
D W U T Y G O D N I K  R E G I O N A L N Y

PSK
H DZIEŃ DOBRYjj

Cena 1500 zł Nr 38 Środa 15.04.1992 r.

W  num erze i

ŁAPY - POŚWIĘTNE - TUROŚŃ K.

Pamiętajmy o 
ogrodach str. 10-11

* Moja pierwsza 
praktyka str. 8

* Chory szpital str. 7

* Wiejski Judym
str. 5

W s z y s tk im  naszym  
1 C z y t e ln i k o m ,

k tó rzy  ju ż  za k ilk a  dn i o b ch o d z ić  b ęd ą  
Ś w ięta  Z m a rtw y ch w sta n ia  P a ń sk ie g o

ż y c z e n i a
godnego, radosnego i spokojnego ich przeżycia 

oraz smacznego tradycyjnego jajka 
wielkanocnego

s k ła d a
Redakcja

W związku z rezygnacją z pracy 
w naszej gazecie Pana

Adama Okuniewskiego,
jej współzałożyciela i przez 
prawie dwa lata redaktora 

naczelnego stokrotne dzięki za 
włożoną w nią i w nas pracę 

oraz poświęcony czas
Redakcja

CAŁYM ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ
\

Rok 1920 stał się pamiętnym 
nie tylko w walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej, lecz również u 
nas, harcerzy. Pamiętne dni 
sierpnia 1920 roku stanowią zapis 
w historii jako "cud nad Wisłą", 
natomiast dni grudnia 1920 roku 
zostaną nam, harcerzom, na za
wsze w pamięci.

W lym 1920 r. przybywa do 
pracy w Szkole Powszechnej w 
Łapach nauczyciel Leonard 
Babiński. Poznaje od razu 
wartość młodzieży męskiej, z 
którą szybko się zżywa. Powstaje 
myśl o założeniu drużyny har
cerskiej. Myśl tę podchwytuje 
młodzież i 12 grudnia 1920 r.

powstaje I Drużyna 
Harcerzy, przyjmując 
za patrona Romual
da Traugutta. Jej 
drużynowym zostaje 
druch Leonard 
Babiński.

Chłopcy pełni 
zapału do pracy harcer
skiej, szkoła popiera ich 
zapał, przydziela druży
nie salę na harcówkę; tu 
odbywają się zbiórki, 
zajęcia itp. uroczystości 
harcerskie. I Przygo
towawcza Drużyna

c.d. na str. 3



K o m i u i l k a t y
Komunikat

Komisja Inwentaryzacyjna 
Rady Miejskiej w Łapach

informuje, że
stosownie do art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowa

dzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191) - w okre
sie od 27 kwietnia 1992 roku do 28 maja 1992 r. w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy ul. Sikorskiego 24 pokój 401 wyłożone będą do publicznego wglądu 
spisy inwentaryzacyjne części mienia państwowego, które z mocy prawa stało 
się mieniem komunalnym gminy Łapy.

Sporządzona inwentaryzacja obejmuje działki położone na terenie miasta 
Łapy: przy ul. Głównej 9, ul, Sikorskiego 80, ul. Piwnej (sklep mleczarski), ul. 
Szkolnej (pas zieleni), pod ul. Wąską i działki przy ul. Płonkowskiej obok 
Straży (jako pas rezerwy ulicy). Tereny administrowane przez Zawodową Straż 
Pożarną przy ul. Płonkowskiej. Działki-nieużytki w dziale łąkowym Barwiki- 
Goździki.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w wyłożonym spi
sie inwentaryzacyjnym mienia, mogą w terminie od 27 kwietnia 1992 roku do 28 
maja 1992 roku zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miej
skiej ul. Sikorskiego 24, pokój 401 w godzinach pracy Urzędu.

Przewodnicząca 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Józefa Bajda

Ogłoszenie
Zarząd Miasta w Łapach informuje, że w dniu 12 maja 1992 r. 

o godzinie tO.(X) w siedzibie Zarządu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 
w sali konferencyjnej na parterze zostanie przeprowadzony

p r z e t a r g  u s t n y

,  i n f o r m a c j e
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach informuje
USC zarejestrował w marcu 1992 r. 67 urodzeń i 17 zgonów.
Sporządzone zostały akty urodzeń:
Agaty Szymborskiej, Kamila Górskiego, Sylwii Sylpaczuk, Łukasza 

Krysińskiego, Adriana Grochowskiego, Agnieszki Nasiłowskiej, Patryka 
Jóźwiaka, Moniki Julity Pol, Adriana Kuleszy, Natalii Zarzeckiej, Ad
rianny Grochowskiej, Karola Faszczewskiego, Dominiki Jankowskiej, 
Kamila Mościckiego, Aleksandry Kopińskiej, Mateusza Kozłowskiego, 
Łucji Płońskiej, Mateusza Borowskiego, Natalii Perkowskiej, Rafała 
Rzońcy, Moniki Mojkowskiej, Moniki Lichoty, Magdaleny Owczarczuk, 
Urszuli Klim, Karoliny Roszkowskiej, Patryka Jakimca, Grzegorza Mie- 
lecha, Karola Jarockiego, Agnieszki Matoszko, Mateusza Mazura, Da
miana Boreckiego, Grzegorza Markowskiego, Joanny Augustyniak, 
Magdaleny Czaczkowskiej, Bartosza Roszkowskiego, Karola Rogowskie
go, Anny Karpowicz, Szymona Łapińskiego, Pawła Krawczuka, Sylwii 
Mielech, Karoliny Skłodowskiej, Patryka Rogowskiego, Małgorzaty 
Targońskiej, Huberta Łapińskiego, Jarosława Zdrodowskiego, Kamila 
Porowskiego, Andrzeja KJewinowskiego, Iwony Zalewskiej, Joanny Fal
kowskiej, Beaty Czaczkowskiej, Martyny Rutkowskiej, Justyny Jacejko, 
Anny Łapińskiej, Anny Zajkowskiej, Patryka Pogorzelskiego, Ap>"' 
Brzozowskiej, Piotra Suchodolskiego i Moniki Marii Łapińskiej.

Wszystkim maluchom życzymy dożo zdrowia i pomyślności.
W marcu zmarli:
Janina Zawada, Jan Perkowski, Franciszek Łapiński, Edmund 

Łupiński, Władysław Roszkowski, Mieczysław Cisz, Stefania Bogdano
wicz, Andrzej Nowacki, Tadeusz Roszkowski, Anna Dąbrowska, Kazi
miera Pruszyńska, Maria Stefanowicz, Józef Łapiński, Marianna Kraso
wska i Wiktor Komenda.

Pogrążonym w smutku rodzinom zmarłych składamy głębokie wyrazy 
współczucia z powodu straty najbliższych.

Elżbieta Bruszewska 
Grażyna Łapińska

na sprzedaż działek budowlanych, stanowią
cych własność Gminy, przeznaczonych pod 
zabudowę jednorodzinną, posiadających 
założoną księgę wieczystą KW Nr 38969, opisa
nych dokładnie w tabeli, będącej załącznikiem 
do ogłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłacenie wadium w kwocie 3 min zł w kasie 
Urzędu Miejskiego w Łapach, pokój 203, 
najpóźniej w przeddzień przetargu. Wadium za
licza się na poczet ceny nabycia działki.

W przypadku uchylania się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej, 
wadium ulega przepadkowi.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIASTA 
ŁAPY

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
W DRODZE PRZETARGU

Lp.; Położenie nieruchomości; Numer 
działki; Powierzchnia działki; Przeznaczenie w 
planie zagospodarowania przestrzennego; Cena

4. Ul. Puchalskiego 18; 2072; 593; 
bud. jednorodzinne; 44.475,-; 3.000,-

5. Ul. Puchalskiego 20; 2071; 592; 
bud. jednorodzinne; 44.400,-; 3.000,-

6. Ul. Puchalskiego 22; 2070; 640; 
bud. jednorodzinne; 48.000,-; 3.000,-

7. Ul. Puchalskiego 24; 2069; 620; 
bud. jednorodzinne; 46.500,-; 3.000,-

wywoławcza tys. zł; Wysokość wadium tys. zł; 
Uwagi

1. Ul. Puchalskiego 12; 2075; 642; bud. jedno
rodzinne; 48.150,-; 3.000,-

2. Ul. Puchalskiego 14; 2074; 593; bud. jedno
rodzinne; 44.475,-; 3.000,-

3. Ul. Puchalskiego 16; 2073; 593; 
bud. jednorodzinne; 44.475,-; 3.000,-

bud. jednorodz. zabudowa bliźniacza; 50.260,-; - 
3.000,-

9. Ul. Puchalskiego 4; 2079; 650; bud. jedno
rodz. zabudowa bliźniacza; 45.500,-; 3.000,-

8. Ul. Puchalskiego 2; 2080; 718;
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Dyplom drużyny harcerskiej z 12 maja 1926 r

llarcersku im. Romualda Traugutta liczy 32 
członków, którzy zostają podzieleni na 4 zastępy, a 
już 11.01.1921 tworzy się piąty zastęp, liczący 9 
członków.

yihętnych nie brakło, ale brak było kadry do 
prowadzenia pracy harcerskiej. 1 lutego 1921 r. 
druh Leonard Babiński organizuje kurs dla 
zastępowych trwający do 12 lutego 1921 r. Uczest
niczy w nim 11 członków, którzy już wkrótce są 
zorientowani w celach i zadaniach pracy harcer
skiej. Po kursie drużyna reorganizuje się: powstają 
4 zastępy, praca zaczyna nabierać normalnego ryt
mu. 13 czerwca 1921 r. 3 członków drużyny wyjeż
dża na kurs zastępowych, organizowany przez 
Białostocką Komendę Chorągwi ZHP do Białej 
Podlaskiej, w międzyczasie 9 członków drużyny 
zdobywa stopień młodzika. W otoczeniu harcerzy i 
harcerek "Strzelca: i "Sokoła" druch Babiński od
biera przyrzeczenie-przysięgę od 9 harcerzy, którzy 
wypowiadając uroczyste słowa przyrzeczenia har
cerskiego: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić 
służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, 
być posłusznym prawu harcerskiemu."

Opiekunem drużyny zostaje wielki 
przyjaciel młodzieży, kierownik szkoły 
pan Antoni Januszewicz. Lata 1922 i 
1924 mc przynoszą szczególnych zmian 
w pracy drużyny.

Dzięki intensywnej pracy w 1925 r. 
drużyna otrzymuje
ZAŚWIADCZENIE DRUŻYNY 
PRZYGOTOWAWCZEJ z nr 7 i 8 li- 
r/ha 75, nadane przez Naczelnika 
/.wiązku Harcerstwa Polskiego. Daje 
lo bodziec do dalszej pracy, bowiem po 
całorocznej wytężone pracy drużyna w 
1926 r. otrzymuje DYPLOM 
DRUŻYNY HARCERSKIEJ L. 198 
W U. Nr 6 1926 r. z dn. 12 maja 1926 
r.

W związku z koniecznością wyjazdu 
drużynowego, druha phm Leonarda 
Babińskiego drużynę na krótko obej
muje druh Paweł Prejs, a rozkazem L. 
u z 19 10.1929 mianowany zostaje p.o. 
drużynowego druh Eugeniusz Niemu- 
nis , Zaś rozkazem L. 7 z 17.08.1930 
komendę nad drużyną obejmuje druh 
Kazimierz Konopka, który 1.10.1930 r. 
idzie do odbycia zaszczytnej służby 

wojskowej. Chętnych do pracy w drużynie nie 
brakło, ale były ustalenia Rady Drużyny, że bez 
zgody i zezwolenia Rad\ l,i*dagi,giivni-| nie nm/i
być przyjęć ----
zgłaszających się 
nowych członków ” 
drużyny. 1.10.1931 
r. wraca ponownie 
druh Leonard 
Babiński, przejmuje 
drużynę i praca ru
sza pełną parą.
Drużyna swoją po
stawą, wyszkole
niem, karnością 
zdobywa coraz 
większe uznanie 
Rady Pedagogicznej 
i społeczeństwa, 
które daje naszym 
harcerzom miano 
"Harcerza 
Łapskiego." Zor

ganizowane zostają zawody strzeleckie drużyny. W 
dalszej kolejności uroczysta wieczornica harcerska 
na cześć powrotu druha Babińskiego.

5.08.1931 organizowany jest obóz w Gibach, 
komendę nad całością obejmuje druh Stefan Go- 
morek, zaś druhowie: Kostkowski, Prejs, Gor- 
dziuk, Wojszko wchodzą do starszej grupy druży
nowych.

31.10.1931 następuje pierwsza wizytacja drużyny 
przez Komendanta Hufca Białystok Powiat druha 
Bargielskiego.

7.07.1932 obóz drużyny w Supraślu. Uratowanie 
przez druha Gordziuka tonącej w rzece Supraśl 
kobiety, matki czworga dzieci.

18.12.1932 - Xll-lecie drużyny, bardzo wielka 
uroczystość z przyrzeczeniem harcerskim.

21.07.1933 obóz drużyny nad Wigrami, a w maju 
1934 r. obóz drużyny w Poizeczu. Przygotowania 
do udziału w Międzynarodowym Zlocie Harcer
skim w lipcu 1935 , uczestniczy 12 członków druży
ny z druhem phm Leonardem Babińskim na czele.

Tu należy wspomnieć, że w 1932 r. drużyna 
wysyła 5 druhów na kurs zastępowych, organizo
wany orzez Białostocką Komendę Chorągwi ZHP 
w Czarnej Wsi. Uczestniczą w nim druhowie: J. 
Zakrzewski, H. Dziemianowicz, L. Raciborski, L. 
Roszkowski i J. Rudziński. Kurs trwał 14 dni, jego 
komendantem był druh Bałabuszyński. Druhowie

c.d. na str. 4

Przyrzeczenie zn i 1939 r
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CAŁYM ŻYCIEM  PEŁNIĆ SŁUŻBĘ
c.d. ze str. 3

wracają ze zdobytym stopniem wywiadowcy, pełni 
zapału do prowadzenia roboty harcerskiej.

Druh phm Leonard Babiński szerząc ideologię 
prawa i przyrzeczenia harcerskiego trwa na swoim 
stanowisku do dnia 1.06. 1935 r. Organizuje obóz w 
Spalę. Po zlocie opuszcza drużynę i wyjeżdża z Łap. 
Po jego wyjeździe zmieniana była cała "seria" 
drużynowych, w kolejności zostają nimi nauczycie
le: Eugeniusz Uokiniec, Korytkowski, Teofilewicz 
oraz druh Sobiczewski, aż wreszcie drużyna zostaje 
bez drużynowego. I wreszcie z Białegostoku przy
jeżdża druh Harto:iv Rzeczypospolitej Kazimierz 
Kowalski, nauczyciel; od razu bierze w garść 
drużynę.

W tym czasie podczas ferii 
letnich 1936 r. wysyła druha 
Hieronima Dziemianowicza 
na 14-dniowy kurs drużyno
wych, organizowany przez 
Komendę Chorągwi w Porze- 
czu, skąd wraca on w stopniu 
Harcerza Orlego. Po powro
cie H. Dziemianowicz zostaje 
mianowany przez K. Kowal
skiego drużynowym I drużyn) 
im. Romualda Traugutta, za.s 
ten ostatni rozkazem komen
dy Chorągwi mianowany zo
staje Komendantem Hufca 
Białystok Powiat i otrzymuje 
przeniesienie do jednej ze 
szkół białostockich. W tym 
czasie w Łapach mamy trzy 
drużyny:

I Drużyna Harcerrzy im. R. Traugutta - H. O. 
Hieronim Dziemianowicz,

II Drużyna Żeglarska im. płk Lisa-Kuli - H. R. 
Franciszek Kowalski,

III Drużyna Harcerzy im. K. Chodkiewicza - ćwik 
Stefan Kamiński.

Ci trzej "wodzowie" z pełnym poświęceniem 
rozkręcają robotę harcerską, zdając sobie sprawę z 
odpowiedzialności, jaka na nich ciąży za podległą 
im młodzież. Wspólnie organizują "ćwiczenia-pod- 
chody" kończące się na Górze Harcerskiej. W tym 
czasie I i III drużyna zdobywają dyplomy Białych 
Harców. W międzyczasie druh Stefan Kamiński 
zdobywa stopień Harcerza Orlego.

Komenda Hufca Białystok - Powiat z Komen
dantem druhem Kazimierzem Kowalskim poddaje 
próbie druhów H.O. H.O Hieronima Dziemianowi
cza i Stefana Kamińskiego, w wyniku której obaj 
otrzymują stopnie Harcerza Rzeczypospolitej. Pra
ca szła pełną parą, Łapy zawsze widziały swoich

harcerzy maszerujących ze śpiewem w jednolitych 
mundurach przez miasto na zajęcia czy z zajęć tere
nowych. Biwaki w parku, ogniska zawsze skupiały 
całe miejscowe społeczeństwo.

23 lutego 1936 r. kolejna uroczystość, środowisko 
harcerskie obchodzi 15-lecie I Drużyny Harcerzy 
im. Romualda Traugutta. Przybywają goście w oso
bach Komendanta Chorągwi druha hm. Stanisława 
Łopateckiego oraz wizytatora drużyn kolejowych 
druha H.R. Franciszka Sinicy. Siedmiu druhów I 
Drużyny przygotowuje się do złożenia przyrzecze
nia harcerskiego. Napięcie wzrasta, bowiem druh 
hm. Łopatecki w krótkich słowach mówi o znacze
niu przyrzeczenia harcerskiego, wypływających z te
go tytuł u ohowią/kach w szkole, w domu. w

Obóz w Gibach. Obiad. Rok 1931.

środowisku, w którym żyjemy. Każdy po kolei pod
chodzi do sztandaru i na pytanie, "Czy chcesz 
złożyć przyrzeczenie" odpowiada, że chce, a na py
tanie, czy zna prawo i przyrzeczenie harcerskie pa
da odpowiedź: "Znam". I na słowa: to złóż przyrze
czenie wypowiada się jego rotę. "Mam szczerą 
wolę... ." Po czym wypowiada się kierownik szkoły, 
opiekun drużyny, dalej następuje ceremonia 
przypięcia krzyży harcerskich i odśpiewanie "O Pa
nie Boże nasz, w opiece swej nas miej." Kończy się 
piękna i podniosła uroczystość 15-lecia I Drużyny 
Harcerzy im. Romualda Traugutta w Łapach.

Wszyscy trzej drużynowi rozszerzają współpracę 
z Rodziną Kolejową, bazującą na rodzicach 
młodzieży harcerskiej, którzy są kolejarzami miej
scowych warsztatów kolejowych. Dzięki tej 
współpracy drużyny nasze zostają wyposażone w 
kompletny sprzęt obozowy, namioty, sprzęt gospo
darczy oraz odpowiednie dotacje na akcję letnią czy 
zimową. Środowisko harcerskie korzysta z przydzie

lonych wagonów osobowych I klasy na wyjazd na 
Ziemię Lwowską czy do Zagłębia Śląskiego. Wszy
stko to osiągnięto dzięki bez reszty oddanym pracy 
harcerskiej druhom: H. Dziemianowiczowi, Fr. Ko
walskiemu i St. Kamińskiemu, zaś motorem tej 
współpracy był druh H. Dziemianowicz. Oni to 
właśnie nie szczędząc sił ani czasu własnego, pełni 
zapału i oddania pięknym ideałom Związku Har
cerstwa Polskiego, rozszerzali ideologię prawa i 
przyrzeczenia harcerskiego, trwali na swoich stano
wiskach.

15 maja 1937 r. odbywają się ćwiczenia drużyn 
Hufca Białystok Powiat w okolicach Niewodnicy. 
Komendantem ćwiczeń jest druh hm. Andrzej 
Świerczyński, Zastępca Komendanta Białostockiej 

Chorągwi ZHP. Środowiskiem ła
pskich drużyn dowodzi druh Hiero
nim Dziemianowicz. Zajęcia były 
dwudniowe, nasze drużyny odhvłv 
marsz do Niewodnicy i z powl 
Moc wrażeń i radości.

Rok 1938 przynosi środowisku har
ce rskiemu w Łapach nową 
niespodziankę, bowiem rozkazem Ko
mendy Chorągwi zostajemy przenie
sieni do Komendy Hufca ZHP Wys.- 
Mazowieckie. W międzyczasie odno- 
wiony zostaje sztandar harcerski I- 
s/.cj drużyny, przy tej okazji 10 dru
hów składa przyrzeczenie harcerskie.

Pomimo olbrzymiego zaangażowa
nia w pracy harcerskiej druhów II R 
H. R. Hieronima Dziemianowicza i 
Stefana Kamińskiego , tak jak wspól
nie pracowali, tak wspólnie idą pełnić 
zaszczytną ochotniczą służbę woj

skową. Obaj otrzymują przydział do 32 pp w M ota
nie, z tym, że na miejscu druh Kamiński ottzyn. 
przydział do 1 a druh Dziemianowicz do II batalio
nu. Obaj też walczą na różnych odcinkach wojny 
obronnej 1939 r.: druh Dziemianowicz w Modlinie, 
druh Kamiński w obronie Warszawy.

Obowiązki komendanta harcerzy w Łapach 
przejmuje tymczasem druh Kowalski.

Różne są koleje losu tych ludzi: druh Dziemia
nowicz 30 września 1939 r. dostaje się do niewoli 
koło Zakroczymia, wywieziony zostaje do Stalagu I 
A - Gzken, otrzymuje nr więźnia 31 720. Druh 
Kamiński po kapitulacji Warszawy wraca do Łap. 
Ponowne spotkanie obu nastąpiło w 1942 r. Obaj 
zostali żołnierzami konspiracyjnego Wojska Pol-

Krzysztof
dokończenie w następnym numerze
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T U R O Ś Ń  K O Ś C IE L N A
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Michał Więcko ur. 23 III 1901 r. 
Rok 1978.

Pan Michał Więcko, znany i ceniony działacz 
społeczny w gminie Turośń Kościelna 23.03.1992 r.

mczył 91 lat. To piękny wiek. Mimo, że przeby
wam tu już jakiś czas, w dalszym ciągu jestem jakby 
człowiekiem "z zewnątrz". A że postać jest fascy
nująca, mimo że nie mam wiele wspólnego z dzien
nikarstwem, pomyślałam, że może interesujące 
byłoby spojrzenie na lak bogatą osobowość

Zobaczyłam go po raz pierwszy pięć lat temu z 
okładem, gdy przyjechał (na rowerze) z Pomygacz 
do Turośni Kościelnej, do domu mojego Ojca, by 
złożyć mu serdeczne życzenia w dniu imienin. 
Zaakcentowałam to "na rowerze", ponieważ w lo
ku rozmowy okazało się, że ten bardzo szarman
cki. siwowłosy i siwobrody pan ma, ni mniej ni 
więcej, lecz. 87 lal I ja wtedy byłam młodsza, nie
mniej zachwycił mnie sposobem myślenia, mówie
nia, doskonałą orientacją we wszystkich przeja
wach współczesności, ze szczególnym 
uwzględnieniem, rzecz jasna, najbliższego otoczę -

Bardzo żałuję, że nic wiedziałam wcześniej o aż 
tak wszechstronnych zainteresowaniach pana 
Więcki, o jego pasji społecznikowskiej, 
umiłowania kultury, historii, ule przede wszystkim 
historii i prawdy. Miałam ostatnio zaszczyt kilka
krotnie odwiedzić sędziwego gospodarza, który 
zechciał pokazać mi część swych bardzo interesują
cych zbiorów. A zaręczam, że jest co oglądać! 
Przede wszystkim medale, monety, później znacz
ki, dyplomy, legitymacje i obrazy, lecz przede wszy
stkim mój niekłamany zachwyt wzbudziła kronika, 
którą sam Autor tytułuje od bardzo wielu 
lat:"Kronika historyczna Pomygacz. Pamiętniki." 
Pierwsza część nazwy nie jest ścisła, choć 
rzeczywiście bardzo wiele miejsca zajmują w zapi
skach Pana Michała zdarzenia z życia tej wsi. Nie
mniej Autor co jakiś czas próbuje uchwycić zmia
ny, które zaszły w obyczajach ludowych, sposobie 
pojmowania rzeczywistości i nowoczesności przez

rolników, stosunku do ziemi, do wiary, do 
własności prywatnej i społecznej na przestrzeni 
czasu, który zdolny jest ogarnąć pamięcią. A lat ma 
91 i pamięć znakomitą.

Młody czytelnik nigdy być może nie zdałby so
bie sprawy, jak bardzo zmienia się świat i ludzie, 
ule też i pewne zjawiska tkwią w psychice ludzkiej 
jak mur. I tu muszę podkreślić, że ogromnie mi 
imponuje i wzbudza mój prawdziwy szacunek obie
ktywizm i szlachetność Pana Więcki. Czasem jest 
narażony na przykrości, na aroganckie - by nic 
określić ich dosadniej - reakcje, lecz nie potrafi 
przejść do porządku dziennego nad chamstwem, 
bałaganiarstwem, lenistwem, złodziejstwem, 
nieudolnością czy brakiem kompetencji. I rzecz 
szczególna: przerażenia czy obaw nie budzi w Nim 
osoba sprawcy, lecz FAKT. I żeby wszystko działo 
się jak należy, potrafi poruszyć niebo i ziemię.

A w zapiskach swoich niczego nie dodaje i nicze
go nic ujmuje. Z  każdej zanotowanej historii wy
chyla się po prostu człowiek. Na tyle zasłużył i tyle 
ma. Pan Michał Więcko nie sądzi, że jest Panem 
Bogiem, który może oceniać, karcić lub nagradzać. 
Jest też tylko człowiekiem, z ułomnościami przypi
sanymi chyba już nu wieczność naszemu rodzajowi, 
ale sprawiedliwie należy dodać, że jest także i 
człowiekiem innym Przeżył w swoim życiu wiele 
przykrości, bywał w swoim życiu posądzany o 
interesowność, mało komu mieściło się w głowie, 
by chciało mu się poświęcić swój czas, wysiłek i 
pieniądze (lak! i pieniądze też!) po prostu 
współmieszkańcom. To przecież On, ateista, ko
munista, w opinii wsi prawie antychryst, 
doprowadził do porządku krzyże, przy których 
ostatni raz ludność żegna zmarłego. To On myśli o 
zachowaniu w dobrym stanie najstarszych na tere
nie parafii nagrobków, to On troszczy się o zacho
wanie w ludzkiej pamięci i szacunku dawnego, po
czątkowo pogańskiego, cmentarza w Howienach. 
"To też my - ludzie. Nic było ich winą, że nie 
zdążyło do nich dotrzeć chrześcijaństwo" - powia
da. Ten występujący ZAWSZE w wypowiedziach 
Pana Więcki szacunek dla człowieka bardzo 
szanuję i życzyłabym sobie tak umieć traktować lu- 
d/i jak On - z życzliwością, tolerancją i zrozumie
niem.

Gdyby chcieć omówić koleje jego życia, to sądzę, 
że można by było obdzielić nimi kitka życiorysów. 
W tylu miejscach był, brał udział w najważniej
szych dla naszej przed- i powojennej historii wyda
rzeniach. byt działaczem PSL, pełnił niezliczone 
funkcje administracyjne i społeczne. Skrupulatnie 
dodawałam przeglądane legitymacje i wyszło mi

ich 51. Istnieją też dyplomy, wyrazy uznania, notat
ki i reportaże, jest nawet film.

Zależało mu zawsze na rzeczach najważniej
szych, na wychowaniu prawdziwego, odpowiedzial
nego człowieka. Oświata i kultura - to do dziś jed
no z jego głównych zainteresowań, ale i 
zmartwień. 1 rzeczywiście, bo jeżeli przeczyta się w 
jego kronice taki fragment:

"Jeszcze było słychać przez długi czas huk ar
mat, a w Poniygaczach prowadzono usilną agitację 
o budowie szkoły (...), Wspólna rada i praca gro
mady nie poszły na marne. W latach 1946M7 zbu
dowano, jak ma wieś wielki i piękny budynek 
szkolny" - i późniejsze wspomnienia jako kierowni
ka świetlicy, to nawet biorąc pod uwagę 
współczesną tendencję zamykania się ludzi w swo
ich czterech ścianach, można tylko westchnąć i tyl
ko pamięcią, niestety, która tym razem nie przyczy
nia radości, wracać do dawnych, gwarnych czasów.

Wiele zrobiło się w Pomygaczach przez minione 
dziesiątki lat. Sprawiedliwość każe stwierdzić jed
nak. że bez Pana Więcki zdołałoby się zrobić nie 
tak znów może wiele. Lubiany czy znienawidzony 
byt jednak tym KIMŚ, kogo określa się jako "spiri
tus movens" rzeczywistości, jej duchem i siłą 
napędową.

Pan Więcko wiele czasu był żołnierzem, był w 
ruchu oporu, absolutny samouk pracował ciężko 
całe życie, wykształcił syna i córkę. Niestety, jego 
syn, bardzo ceniony kardiolog i znawca esperanta, 
kilka lat temu zmarł. Wnukowie rozjechali się po 
wielkim świecie, a tak nawiasem mówiąc, komu, 
jak nie jemu mogła przytrafić się prześliczna Iran- 
ka jako żona wnuka?

Michał Więcko, mimo swego wieku absolutnie 
samodzielny i samowystarczalny mieszka teraz 
sam. W dalszym ciągu, już trzeci dziesiątek lat 
pełni obowiązki opiekuna społecznego. Nikt tak 
jak On nie zna człowieka w całej złożoności jego 
natury, dlatego nigdy nie mówi o tym, że jest sa
motny. Ale nie wiem, czy o tym nie myśli.

Ciągle pisze swój życiorys i miejmy nadzieję, że 
będzie go pisał bardzo długo. Utrwala od zapo
mnienia życie wsi, okolicy, mieszkańców. Pokazał 
mi kiedyś przyrząd, którego na pierwszy rzut oka 
nie potrafiłam z niczym skojarzyć. Była ta "babka" 
do klepania kosy, pięknie zakonserwowana. Wid
nieje na niej pięć imion i pięć dat. Daty zamykają 
się dokładnie w okresie 200 lat. Dokładnie, bo 
pierwsza z nich to rok 1792. Gdyby się jej 
przyjrzeć, to natychmiast powinien nam przyjść do

ciąg dalszy na str.5
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dokończenie ze str. 5

głowy II rozbiór Polski. Ileż się przez te 200 lat 
zdarzyło! A "babka" istnieje, można by rzec "ele
gancka", błyszcząca, fascynująca długością swego 
życia. Pan Więcko spokojnie wskazał na 
najmłodsze imię, imię swego syna Walerego i bez 
rozgoryczenia stwierdził, że tak już widocznie 
musiało być. Żaden z Jego, 
wnuków swego imienia już 
na tej "babce" nie dopisze.

Pan Więcko pokazał mi 
również zrobiony pr zez 
siebie, precyzyjny, zmontowany z wielu kawałków 
różnego gatunku i koloru drewna krzyż, w którego 
podstawie mieści się jak gdyby historia jego rodzi
ny. Mam nadzieję, że długo jeszcze będzie mu da
ne ją uzupełniać.

Powoli odchodzą znajomi. Ostatni, dotkliwy 
cios, to nagła śmierć Jego ukochanego ucznia i 
przyjaciela, zasłużonego pracownika oświaty, Pana 
Mariana Łupińskiego, którego cenił nadzwyczaj 
wysoko za prawość, rzetelność i odpowiedzialność. 
Wierzył w niego i nie zawodził się. Gdy jeszcze ś.p.

Marian Łupiński był Inspektorem Oświaty i Kul
tury w Łapach, pisał do niego:

"Drogi Marianie! Uważam, że rozmowy 
międzyludzkie szybko ulatniają się z pamięci, ale 
utrwalone na papierze pozostaną chyba dłużej 
(...)." A dalej, w bardzo obszernym liście wyliczał 
wszystkie te bolączki, których sam nie potrafił 
rozwiązać. Szukał więc pomocy i znajdował ją, a

zmartwienia mieli wspólne, bo list kończy się 
słowami: "Niektórzy zajmują stanowiska tylko po 
to, ażeby otrzymać zapłatę (...), a człowiek na sta
nowisku powinien dać z siebie, o tym wielu ludzi 
zapomina, jakie ich obowiązki wobec 
społeczeństwa. Drogi Marianie! Proszę mnie 
wybaczyć powyższe podsumowanie NASZEJ, nie 
bardzo wesołej działalności, ale to jest szczera 
prawda." I choć Pan Więcko dodał jeszcze: "Ja 
osobiście nie żywię żadnej nadziei na poprawę w 
postępowaniu dla dobra drugiego człowieka." Nie 
uwierzyłam w to, czytając te fragmenty sprzed lat i

nie wierzę dziś, bo swojej osobowości i 
wytrwałości Pan Więcko nie zmienił, nie poddał 
się i chyba nigdy tego nie zrobi.

Martwi go ogromnie brak kontynuatora. On, 
samouk w każdej dziedzinie życia, jest mocno stra
piony myślą, że już nikt tej "Kroniki" nie zechce 
prowadzić a ona sama kurzyć się będzie w jakimś 
podrzędnym, zapomnianym archiwum. Lecz na jej 

podstawie mogłaby powstać, 
ak sądzę, niejedna praca na- 

|ukowa. To po prostu kopal
nia materiału, znajdzie w niej 
coś dla siebie i językoznawca, 

i badacz dziejów wiejskich pieców czy ubiorów.
Gdy żegnam Pana Więcko, tak jak każdego 

gościa odprowadza mnie wzrokiem do furtki. Jego 
oczy uśmiechają się, a widzi bardzo dobrze. Jak 
zawsze.

Urszula Piaszczyńska

< Podatkowy przestępca >
Pewnie i za kota 

płaciłbym podatek, 
ale przed komisją 
ukrył się gagatek.
< O fakciku >

To doprawdy 
fakcik smutny -
- w roli prawdy 

fałsz wierutny.
< Dobrana para >

On ma tęgie bary, 
ona dźwiga gary, 

jakżeż nie podziwiać 
tak dobranej pary?!

< Można mówić >
Gdy ktoś ósmy 
raz w połogu, 
można mówić 

o nałogu.

< Płeć potrzebna >

Do tego by chcieć, 
potrzebna jest płeć.

< Podaż >

także lśniące, jak łza czyste, 
jak ten niewinności listek). 

Czy na mokro, czy na sucho? 
Z Franią moją będzie krucho. 
Przyzna każdy, że się pienię, 
a zawdzięczam to "Pollenie".

Taka zrobi się bonanza, 
że z niej wyjdzie cała "Lanza" 

i "Pollena" na dodatek, 
bo i ze mnie niezły kwiatek.

Jeszcze ręki jej nie podasz, 
a już dziewczę mówi: "Zgoda”.

< Popyt >

Chłopów mogła liczyć 
na calutkie kopy; 

na mój chłopski rozum: 
niezły miała popyt.

Od tych reklam, od tych proszków 
człek głupieje już po troszku. 

Żeby jeszcze było głupiej, 
Wszystkie proszki mam ja ... 

w wielkim poważaniu.

< Już mówią >
Nie zamknął jeszcze powiek, 

a już mówią o nim : "Człowiek".

< Ociec prać >

Od "Omomów" i "Arieli" 
łeb mi całkiem się rozbielił, 

pokręciło się wręcz w czubie: 
nie wiem, który proszek lubię, 

którym wyprać lubą Franię 
(śnieżnobiałe ma być pranie,

< Do M ... >

Prawdziwej cnoty 
krytyk się nie boi, 
kiedy krytykowi 

pióro dobrze stoi.
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czone są w terenie w postaci cmentarzy wojen
nych, fortyfikacji czy pól bitewnych. Rzeka Narew 
spełniała w przeszłości ważną rolę strategiczną ze 
względu na swoją niedostępność. W 
średniowieczu przepraw przez rzekę broniły grody 
w Surażu, Waniewie, Tykocinie czy Złotorii. Pod
czas potopu szwedzkiego a później powstań naro
dowych 1831 i 1863, bagna narwiańskie dawały 
schronienie wojskom polskim. W czasie obu wo
jen światowych wielokrotnie przebiegały wzdłuż 
Narwi linie frontu.

Jednym z najstarszych śladów 
działań wojennych nad Narwią jest 
polska reduta obronna "Koziołek" z 
1656 r. pod Kurowem. Dotrzeć tu 
można płynąc kajakiem np. z Uho- 
wa, w dwa dni, lub odbywając 
wycieczkę czerwonym szlakiem tury
stycznym im. Wł. Puchalskiego z Łap 
Osse do Kurowa.

Na grząskich bagnach w widłach 
Kurówki i Narwi powyżej Tykocina, z 
grobli szosy Jeżewo - Barszczewo - 
•tarosielce - Białystok widać obszer

ny szaniec zwany od dawna 
Koziołkiem. Ma on nieregularny na- 
rys bastionowy, zbliżony do 
sześcioboka o kurtynach długości 
100-75 m. Wysokość wału wynosi 
dziś 1,5 m, tyleż wynosi ich szerokość 
z wierzchu. Bastiony są wyższe, do 
2,5 m. Wewnątrz wałów niewysoki 
nasyp o średnicy ok. 60 m. Wzdłuż 
kurtyn, wewnątrz - nieznaczne dziś 
wgłębienie dla strzelców, zewnątrz - 
zarośnięta już fosa. Jest to więc typo
we dzieło półstałe systemu holen
derskiego; wykorzystało ono może jakieś wznie
sienie naturalne, ale niewątpliwie wymagało do
wozu ziemi i darniny. W upalne lato 1932 r. 
grzęzło się po kolana chcąc łąką dojść do 
Koziołka; jedynie od lewego ramienia Narwi, pod 
osłoną dwu bastionów, prowadzi grobelka 
świadcząca o tym, iż szaniec komunikował się 
irzcdc wszystkim drogą wodną. Usytuowanie tego 
jedynego dostępu - bramy fortu - pozwala sądzić, 
iż fort był zwrócony przede wszystkim ku północy, 
ku Tykocinowi.

Jedyne wypadki wojenne w tych stronach, z któ
rymi można by wiązać Koziołek - to wielki "potop" 
szwedzki, a w nim ten okres, kiedy Tykocin

znajdował się w rękach Szwedów; od końca r. 1655 
do odzyskania go szturmem 27 I 1657 przez het
mana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehę. 
Opanowanie Tykocina przez Szwedów oddawało 
im ważny węzeł drogowy, przecinało Polakom 
główny szlak łączący Koronę z Litwą (Łomża, 
Mężenin, Tykocin, Złotoryja, Żółtki, Choroszcz, 
Grodno oraz Tykocin, Knyszyn, Kuźnica, Grod
no).

Tykocin był też ogniwem łańcucha twierdz 
umożliwiąjącego Szwedom trzymanie Polski w 
ręku. Dlatego Paweł Sapieha już w lutym 1656 r.

wkroczywszy na Podlasie przedsięwziął próbę "eli- 
berowania" Tykocina. Próbę tę udaremniło szyb
kie ściągnięcie spod Nowego dworu posiłków 
szwedzkich.

Gdy okazało się, że nieprędko można będzie 
odzyskać Tykocin, należało zakorkować drogę 
wodną w górę Narwi, zarazem należało 
zorganizować komunikację z Litwą innym szla
kiem i zabezpieczyć ją od - wodnych przede wszy
stkim - wypadów załogi Tykocina. Przez Narew, 
powyżej Tykocina i Żółtek znajdują się przede 
wszystkim dwie stare przeprawy: pod Surażem 
(strzeżona przez stary gród podlaski znany już w 
XIII w., który Krzyżacy płynąc na statkach zdobyli

w r. 1397) oraz bliżej Tykocina, między Wanie- 
wem (kościół znany tu już 1511) i Śliwnem. Ta 
przeprawa łączyła się z Choroszczą, miasteczkiem 
lokowanym w r. 1507 już na głównym trakcie. 
Doraźną przeprawę można było też urządzić o 6 
km poniżej Tykocina (?) na drodze spod Kurowa 
do Kruszewa, gdzie z obu stron w dolinę Narwi 
wcinają się wzniesienia. Tu właśnie, gdzie w końcu 
XIX w. zbudowano nową szosę wojskową, powstał 
Koziołek, panujący z obu wschodnich bastionów 
ogniem muszkietów, a tym bardziej artylerii nad 
obu koiytami Narwi (180 m). W ten sposób moż

na było zapewnić spokojny objazd 
przeciętego przez Szwedów odcinka 
drogi.

Nic więc dziwnego, że okolica 
Koziołka była przedmiotem walk pol
sko-szwedzkich. Mówią o tym źródła 
historyczne, lokalizuje je tradycja lu
dowa zanotowana przez Zygmunta 
Glogera.

Odzyskanie Tykocina 27 I 1657 
odebrało Koziołkowi rację istnienia. 
Komunikacja wróciła w dawne łoży
sko, opustoszały fort zagubił się 
wśród błot. Twórcą Koziołka był za
pewne Paweł Jan Sapieha, fort musiał 
wytyczyć inżynier z jego otoczenia. 
Zupełnie niewystarczająca dotychczas 
znajomość życia hetmana uniemożli
wia na razie dalsze dociekania.

Z inicjatywy Towarzystwa 
Przyjaciół Choroszczy w 1991 roku 
dokonano rekonstrukcji terenowej i 
wykonano szkic reduty obronnej z 
1656 r. "Koziołek". W pracach tych 
uczestniczył wiceprezes TPCh pan Jan 
Adamski wraz z dziećmi: Bogumiłem, 

Grzegorzem i Krzysztofem Adamskimi.
Na pięciu bastionach reduty pozostawiono 

biało-czerwone proporczyki, oraz jeden dodatko
wy pr/y tabliczce "Obiekt zabytkowy Koziołek". 
Przybita jest ona do wierzby w pobliżu "przystani" 
na odnodze rzeki Narwi. Szkic w skali 1:1000 
wykonał Jan Adamski i znajduje się on do wglądu 
w siedzibie TPCh.

Na podstawie: Stanisław Herbst "Potrzeba hi
storii, czyli o polskim stylu życia. Wybór pism”. 
Warszawa 1978, tom II, s. 125-127 opracował

Sławomir Halicki

CHORY SZPITAL12 marca br. w łapskim szpitalu 
odbyło się zebranie organizacyjne w 
celu utworzenia stowarzyszenia na 
rzecz pomocy szpitalowi. Prowadził je 
ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologiczne
go dr Mieczysław Kuczyński. Na spotkanie zapro
szono przedstawicieli zakładów pracy, władze 
miejscowe i 4 ościennych gmin oraz proboszczów 
parafii, które znajdują się na terenie 
obsługiwanym przez szpital.

Dr Kuczyński zapoznał zebranych z krytycznym 
stanem szpitalnej kasy. Nie płaci się dostawcom 
sprzętu, energii elektrycznej, wody, za telefony. 
Niektóre ZOZ-y w kraju zaczęły pobierać już 
opłaty. Powstała myśl powołania stowarzyszenia. 
Jest to prostsze niż powołanie fundacji. Wymaga
ne jest uchwalenie statutu, wybranie zarządu. Pie
niądze wpływające na konto stowarzyszenia prze

znaczone by były wyłącznie na zakup sprzętu i od
czynników, a nie np. na płace personelu.

Główna księgowa poinformowała o sytuacji fi
nansowej szpitala, o jego 313 min zadłużeniu, o 
uposażeniach personelu, podziękowała władzom 
miasta za przekazanie środków na zakup węgla. 
Przy obecnych przepisach prawnych szpital nie 
może przyjmować nawet dobrowolnych wpłat 
pieniężnych od ludności, a tylko dary rzeczowe, 
które zresztą otrzymuje (ziemniaki, warzywa od 
rolników, cukier z cukrowni itp.). Popiz.cz stowa
rzyszenie można będzie korzystać i z datków 
pieniężnych. Mogą je założyć osoby prywatne, 
podmioty gospodarcze zaś mogą być członkami 
wspomagającymi.

Dr Kuczyński zapoznał zebranych z 
przepisami dot. stowarzyszeń i zaznaczył, 
że praca zarządu stowarzyszenia jest 
społeczna. Poprosił o nagłośnienie spra

wy pomocy szpitalowi przez księży i "Gazetę 
Łapską".

Z  dyskusji wynikło, że zebrani widzą 
konieczność powołania takiego stowarzyszenia. 
Na listę członków-założycieli wpisało się 17 osób. 
Jednogłośnie przyjęto uchwałę dot. przyjęcia sta
tutu, który niezbędny jest do rejestracji stowarzy
szenia w sądzie.

Od nas samych, od naszej ofiarności zależeć te
raz będzie materialne wsparcie "chorego" szpitala, 
wsparcie nas samych. Nie znacie bowiem dnia, ani 
godziny...

Bogdan Łucząj
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Dzisiejszy mój list do Ciebie będzie znacznie 
odbiegać swą treścią od poprzednich. Nie próbuj 
mnie pytać, dlaczego tak się dzieje. Pamiętasz? 
Kiedyś mówiłam, że w czwartej klasie będę miała 
pierwszą praktykę w szpitalu łomżyńskim. 
Właśnie o niej chcę teraz napisać. Zdziwisz się za
pewne i głośno zaśmiejesz, tak jak wtedy, gdy 
dowiedziałeś się, że zdaję do "Medyka". Wtedy 
wątpiłeś w moje umiejętności pielęgniarskie. 
Zarzucałeś mi brak 
tkliwości, zrozumienia 
innych i wiele innych 
rzeczy. Zapewne 
pamiętasz również, że nie protestowałam, a wręcz 
byłam gotowa potwierdzić Twoją opinię, ale wtedy 
nie mogłam dać jeszcze pełnej odpowiedzi doty
czącej mojej przyszłej postawy pielęgniarskiej. Te
raz pozwolę sobie na końcowy wniosek, a w nim 
postaram się zawrzeć to, co skłoniło mnie do wy
boru zawodu pielęgniarki.

Otóż 4.XI..91 r. weszłam na oddział. Nie, może 
nie tak. Szłam w stronę szpitala i zastanawiałam 
się po drodze, czy przypadkiem nie pomyliłam się 
co do rodzaju wykonywanej w przyszłości pracy? Z 
jakim ogromnym znakiem zapytania weszłam na I 
piętro, a potem schodami zeszłam do szatni. Istny 
koszmar! Wszędzie ciasnota i brud. W szafeczce, 
która "ustawowo" jest przydzielona dwóm osobom 
musiało zmieścić się aż siedem. Jakim cudem 
zmieściły się nasze ciuchy... To by było jeszcze nic. 
Najgorsze z tego wszystkiego było to, że z każdej 
strony nacierało na mnie czyjeś cielsko. Wiadomo, 
każdy chce się przebrać... Uf, już lśnię blaskiem 
swych bieluchnych mankietów, kołnierzyka, fartu
cha i czepka na tle szpitalnego kurzu. Czuję się 
dziwnie, a wręcz jestem skrępowana tym unifor
mem. Wszystko dopięte na ostatni guzik - wypo
sażenie kieszeni w pełni, włosy upięte z tyłu, 
wygładzone, palce rażą nagością (odczuwam brak 
pierścionków). Wchodzę na górę... idę, idę. Czuję 
zmęczenie, gotowa jestem wrzasnąć: Czy ta chirur
gia wyżej być nie mogła?!? "Nic to" - jak mawiał 
pan Wołodyjowski - już jestem na oddziale i stoję. 
Nie wiem dlaczego, ale nie mogę ruszyć dalej, bo 
coś mnie z tyłu trzyma. Ten oddziałowy zaduch 
buchnął prosto w moją twarz... Czuję jak stopnio
wo ogarnia mnie i wchodzi we mnie. Zapewne za 
chwilę i ja nie będę czuła tego smrodu, bo sama 
nim przesiąknę. Nie dziw mi się, ale tak się stało. 
Co było dalej? - pytasz. Odpowiadam - apoteoza 
wzniosłości szpitala rozwiała się.

Potem przydzielono mnie do damskiej sali na 
odcinku szkoleniowym razem z dwiema innymi ko
leżankami. Były tu starsze panie po zabiegu ope
racyjnym lub przygotowujące się do niego. Na 
środku sali stolik, a obok krzesła. O, jak fajnie! - 
usiadłam i rozejrzałam się , po uprzednim powita
niu się z pacjentkami. Dopiero teraz zrozumiałam, 
że od tej chwili jestem odpowiedzialna za to, co 
zrobię przy owych chorych. Zdobyta wiedza gdzieś

uciekła, pozostała tylko moja intuicja i ludzki in
stynkt. Zaraź przydzielono mi wykonanie zmiany 
bielizny pościelowej. Czy wyobrażasz sobie, co to 
dla mnie było!?! Zanim skompletowałam cały ze
staw minęło trochę czasu, a tu mnie jeszcze 
popędzają. Najchętniej bym coś odburknęła, ale 
wolę nie "zadzierać" z instruktorką. 
Przemilczałam. "Gdzie są podkłady?" - zadaję so
bie pytanie. Ktoś mi powiedział, że już nie ma.

"Nie ma?" Dobrze, że chociaż było drugie 
prześcieradło. Złożyłam je na połowę i takim to 
cudem wyszedł poszukiwany podkład. Obok łóżka 
postawiłam krzesełko... Krzyczą:"Obchód". Szyb
ko, dotykam brudną pościelą fartucha (za coś ta
kiego dostałam na pracowni w szkole "pałę"). Już 
po wszystkim - zmieniłam tę nieszczęsną pościel. 
Teraz znowu mam uczestniczyć w obchodzie... 
Wiesz, na czym to polegało w moim przypadku? 
Otóż stanęłam sobie koło łóżka pacjentki i 
patrzyłam na to, co się wokół mnie dzieje. 
Mogłam ruszać tylko oczami, bo całym ciałem nie 
mogłam. Dlaczego? Sala mała, a tu "wtargnęło" 
jeszcze ze 20 osób. Ordynator coś mówi, jedna 
pielęgniarka zapisuje polecenia, a reszta towarzy
stwa ogląda ściany na sali, patrzy przez okno (żeby 
chociaż była ładna pogoda...) i dzieli się wrażenia
mi z przebytego weekendu. I wtedy właśnie 
przypomniały mi się słowa pewnej kobiety, która 
kiedyś opowiadała mi o swoim pobycie w szpitalu: 
"(...) Kiedy pierwszy raz znalazłam się w szpitalu, 
nagle ogarnęło mnie wrażenie, że przestałam 
rozporządzać własną osobą i jestem tylko nume
rem w ewidencji..." Wiesz co, to by się nawet 
zgadzało... Nie było też aż tak źle. Pielęgniarki 
powiedziały mi, że powinnam się cieszyć z tego co 
jest. Ale "co jest"? No nic, mniejsza z tym. Coś tam 
zawsze jest. Najlepsze było to, gdy polecono mi, 
abym przebrała chorą, bo załatwiła się w łóżko. 
W tym momencie najzwyczajniej chciało mi się 
wiać z oddziału. Nie mogłam. Podchodzę do cho
rej i już czuję, że coś ze mną niedobrze. Podnoszę 
kołdrę, a tu... - znieruchomiałam. Myślałam, że 
zwymiotuję, ale nie było aż tak źle. Powiedziałam 
sobie:”Agata, bierz się w garść i do roboty, nikt za 
ciebie tego nie zrobi". Rękawiczki na dłonie i da
lej... Nie bój się i nie śmiej się ze mnie. Zrobiłam 
to, co do mnie należało. Poczułam się dumna i 
zadowolona. Przeszłam odcinek oddziału, do bru- 
downika - dumna jak paw. Wiesz co, to nie było aż 
takie straszne i wcale nie takie śmierdzące... Nie 
krzyw się - człowiekowi trzeba pomagać, bo jesz
cze nie wiadomo, w jakich sytuacjach my sami 
możemy się znaleźć.

Co było dalej? O, teraz nastąpił punkt kulmina
cyjny całego programu - "przyjemna rozmowa". 
Wiesz, jaka to radość móc swobodnie

porozmawiać i wysłuchać pacjenta? To nie ja 
przejmowałam inicjatywę, ale ta pani leżąca na 
szpitalnym łóżku pełniła rolę gospodarza. I tak 
wytworzył się cudowny, pogodny nastrój. Chora 
opowiedziała mi o sobie, swoich problemach i 
kłopotach, a ja słuchałam tego zwyczajnie, bez ro
bienia uroczystej lub posępnej miny. W trakcie - 
odrobina humoru poprawiła nam samopoczucie, a 
w szczególności rozpogodziła i rozweseliła chorą.

Wtedy przypomniały mi 
się słowa z Ks. Przysłów 
17:22, BT: "Radość serca 
wychodzi na zdrowie; 

duch przygnębiony wysusza kości". Czyż nie?
Wiesz co, ciekawe było to, że nie czułam się 

podekscytowana. Chwila ciszy też przyniosła ulgę i 
pokrzepiła. Zauważyłam, że pacjentka coraz bar
dziej wgłębia mnie w tajniki swego wnętrza. Czyż
by zaufała mi? Kiedyś dr Jay Katz, profesor psy
chiatrii na uniwersytecie w Yale w Kanadzie 
powiedział:" Możemy nie zgadzać się z pacjentem, 
przekonywać go, a nawet mu schlebiać, ale wszy
stko to ma się odbywać w atmosferze troskliwości. 
Koniec końcem musimy uszanować to, co on che, 
lub czego on nie chce". Pamiętasz, sam często 
przytaczałeś mi następujące słowa:

"Odpowiedzieć, nim się wysłucha,
uchodzi za głupotę lub hańbę". (Ks. Przysłów, 

18:13).
Dopiero teraz zrozumiałam, że moja pomoc za

czyna się od nawiązania kontaktu z chorym. Bo to 
daje mi sposobność wykazania nie tylko 
umiejętności zawodowych, lecz także szczerego 
współczucia, troskliwości i oddania dla każdego 
pacjenta, któremu służę pomocą. Czy byłeś kiedyś 
czyimś rzecznikiem? Zapewne nie, a to szkoda. Ja 
mogę się pochwalić i z całą pewnością napisać - 
jestem rzecznikiem pacjenta. Bo to ja uczestniczę 
w diagnozie pielęgniarskiej; bo to ja towarzyszę 
pacjentowi codziennie; bo to ja mam pilnować 
praw chorego, a w razie potrzeby muszę wystąpić 
w jego obronie. Tutaj, kiedy sięgam pamięcią do 
moich medycznych lektur, nasuwają mi się słowa 
wypowiedziane przez dr Jamesa E. Davisa, preze
sa Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy, które 
brzmią: "Jednakże pogląd, że wiemy, co choremu 
wyjdzie na dobre i że możemy mu pomóc o nic go 
nie pytając, jest fatalnym błędem i doprawdy trud
no zrozumieć, dlaczego tak zapamiętale się go 
broni (...).Chorzy nie są małymi dziećmi... chcą, by 
do nich mówiono i ich słuchano; chcą być trakto
wani jak równi, a nie z góty; chcą, by szanowano 
ich odrębny styl życia i pozwalano im postępować 
według ich upodobań". I to jest to. Zaraz wysko
czysz z tym, że ja znowu odnajduję i szukam jakiejś 
ideału. Nie, ja to czuję i zapewniam Cię, gdybym 
miała sama jedna wspierać chorych, zrobiłabym 
to. Ja nie potrafiłabym pić kawy i palić papiero
sów, gdy za ścianą pacjent cierpi z powodu bólu, i 
tego fizycznego, i tego duchowego. A zresztą oba-
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wiam się również (gdybym coś takiego zaczęła 
robić) - żylaków odbytu...

Co mam Ci jeszcze napisać? Może tylko to, że 
już nie razi mnie smród oddziałowy, a wracając do 
internatu zastanawiałam się, co w tej chwili mogą 
robić pacjenci z przydzielonej mi sali. Nie, nie 
fantazjuję - tak jest w rzeczywistości. Polubiłam na
wet robienie zastrzyków domięśniowych. Mówiłam 
Ci kiedyś, że tego nie zniosę, ale w obecnej sytuacji 
już nie drży mi ręka i odważnie dzielę pośladek na 
cztery części uważnie wybierając miejsce wkłucia.

Zapomniałabym... Otóż moją najcudowniejszą 
radością, która uwieńczyła mój okres praktyki w 
szpitalu były słowa pewnego pana z niedowładem: 
"Jak fajnie, że siostra znowu ma dyżur, bo nie było 
kogoś, kto by zmienił mi pozycję". Nie trzeba w 
zasadzie nic więcej, aby łzy napłynęły mi do oczu i 
potem lekko popłynęły po policzku. "Dlaczego sio
stra płacze?" - zapytał. "To z radości" - 
odpowiedziałam. Pacjent tylko się uśmiechnął...

Czas by już zakończyć tę wypowiedź. Jeszcze raz 
bardzo przepraszam za ten list... Kiedyś pytałeś m- 
nie: "Czy ty naprawdę chcesz zostać pielęgniarką?"

j trzech latach nauki nie byłam w stanie 
odpowiedzieć, a wystarczył jeden miesiąc, abym 
dała Ci odpowiedź - tak, ja chcę zostać 
pielęgniarką.

Z Bożym błogosławieństwem - żyj i czyń dobrze 
innym!

Twoja dziewczyna 
[Ag].

< Ja chcę mieć dom >
Jest dzień - kolejny upragniony dzionek 

czas tworzenia minął...
Pozostała tylko nadzieja na spełnienie się 

obietnicy
Ten świat minie - nadzieja zostanie zawsze... 

Tutaj i teraz nie ma nas 
dręczy nas dekadentyzm serca 

Gdzie Ty? Gdzie ja? - Jest ONA, może inna... 
Potem będzie inny świat, gdzie oplotę ramionami 

twoją głowę,
tam zobaczysz swoje upragnione dwie gitary na 

ścianie,
tam znajdziesz utęskniony, prawdziwy dom 

tam też Ja już będę DOROSŁĄ...

< Dorosłe dziecko też chce 
kochać >

Chcesz być altruistą?
Nie, ty nim nie możesz być...

Tobą kierują zmysły i Ty nie umiesz powiedzieć:
NIE

A potem czujesz stracenie szacunku do Tej, która 
minęła

Co zrobiłeś, aby nauczyć ją innego życia?
Po raz ostatni podałeś swoją drżącą dłoń...

Czy to koniec gty?
Pociąg ruszył, tylko czyjaś kropla została na 

torach...
Kto tym razem zranił serce dziecka?

[Ag]

Mało dostrzegane, szkodliwe oddziaływania 
monitorów ekranowych i telewizorów

Firmy użytkujące komputery, również 
pojedyncze osoby, zwracają się do Oddziału z za
pytaniami dotyczącymi szkodliwego oddziaływania 
tych urządzeń na operatorów. Obawy dotyczą 
ewentualnego promieniowania rentgenowskiego, 
emitowanego przez kineskop monitora czy telewi

zora.
Istotnie, w kineskopie wiązka elektronów 

oddziaływuje silnie ze szkłem ekranu i jest 
źródłem promieniowania. Jednak napięcie przy
spieszające i prąd wiązki elektronów są na tyle ni
skie, że wychodzące z ekranu promieniowanie X 
ma małe natężenie i jest miękkie, tak, że jest 
pochłaniane w warstwie kilku cm powietrza w po
bliżu ekranu, Ale, niestety, jonizuje ono w tej war
stwie powietrze.

Zdecydowanie bardziej można się obawiać 
szkodliwych oddziaływań pól elektromagnetycz
nych różnych częstotliwości, generowanych przez 
układy elektroniczne (odchylania pionowego i po
ziomego, zasilania wysokiego napięcia itp.). Z 
reguły najsilniej oddziaływujące układy muszą być 
dobrze ekranowane, aby nie zakłócać innych od
biorników w otoczeniu. To każdy producent musi 
spełnić. Pomiary atestacyjne wykazują również, że 
obserwowane natężenia pól zmniejszają się wraz z. 
postępem konstrukcyjnym i technologicznym i nie 
zbliżają się obecnie do dopuszczalnych wartości, 
określonych dla ciągłego przebywania ludzi w ich 
zasięgu. Nie można jednak uznać, że pola elektro
magnetyczne zewnętrzne monitorowi telewizorów 
są nieistotne i znikomo małe. Proponuje się więc 
zestawianie monitorów tak, by wzajemnie się 
ekranowały (tj. ściankami tylnymi do siebie) oraz 
by inne monitory nie oddziaływały na operatora z 
tyłu. Optymalne byłoby odrębne pomieszczenie 
dla każdego monitora.

Z  natury rzeczy kineskop emituje energię 
świetlną, której dłuższe oddziaływanie okazuje się 
być mocno nieobojętne dla samopoczucia, a nawet 
zdrowia obserwatora. Mała odległość od ekranu, 
żnaczna jego jasność , tętnienie światła, nienatu
ralny skład widmowy mogą skutkować różnorod
nymi objawami, utożsamianymi często ze 
zmęczeniem. Z tego powodu Ministerstwo Zdro
wia i Opieki Społecznej (1984 r.) zaleciło nie 
zatrudniać kobiet w ciąży (w całym jej okresie) 
przy monitorach ekranowych. Przyszła matka pry
watnie również powinna być ostrożniejsza w ko
rzystaniu z telewizji, tj. oglądać program z 
większej odległości i może krócej niż normalnie. 
W uzasadnieniu stwierdza się, (cytuję): " Z  zasad 
fizjologii wiadomo, że zjawiska świetlne, poprzez 
narząd wzroku i nerwy wzrokowe oddziaływują na 
głębokie ośrodki nerwowe (podwzgórze), powią
zane z nadrzędnymi gruczołami dokrewnymi 
(przysadka, szyszynka), które mają ważne znacze
nie w zapewnienie prawidłowych warunków prze
biegu ciąży. Zaburzenia funkcjonowania tych 
ośrodków są często przyczyną rozmaitych 
zaburzeń ustrojowych, w tym również poronień."

Dla przeciętnego obserwatora zupełnie zaska

kujące jest to, że kineskop jest źródłem silnego 
pola elektrostatycznego, które daje wyraźne efe
kty. Przy włączaniu i wyłączaniu telewizora 
słychać wyraźny szelest wyładowań elektrycznych, 
ekran intensywnie zbiera kurz. To pole elektro
statyczne nie jest w stanie wprawdzie samo 
jonizować, ale silnie rozprasza ładunki elektrycz
ne wytworzone w warstwie powietrza przy ekranie 
i przyspiesza je w stronę obserwatora. Zasadniczo 

zmienia to skład jonowy 
powietrza w jego otocze
niu. Po włączeniu telewi
zora stwierdza się prawic 

dwukrotny wzrost koncentracji jonów dodatnich. 
Naładowane elektrycznie cząsteczki kurzu są 
rozpędzane w kierunku twarzy i oczu i powodują 
uczulenia, podrażnienia, a nawet zaczerwienienia 
skóry i oczu. Wprawdzie przy spotykanych w oto
czeniu monitorów natężeniach pól elektrostatycz
nych pracownicy (wg polskich norm) mogą 
przebywać bez ograniczeń czasowych, jednak 
efekt jonowy może być liczący się. W publikacjach 
medycznych wyraźnie podkreśla się korzystny dla 
organizmu wpływ jonów ujemnych (a właściwie 
20 % przewagi koncentracji jonów ujemnych nad 
dodatnimi). Bioenergoterapeuci i radiesteci są 
wyjątkowo zgodni w tej kwestii z lekarzami.

Jako ochronę przed skutkami elektryzowania 
się ekranów i innych negatywnych oddziaływań 
monitorów można polecić ekrany antystatyczne, 
ekrany półprzepuszczalne filtrujące strumień 
świetlny i zbliżające jego widmo do widma natu
ralnego. Jest to szczególnie ważne dla monitorów 
kolorowych, których szkodliwość jest zdecydowa
nie wyższa za przyczyną wysokich parametrów 
napięciowych pracy kineskopu i jaskrawego kilku- 
barwnego ekranu. Monitory szaro-białe lub 
monochromatyczne (np. zielone) wydają się być 
bardziej właściwe przy długotrwałej pracy.

Najtańszym, najprostszym przeciwdziałaniem 
może być skuteczne i systematyczne wietrzenie 
pomieszczenia. Wprowadza się wtedy świeże, 
zewnętrzne, zrównoważone jonowo powietrze, 
wyrównuje wilgotność, usuwa niekorzystne lotne 
składniki chemiczne, wydzielające się ewentualnie 
z monitorów. No, a dodatkowo odrywa operatora 
na chwilę od stacjonarnej pozycji, w napięciu i 
bezruchu. W warunkach miejskich silnego zanie
czyszczenia powietrza wietrzenie nie musi być tak 
skuteczne. Jeżeli nie jest zainstalowana pełna kli
matyzacja, bardzo pomocne mogą być elektronicz
ne odświeżacze lub jonizatory, generujące jony 
ujemne.

Dla podkreślenia wagi wietrzenia dodam, że 
jest to również dobry sposób na zmniejszenie 
koncentracji radioaktywnego radonu, gromadzą
cego się w pomieszczeniach budynków ze ścian, 
ale przede wszystkim z podłoża.

Na koniec żartobliwie można stwierdzić, że 
monitory i telewizory chytrze nam szkodzą nie 
tym, o co byśmy skłonni byli je podejrzewać. 
Może warto większą sympatią obdarzyć znowu ra
dio i książki?!

Michał Wais 
Oddział Ochrony Radiologicznej 

Wojewódzkiej Stacji S. -E.
w Białymstoku

Tekst publikujemy za zgodą autora.
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Stare piwnice w parku

Markowszczyzna to niewielka 
miejscowość położona około 13 
km od Białegostoku w okolicy 
rozwidlenia dróg do Łap i Wyso
kiego Mazowieckiego. Około 
1550 r. wsie Tołcze, Markowsz
czyzna, Trypucie, Niecki i Barsz- 
czówka zastały nadane 
Mikołajowi Koryckiemu,
sędziemu ziemi bielskiej, bliskie
mu współpracownikowi Bony w 
sprawach reform gospodarczych. 
Następnymi właścicielami tej 
posiadłości przez przeszło 300 lat 
była rodzina Łyszczyńskich herbu 
Korczak kolejno z Hieronimem, 
Stanisławem, Marcinem,

liczne wzmianki, to brak jest ich 
do interesującego nas założenia 
dworsko-ogrodowego. Nie wiado
mo również, czy posiadłość 
Łyszczyńskich w wiekach XVII i 
XVIII znajdowała się w obrębie 
lego samego siedliska, jakie jest 
już notowane w XIX w. Bowiem 
dwór istniejący do dziś został 
wzniesiony w 1820 r. przez 
generała Witolda Łyszczyńskiego 
(dala ta jest widoczna nad fronto
wymi drzwiami dworu). Z istnieją
cego stanu zachowania dworu 
można wnioskować, że w XIX w. 
był to budynek nieduży, partero
wy. w kształcie prostokąta, zbudo
wany z czerwonej cegły i kryty 
czerwoną dachówką.

W 1824 r. generał Witold 
Łyszczyński założył tu pierwszą 
na Biuło.stocczyżnie manufakturę 
wełnianą, przeniesioną w 1850 r. 

do pobliskiej wsi Topole. Markowszczyzna wraz z 
powstałą fabryczną osadą Topole oraz folwarka
mi Niewodnicą Koiycką, Niewodnicą Kościelną i 
częścią Czaplina stanowiły jedno dominum na
leżące do Witolda Łyszczyńskiego.

W majątkach tych było pizeszło 40 włók wy
borowego lasu sosnowego i cegielnia. Nieco 
wcześniej została pobudowana droga łącząca fol
wark Markowszczyznę z osadą Topole. Stanowiła 
ona efekt pracy i wytrwałości jednego z poprze
dnich właścicieli - Michała Łyszczyńskiego. On 
to wybudował lę drogę i upiększył ją klombami 
lvu róż usmimr t innsmi krzewami Ponadi"

utworzył piękną jak na owe czasy aleję z akacji i 
modrzewia. Należy przypuszczać, iż data 
założenia parku przydworskiego w 
Markowszczyźnie wiąże się z budową w/w drogi, 
czyli z pierwszą połową XIX w. Zachowane do 
dziś pozostałości parku mogą świadczyć, że 
pełnił on pierwotnie funkcję ozdobno-użytkową. 
Wskazuje na to rozplanowanie jego wnętrza z 
podziałem na część ozdobną i gospodarczą. 
Południowa część parku miała charakter ozdob
ny i była otoczona krzewami leszczyny i drzewo
stanem lip. kasztanowca i topoli. W tej części 
parku rosły liczne tuje, modrzewie, orzechy 
włoskie, świerki i czarny bez.

Szereg alei spacerowych pizecinało 
południową część parku, większość z nich 
zbiegała się przy wzgórzu widokowym zwanym 
"ślimakiem", gdzie były ławki i rosły świerki. Od 
głównej drogi Tołcze - Turośń Dolna wiodła dc 
dworu aleja dojazdowa brukowana i wysadzona 
modrzewiami i świerkiem. Dwór miał taras od 
strony frontowej i drewniany ganek po stronie 
przeciwnej. Przed nimi był urządzony klomb z 
kwiatami. W północnej części parku wysadzanej 
świerkami i lipami rozciągały się sady owocowe i 
ogrody warzywne. W tej części znajdował się 
czworak dla służby. Stał on w środkowej części 
parku, w niedalekiej odległości od dwóch stawów 
rybnych, w północnej części założenia. Budynki 
gospodarcze: dwie stodoły, obora, spichrz zbożo
wy i lodownia były pobudowane po obu stronach 
alei dojazdowej w pobliżu głównej drogi (szosy 
Tołcze-Turośń Kościelna).

W takim stanie dwór wraz ze wszystkimi zabu
dowaniami gospodarczymi i parkiem przejął 
Si.mislnw I rszc/yński. wnuk Witolda Nie był on

! b
m

Wawrzyńcem, Witoldem,
Michałem, Stanisławem 
Łyszczyńskimi.

O ile o historii samej rodziny można znaleźć Dawny dwór z 1820 r.

10 -  GAZETA ŁAPSKA



Dawna oficyna dworska w Markowszczyźnie.

jednak naśladowcą swego poprzednika. Bazował 
na otrzymanych majętnościach folwarcznych, nie 
zajmował się zbytnio sprawami gospodarczymi. Z 
biegiem lat, na skutek braku opieki, stopniowemu 
mszczeniu ulega park. W czasie I i II wojny 
światowej prawie doszczętnie niszczą drzewostan 
stacjonujące tu wojska. Do ostatecznej katastrofy 
i ruiny założenia dochodzi jednak w pierwszym 
dziesięcioleciu naszego wieku.

W 1908 r. za pożyczoną w banku sumę 122 
tysięcy rubli oddał w zastaw Stanisław 
ł.yszczyński Wileńskiemu Bankowi Handlowemu 
majątek Markowszczyznę z dworem, folwark 
Niewodnicę Korycką i Kościelną oraz Czaplino. 
Następnie w 1913 r. dobra te wraz z ciążącymi na 
nich długami Stanisław Łyszczyński przekazał 
Stanisławowi Grimicwiczowi jako posag swej cór-

i. W tym czasie całość majątku miała 
powierzchnię 1444 dziesięcin.

Zięć nie wywiązał się jednak z zobowiązań wo
bec banku wileńskiego i na skutek tego majątek 
został włączony pod zarząd banku, który 
następnie go rozsptzedał. Nastąpiło to w latach 
30-tych, bowiem w 1937 . część majątku, tj. dwór z 
parkiem i 22,5 ha ziemi zakupił .łózef Łozowski z 
Wilna. W latach 194244 użytkownikiem dworu i 
parku jest Niemiec Hamer, który zakłada dwa sta
wy rybne przy północnej granicy parku oraz wy
burza budynki gospodarcze w zachodniej części 
parku przy alei dojazdowej (dwie stodoły i spichrz 
zbożowy).

Dochował się ślad głównej alei spacerowej z 
dworu do wzgórza widokowego "ślimaka", z które
go pozostał tylko ślad. Wolne od ktzewów i drzew 
przestrzenie w tej części parku porasta dzika tra- 
va. W południowej części parku rzucają się w 

oczy niektóre egzemplarze drzew, są to topola ( 
pnia 120 cm) i modrzew ( 50-80 cm) oraz lipy w 
XIX-wiecznego posadzenia ( 50-60 cm). Sam 
dwór jest znacznie zniszczony, większość otworów 
okiennych jest zabita deskami, brak jest ganku od 
strony południowej. Od strony frontowej widocz
ne są braki fragmentów elewacji, tylko drzwi 
główne (drewniane) zachowały się w dość dobrym 
stanie. Z  drzewostanu dawnej alejki dojazdowej 
nie pozostało ani jedno drzewo. Północna część 
parku (użytkowa) znacznie zmieniła swój wygląd, 
z dawnych sadów pozostały tylko nieliczne drze
wa, zupełnie brak starego drzewostanu okalające
go tę część parku. Stawy w północno-wschodniej 
jego części odnowiono i pełnią one funkcję sta
wów hodowlanych. Poza granicami parku od stro
ny północnej rozciągają się stawy rybne założone 
przez przebywających tu w czasie wojny okupan
tów. W dużej mierze przyczynili się oni do dewa

stacji parku niszcząc stary drzewostan oraz budyn
ki folwarczne. Od szosy Białystok-Turośń do 
dworu prowadziła wybrukowana i wysadzona 
drzewami droga, dziś o złej nawierzchni grunto
wej, bez okalających ją drzew (wszystkie zostały 
wycięte w okresie II wojny światowej). Jedynym 
śladem dawnej roślinności parkowej z wyjątkiem 
nielicznych starych drzew, są samosiewy dawnej 
roślinności rosnące bezładnie na całej powierzch
ni parku.

W samym dworze poza ubytkami fragmentów 
elewacji zewnętrznej uległ zniszczeniu drewniany 
ganek od strony ogrodu ozdobnego.

Ponadto w południowej, ozdobnej części parku 
uległy zniszczeniu:

- klomb ozdobny przed gankiem,
- alejki spacerowe przed gankiem,
- wysoka roślinność (m.in. drzewa orzecha 

włoskiego, tuja, świerk, kasztanowiec) rosnące na 
całej powierzchni tej części parku,

- wzgórze widokowe "ślimak",
- drzewostan lip, topoli będący granicą natu

ralną tej części założenia.
W północnej części parku będącej częścią użyt

kową, w której dominował sad owocowy i ogrody 
warzywne, zostały tylko nieliczne drzewa owoco
we. Nie zarośnięte przestrzenie w parku są wyko
rzystywane przez tutejszych mieszkańców na ogro
dy warzywne i łąki.

Duże zmiany w przekształceniu i degradacji 
kompozycji dworsko-ogrodowej w
Markowszczyźnie nastąpiły po drugiej wojnie 
światowej. Doszło wówczas do parcelacji majątku 
i podziału go na dwie części, przedzielone drogą 
krajową Tolcze - Łapy, biegnącą tu ostrym tu
kiem. Jadąc tą drogą z daleka jeszcze można 
zauważyć dwie kępy drzew po jej obu stronach. W 
zachodniej części majątku powstało Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, po tej samej stronie drogi, 
gdzie stoi dawna oficyna dworska. Obecnie bu

dynki gospodarcze i ziemia stanowią własność 
prywatną.

We wschodniej części parku, w dawnym dworze 
zamieszkała rodzina Łozowskich, przybyła tu z 
Wilna jeszcze przed drugą wojną światową. Obec
nie mieszka tu pani Tekla Czaczkowska z domu 
Łozowska oraz rodzina Muszyńskich. Przy daw
nym czworaku, tuż po wojnie pobudowane 
zostało gospodarstwo Mariana Żmijewskiego. 
Nieco później, bo w latach 50-lych powstało dru
gie gospodarstwo Walentynowiczów, w pobliżu 
dawnej lodowni. W latach 70-tych i 80-tych wybu
dowano następne domy, zamieszkałe przez rodzi
ny Antoniego Walentynowicza, Pawła Walentyno
wicza (przebywającego za granicą), Andrzeja 
Samsonowicza i Antoniego Zalewskiego. Nowo 
pobudowane budynki, z wyjątkiem jednego domu. 
posiadają materiał (cegłę) z dawnych zabudowań 
dworskich.

Do ciekawych osobowości zamieszkałych na te
renie parku w Markowszczyźnie należy Antoni 
Walentynowicz, człowiek wielu profesji: muzyk i 
organista w pobliskim kościele, dawny nauczyciel i 
wychowawca - obecnie swoich dzieci, handlowiec i 
kierowca w jednej osobie. Szczególną jego pasją 
jest myśliwstwo i łowiectwo, czego dowody w po
staci licznych trofeów posiada w swoim mieszka
niu. Pan Antoni jest również strażnikiem 
Narwiańskiego Parku Krajobrazowego oraz parku 
w Markowszczyźnie, gdzie zamieszkuje. Czy moż
na więc być spokojnym o dalsze losy parku i dwo
ru w Markowszczyźnie? Szansą dla ich uratowania 
mogłaby być adaptacja np. na zajazd turystyczny. 
Sprzyja temu położnie przy drodze krajowej, bli
sko Białegostoku oraz prowadzący tędy szlak tu
rystyczny.

Sławomir Halicki
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szkoły technicznej w Wilnie. Do tego posiadałartykuł pt. "Koleje ży
cia Eugeniusza Białego" wywołał w 
środowisku łapskim różny stopień emocji. 
Wielu odniosło się do mnie z wielkimi wyraza
mi uznania. Niektóre osoby powiedziały mi: 
"No, nareszcie znalazł się odważny człowiek, 
któiy ośmielił się odsłonić zabagnione stosun
ki międzyludzkie, panujące w środowisku ła
pskim, a szczególnie w ZNTK w Łapach." A 
byli i tacy, którzy zarzucili mi, że tylko powierz
chownie liznąłem te stosunki a nie wgłębiłem 
się w ich istotę. Byli również i tacy, którzy nie 
powiedzieli mi wprost, lecz wyczułem w trakcie 
rozmowy z nimi, że niepotrzebnie 
krytykowałem nadawane przez władzę komu
nistyczną pewnej liczbie osób - odznaczenia 
państwowe. Widocznie należeli oni do kręgu 
tych osób, które otrzymały takie odznaczenia, 
dlatego też mój artykuł nie przypadł im do gu
stu.

Ponieważ wiele osób zachęcało mnie do dal
szego obnażania tych stosunków, zwłaszcza, 
kiedy kierował tymi Zakładami inż. Zygmunt 
Majewski, gdyż za jego dyrektorowania atmo
sfera zaiste była bardzo zatruta, co w pewnym 
stopniu opisałem w poprzednio. Poprzedni 
artykuł - jak się wyraziło wielu pracowników 
wspomnianych Zakładów - był ciosem lekkim, 
w nieznacznym stopniu . 'szałamiającym prze
ciwnika. Toteż, po tych uwagach, doszedłem 
do wniosku - mówiąc językiem bokserskim - że 
należy iść za ciosem.

Inż. Z. Majewski wypłynął na fali 
społecznego niezadowolenia, jakie wówczas 
ogarnęło społeczeństwo polskie, po wypad
kach czerwcowych w Poznaniu w 1956 r. Nieco 
później, na VIII Plenum KC PZPR zaszły w 
Polsce daleko idące zmiany polityczne i perso
nalne. Pierwszym sekretarzem partii został 
Władysław Gomółka. Zmiany na szczeblu cen
tralnym pociągnęły za sobą równolegle zmiany 
personalne na niższych szczeblach hierarchii 
społecznej. Niezadowoleni pracownicy 
większych zakładów przemysłowych samorzut
nie przystąpili do usuwania dyrektorów, a na
wet były wypadki, że wywożono ich na tacz
kach poza bramę fabryczną. W ZNTK w 
Łapach także nastąpiły zmiany personalne na 
stanowiskach dyrektorskich. Usunięto dyrekto
ra i jego zastępców. Na miejsce dyrektora 
Zakładów wysunięto inż. Z. Majewskiego, zaś 
na jego zastępców Eugeniusza Wilejtę - na 
zastępcę do spraw technicznych i Zygmunta 
Masiaka - na zastępcę do spraw ekonomicz
nych.

Świeżo upieczony dyrektor legitymował się 
następującym wykształceniem: posiadał
ukończone w dybie zaocznym technikum i trzy
letnią Wieczorową Szkołę Inżynieryjną w 
Białymstoku. Biorąc pod uwagę powszechny 
brak kadr z wyższym wykształceniem, posiadał 
kwalifikacje do zajęcia stanowiska dyrektora. 
Wilejto posiadał dyplom ukończenia - znanej 
w Polsce z wysokiego poziomu nauczania -

rozległą i długoletnią praktykę z dziedziny na
prawy taboru kolejowego. Zygmunt Masiak 
posiadał w tym czasie wykształcenie podstawo
we, a przed przeniesieniem do ZNTK w 
Łapach był zatrudniony w charakterze strażni
ka ochrony kolei na PKP. Nie posiadał naj
mniejszego wykształcenia ekonomicznego, lecz 
jedynie legitymował się legitymacją partyjną, 
toteż miejscowe lobby partyjne jako conditio 
qua non do zajmowania stanowiska zastępcy 
dyrektora do spraw ekonomicznych (sic!) 
uznało to za wystarczające.

Nie należy się dziwić, że w tym czasie stano
wiska kierownicze obsadzane były przez dyle
tantów, gdyż gospodarka nakazowo-rozdziel
cza nie wymagała od danego osobniki) odpo
wiednich kwalifikacji; wystarczyło bowiem, aby 
dany osobnik miał wykształcenie podstawowe, 
do tego był mocno zaangażowany w partii. Po
wszechnie wówczas mówiło się: "Nie matura, 
lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera."

Kiedy dyrektor inż. Z. Majewski poczuł 
smak władzy, przystąpił niezwłocznie do 
umocnienia swogo stanowiska. Zawsze starał 
się obsadzać stanowiska kierownicze ludźmi, 
którzy nic przewyższaliby go swym intelektem, 
a stali ciut niżej od niego. Chronicznie 
nienawidził pracowników posiadających wy
ższe wykształcenie ze stopniem magistra. Tu 
posłużę się następującym przykładem: mgr 
inż. Tadeusz Łapiński przez dłuższy czas odsu
wany był od zajmowania stanowiska kierowni
czego, co prawda przez krótki okres był kie
rownikiem oddziału odlewni, a potem kierow
nikiem wydziału mechanicznego. Niedługo był 
na tym stanowisku. A jaka była przeszkoda w 
zajmowaniu go? - spyta czytelnik. Otóż mgr 
inż. T. Łapiński przystąpi! do zaprowadzania 
porządku na tym wydziale. M.in. stwierdził, że 
na wydziale pracują ludzie zbędni lub zajmują
cy stanowiska, na których - z braku odpowied
nich kwalifikacji - nie wywiązywali się z obo
wiązków. Do tych ludzi T. Łapiński zaliczał 
bliską kuzynkę dyrektora, która w karcie pracy 
figurowała jako pracownik fizyczny, zaś fakty
cznie była zatrudniona jako pracownik 
umysłowy. Drugim pracownikiem, który nie 
sprawdzał się na zajmowanym stanowisku był 
Franciszek Zusman. Zajmował on stanowisko 
st. planisty, lecz o planowaniu nie miał żadne
go pojęcia. Jedyną jego funkcją było 
wypłacanie z listy płac wynagrodzenia pracow
nikom fizycznym wydziału. Kiedy więc T. 
Łapiński przystąpił do uporządkowania pracy 
na swym wydziale, rozpętała się wokół niego 
burza, posypały się na niego oszczerstwa i róż
nego rodzaju kalumnie. Wykorzysta! to dyre
ktor Zakładów i usuną! go z tego stanowiska.
W niedługim czasie inż. Z,. Majewski wstąpił w 
szeregi PZPR. Stał się aktywnym jej 
członkiem, toteż wkrótce dokooptowano go do 
egzekutywy Komitetu PZPR w Łapach.

W celu umocnie
nia swego stanowi
ska usunął ze stano
wiska swego
zastępcę do spraw 

technicznych E. Wilejtę, który długoletnią i 
uczciwą pracą zasłużył się dla poskiego kolej
nictwa. Niewygodny był ten pracownik dla Z. 
Majewskiego, gdyż przewyższał go w 
znajomości napraw wagonów taboru kolejowe
go.

Inż. Z. Majewski wspinał się coraz wyżej po 
komunistycznej drabinie, Przestał chodzić do 
kościoła. Bo jakżesz mógł chodzić członek 
partii, pełniący w niej wysokie stanowisko? Bo 
jakżesz on mógł uczęszczać do kościoła, skoro 
na trybunie podczas obchodów pierwszomajo
wych, obok miejscowej świty komunistycznej, 
stał na pierwszym miejscu i oklaskiwał defi
lującą młodzież szkolną?

Ci wszyscy komuniści dla stanowisk, wyso
kich odznaczeń państwowych, poszli za wskaza
niem szatana, który im powiedział: "Dam wam 
całą potęgę świata z jej przepychem, mnie bo
wiem zostało powierzone wszystko i komu 
chcę mogę to dać. Wszystko zatem będzie wa
sze, jeśli upadniecie i oddacie mi pokłon." 
(Ewangelia wg św. Łukasza). Komuniści jed
nak byli głusi na głoszoną Ewangelię Chrystu
sową, woleli oddać pokłon szatanowi i dzierżyć 
dalej w swym ręku dotychczasową władzę, z 
jednoczesnym czerpaniem z niej wysokich pro
fitów.

W tym czasie czyniłem starania o przeniesie
nie mnie do ZNTK w Łapach. Pomimo usil
nych starań (o których pisałem w poprzednim 
numerze) natrafiłem na mur, zdawało się, nie 
do przebicia. Nie spodziewał się inż. Z. Maje
wski, że pomimo stawianego przez niego opo
ru, wyjdę z tej walki zwycięsko. Toteż, kiedy 
mnie przeniósł minister komunikacji Ryszard 
Strzelecki, za co mu dziękuję, dyrektor i jego 
pochlebcy potraktowali mnie, jak podrzuconą 
obrzydliwą żabę.

Po upływie pewnego czasu Z. Masiak 
zapisał się do wieczorowego liceum 
ogólnokształcącego i tam zdobył maturę, po
tem zaś ukończył zaoczne kursy ekonomiczne 
w Warszawie. W len sposób pragnął umocnić 
swe stanowisko. Ponieważ często miałem z 
nim styczność, mogę całkowicie oświadczyć, że 
zakres jego wiedzy z dziedziny ekonomii był 
bardzo skromny. Dla dyrektora Majewskiego 
tacy ludzie byli bardzo wygodni, bo o całe nie
bo przewyższał ich w wiadomościach.

Warto zastanowić się nad tym, dlaczego inż.
Z. Majewski był tak długo na stanowisku dyre
ktora (prawie 25 lat).

Ten chytry, mały człowieczek potrafił się 
urządzić i zastosować takie metody, które sku
tecznie przedłużały czas utrzymania stanowi
ska dyrektora. Powszechnie mówi się w Łapach 
o wysyłaniu ekipy rzemieślników i transportu 
samochodowego do budowy domów dla wice
ministra komunikacji Szabłowskiego i dyrekto-

c.d. na str. 14
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Informacje o rozgrywkach piłki nożnej oraz 
terminarz rozgrywek Klasy Okręgowej Seniorów i 
Juniorów rundy wiosennej sezonu 1991/92

Trenerem I zespołu Klasy Okręgowej Seniorów 
jesl irencr II klasy Wiesław Łapiński. Trenerem 
Klasy Okręgowej Juniorów - Irencr 11 klasy Janusz 
Kisielewski. Trampkarzy Starszych - instruktor Le
szek Piwko. Trampkarzy Młodszych - Jan Macieje
wski.

Skład I zespołu.
Bramkarze:
1. Andrzej Olszewski,
2. Adam Wiśniewski.
Obrońcy:
1. Jarosław Roszkowski,
2. Wiesław Bargielski,
3. Dariusz Kamiński,
4. Michał Gąsowski,
5. Roland Leja,
6. Andrzej Bartnowski,
7. Tomasz Kozicz.
Rozgrywający i napastnicy:
1. Henryk Dębicki,
2. Artur Jakimiec,
3. Marian Piekut,
4. Adam Perkowski,
5. Mirosław Michalski,
6. Krzysztof Piekut,
7. Stanisław Zubowski,
18. Maciej Czech,
9. Piotr Kuómicro;
10 Leszek Gąs<
11.

12. Ai

Izie wiosennej w 
7 seniorów, 6

wynosić będą:
} 000 zł,

ulgt
Terminarz
rozgrywek BOZPN rundy wiosennej sezonu 

1991/92
Dnia 5 kwietnia 1992 r. (niedziela)

KI. okręg. Seniorów. - MZKS "Włókniarz" B- 
stok - KKS “Pogoń” Łapy godz. II.(XI.

KI. okręg. Juniorów - MZKS "Włókniarz" B-stok 
KKS "Pogoń” Łapy godz. 13.00.

Trampkarze Młodsi - MKSB "Jagiellonia" B-stok 
- KKS "Pogoń" Łapy godz. 7

Dnia 12 kwietnia 1992 r. (niedziela)
Trampkarze Młodsi - KKS "Pogoń" Łapy - KS 

"Sokół" Sokółka godz. 11.30.
KI. okręg. Seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - KS 

"Warmia" Grajewo godz. 13.00.
Ki. okręg. Juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - KS 

"Warmia" Grajewo godz. 10.00.
Trampkarze Starsi - MKSB "Jagiellonia" II B- 

stok - KKS "Pogoń" Łapy godz. ?
Dnia 26 kwietnia 1992 r. (niedziela)
Trampkarze Starsi - KKS "Pogoń" Łaoy - MKSB 

"Jagiellonia" B-stok godz. 11.30.
KI. okręg. Seniorów - KKS La]

"Cresovia" Siemiatycze god,
KI. okręg. Juniorów^

"Ognisko" B-slol
TrampkapwJ Tień" MoiTCTT'-

KKS "Pogcft" ł !
Dnia 3 n \in  1*9,
KI. okręg. Semorów - MKlfc^lagiellonia" II B-

stok - KKS "Pogoń" Łapy godz. 11.00.
KI. okręg. Juniorów - MKSB "Jagiellonia" II B- 

stok - KKS "Pogoń" Łapy godz. 11.00.
Trampkarze Starsi - LKS "Cresovia" Siemiatycze 
KS "Pogoń" Łapy godz. 11.00.

Trampkarze Młodsi - KKS "Pogoń" Łapy - RKS 
Skra” Czarna B-stocka godz. 13.00.

Dnia 6 maja 1992 r. (sobota)
Puchar Polski na szczeblu okręgu
KKS “Pogoń” Łapy - MZKS "Wasilków" godz. 

16.30.
Dnia 10 maja L992 r. (niedziela)
KI. okręg. Seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - KS 

"Tur" Bielsk Pódl. godz. 13.00.
KI. okręg. Juniorów - KKS “Pogoń" Łapy - KS 

"Tur" Bielsk Pódl. godz. 15.00.
Trampkarze Starsi - KKS "Ognisko" B-stok - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. 1 i .30.
Trampkarze Młodsi - BKS "Hetman" B-stok - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. ?

Dnin 17 maja 1992 r. (niedziela)
KI. Okręg. Seniorów - KS "Ziemowit" Nowogród 

- KKS "Pogoń" Łapy godz. 15.00.
KI. okręg. Juniorów - MZKS "Olimpia" Za

mbrów - KKS "Pogoń" Łapy godz. ?
Trampkarze Starsi - KKS "Pogoń" Lapy| 

"Hetman" B-stok godz. 13.30.
Trampkarze Młodsi - KKSJ 

"Ognisko" B-stok godz. 12.01
Dnia 24 maja 1992 r. (nili
KI. okręg. Seniorów - 

"Promień" Mońki
KI. okręg. J>ffIorów 

MZKS
.apy - 

Łapy -

I Sportowo - rekreacyjne współzawodnictwo 
szkól podstawowych p. n. "Łapska Olimpijka".

W dniu 19.03.1992 r. w sali Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Łapach odbył się finał sportowo-rekreacyj
nego współzawodnictwa szkół podstawowych p. n. 
"Łapska Olimpijka". Współzawodnictwo było po
dzielone na dwa etapy:

1. Wyłonienie reprezentacji poszczególnych 
szkół, głównie poprzez prowadzenie treningów, 
sprawdzianów i zawodów wewnątrzszkolnych w 
okresie l.II - 15.III.1992 r.

2. Turnieje finałowe, oddzielnie dla szkół 
mniejszych (wiejskich) oraz oddzielnie dla szkół 
większych - dn. 19.III.1992 r.

Program konkurencji finałowych
współzawodnictwa pozwalał ocenić wydrenowanie 
cech motorycznych startujących uczennic i ucz
niów: szybkość, wytrzymałość, sprawność oraz siłę.

Wyniki współzawodnictwa:
- kategoria szkół mniejszych
1. Szkoła Podstawowa w Uhowie - 41 pkt.,
2. Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej - 37 

pkt.,
3. Szkoła Podstawowa w Łapach-Osse - 30 pkt.,
4. Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym - 25 

pkt.,
5. Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej - 19 

pkt.
- kategoria szkół większych

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Łapy - 24,5 pkt.,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 Łapy - 20 pkt.,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Łapy -15,5 pkt.
Organizatorami II "Łapskiej Olimpijki" byli: M-

GOSiR, Zarząd M-G Szkolnego Związku Sporto
wego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Łapach. Startujące w [innie współzawodnictwa 
szkoły otrzymały puchary i dyplomy ufundowane 
przez M-GOSiR oraz nagrody izeczowe ufundo
wane przez następujących sponsorów:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wokar" z Łap, 
LZS "Rapid-Szoł” z Łap Szołajdów, Sp. z o.o "Sa- 
bex" z Łap. Ponadto Firma Produkcyjno-Handlo
wa "Gahama" Zbigniewa Nawrockiego
ufundowała dzieciom napoje, natomiast Cukiernia 
"U Lecha" - Leszka Truskolaskiego zapewniła 
wszystkim dzieciom ciasto.

II. Plebiscyt na sześciu najpopularniejszych 
sportowców MiG Łapy.

Również w dn. 19.111.1992 r. w czasie "Łapskiej 
Olimpijki" dokonano podsumowania plebiscytu na 
sześciu najpopularniejszych sportowców miasta i 
gminy Łapy o puchar "Gazety Łapskiej", Redakcja 
"GŁ" otrzymała od swoich czytelników 79 kupo-

"Tur" Bielsk Pódl. - KKS
. 13.00.

^192 r. (niedziela)
fforów - KS "Sokół" Sokółka" - KKS 

Tgodz. 14.00.
KI. okręg Juniorów - KS "Sokół" Sokółka - KKS 

"Pogoń" Łapy godz. 16.00.
Trampkarze Młodsi - MZKS "Włókniarz" B-stok

- KKS "Pogoń" Łapy godz. 11.00.
Trampkarze Starsi - KKS "Pogoń" Łapy - KS 

"Puszcza" Hajnówka godz. 14.00.
Dnia 7 czerwca 1992 r. (niedziela)
KI. okręg. Seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - LKS 

"Unia" Ciechanowiec godz. 14.00.
KI. okręg. Juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - RKS 

"Skra" Czarna B-stocka godz. 16.00.
Trampkarze Młodsi - MZKS "Olimpia" Za

mbrów - KKS "Pogoń" Łapy godz. ?
Dnia 14 czerwca 1992 r. (niedziela)
KI. okręg. Seniorów - MZKS "Olimpia" II Za

mbrów - KKS "Pogoń" Łapy godz. 15.00.
KI. okręg. Juniorów - BKS "Hetman" B-stok - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. ?
Trampkarze Młodsi - KS "Tur" Bielsk Pódl. - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. 14.00.
Dnia 21 czerwca 1992 r. (niedziela)
Trampkarze Młodsi - KKS "Pogoń" Łapy - 

MKSB "Jagiellonia" II B-stok godz. 12.00.
KJ. okręg. Juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - ŁKS 

Łomża godz. 14.00.
1 i V' mmmm

nów konkursowych. Wyniki głosowania są 
następujące:

I. Bogusław Kosicki - Zespól Szkól Mecha
nicznych Łapy - 275 pkt. Nagroda: puchar "GŁ" 
oraz kolce firmy "Adidas" ufundowane przez 
Zakład Ubezpieczeniowy "Westa" i Dyrekcję 

Zespołu Szkół Mechanicznych.
2. Mariusz Kamiński - MKS "Juvenia" Białystok

- 225 pkt.
Puchar ufundowany przez MKS "Juvenia".
3. Marek Nowicki - KKS "Pogoń" Łapy - 168 

pkt.
Nagroda rzeczowa ZNTK Łapy.
4. Leszek Nowacki - KKS "Pogoń" Łapy - 163 

pkt.
Nagroda rzeczowa ZNTK Łapy.
5. Adam Bargielski - M-GOSiR Łapy -125 pkt. 
Nagroda izeczowa LZS "Rapid-Szoł" oraz pu

char WZ LZS Białystok.
6. Jarosław Bukłaho - M-GOSiR Łapy - 100 

pkt.
Nagroda rzeczowa LZS "Rapid-Szoł".
Dalsze miejsca zajęli następujący sportowcy:
7. Mirosław Michalski - KKS "Pogoń" Łapy - 85 

pkt.,
8. Arkadiusz Maleszewski - Zesp. Szkól Mech. 

Łapy - 79 pkt.,
9. Marian Piekut - KKS "Pogoń" Łapy - 79 pkt.,
10. Jan Maciejuk - Zesp. Szkół Mech. Łapy - 71

____________________c.d. na str. 14
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c.d. ze str. 12
Ppłk Stanisław Nilski-Łapiński (1891-1922)

Bohater Rubieży Polskich
ra Zjednoczenia ZNTK, powstałe przy budowie 
tych domów koszty spisywane były w koszty na
praw wagonów kolejowych. Dom dla wicemini
stra budowano w Zalesiu Górnym.

Dyrektor Majewski otrzymał wysokie odzna
czenia państwowe, jak: Złoty Krzyż Zasługi, Ka
walerski O rder Odrodzenia Polski, Order 
Zasłużonego Kolejarza. Należy przy tym dodać, 
że za odznaczenia te  - po przejściu na emeryturę - 
otrzymywał w tym czasie wyższą emeryturę o 25 
% (później o 20 %).

Nie mogłem patrzeć dłużej na takie draństwo, 
toteż napisałem do KC PZPR i Najwyższej Izby 
Kontroli. Moje skargi nie odniosły żadnego skut
ku, natrafiłem na mur nie do przebicia. Co pra
wda NIK powiadomiła mnie, że po kontroli prze
prowadzonej przez ten urząd dyrektor zjednocze
nia odszedł na wcześniejszą emeryturę, a wicemi
nister otrzymał naganę. To jest kara co się zowie, 
jak pisał A. Sołżenicyn w "Archipelagu Gułag".

Łapy, 5 kwietnia 1992 r. 
Eugeniusz Biały

M - G O S  i l R .  m f o r m u r p e
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kt.,
11. Tadeusz Dziarnowski - Zesp. Szkół Mech. 

Łapy - 66 pkt.,
12. Agnieszka Łupińska - M-GOSiR Łapy - 52 

pkt.
Dyplomy oraz nagrody wręczał zawodnikom 

Burmistrz MiG Łapy w towarzystwie sponsorów 
nagród. Nadmienić należy, że wśród dyscyplin 
sportowych największą popularnością głosujących 
cieszyła się lekkoatletyka (I i II miejsce), podno
szenie ciężarów (III i IV miejsce) oraz tenis 
stołowy (V i VI miejsce).

W imieniu wszystkich sportowców miasta i gmi
ny Łapy zdobywca V miejsca Adam Bargielski 
podziękował władzom oraz organizatorom i spon
sorom plebiscytu za docenienie wysiłku sportow
ców i zorganizowanie tej pięknej imprezy.

III. W dniu 11.03.1992 r. w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Łapach rozegrano mistrzo
stwa miasta i gminy w tenisie stołowym 
młodzików. Zawody zorganizował M-GOSiR w 
Łapach. Czołowe miejsca zajęli następujący za
wodnicy:

1. Komar Maciej - Szkoła Podst. w Daniłowie 
Dużym,

2. Roszkowski Adam - Szkoła Podst. w 
Daniłowie Dużym,

3. Zawada Daniej - Szkoła Podst. Nr 4 w 
Łapach,

4. Markowski Jacek - Szkoła Podst. w Bokinach.

Zawodnicy ci zdobyli dyplomy i nagrody ufundo
wane przez M-GOSiR w Łapach.

Zbigniew Szekalski

31 kwietnia br. o godz. 12.00 w Muzeum Wojska 
Polskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7 
odbyło się otwarcie wystawy biograficznej "Ppłk 
Stanisław Nilski - Łapiński (1891-1922) - Bohater 
Rubieży Polskich".

Niezwykłą aktywność tego przedwcześnie 
zmarłego oficera i jego wielkie zaangażowanie w 
odrodzenie Państwa Polskiego pokazują zgroma
dzone na ekspozycji pamiątki. Wśród nich znalazły

Listy do
Chciałbym złożyć wyrazy 

podziękowania dia Pani kierowniczki 
Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej 
w Łapach, jak również wszystkim pra
cownikom ośrodka za okazaną mi po
moc w zaistniałej sytuacji mego życia. 
Bardzo bym prosił, aby Łapska Gazeta 
podała do wiadomości czytelników, jak 
pomogli mi ci ludzie. Ci ludzie dodali mi 
otuchy do życia, pomimo że ma sytuacja życia 
była już beznadziejna. Wyjaśniam, że jestem in
walidą pierwszej grupy, mam amputowaną z po
wodu miażdżycy lewą nogę powyżej kolana. Je
stem osobą samotną. W 1986 roku została mi am
putowana nogą, zostałem człowiekiem beznad
ziejnym, załamałem się całkowicie, moje życie 
przestało istnieć, nie było życia tylko wegetacja. 
Według mych potrzeb nie posiadałem odpowied
niego mieszkania. Posiadane mieszkanie, które 
przydzielił mi Urząd Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej było z czasów, kiedy byłem zdro
wy. Ale po amputacji nie zaspokajało mych po
trzeb. Kiedy budynek był własnością Pani Lenar
towicz to jeszcze można było jakoś się pogodzić z 
losem, że Urząd Miasta nie ma lepszych 
mieszkań. Ale z chwilą, kiedy Pani Lenartowicz 
sprzedała budynek wraz z placem i lokatorami, 
wtenczas mnożyły się okropne kłopoty. Nowy go
spodarz, który zakupił budynek wiedząc o zmia
nie przepisów prawa lokalowego, zaczął stawić 
swoje wymogi pozbawiając lokatorów wody i ubi
kacji. Gospodarz nie żądał czynszu za mieszkania, 
ale żądał tego, aby wszyscy opuścili budynek za
kupiony przez niego tą stosowaną metodą, że za
bierze wodę i ubikację. Ludzie zamieszkali zmu
szeni będą opuścić budynek, ale gdzie? W

się: dokumenty z lat nauki, interesujące fotografie, 
osobiste notatki, rysunki i obrazy malowane jego 
własną ręką, dyplomy odznaczeń, m.in. dyplom 
Virtuti Militari podpisany 10 września 1920 r. 
przez gen. ppor. W. Sikorskiego.

Wystawa jest czynna codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków i dni poświątecznych w godzinach 
9.30 -17.00.

Zapraszamy do jej zwiedzenia.

redakcji
urzędzie miałem złożonych kilka podań 
zamianę mieszkania, było kilka komisji że miesz
kanie faktycznie się należy. Ale Pani kierownik 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tylko 
mi obiecywała, aż w końcu wyemigrowała za 
granicę i moje obiecanki poszły na marne. Pani 
Defańska buja się w Ameryce a ja śpię na dwor
cu. W tym przypadku też mogę wyjaśnić, że gdy
bym miał pieniądze to też bym otrzymał mieszka
nie, ale przecież Pani Defąńska jak zauważyłem, 
nie uważała ludzi ubogich, jakim byłem ja. Sytu
acja z dnia na dzień się pogarszała, kierownicy 
gospodarki mieszkaniowej zmieniali się jak 
rękawiczki a moja sprawa stała w miejscu. Moje 
ostatnie podanie, które złożyłem do Urzędu było 
rozpatrywane komisyjnie z pracownikiem Miej
skiego Ośrodka Opieki Społecznej w Uhowie. 
Ale sprawa była jeszcze niezbyt prosta, bo brak 
było miejsc i sprawa przeciągała się z dnia' 
dzień. Miejski Ośrodek Opieki Społecznej nie 
dawał za przegrane, po złożeniu dokumentów 
trzymał rękę na pulsie, aż w końcu dopiął swego i 
ja otrzymałem decyzję do pobytu w domu opieki 
społecznej w Uhowie. W chwili obecnej jestem 
bardzo wdzięczny dla Pani kierowniczki jak i pra
cownikom opieki za okazaną mi pomoc. Niestety 
moje przegrane życie zaczyna istnieć. Jestem bar
dzo wdzięczny ludziom dobrej woli, że zaintere
sowanie się mną nie poszło na marne, że starania 
stały się skuteczne. Obecnie przebywam już w do
mu opieki społecznej w Uhowie, z czego jestem 
bardzo zadowolony. A tym ludziom życzę tego, 
żeby im Bóg dopomógł w szczęściu i zdrowiu i 
żeby tak jak mnie - pomogli ludziom w podobnej 
sytuacji.

Jabłonowski Mieczysław
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Stanisław Nilski-Łapiński 
".Listopad w e Lw ow ie"

(fragmenty)

"Do obrony Lwowa stawiły się jednocześnie niewiasty. Większość z nich była zatrudnioną w instytucjach pomocniczych: 
sanitarjacie, prowianturze, biurach wojskowych. Pracowały one bardzo wydajnie, niekiedy lepiej od mężczyzn.

Ważną rolę odegrały kobiety jako kurjerki. Dzięki nim, pomimo ścisłego zamknięcia Lwowa, utrzymana została ciągła 
łączność z tamtą stroną. Przez nie nadsyłał kapt. Sulimirski swe dokładne meldunki o sytuacji nieprzyjacielskiej. A służba 
była trudna. Nie łatwo można było się przedostać przez kordon ukraiński.

Niektóre z niewiast również zgłosiły 
się do szeregów. (...)

Dnia 1. listopada P.O.W. zgodziła się 
dla dobra sprawy na to, aby komendan-

że byłem stanowczym przeciwnikiem 
rokowań z Ukraińcami i dążyłem do 
zerwania ich, oraz wobec krytyki z mo
jej strony dotychczasowej organizacji

zewnętrznym, na zachodniej peryferji 
miasta. Na froncie wewnętrznym, gdzie 
walki odbywały się na terenie zabudo
wanym. znaczenie miały te domy, które

Lwów. Cmentarz Orląt 13 IV I939r

tem wojsk polskich we Lwowie zastał 
kapt. Mączyński, gdyż w przeciwnym 
razie istniała obawa rozbicia akcji ob
rony Lwowa. Sztab miał być sformowa
ny z członków wszystkich organizacji 
wojskowych, zastępcą komendanta 
miałem być ja. [...]

W pierwszych dniach, do dnia 6. li
stopada , pułk. Mączyński był zajęty 
sprawami polityczncmi i ogólno-orga- 
nizacyjnemi. Gros roboty czysto woj
skowej, operacyjnej i organizacyjnej 
spadło na mnie. Były to chwile niebez
pieczne, gdyż trudno było nawet w 
przybliżeniu ocenić szanse powodzenia 
naszego czynu zbrojnego. Należało 
zaryzykować i postawić na kartę i 
wierzyć, że się zwycięży. (...)

Po zatargu, jaki nastąpił pomiędzy 
ppułk. Mączyńskim a mną, na tle tego,

Naczelnej Komendy, dnia 6. listopada 
nastąpiła reorganizacja. Dotąd 
pełniłem funkcję szefa sztabu, 
jednocześnie tę samą funkcję z polece
nia ppulk. Mączyńskiego spełniał kapt. 
Jakubski. Zakres prac pomiędzy nami 
nie był rozdzielony. (...)

Stary Lwów, obecne śródmieście, 
położony jest w dolinie Pełtwi, otoczo
nej dokoła pagórkami. W miarę rozwo
ju, przestrzeń zajmowana przez, miasto 
zwiększała się i wyszło ono z kotliny na 
otaczające pagórki. Położenie Lwowa 
ułatwia jego obronę przeciw atakom z 
zewnątrz. Zdobyć Lwów małemi siłami 
z zewnątrz jest rzeczą trudną. Pod 
względem położenia Lwów przypomina 
ogromnie Wilno. (...)

Walki o Lwów toczyły się na dwu 
frontach: wewnętrznym mieście i

zamykały pewne przestrzenie, lub 
umożliwiały flankowanie ulic, 
względnie nadawały się jako punkta 
oporu. Najważniejszą rolę odegrała po
czta, koszary Ferdynanda, Sejm i zabu
dowania starej elektrowni przy ulicy 
Kadeckicj.

Frontowa ofenzywa polska na 
śródmieściu zatrzymała się na poczcie, 
Sejmie i koszarach Ferdynanda. Te trzy 
gmachy łącznie z sąsiednimi budowla
mi zamknęły dalszą drogę i wytworzyły 
stały front, który trwał prawie bez 
zmian od dnia 6. do 21. listopada. Po
czta została wprawdzie zdobyta, lecz 
wówczas, gdy front na innych miejscach 
skostniał, tak że już fakt ten nie miał

c.d. na str. 16
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dok. ze str. 15

wielkiego znaczenia dla przebiegli ope
racji.

Walki na froncie zewnętrznym, który 
dotykał do wzgórz Kleparowskich, 
okalał lotnisko i dworzec kolejowy, 
obejmował Kulparków i dochodził do 
rogatki Wałeckiej, miały charakter 
zbliżony do walk polowych. Poprzeci
nani wywozami, w niektórych miej
scach zarośnięty teren nadawał się do 
obronnych walk; pozwalał on na ukryte 
pi/osuwanie oddziałów wzdłuż frontu, 
zachodzenia, uderzenia flankowe, które 
lak częto i umiejętnie stosował mjr. Bo- 
rula-Spicehowicz.

Najważniejszym obiektem na nim był 
kompleks budowli w Kulparkowie i ele
ktrowni na Perscnkowce. Obydwa te 
zakłady przechodziły kilka razu z rak 
do rak. Dowóctwo nad całym prawie 
frontem zewnętrznym (grupa II) 
spoczywało w rękach majora Spiecho- 
wieza, tylko południowa jego część 
stanowiła pododcinek odcinka l. 
Dowodził nia por. Brzozowski.

Przez cały czas oblężenia Lwów był 
odcięty. Wojska musiały żyć i walki 
mogły być prowadzone tylko przy po
mocy zasobów, jakie się znajdowały na 
miejscu. Całe szczęście, że stosunkowo 
dużo matcrjalu wojennego i żywności 
było nagromadzone przez dowóctwo 
auslrjackie we Lwowie. |...j

Zapasy te były rozmieszczone w roż
nych punktach miasta. Największe i naj
zasobniejsze magazyny znajdowały się 
w okolicy dworców Czerniowieckiego i 
Głównego. [...]

Zasoby te uczyniły z dworca Czernio
wieckiego i Głównego główną bazę ma- 
terjalną załogi Lwowa. Bez posiadania 
obu tych dworców niemożliwa byłaby 
trzytygodniowa obrona Lwowa.

Oprócz tego dużo malerjału wojen
nego (przeważnie broń i ekwipunek) 
znajdowało się w magazynach kadr 
oddziałów, stacjonowanych we Lwowie
l - l

W nocy z 31. października na 1. listo
pada zostały punkta te częściowo obsa
dzone przez Ukraińców. Wątpię, aby 
gdziekolwiek oddanie magazynów 
odbywało się planowo podług inwenta
rzy, gdzieniegdzie spisywano protokół 
zajęcia. Magazyny te przechodziły 
następnie z rąk do rąk, w międzyczasie 
korzystała z nich ludność. Dlatego trud
no jest zorjentować się w ilości 
materjalu , pozostawionego przez woj
ska austrjackie we Lwowie.

Stanisław Nilski-Łapiński 
" L is t o p a d  w e  L w o w ie . "

(fragmenty)
Już pierwszego listopada zgłosiło się 

dużo ludzi, brakowało broni. Już w no
cy z 31. na 1. wysłani zostali członkowie 
P.O.W. na polecenie kapt. de Lavcaux 
do Rzęsny Polskiej, gilzie otrzymali od 
mjr. Lod/ińskiogo pewną ilość karabi
nów. Po napadzie na posterunek żan- 
darmerji i technikę oraz opanowaniu 
magazynu na Wuleekiej i koszar Wulec- 
kieli uzyskano większą ilość broni. 
Zajęcie dworca Czerniowieckiego i 
Głównego umożliwiło prowadzenie 
trzytygodniowych walk. Opanowywanie 
dalszych ezęsei miasta i nowych obje- 
któw zwiększało zapasy materjalne, 
pozwalało na zorganizowanie artylerji, 
lotników, kawalcrji. parku taborowego. 
Zdobycz w Sknilowie w postaci amuni
cji piechoty , zapobiegła katastrofie, ja
ka groziła załodze lwowskiej z powodu 
braku amunicji. Pomimo tego trzeba 
było zmieniać na niektórych odcinkach 
karabiny auslryjackie na rosyjskie, gdyż. 
do ostatnich więcej było amunicji. |...|

Do najświetniejszych kart w hislorji 
obrony Lwowa należy organizacja 
służby lotniczej. Inicjatywę dal kapt. 
Beaurain, członek P.O.W. Nazwisk lot
ników lwowskich nie potrzebuję
wymieniać, znane są one dzisiaj po
wszechnie.

Zaraz, na początku walk okazała się 
potrzeba do najszybszego zorganizowa
nia warsztatów broni i automobili. 
Świeży, niedoświadczony żołnierz psuł 
często karabiny. Stare, zużyte armaty 
aurtrjackie i rosyjskie wymagały popra
wek i przeróbek. Amunicja ich musiała 
być też często przerabiana. Domorośli 
szoferzy psuli skandalicznie automobi
le. Budowało się ponadto auto i pociąg 
pancerny.

Szybkość, z jaką zostały zorganizowa
ne warsztaty i ich wydajność, wprawia w 
podziw. Robotnicy pracowali przy 
całcm wytężeniu swych sił. Przy organi
zacji warsztatów położyli wielkie 
zasługi prof. dr. Anczyc, docent, inży
nier Lutze-Berk, inż. Gntcr, inż. 
Kubiński i inż. Aulich. Bardzo dobrze 
funkcjonował również warsztat ruszni- 
karski w domu Techników.

Walki o Lwów były szczególniej 
krwawe, jak zresztą wszystkie walki uli
czne. Ilość strat po stronie polskiej do
chodzi prawic do tysiąca, wskutek cze
go ważną rzeczą było zorganizowanie 
służby sanitarnej. O ewakuacji rannych

nie było mowy, wszyscy musieli być le
czeni we Lwowie. Dzięki wysiłkom le
karzy i personelu sanitarnego, zdołano 
udzielić pomocy i opieki wszystkim. 
Poświęcenie i odwaga sanilarjuszek i 
sanitarjuszy znana jest powszechnie.

Trzeba było również umożliwić byt 
ludności nicwalczącej, zamieszkującej 
polską część Lwowa. W pierwszej mie
rze rozchodziło się o zaprowiantowanie 
jej, o zabezpieczenie mienia i porządku 
publicznego. Policja i miejskie urzędy 
aprowizaeyjnc po zamachu ukraińskim 
przestały funkcjonować. Przystąpiono 
wobec tego do stworzenia milicji miej
skiej, żandarmorji i urzędów aprowiza- 
cyjnych. Organa te zdołały opanować 
wypadki. Porządek względny panów/ 
przez, cały czas w polskim Lwowie.

Wybrał - Bogdan Łuczaj

Władysława
Roszkowskiego

żołnierza Legionów 
Piłsudskiego - 

uczestnika walk o 
niepodległość 

oraz
wojny 1920 r.
głębokie wyrazy 

współczucia
składa

Łapskie
Towarzystwo

Regionalne
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P R O P O N U J E

N A J K O R Z Y S T N IE J S Z E  F O R M Y  U B E Z P IE C Z E N IA

O majątkowe od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od 
kradzieży z włamaniem i rabunku; altanki, mieszkania, sklepy, 
magazyny, warsztaty,

0  komunikacyjne: AC, NW, OC krajowe i zagraniczne (zielona 
karta),

©  rolne (obowiązkowe i dobrowolne: zwierzęta, uprawy, mienie),
0  koszty leczenia w kraju i za granicą,
©  odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu,
O rodzinne grupowe i indywidualne

ŁAPY, U L  ARMII KRAJOWEJ X (nad restauracją "Łapianka")
telefon: *6 - *9 ZAPRASZAMY

Nasz adres:

ZSM Łapy
organizuje 40 godz. kurs 

obsługi komputerów
IBM-PC

w systemie amerykańskim 
Tylko 400 tys. zł - 2 tygodnie

Zapisy: sekretariat Technikum Mechanicznego 
tel. 28-21

Dom Kultury 
w

Płonce Kościelnej 
wynajmie lokal 

z telefonem  
i wyposażeniem 
o pow. 14 m2.

Telefon 16-21 fpo 14.ooJ
Projekty i opracowanie reklam 

©Usługi informatyczne

t

^ r P P
V L U t m e r a

Filmowanie kamera w systemie VHS HQ
gwarantującym właściwa jakość obrazu

N a każde życzenie w dowolnym miejscu 
nawet paro minut przy każdej okazji

N a kasetach firmowych BASF Panasonic
o podwyższonej jakości Super HG

2  - letnia praktyka

oświetlenie 2SOOW - efekty specjalne 
czołówki ‘  montaż • podkład muzyczny

A  dam {M ierzejewski * Ł a p y  fet. 2 1 - 2 7
ul. R. Westerplatte 1 6  m 6 ^

b y ,?<Xi

AUTO-SERYICE
□  naprawa główna silnika 

i skrzyni biegów
□  diagnostyka silnika 

(regulacja zapłonu, 
zaworów i gaźnika)

□  geometria zawieszenia 
(ustawianie kół)

□  oraz wszelkie naprawy 
z zakresu mechaniki

BACIUTY 13
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Wytwórnia Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa , 
Halina Szumiłło - Okuniewska W J  o

oferuje:
\ x .

codziennie w  godz.
\ , y j

fo  a \

tal. 24 - 93 ^  ~
przez całą d<

Łapy, ul. 3 Maja W
•  napoje gazo w ą n efb ezk o m er wanto w ) w  i j  gąi
•  wodę sodową u L J  i Z J  {

/ o  q \  / o  o \

T /Oh ■*» 4 _. ach io
wodę z dodatkiem jodi 
P ^ o ^ a s t % ^ w a n e  * )
piwo niepasteryzowane

o  c A  o  A  / o  o  \  / o

/ o  o :

" N ,

W  szerokim wyborzegatunków
, Gdańsk, Białystokz browarów: Łomża, Suwałki,

■ -?beny od 4,
o  o  \  f  o  o  \  /  o  '• * *■

\
1, ,yj

ND V. s rs s
V v % . .,/••

B ® D doq0 ®  ft®Uo g © ^ @

ł a p y ,  y |D B r a is ic a  £ A  fp r z y  w ia d u k c i@ l

\W§g|0@ D G I w ysoko kaloryczny 840 tys /t 
G II n iższa kalorycznosć 780 tys/t 
G II kostka i gruby 730 tys/t 
od 3t transport bezpłatny

€@0ulJ©0DG C e n a  d e ta l. 630  tys /t 
H urt od 5 t 580  tys /t 
z d o w o ze m  600 tys /t

A zo to w e
P u nkt F a b ryczn y  P u ła w y  
inne  te ż  p o s ia d a m y

Ś ro d k i o c h ro n y  roś lin  
o ra z  m a t. b u d o w la n e  
u nas  n a jtan ie j.
Z a p ra s z a m y !

Naszym Klientom 
życzymy wszystkiego 
najlepszego z okazji 

Świąt
| | : ....’ - ■; . i & ■ X; ■ •-

p.p .u .h " M € D f t € X "  w Łapach 
- informuje, że uruchomiony został 
punkt skupu surowców wtórnych 
w Łapach przy ul. Mostowej 13 

Aktualne ceny skupu:

Za otrzymane pieniądze 
można zakupić papier toaletowy 

w cenie hurtowej w 
Wielobranżowym 

Sklepie
Przyza kładowym

V______________________ /

Wesołych Świąt
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Klon -11-20.04; orzech - 21-30.04;
Klon - mędrzec

To nie jest zwyczajny, mały człowiek, zły czy dobry, 
Klon zostanie zawsze postacią oryginalni), postacią wy
różniającą się w tłumie. Nieśmiały i pełen rezerwy posia
da ogromną ambicję, dumę i nienasycone pragnienie 
nowości. Często bywa cyniczny, czasem zakochany w so
bie, lubi aby o nim mówiono, oczekuje pochwal. Jeśli 
tego wymaga sytuacja, potrafi żyć bardzo skromnie. W 
zasadzie jest zdrowy, ale cierpi na przejściowe złe samo
poczucia, wtedy załamuje się nerwowo. Posiada liczne 
kompleksy.

Miłość u klona jest skomplikowana. Chce kochać, ale 
jednocześnie imponować. Narzuca osobie wybranej 
swoją wolę, swoje kompleksy. Reprezentuje niezwykłą 
inteligencję, łatwość w przyswajaniu wiedzy, ma dobrą 
pamięć. Życic upływa mu interesująco, choć nie po róż
ach.

Orzech - namiętny
Pełen kontrastów, dumny, twardy charakter. Często 

egoista, agresywny i bezwzględny, a jednocześnie 
r-' - '" .k  o szerokich hoiyzontach. Nieoczekiwane ambi- 

2 ; elastyczności nie czynią z orzecha łatwego part
nera. Nie zawsze jest łubiany, ale zwykle wzbudza podziw 
i cieszy się autorytetem.

W miłości drażliwie zazdrosny i namiętny. Przeżywa 
każdą uczuciową historię. W pobliżu tej osobowości za
wsze czekają cię niespodzianki i to niekoniecznie miłego 
rodzaju. Orzech sam rezygnuje z wypoczynku, ale rów
nież innym nie daje wypocząć. Stanowi inteligencję 
wszechstronną. Na wyższych stanowiskach jest wszech
stronnym strategiem. Podobnie w zwyczajnej pracy zawo
dowej wyróżnia się ambicją i pracowitością. Nic zależy 
mu na taniej popularności, ma życie niecodzienne, nie 
znosi kompromisów. W zetknięciu z orzechem tyzykujesz 
wiele dobrego i złego.

Spółka Cywilna F A E M A  zaprasza
Oferujemy:

.materiały budowlane i instalacyjne 

. cement, wapno, papa, futryny stalowe 

.farby, lakiery, kleje

.gwoździe, wkręty, uszczelki hydraulicz
ne

. glazura, terakota, fugi
• armatura sanitarna, grzejniki żeliwne
• tapety
.węże ogrodnicze, grabie, grace 
. przewody elektryczne, gniazdka,
przełączniki

.bezpłatny transport na terenie miasta
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8 - 1 8
Łapy, ul. Wronia 1

Przy Szkole Podstawowej nr 2
tel. 23-37 ^

UKOŚNIK
Prawoskośnie:
1) koński przysmak, 3) klasztorna jadalnia, 5) np. cyrkon, 7) ma cztery 

gwiazdki, 9) atrybut panny młodej, 11) pierwiastek chemiczny, 13) ogonek, 15) 
koguci "żółtodziób", 17) zajście, 18) żargon, 19) powieść Prusa, 21) pierwiastek 
chemiczny, 23) specjalista od dioptrii, 25) domek letniskowy.

Lewoskośnie:
2) Trzeci ..., 4) "domowe" okno na świat, 6) nakrycie głowy, 8) margerytka 

lub Mieczysław, poeta, 10) 6 gemów, 12) oprzęd z poczwarką, 14) krzewinka z 
rodziny wargowatych, silnie pachnąca, stosowana na wody kwiatowe, 16) smacz
ne drzewo, 18) stwardniała powłoka, 19) kminkowy likier, 20) natarczywe żąda
nie, 22) pierwiastek chemiczny, 24) potomek białego mężczyzny i Indianki, 26) 

usterka, wada.
Janusz Jamiołkowski

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

ru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 37 naszej gazety nagrodę w posta

ci słodyczy z cukierni "U I .echa" wylosował Eugeniusz Reducha, zam. w Łapach 
przy ul. Sikorskiego 46/1.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do cukierni w dn. 28 kwietnia br. w 

godz. 14 -16.
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p p . H . u .  K - L
S Y S T E M  s.c.

Zaprasza do sklepu przy ul. Niepodległości 2 
tel. 15-21-63

.OFERUJEMY PO NSKICH CENACH

O SPRZĘT AUDIO - VIDEO 
O KASETY AUDIO - VIDEO 
O KOMPUTERY
O PROGRAMY I GRY KOMPUTEROWE 
O GRY TV

Zapraszam)/ rów/nUż UArystkidt Ionomainów 
do WYPOŻYCZALNI KASET VIDEO 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, TYIKO DOBRE FILMY 
CO TYDZIEŃ NOWE TYTUŁY III

1̂ Zajixai.zainxj codz iann iz  cv Cj

(AJ A O) ( j o ł y

------------- ________
KOMUNIKAT

dla odbiorców, którzy pobierają wodę z sieci wodociągowej, 
bądź odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych na terenie 

m. ŁAPY, a nie zawarły umowy
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 

I KANALIZACJI w ŁAPACH
zawiadamia, że ostateczny termin zawarcia umowy na pobór wody 

i odprowadzania ścieków upływa z dniem 30 kwietnia 1992 r.
Zgłoszenia przyjmuje Oczyszczalnia Ścieków ul. Płonkowska,

teł. 28-51.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia po dniu 30 kwietnia 1992 r. 

nielegalnego podłączenia się do sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej sprawę 
kierować będziemy do Kolegium d/s Wykroczeń.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI w ŁAPACH
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GAZETY ŁAPSKIEJ i
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 1
sklep spożywczy
(p.R.Kusznerko),Uhowo
GS - Poświętne
sklep spożywczy ul.Sikorskiego 3
GOK w Turośni Kościelmej
sklepy i kioski na terenie gminy Turośń K.

Dziękujemy

r
Ogłoszenia

drobne
1. Sprzedam suknię ślubną włoską. Tel. 32-32.,! <
2. Rodzina poszukuje mieszkania. Wiadomość 

- Osiedlowa 5/68.
3. Sprzedam dom drewniany do rozbiórki. 

Łapy, ul. Gożdzikowska 9, te). 29-48.
4. Suknię ślubną styl zachodni sprzedam. 

Wiadomość: tel. 30-28.
5. Kupię mieszkanie własnościowe w l  j a c .  

Tel. 11-54.
6. Przyjmę na mieszkanie (z wyjątkiem 

małżeństw z dziećmi). Tel. 37-20. j
7. Sprzedam działki budowlane na Osse. Łapy, 

ul. Cybisa 6.
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