.1992 roku w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turośni 
Kościelnej i 9.02 br. w Turośni Dolnej, 16.02. w 
Chodorach.

Szczególny charakter miały obchody "Dnia Se
niora" w Świetlicy Wiejskiej w Trypuciach - 26.01. 
Imienne zaproszenia na to święto dostarczono 
około 150 osobom zamieszkałym we wsiach: Ba- 
ciuty z kolonią, Tołcze, Trypucie z kolonią. 
Odpowiedziało na nie 80 "seniorów" przybyłych 
wraz z przedstawicielami samorządów wsi do 
Trypuć. Najstarsi z nich, tj. pan Aleksander Witko

- 96 lat z kolonii Baciuty i pani Kazimiera Kowale
wicz - 82 lata z Trypuć, otrzymali wiązanki kwia
tów. Pozostali uczestniczy bawili się przy akompa
niamencie "Kapeli Wileńskiej - Kaziuki", a 
zwycięzcy konkursu tanecznego nagrodzeni zostali 
również wiązankami kwiatów.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, 
co świadczy o jej powodzeniu i potrzebie organizo
wania tego typu imprez dla starszego pokolenia. 
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 
zapowiada następne obchody "Dnia Seniora" - w 
Borowskich i Niewodnicyjesienią br.

Sławomir Halicki

wielu komisjach ekonomicznych, jako znawca tych 
problemów.

Z dniem 1 marca 1972 r. odszedłem na 
emeryturę. Przez 25-letni okres mojej służby na 
kolei nie otrzymałem żadnego odznaczenia 
państwowego, nawet i resortowego. Na mojej 
piersi nie zawisło żadne odznaczenie nadawane 
przez władzę komunistyczną. Dla mnie byłoby 
hańbą otrzymać takie odznaczenie. Wkrótce 
wypisałem się z partii. Swoje wystąpienie z niej 
uzasadniłem tym, że nie mogę należeć do partii, 
która wyznaje światopogląd materialistyczny, ja 
natomiast chrześcijańsko-katolicki.

Łapy, styczeń 1992 r.
Eugeniusz Biały

C£®0@jj© ibflm lffl§©ooó«ii ionfeip
dokończenie ze Str. O więzienia z zawieszeniem na trzy lata, z dodatkową

się na mnie sfora psów, starając się rozerwać mnie 
ostrymi kłami, a ja przed nimi oganiałem się kijem 
jak mogłem, czyniąc wysiłki, aby głęboko mnie nie 
pokaleczyli. Wówczas zmuszony byłem napisać list 
do pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkie
go Arkadiusza Łaszewicza z prośbą, żeby stał w 
mojej obronie. Przyjechało kilku pracowników 
KW i zbadało sprawę na miejscu. Od tej pory na
gonka na mnie ustała. Pragnę jeszcze nadmienić, 
że miałem sfingowaną sprawę sądową wytoczoną 
mi podstępnie przez klikę zakładową. Oskarżał 
mnie ich znajomy prokurator, a sądziła także ich 
znajoma sędzina. W wyniku tej rozprawy 
otrzymałem wyrok skazujący mnie na 8 miesięcy

karą 1.000 zł grzywny. Była to wysoka grzywna w 
stosunku do moich zarobków. Złożyłem od tego 
wyroku rewizję do Sądu Wojewódzkiego w 
Białymstoku. Na wokandzie sądowej sprawa moja 
odbywała się kilka razy, ostatecznie jednak przez 
mądrych sędziów zostałem uniewinniony. Sprawa 
ta kosztowała mnie wiele nerwów i pieniędzy, po
nieważ za każde wystąpienie musiałem płacić ad
wokatowi.

W końcu 1966 r. zostałem przeniesiony do 
działu ekonomicznego. Tam zajmowałem się 
opracowywaniem analiz ekonomicznych. Dopiero 
na podstawie doskonałych analiz osiągnąłem wiel
kie uznanie u dyrektora. Brałem również udział w
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Dzięki nadzwyczajnej (jak zwykle) 
uprzejmości redaktora naczelnego na
szej gazety Adama Okuniewskiego moja 
szanowna fraszkologia jest naprawdę 
niezależną kolumną.

Nie jestem członkiem zespołu reda
kcyjnego, niesłusznie więc Sz. P. Czytel
nicy kierują do mnie listy pochwalne, 
dotyczące kształtu i treści naszego pis
ma; z chęcią zaś przyjmę wszelkie uwagi 
dotyczące zarówno fraszek, jak i 
cierpiętniczych wspomnień.

Adres i telefon też swój mam, ale na 
ogół pracuję sam.

i to, i owo.,.
och, wystawić by mu cokół! 

Oj, pamięta, oj, pamięta 
tamte czasy i amoiy, 

wciąż w pamięci się pałęta 
tu blond włosek, tam kędziory. 
Na tych strun dwunastu lirze 
dźwięczy się przecudny pean. 
Czy ze wspomnień się wyliże, 

skoro cały ich ocean?

l i i i :

< Na psa urok >
Trzeba schować ogon, 

bo dziurawy ozon.

< O Polaku >
Buty w dziurach, 

głowa w chmurach.

< Swoje chwalić >
Dziura nasza, więc pochwalcie, 
przecież w łapskim jest asfalcie.

< Bankowa demokracja >
Dzisiaj sami demokraci.
Jaki bank im za to płaci?

Niech wybaczy mi M O, 

skradłem mu nie byle co:

< Ach, te Boćki... >
(czyli osobliwa wersja 

"Hej obóz, a na obozie...", 
w której ckliwy wierszyk 

w pas się kłania ckliwej prozie)

Tu Osmólskie, tam Laskowskie 
zTołcz, Pomygacz i Suraża, 

czyż to nie dziewczyny boskie? 
Ileż razy to powtarzać!
Te Iwusie i Dorotki, 

te wspomnienia z łezką w oku, 
ten harcerski turnus słodki,

< Nie wynika >
Idę sobie zamyślony 

kontemplując Łap "urodę", 
nagle czuję, że mi wrony: 
opuszczają coś na brodę.

W łysej głowie się nie mieści 
myśl odważna i szalona: 

tak ciekawie brodę pieścić 
może tylko szpak i wrona. 

Może mam zbyt wielką głowę, 
ale mylić mnie z Marcelkiem?

Czy za zmiany epokowe 
mam ponosić koszta wszelkie? 
Owszem* nie ma już pomnika, 

zniesion szalet naturalny, 
ale z tego nie wynika 

by mnie hańbił ptak nachalny.

< Przegram >
Lubię dobre żarty, 

przegram żonę w karty, 
a jeśli nie przegram, 

to tym bardziej przegram.

< Na laskę ministra >
Być czy nie być pedagogiem? 
-jakżeż trudne to pytanie: 
laską przecież dostać mogę 

za to swoje powołanie.

< Wirus teściowej >
Czy znajdzie się wreszcie na nią 

wirus typu "Michał Anioł"?

CO WARTO WIEDZIEĆ O PRZEDSZKOLU
V.___________________________ I ______________________________

Cele i funkcje przedszkola.
Dzieci w wieku 3-6 lat większą część dnia 

spędzają w przedszkolu, gdzie pod troskliwym 
okiem nauczycielek bawią się i uczą. Okres 
dzieciństwa jest decydujący w procesie 
kształtowania się osobowości człowieka. O dziecku 
uczęszczającym do przedszkola od 3 roku życia do 
podjęcia nauki w szkole można powiedzieć, że jest 
dojrzalsze, bardziej samodzielne, posiada większy 
zasób wiadomości i umiejętności w stosunku do 
swoich rówieśników, którzy nie mieli kontaktu z 
przedszkolem.

Przedszkole stanowi pierwsze ogniwo systemu 
oświatowego. Odpowiednie przygotowanie dziecka 
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w 
szkole, determinuje jego osiągnięcia w różnych za
kresach w trakcie nauki szkolnej, bowiem 1/3 
osiągnięć poznawczych zawdzięcza się wczesnemu 
dzieciństwu. Współczesne dzieci charakteiyzują się 
przyspieszonym rozwojem biologicznym i 
umysłowym, a przedszkole daje możliwość spożyt
kowania tych cech z większym skutkiem. Wynika 
stąd pierwszy i podstawowy cel przedszkola, jakim 
jest wszechstronny rozwój umysłowy wychowanków 
i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.

Oprócz nauki przedszkole stwarza dziecku wa
runki do zabawy, do zaspokajania podstawowych 
potrzeb biologicznych (prawidłowe żywienie, odpo
czynek), do kształtowania postaw zdrowotnych. 
Wynika stąd drugi cel przedszkola - opieka nad 
zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwo
jem dzieci.

Zmiany w organizacji życia w rodzinie spowodo
wane koniecznością zarobkowania i pracą zawo
dową obojga rodziców wyłaniają trzeci i ostatni cel 
przedszkola - pomoc pracującym rodzicom w za
pewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

Przyjętą najwyższą wartością przy realizacji wyżej 
wymienionych celów jest dziecko. Tak przedstawio
ne cele zawierają podstawowe funkcje, jakie ma 
pełnić instytucjonalne wychowanie przedszkolne 
wobec wychowanków.

1. Funkcja opiekuńcza. Wszyscy pracownicy 
przedszkola (personel pedagogiczny, administracyj
no-obsługowy) współuczestniczą w wypełnianiu 
podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowie 
i bezpieczeństwo dzieci oraz czuwanie nad ich 
prawidłowym rozwojem.

2. Funkcja stymulująca. Podstawą działalności 
stymulującej jest dążenie do pobudzania procesów

rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci 
przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy. 
Działalność ta nabiera specyficznego znaczenia w 
stosunku do dzieci zdolnych, których możliwości 
rozwojowe są wyższe od przeciętnych. Zadaniem 
nauczycielek przedszkola jest troska nad rozwojem 
zdolności oraz z chwilą ukończenia przez dziecko 
przedszkola, przekazywanie informacji o nim 
uczycielom kl.I szkoły podstawowej.

3. Funkcja profilaktyczna i kompensacyjna. 
Przedszkole we współpracy z Poradnią Wychowaw
czo - Zawodową oraz ze służbą zdrowia podejmuje 
działanie zapobiegające nieprawidłowościom w 
rozwoju dzieci, a także stosuje działania reeduka- 
cyjne w stosunku do tych, których rozwój przebiega 
nierównomiernie. Działalność ta zmierza do niwe
lowania istniejących braków środowiskowych lub 
rozwojowych, korygowania wad i nieprawidłowości 
powstałych we wcześniejszym rozwoju dziecka, do 
wyrównywania startu szkolnego dzieci, podniesienia 
ich gotowości do nauki szkolnej.

Tak pojmowane cele i funkcje przedszkola odpo
wiadają w pełni postulatowi demokratyzacji syste
mu wychowania, wyrażającemu się równymi szansa
mi startu szkolnego dla wszystkich dzieci.

Ewa Ołtarzewska
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Stanisław Nilski - Łapiński

"LISTOPAD WE LWOWIE"
(fragmenty)

*[...] Oprócz głównej pobudki - budowy wolnej 
Polski - w obronie Lwowa odegrały ważną rolę in
ne motywy. Ludność polska Lwowa uważała siebie 
za strażnicę polskości na kresach ruskich. Była z 
tego niezmiernie dumną. To stanowiło jej punkt 
honoru. Zamach ukraiński żywo dotknął ją. Było 
to dla niej niejako policzkiem. Mieszczuch lwowski 
został obrażony. Jego godność wymagała satysfa
kcji. Ukrainiec, któiy zawsze był uważany za coś 
niższego, śmiał targnąć się na ich Lwów. To 
burzyło krew u wszystkich. Tego nie mógł znieść 
najpotulnicjszy urzędniczymi lwowski.

Lwów bronili przeważnie mieszkańcy jego. Wal
czyli oni o swe ogniska domowe, o tę najdroższą 
rzecz, jaką posiada człowiek. Tego rodzaju walki są 
najzawziętsze. Najbardziej egoistyczne pierwiastki 
wówczas pobudzają człowieka do boju. Na niego 
patrzą najbliżsi, wobec których on nie może być 
tchórzem, a nic nie jest w stanie znaleść na swe 
usprawiedliwienie. Musi się bić.

Jeśli żołnierz dokona w polu jakichś znakomi- 
. czynów, to czeka go order, pochwała 

podłożonych, podziw wśród kolegów. Wiadomości 
do jego rodziny, ukochanych, znajomych dochodzą 
później. We Lwowie odrazu dowiadowali się wszy
scy. W podziwie, pochwałach, stosunku do swego 
otoczenia znajdował obrońca Lwowa dostateczną 
nagrodę i satysfakcję za swe trudy i czyny.

Jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną 
okoliczność. Ze strony ukraińskiej, szczególniej w 
późniejszym czasie, walczyli przeważnie wieśniacy, 
którzy nie znali miasta, obawiali się jego kamienic, 
nie czuli się dobrze na tym gruncie. Co innego lwo
wianin, który rozumiał swą wyższość i 
wykorzystywał ją. [...]

Nie znam wypadku, gdzieby w ciągu tak krótkie
go czasu, jak we Lwowie, została zorganizowana 
siła zbrojna. Ochotnik przyłączał się często na uli
cy w czasie bitwy do grupy już walczącej, względnie 
zgłaszał się do jednego z centrów organizacyjnych. 
Otrzymał on zaraz jeden ze zdobytych karabinów i 
amunicję. Uczył się on sztuki wojowania 

'O.średnio w czasie walki; dowiadywał się od 
.'ów, jak ładuje się karabin, jak się strzela, 

gdzie ma strzelać, no i strzelał.
Z  formacjami bojowymi i z musztrą nie było 

wiele kłopotu - każdy patrzał na swoich sąsiadów i 
robił to samo, co oni. Tak samo było z wartami, 
placówkami i patrolami. Były to zresztą walki uli
czne, gdzie operuje się mniejszemi jednostkami, 
odpadają więc względnie skomplikowane manewry 
większych oddziałów. Początkowo naśladował taki 
"rekrut” swych sąsiadów - starych żołnierzy, 
później odczuł i zrozumiał istotę walki i szybko się 
uczył, tak, że wkrótce imiał wszystko, co było po- 
trzebnem w tej nieskomplikowanej pod względem 
taktycznym wojnie lwowskiej.

Tak mogła się organizować piechota. Artylerja, 
kawalerja, lotnicy, oddziały techniczne musiały 
prawie wyłącznie składać się z poprzednio już wy
szkolonych ludzi. Wchłonąć one mogły tylko nie
wielką ilość rekrutów i używać ich tylko do 
podrzędniejszych czynności.

Naturalnie, że w ten sposób i w tern tempie 
mogło się formować wojsko tylko w piątym roku

wojny wszechświatowej. Przez czas wojny 
wiadomości wojskowe rozpowszechniły i
spopularyzowały się. Wojowanie nic było czemś 
nowem.

Ponadto istniały kadry w postaci oficerów i 
żołnierzy, czy to polskich organizacji wojskowych, 
czy też z armji austrjackiej. Oni stworzyli ramy do
statecznie silne, w których mógł działać niewyszko- 
lony ochotnik. [...]

Już dnia 1. listopada zaczynają zupełnie samo
rzutnie tworzyć się liczne grupy do walki z 
Ukraińcami. Zaopatrywały się one same w broń i 
napadały na patrole ukraińskie i rozbrajały je. 
Zwłaszcza w ciągu dnia 2. listopada powstało dużo 
takich oddziałów w różnych miejscach Lwowa, 
przeważnie jednak w zachodniej jego części, gdzie 
mieli oparcie o istniejące już ogniska obrony. Przy 
powszechnym zapale, jaki panował we Lwowie, 
około nowego rzutkiego i energicznego oficera 
gromadzili się ochotnicy i tworzyła się w ten spo
sób nowa jednostka bojowa. [...]

Charakter walk we Lwowie, nawet w pierwszym 
okresie, przypominał raczej walki pozycyjne, niż 
połowę. Nie było wprawdzie okopów, lecz sposób 
walki, obecność zasłon w postaci domów, 
upodabniał je do walk pozycyjnych. System organi
zacji zawsze musi być dostosowany do charakteru 
działalności. Dlatego nie można było przejmować 
szematów z regularnego wojska polowego, lecz 
trzeba było szukać wzorów z organizacji wojska w 
czasie wojny pozycyjnej, względnie fortecznej. Z 
tych właśnie względów utworzone zostały grupy, 
odcinki, sektory i ustalone ich załogi, nie ma nato
miast pułków, bataljonów piechoty. Dla jednolite
go kierownictwa innymi broniami, jak artylerja, ka
walerja, lotnicy, wojska techniczne zostały utwo
rzone centralne dowódctwa, które w sprawach 
organizacyjnych i taktycznych otrzymywały dyre
ktywy od Naczelnej Komendy. Rozkaz z dnia 5. li
stopada przeprowadza organizację w tym duchu.

Początkowo robotnicy zgłaszali się wprost do 
oddziałów walczących względnie z tamtej strony 
Lwowa u kpt. Sulimirskiego, skąd bezpośrednio 
byli wysyłani do bojowych oddziałów. Następnie 
jednak okazała się potrzeba utworzenia jednej 
wspólnej kadry, gdzieby w możliwie krótkim czasie 
surowy rekrut mógł być jako tako podkształcony. 
Dowódcą kadry został kapt. Rożen, następnie, po 
jego chorobie, prowadził ją kapt. Bizoń. Ponieważ 
nie udało się wytworzyć stałej rezerwy Naczelnej 
Komendy, zwykle przed wyszkoleniem rekruci byli 
wyrywani z kadry i szli jako posiłki na zagrożony 
odcinek. [...]

Żołnierz załogi lwowskiej pochodził z najróż
norodniejszych elementów. Znaleźli się tam przed
stawiciele wszystkich klas społeczeństwa Lwowa - 
dołu i góry. Większość wojska składała się z ochot
ników. Zarządzona dnia 5. listopada mobilizacja 
żołnierzy i oficerów nie wydała wielkich rezulta
tów. Ani Naczelna Komenda, ani Komitet 
Bezpieczeństwa nie posiadały aparatu, który mógł 
przeprowadzić mobilizację. Zgłoszenie zawsze w wiel
kim stopniu zależało od dobrej woli jednostki. [...]

Ochotnika do szeregów popchnęły pobudki 
ideowe. Wypadki, że żołnierze rabowali względnie

zgłaszali się dla Chleba, są rzadkie. Tyle ich było, 
ile zawsze się znajdzie w każdym zgromadzeniu lu
dzi.

Opinja przeciętnego Lwowa wypowiedziała się 
za bezwzględną walką z Ukraińcami. Nie 
spodziewałem się, że wśród "ludu" lwowskiego ist
nieje tak potężne uczucie patrjotyczne i 
poświęcenie.

Pomimo ciężkich warunków aprowizacyjnych i 
widocznego niedomagania naszych organów admi
nistracyjnych, nie słyszałem skarg z ust tych, którzy 
najwięcej cierpieli, raczej zdarzały się narzekania 
wśród tych, dla których dola była łaskawszą.

Nastrój ten wywierał presje i zmuszał do 
zgłaszania najzatwardzialszych "dekowników".

Ogólny stan załogi lwowskiej wraz z milicją 
miejską, zakładami, urzędami i formacjami po- 
mocniczemi wynosił około 6000 ludzi, z tego w lin- 
ji było 2500. Raporty stanu liczebnego są nieścisłe. 
Pomimo usiłowań nie udało się Naczelnej Komen
dzie zestawić dokładnego stanu liczebnego. Braku
je wykazów różnych instytucji pomocniczych. Cyfry 
podawane przez dowództwa odcinków są zmienne, 
co wskazuje na ich aproksymatywność. Rażąco 
duży stosunek stanu ogólnego do bojowego, 
tłomaczy się ogromną ilością zakładów i warszta
tów, jakie musiały być zorganizowane. Lwów był 
odcięty i musiał sam sobie wystarczyć.

Brak jest danych, z których możnaby określić 
stosunek wyćwiczonych żołnierzy do rekrutów. 
Przypuszczam, że niewyćwiczeni, pierwszy raz 
biorący udział w boju, stanowili około 35% stanu 
bojowego załogi lwowskiej. Składali się oni prze
ważnie z młodzieży jeszcze nie powołanej do woj
ska austryjackiego. Dużo się o nich pisało.

Był to naogół element bardzo odważny. W tych 
półdziecinnych jeszcze głowach roiły się marzenia 
o wielkich czynach, sławie. Wielu z nich nie 
rozumiało grozy śmierci. Nie przypuszczali, nie 
wierzyli w to, że te melodyjnie świszczące kule 
niosą śmierć. Byli bardzo ciekawi. [...]

Był to element cenny, lecz kruchy. Mógł działać 
przez dłuższy czas tylko łącznie ze starszym 
żołnierzem.

Najcenniejszą składową częścią załogi byli aka
demicy. Stanowili oni niejako ośrodek ideowy 
całego wojska. Ambitni, w większości obeznani już 
ze służbą wojskową, wytrwali chwalebnie na naj
trudniejszych posterunkach. Ławą stawiła się 
młodzież akademicka do szeregu, zwłaszcza tech
nicy i dublańczycy.

Dużo brawury, fantazji, humoru wnieśli w sze
regi "Dzieci ulic lwowskich". Bili się oni doskonale. 
Wykorzystywali oni jednakże swobodę, jaka 
panowała w oddziałach, i niemożność stosowania 
kar, popełniali przestępstwa służbowe, zwłaszcza 
tam, gdzie trzeba było okazać dużo cierpliwości i 
wytrwałości. Zachodziły wypadki samowolnego 
opuszczania posterunków.

Młodzież rzemieślnicza i robotnicza stanowiła 
dobry i karny materjał żołnierski."

Wybrał Bogdan Łuczaj
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Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łapach informuje
I. Tenis stołowy
W dniu 8.03.1992 r. w sali sportowej Szkoły Pod

stawowej Nr 4 w Łapach rozegrano Wojewódzki 
Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy. Startowało 17 zawodników z terenu 
województwa. Podajemy osiągnięcia zawodników, 
którzy uzyskali awans do grupy finałowej turnieju:

1. Wojciech Kisielewski - Filia UW Białystok - 5 
zwycięstw,

2. Dariusz Baruch - Akad. Med. Białystok - 4
zwycięstwa,

3. Jarosław Bukłaho - M-G OSiR Łapy - 3 
zwycięstwa,

4. Mariusz Baruch - Akad. Med. Białystok - 2 
zwycięstwa,

5. Adam Bargielski - M-G OSiR Łapy - 1 
zwycięstwo,

6. Zbigniew Moniuszko - Budowlani Białystok - 0 
zwycięstw.

Jednocześnie z turniejem wojewódzkim podsu
mowano współzawodnictwo o mistrzostwo miasta i 
gminy w tenisie stołowym w sezonie 1991/92. 
Ogółem rozegrano 5 turniejów klasyfikacyjnych se
niorów i 2 turnieje juniorów. Czołowe miejsca zdo
byli:

- w klasyfikacji seniorów:
1. Grzegorz Łapiński - Zesp. Szkół Mech. Łapy - 

54 pkt.,
2. Eligiusz Sienkiewicz - PZU Łapy - 35 pkt.,
3. Adam Bargielski - ZNTK Łapy - 32 pkt.,
4. Zbigniew Szekalski - M-G OSiR Łapy - 32 pkt.,

5. Mirosław Łukaszuk - Cukrownia Łapy - 31 
pkt.,

6. Jerzy Szyluk - LZS Uhowo - 30 pkt.,
- w klasyfikacji juniorów:
1. Tomasz Sołjan - 24 pkt.,
2. Grzegorz Łapiński II -18 pkt.,
3. Krzysztof Mazanowicz -14 pkt.
Puchary i dyplomy wręczał Burmistrz Miasta i 

Gminy, któiy z dużym zainteresowaniem oglądał 
pojedynki rozgrywane w ramach turnieju wojewódz
kiego.

II. Halowa piłka nożna
Również w sali sportowej SP Nr 4 

przeprowadziliśmy dwa halowe turnieje piłki noż
nej. W dniu 22.02.1992 r. odbył się halowy turniej 
piłki nożnej dla szkół podstawowych o puchar Dyre
ktora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre
acji. Startowało 6 drużyn z terenu miasta i gminy 
Łapy. Czołowe miejsca zajęli:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Łapy,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Łapy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 Łapy.
W dniu 7.03.1992 r. rozegrano Rejonowy Turniej 

Piłki Nożnej o puchar Burmistrza MiG Łapy. 
Startowało 14 drużyn z terenu gmin: Łapy, 
Poświętne, Turośń Kościelna i Sokoły. Czołowych 8 
miejsc wywalczyły następujące drużyny:

1. "Nirwana" ZNTK Łapy,
2. KKS "Pogoń Łapy - druż. młodzież.,
3. Sekcja Judo Łapy,
4. Zaw. Straż. Poż. Łapy,
5. LZS Łapy-Szołajdy,
6. LZS "Orkan" Poświętne,
7. LZS Turośń Kościelna,
8. KKS "Pogoń" Łapy - druż. junior.

Zbigniew Szekalski

W Wiązownicy koło Otwocka
w dn. 23 lutego br. został rozegramy XII Ogól
nopolski Wiązowski Półmaraton - bieg na dys
tansie 21.100 m z udziałem czołówki polskich 
maratończyków. Wśród ponad 100 uczestników 
tego biegu wystartowało również dwóch za
wodników z Łap: Mariusz Kamiński i Artur 
Maleszko. W trudnych warunkach atmosfery
cznych przy wiejącym silnym wietrze i padają
cym deszczu ze śniegiem zwyciężył Wojciech 
Jaworski z Sopotu w czasie 1 godz. 7 min. 31 
sek., pized Jerzym Skarżyńskim za Szczecina i 
Dariuszem Wieczorkiem z Warszawy. W tak 
doborowej stawce biegaczy bardzo dobrze 
spisał się Mariusz Kamiński, któiy z czasem 1 
godz. 9 min. 45 sek. zajął 8 miejsce, pozosta
wiając w pobitym polu wielu znanych w Polsce 
dł ugodys ta nso wców.

Również dobrze spisał się Artur Ma lesz' 
który z czasem 1 godz. 16 min. 21 sek. zajął 21 
miejsce.

Stanisław Kamiński

Od 1 marca br. działa w Łapach Pośrednik Biznesu Lokalnego w
zakresie

1) pisania podań i pism dla petenta
2) pośrednictwa kupna sprzedaży artykułów przemysłowych, 
nieruchomości, samochodów itp.
3) usług stolarskich z płyt laminowanych - wystroje wnętrz

Zgłoszenia kierować telefonicznie 15-28-49 lub osobiście4 
pod adres: Łapy, ul. Polna 21A m. 5 w godz. 1400 - 1900.
Zamówienia na w/w usługi mogą być przyjmowane na 

życzenie klienta w miejscu jego zamieszkania
w godz. 800 - 1300.

Gwarantowana solidność, konkurencyjne ceny, zniżka stałym klientom.
Prowadzi się również bezpłatne pośrednictwo dla chcących oddać niepotrzebne 

meble, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego i radiowo - telewizyjny oraz 
potrzebujących, których nie stać na kupno nowego, mogą zgłaszać telefonicznie swój

adres.

Zapraszam
Bogusław Mańkowski

__  ______________ k %  oo-D_______
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Leszczyna - niezwykła
(22-31.03; 24.09.-3.10.)

Częściej niepozorna niż efektowna, roztacza 
przedziwny wpływ na otoczenie, a osobisty urok 
pomaga jej w osiąganiu celów życiowych. Jest nie- 
wymagająca i bardzo wyrozumiała. Umie 
pozyskiwać ludzi, jeśli jej na tym zależy, umie się 
podobać. Szczerą życzliwością dla drugich zyskuje 
sobie popularność, na której w cichości serca bar
dzo jej zależy. Leszczyna bywa często działaczką, 
bojowniczką, człowiekiem udzielającym się 
społecznie. Mniej natomiast dba o życie osobiste 
zarówno swoje, jak i rodziny.

W miłości okazuje kaprysy, choć w sumie jako 
partner jest osobą uczciwą i tolerancyjną. Ma dużą 
inteligencję, przejawia charakterystyczną intuicję i 

ńą ocenę wydarzeń. Większość leszczyn ma ży-

P.P.H.U "MEDREX" w Łapach ul. Mostowa 13, 
tel. 21-17 zaprasza do Wielobranżowego 

Sklepu i Hurtowni.
Do nabycia chemia gospodarcza w szerokim asortymencie i 

niskich cenach np.
proszek Lanza: hurt 15.700,- det. 17.000,-z ł  
proszek Ariel: hurt 15.300,-det. 16.800,- z ł

Ponadto oferujemy artykuły żelazne np. blaty kuchenne, 
piekarniki, kształtki hydrauliczne, drut czarny i 

ocynkowany, stal kształtową i inne materiały po cenach 
konku rencyj nych.

Posiadamy w sprzedaży przyczepki do samochodów  
osobowych o nośności 350 kg w cenie det. 3.600.000,- zł.
Jesteśmy producentami grzejników typu favier, kanałów  

wentylacyjnych. Wykonujemy nietypowe roboty ślusarsko - 
spawalnicze, stolarskie i elektryczne.

I k O -  O J  J

ecod-ienue, choć niejednokrotnie nie łatwe,

Usługi Informatyczne
Spółka Cywilna

mgr inź. Krzysztof Mroczek 
mgr inź. Tomasz Ostrowski 

15-444 Białystok 
Al. j. Piłsudskiego 17/18

tel. 15-23-40, 51-48-05

y u t o c ^ A o t u p ,_______________

Krzyżówka

Wypożyczalnia Kaset Wideo 
Łapy, ul. Okopowa 4

informuje, że w  ramach promocji 
cena wypożyczenia kasety na 1 dobę 

wynosi 4000 zł!
W y p o ż y c z a ln ia  czyn n a : 
w  dni ro b o c ze  1 5 .o o  -  2 0 .oo  
s o b o ta  i n ie d z ie la  9 .o o  - 2 0 .ooOD

o j j
Poziomo:
3) piąte koło u wozu, 7) przełożony klasztoru, 8) roślina zbożowa, 9) lwica z 

buszu, 11) autor, 12) przed Bożym Narodzeniem, 14) oszustwo, 16) sprawowa
nie władzy przez wroga na zajętym terenie, 19) amerykański myśliwy, 20) 
reguła, zasada, 21) mikrobiolog ameiyk., laureat Nagrody Nobla, 23) listki pie
truszki, 24) cesarskie rozporządzenie, 26) klub z Mediolanu, 27) wśród pierwia
stków chem., 30) cesarz rzymski od 270 r., 31) sieć rybacka, 33) zmowa, 36) 
Czesław Lang, 37) jamnik, 38) doborowe towarzystwo, 39) imię lidera "PPPP", 
40) fa lub la.

Pionowo:
1) koleżanka "Trybuny Ludu", 2) tajemnica, 3) twórca, 4) deszcz lub grad, 5) 

do popisu, 6) morski generał, 10) rzecz kupiona, 13) czyni cuda, 14) osoba 
prowadząca, imprezę estradową, 15) deski, 16) utwór muzyczny o nastroju uro
czystym, 18) marszałek Francji; obrońca Verdun, 19) męczennik z Tartaru, 22) 
potrawa mięsna, 25) atramentowa plama, 28) tańcowała z igłą, 29) przyłączenie 
siłą części terytorium obcego państwa, 31) wybitne zdolności, 32) krzew owoco
wy, 34) np. Janusz, 35) gaz palny.

Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 dni od daty ukazania się nume

ru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 36 naszej gazety nagrodę w 

postaci słodyczy z cukierni “U Lecha" wylosowała Danuta Mierzejewska zam. w 
Łapach przy ul. Sikorskiego 9/26.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do cukierni w dn. 31 marca w godz. 14 
-16.
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N o w o  o t w a r t a  H l l i T t O W I I l H

Spożywcza
Łapy, ul. Brańska 2

(budynek lecznicy)

oferuje
obfity wybór wszelkich 
produktów spożywczych.
P r z y jd ź  m o o d

a  zostotiiesz naszym  klientem!

Prywatny gabinet lekarski
li id. Irena Raszkonsln - ŁuIm

SpEcjAlisTA d łO R Ó b  \X/Ett/NĘTRZI\iyck

przyjmuje w 
Przychodni Rejonowej 

pok. nr 10 
w poniedziałki 

i czwartki
16:00 -  18:00

/ M o o P

ć źN o d jo  o t w a r t a

Rozlewnia Piwa
i

Wytwórnia Wód Gazowanych
w PoicuiątnijM zapraeza.

Ud, 13-19
pfâ aẑ H czcfKHtf 7.00 - 15.00 

li/ razie, potrzep dzwonić 
3338 dJ 3607.

Ceny konkurencyjne. Posiadamy własny transport.
-------------------------------------------------------------- 7H 77PH ------------------

PUNKTY  
SPRZEDAŻY  

GAZETY ŁAPSKIEJmmmm
kawiarnia Domu Kultury 
cukiernia „U Lecha” 
delikatesy, ul. Sikorskiego 42
(p. Piotrowski)
sklep spożywczy, pl. Niepodległości 
(p. Kondracki)
sklep spożywczy, ul. M. Lipcowego 
(p. Zarzecki)
sklep spożywczy, ul. Przechodnia 
(p. Roszkowski) 
sklep spożywczy, ul. Północna 
(p. Nawrocki)

sklep spożywczy, ul. Świerczewskiego 
(p. Nawrocki)
sklep spożywczy, ul. M. Konopnickiej 
(p. Nawrocki)
sklep spożywczy, ul. Cmentarna 
sklep spożywczy, ul. Boh. Westerplatte 
sklep mięsny, ul. Nowa 
sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada 
(p.Roszkowski)
niebieska budka Pl. Niepodległości
(p.Swat,Roszkowski)
kiosk „Ruch” PKP _ %
sklep spożywczy
(p.R.Kusznerko),Uhowo
GS - Poświętne
sklep spożywczy ul.Sikorskiego 3
GOKwTurośni Kościelmej
sklepy i kioski na terenie gminy Turośń K.

Dziękujemy

Ogłoszenia
drobne

. Przyjmę na mieszkanie pracują- /j0Q^O 
cych lub uczniów. Tel. 33-14.

(Wynajmę cały dom piętrowy zgiO\ )  
telefonem. Tel. 37-99.

r

> Poprowadzę Księgę Przycho^' ’} 
i Rozchodów.Tel. 39-73. żlO K ...O"

(Sprzedam - dom drewniany. 
Łapy-Osse, tel. 32-85 lub 27-87.

GAZETA ŁAPSKA 
"DZIEŃ DOBRY”

dwutygodnik wydawany przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ADRES:Łapy,ul.Nowy Rynek15tel.23-00 
REDAKCJA; Marta Jaworska, Bogdan Luczaj, 
Katarzyna Lubińska, Adam Okuniewski. 
SK1A.D:
Usługi (nfcirmatyczne s.c. 
tcL 23-40
DRUK:Zakład Poligraficzny, Białystok 
ul.Szosa Półn.-Obwodowa 5 tel. 751-505. 
Nakład: 1100 egz.

16 -  GAZETA ŁAPSKA


