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ZBRODNIE HITLEROWSKIE W BYŁYM POWIECIE ŁAPSKIM
t  \ II wojna światowa to czasy, któ

re swoją tragiczną wymową na 
stałe wpisały się w pamięć mi
lionów Polaków. Dopóki żyją 
ludzie, którzy ją przeżyli i ich 
dzieci wychowane na opowiada
niach o najstraszniejszej z wo
jen, a pomniki, głazy i tablice 
rozsiane będą w lasach, na roz
drożach i w miastach, dopóty 
pamięć w narodzie polskim bę
dzie wciąż żywa. Łapy i ich oko
lice podzieliły los całego kraju. 
Badania, które prowadziłam, 
dotyczą zbrodni tylko jednego z 
okupantów, o drugim wtedy nie 
można było mówić, określano 
go krajem bratnim.

P^eśladowania ludności polskiej 
pi i tity różne 1'ormy od przesiedleń, 
wywozu do Niemiec, obozu pracy czy 
śmierci, łapanek, do pacyfikacji wsi czy 
równania z ziemią miast. Pobyt w domu 
czy wyjście na ulicę mogło zawsze za
kończyć się śmiercią.

Według źródeł polskich z obszarów 
powojennego województwa białostoc
kiego wysiedlono 28.456 osób, a z by
łych komisariatów grodzieńskiego i 
wołkowyskiego około 20 lys. osób. Wię
kszą część tych wysiedleńców kierowa
no na roboty do Niemiec, a pewien od
setek osiedlono w byłych dzielnicach ży
dowskich w miastach. Tak było np. w 
Łomży, gdzie od listopada 1942 r, do 
kwietnia 1943 osadzono przeszło 1200 
osób, w Grodnie 50 rodzin, zaś w Bia
łymstoku ponad 40 tys. Innym sposo
bem niszczenia narodu polskiego były 
pacyfikacje wsi. Na Bialostocczyźnie 
trwały one od 1941 do 1944 r. Odzna-

dokończenic na stronie 6

Głaz z tablicą pamiątkową w Juraszkach

Sklep metalowy 
poleca:

* gwoździe i zawleczki,
* siatki,
* narzędzia czarne,
* wiadra,
* papiery i płótna ścierne,
* śruby i elementy złączne,

* elektrody i spoiwo,
* elektronarzędzia (Celma),
* taczki,
* zawiasy garażowe 

i bramowe
* oraz art. elektryczne.

Łapy, ul. Mostowa 14 
Czynny codziennie 730 - 1630 

soboty 8°° - 1 400



Komunikaty, informacje

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO TERENOWEGO 

INSPEKTORA SANITARNEGO 
W ŁAPACH

Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych 
zawierających dichlorfos jest niebezpieczne, 
dichlorfos jest trucizna! Preparatami, które za
wierają ww, środek chemiczny są: Winylotox, 
Super, W inylosep plynryy 50  Nuvan 50 EC

Dezynfekcja przeprowadzana tymi związ
kami w pomieszczeniach mieszkalnych, klat
kach schodowych, korytarzach, a także w  szko
łach, przedszkolach, żłobkach oraz obiektach 
służb zdrowia jak szpitale, domy opieki itp. 
stwarza zagrożenie dla życia.

Można przeprowadzać dezynfekcję ww. 
środkami chemicznymi w  czasie remontu, z za
chowaniem karencji - nie użytkowania tych po
mieszczeń.

PAŃSTWOWY 
TERENOW Y INSPEKTOR SANITARNY 

W ŁAPACH 
LEK. W IESŁAW  ŁAP IŃ SKI

APEL
DO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG 

W  ZAKŁADACH FRYZJERSKICH 
I  KOSMETYCZNYCH 

Szanowni Państwo!
Jeśli chcecie uniknąć zakażenia grzybicą bądź 

innymi chorobami zakaźnymi w zakładzie fryzjer
skim  powinniście żądać, ażeby:
- wszystkie czynności wykonywane byty przy po
mocy oczyszczonych, umytych i wydezynfekowa- 
nych narzędzi oraz pr/yborów fryzjerskich,
- każdy klient otrzymywał czysty ręcznik lub serwetę,
- stosowano środki kosmetyczne posiadały świa
dectwa zdrowotne, dopuszczające je  do użytku,
- w przypadku zranienia podczas strzyżenia lub go
lenia niezwłocznie dokonano odkażenia rany postę
pując zgodnie z zasadami przcciwepidenticznymi,
- personel zakładów fryzjerskich pracował w czys
tych ubraniach ochronnych,
- obsługiwały Was tylko osoby posiadające aktual
ne książeczki zdrowia.

Jeśli chcecie uslrzeć się przypadkowego zaka
żenia w gabinecie kosmetycznym chorobami 
zakaźnymi, w tym AIDS, żółtaczką i grzybicą - wy
magając zawsze, ażeby:
- kosmetyczka przed każdym zabiegiem umyta rę
ce w ciepłej wodzie z użyciem mydlą,
- każdy klient otrzymał czysty ręcznik lub serwetę,
- używany był sprzęt jednorazowego użytku (igły, 
nożyczki, żyletki itp.),
- narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku były dokład
nie umyte, a następnie dokładnie wydezynlokowane i 
zalwzpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem,
- w przypadku zranienia zachowano szczególną 
ostrożność i [wstępowano zgodnie z zasadami 
przeciwepidemicznymi.

Opracowano na podstawie materiałów Woj. 
Stacj i Sanitarno-Epidemiológicznej.

PAŃSTWOWY TERENOWY 
INSPEKTOR SANITARNY W ŁAPACH 

LEK. WIESŁAW ŁAPIŃSKI

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w 
Łapach, stosownie do art. 16 ust. 2 us*r  ‘ v  o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej , „a  
14.03.1985 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 49 z póżn. zm.) 
uprzejm ie informuje, że w  oparciu o badania 
wody w  miesiącu lipcu, zgodnie z obowiązują
cymi normami:

- dozwolona jest kąpiel i uprawianie sportów 
wodnych w  następujących kąpieliskach:
•  w Uhowie, gm. Łapy nad rzeką Na

rew,
•  w Surażu i w Doktorcach, gm. Suraż 

nad rzeką Narew,
- zakaz kąpieli obowiązuje w  kąpielisku zlo

kalizowanym na dopływie rzeki Narew tzw. “So- 
sence" k. Łap.

PAŃSTWOWY TERENOW Y INSPEKTOR 
SANITARNY W  ŁAPACH 

LEK. W IESŁAW  ŁAPIŃSKI

USC INFORMUJE
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach w czerwcu 1993 r. zarejestrował: 

•  49 urodzeń •  19 małżeństw •  20 zgonów •

W czerwcu sporządzone zostały nkly urodzeń: 
Pauliny Łapińskiej, Macieja Szymona Stypulko- 
wskiego, Magdy Demskiej, Małgorzaty Piekuto
wskiej, Anity Beaty Więcko, Damiana Rygorczu-
ka, Martyny Lupy, Kamila Cegiełki, Michała Rosz
kowskiego, Justyny Czech, Kamila Markowskie
go, Anny Jankowskiej, Pauliny Średnickiej, Mag
dy Aniołkowskiej, Magdaleny Wróblewskiej, 
Szczepana Kubati, Karoliny Dzierżanowskiej, An
ny Karno, Urszuli Perkowskiej, Beaty Prokop, 
Anety i Joanny Kluczyk, Dominika Ziemnickiego, 
Sebastiana Rydzewskiego, Wojciecha Daszuty, 
Karoliny Łupińskiej, Moniki Kołakowskiej, Prze
mysława Rymaszewskiego, Łukasza Zdrodo- 
wskiego, Klaudii Modzelewskiej, Gabrieli Gaiń- 
skioj, Huberta Grochowskiego, Macieja Grzę- 
dzińskiego, Pauliny Koleśnik, Dominiki Półtorak, 
Angeliki Januszyk, Aleksandry Łapińskiej, Beaty 
Dobrzenieckiej, Przemysława Nowakowskiego, 
Macieja Walko, Agaty Katarzyny Kiejzik, Marleny 
Mierzejewskiej, Agnieszki Łuczaj, Kamila Śliwo- 
wskiego, Konrada Szymborskiego.

W czerwcu 1993 r. związek małżeński zawarli: 
Mirosław Łapiński z Jolantą Agnieszką Piętką, 
Zbigniew Perkowski z Edytą Roszkowską. 
Kazimierz Brzozowski z Ewą Danutą Łapińską, 
Sławomir Kulesza ze Zdzisławą Danutą Łapińską, 
Jerzy Kuk z Bożeną Niewiadomską.
Cezary Czajkowski z Urszulą Borowską, 
Jarosław Dzierżek z Iwoną Hryniuk,
Grzegorz Drągowski z Małgorzatą Zaleską, 
Antoni Frąckiet z Dorotą Danutą Ćwiklewską, 
Jerzy Gąsowski z Ewą Jolantą Krasowską, 
Adam Kukacki z Ewą Górską,
Konrad Pllchowski z Katarzyną Jancewicz, 
Jacek Karwan z Katarzyną Kiszko,
Roland Mariusz Sienkiewicz z Barbarą Dragun, 
Andrzej Chodor z Teresą Zofią Niewiadomską, 
Maciej Bartłomiej Roszkowski z Anetą Perkowską, 
Ryszard Młynek z Renatą Juchniewicz,
Tomasz Kropiewnicki z Agnieszką Ossowską, 
Tomasz Kamiński z Barbarą Mrówką.

W czerwcu 1993 r. zmarli:
Alfons Malinowski - lat 69, Janina Bogusz - lat 
78, Jan Skonieczny - lat 73, Józefa Dworako
wska - lat 84, Natalia Drozdowska - lat 82, Jan 
Rutkowski - lat 60, Regina Sienkiewicz - lat 81, 
Piotr Prośniewski - lat 81, Ryszard Sitkiewicz - lat 
64, Henryk Perkowski - lat 61, Anna Mojsa - lat 
90, Marian Brzozowski - lat 63, Stanisław Łapiń
ski ■ lat 81, Genowefa Boruszko- lo t81, Antonina 
K arp iuk-la t 75, Janina B rzozow ska-la t 63, Bro
nisław Olędzki - lat 79, Anna Dziemianiuk - lat 
63, M ichał W ilczewski - lat 92, Jadw iga Roszko
w ska- lat 77.

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

Szczęśliwym Rodzicom składamy gratulacje 
oraz życzymy dużo zdrowia ich pociechom.

Zaślubionym parom życzymy, aby ich zwią
zek stanowił wzorową i trwałą rodzinę. ELŻBIETA KRUSZEWSKA

GRAŻYNA ŁAPIŃSKA
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- książka Nilskiego-Łapiń- 
skiego - świadka i uczestnika 
wydarzeń tam i wtedy - szefa 
obrony tego Miasta - wespół z, 
między innymi tymi, których 
społeczeństwo Lwowa i Hi
storia nazwały Orlętami i po
śród nich spoczywającymi.

Jeden z naszej łapskiej spo

Już w sprzedaży!
łeczności, którego postać warto i trzeba 
poznać. Przybliżył ją w posłowiu dr 
Krzysztof Filipow - dyrektor Muzeum 
Wojska w Białymstoku.

Książkę można już nabyć w księgarni 
"Vademecum" (przy Bibliotece Miej
skiej, ul. Nowy Rynek), a będzie dostę
pna w Domu Książki oraz sklepie z 
dewocjonaliami przy ul. ks. Bagińskie
go (p. Przyrowski).

Kup, przeczytaj 
- poznaj własną historię!

Wydawcy:
Łapskie Towarzystwo Regionalne,
Muzeum Wojska w Białymstoku

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
pod hasłem

"EKOLOGIA, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I REKREACJA"
ogłasza Wojewódzka Stacja Sanitar

no-Epidemiologiczna w Białymstoku 
we współpracy z Białostockim Towarzy
stwem Fotograficznym oraz Młodzieżo
wym Domem Kultury w Białymstoku.

Jego celem jest popularyzowanie idei 
promocji zdrowia, która zakłada troskę o 
ochronę naturalnego środowiska czło
wieka oraz upowszechnianie prozdro
wotnego stylu życia. Zdrowie publiczne 
w znacznym stopniu uwarunkowane 
jest zahamowaniem rosnącego zanie
czyszczenia powietrza, wód powierzch
ni! i gleby substancjami szkodli
wymi. Zdrowie możemy umacniać po
przez utrzymywanie wszechstronnej 
aktywności fizycznej i rozwijanie umie
jętności radzenia sobie ze stresem. 

Zasady uczestnictwa:
1. Udział w konkursie może wziąć każ

da osoba fotografująca.
2. Prace będą rozpatrywane w dwóch 

kategoriach:
A. EKOLOGICZNA - zdjęcia mogą 

przedstawiać piękno naturalnego śro
dowiska człowieka, jego dewastację, 
tworzenie sprzyjających zdrowiu wa
runków środowiskowych, wpływ ekolo
gii na zdrowie itp.,

B. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I 
REKREACJA - prace mogą przedsta
wiać aktywność fizyczną, aktywne formy 
wypoczynku, rekreację itp.
3. Każdy uczestnik może zgłosić na kon

kurs do 5 prac w każdej kategorii

(przy czym zestaw zdjęć stanowiący 
zamkniętą całość będzie traktowany 
jako jedna praca).

4. Format fotografii barwnych powi
nien wynosić co najmniej 13 x 18 cm, 
a czarno-białych 18 x 24 cm.

5. Na odwrocie każdej pracy należy po
dać następujące informacje:
- wybraną kategorię (A lub B),
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,
- adres,
- wiek,
- kolejność zdjęć w zestawach,
- ewentualny adres placówki oświa
towo-wychowawczej, koła lub klubu 
fotograficznego.

6. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 
30.09.1993 roku. Prace można nadsyłać 
lub dostarczać osobiście pod adres:

Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8, p. 4 
z dopiskiem "Konkurs fotograficzny". 
Dodatkowe informacje udzielane są 

pod telefonem: 326-011 w. 68.
7. W każdej kategorii przewidziane są 

trzy nagrody:
I - miejsce - 3.000.000 zł,
II miejsce - 2.000.000 zł,
III miejsce -1.000.000 zł. 
Organizatorzy zastrzegają sobie pra

wo zmian w podziale nagród.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do bezpłatnego prezentowania zgłoszo
nych prac na wystawach i w publikaq'ach.

Uczestnikom konkursu firma APA 
LAB, mająca swoją siedzibę w Białym
stoku ul. Lipowa 6, zapewnia bezpłatne 
wywołanie negatywów barwnych (C-41) 
oraz wykonanie z nich odbitek dotyczą
cych tematu konkursu.

HUMOR ZE SZKOLNEJ GAZETY 
♦ * *

Rozmawiają dwa młode krokodyle:
- Czym będziesz w przyszłości?
- Walizką albo damskimi panto

flami...
* * *

Na dachu spotkały się dwa koty.
- Miał, miał!
- Kukuryku!
- Czyś ty zwariował?
- Nic podobnego. Uczę się po pro

stu języków obcych.
* * *

Ciocia pyta małą Tasię:
- Czym cię mama karmi, że tak do

brze wyglądasz?
- Łyżeczką.

* * *
Nauczycielka pyta na lekcji:
- Jakie zwierzęta macie w domu? 
Zgłasza się Mądrala.
- My mamy psa, rybki w akwarium 

i mrożonego kurczaka w lodówce.

("Bądź Przyjacielem"
- maj, czerwiec’93.)

GAZETA ŁAPSKA 3
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"Pragnę, aby cień moich 
wierszy pozostał wierną ko
pią człowieka, a świat p o 
został z  poczuciem odpo
wiedzialności. Aby dobro w 
człowieku pomogło mu 
znosić brzemię życia, by 
dźwigało go ku godności. "

Cytowane słowa stanowią fragment 
"Przedmowy" do przygotowanego do 
druku zbioru ponad 200 wierszy Jerze
go Milczarka. Kim jest poeta?

Jerzy Milczarek, ur. w 1950 r. w 
Warszawie, poeta. Jako pracownik 
"Mostostalu" budował cukrownię w Ła
pach, gdzie też pozostał na stałe. Żona
ty, dwoje dzieci. Niepełnosprawny, ren
ta inwalidzka I grupy. Obecnie oczeku
je na trzecią już w życiu poważną ope
rację. Pierwszy wiersz napisał w wieku 
II lat. Jak sam mówi - najbardziej 
płodnym literacko okresem były pobyły 
w szpitalach i sanatoriach. Krzyż życio
wy dźwiga z uśmiechem i optymizmem 
na twarzy. W 1985 r. swoje nigdzie nie 
publikowane wiersze przesiał do Reda
kcji Literackiej Naczelnej Redakcji 
Programu III Polskiego Radia. 16 
kwietnia tego roku w 15-minutowej au
dycji pt. "Warsztaty Literackie" ś.p. 
prof. Stefan Treugutt twórczości poety 
z Łap poświęcił 6 minut. Oto fragmen- 
ty jego wypowiedzi:

"... ten obszerny zbiór wierszy, który 
dotarł do redakcji Warsztatów [...], tom 
ukazujący twórcę dojrzałego, o ufor
mowanym własnym języku poetyckim, 
bo prawie wszystkie utwory [...] pisane 
są w jednej poetyce [...]. To nie jest 
zbiór wierszy profesjonalisty, literata

zawodowego, to widać właśnie po tej 
odrębności tych wierszy od zwyczajnie 
obecnie tworzonych utworów. [...] No, 
ale czy można tak bogaty dorobek, tak 
ukształtowany po swojemu, nazwać tyl
ko twórczością amatorską, taką doraź
ną? (...] Wiersze J. Milczarka są związa
ne z naszą ziemią ojczystą, jej tradycją, 
to rozmowa ze światem w tym jego 
własnym języku, który sobie stworzył, w 
którym powracają słowa-klucze, sym
bole, tematy znaczące, wywoławcze wo
bec naszych zbiorowych emocji [...], 
część z nich wymienię: ziemia ojczysta, 
motyw Warszawy, nade wszystko boha
terskiej, Nike warszawskiej, powstania, 
pojawia się symbolika orła białego, żoł
nierza, mogił żołnierskich. Żyją w jego 
wierszach pomniki warszawskie: Cho
pina i Kopernika, a obok miasta-po- 
mnika ogromną ilość uczuciowej prze
strzeni zajmuje w jego wierszach przy
roda, lasy, drzewa, brzozy, kwiaty, słoń
ce, mgły, krajobrazy, rola uprawna, 
chleb, człowiek pracy, zwierzęta leśne i 
domowe, piękny wiersz do konia. Po
wraca związany z ojczystym pejzażem 
motyw Cygana i Cyganki, i muzyka: 
muzyka przyrody i muzyka tworzona 
przez ludzi. [...] Jest religijny szacunek 
dla trwałości, dla wielkich tęsknot. 
Unosi się nad krajobrazem i Matka Bo
ska Częstochowska, i poszum dawnej 
historii, i zew wolności, i przypomnie
nie bohaterstwa. Są przeróżne sygnały 
dla naszej wrażliwości zbiorowej, poda
ne w skrócie, ułamkach zdań, czasem 
wywołane tylko kilkoma słowami w for
mie prostej, a po swojemu wyszukanej. 
Niby czasem mało zgrabnej, a przecież 
mówiącej, przenikliwej. [...] Takie głosy 
jak jego to ważny, jak sądzę, czynnik 
kultury wewnętrznej społeczeństwa. 
Ten zbiór wierszy mnie bardzo zasta
nowił."

20.05.93 r. w klubie WOP "Podlasie" 
w Białymstoku miał miejsce wieczór 
autorski Jerzego Milczarka, który pro
wadziła red. Krystyna Konecka z "Ga
zety Współczesnej". "Jest to poezja, 
której nie można zarzucić, że jest pla
giatem." Pisane w rytmie zwrotkowym, 
choć bez rymów wiersze można okre
ślić mianem prozy poetyckiej. Twór
czość niepełnosprawnego poety poka
zuje, iż cierpienie i "dramat osobisty 
potrafi otworzyć nam oczy na siebie, na 
innych."

Zapraszam więc do lektury wybra
nych wierszy.

Stary zegar
Zegar wybija miłość w pieśni, 
którą się ceni jak zioła i leki, 
zegar wybija narodziny dzieci, 
które się pieści i bawi.
Zegar wybija pacierz i sny, 
kołysząc do snu w modlitwie.

Zegar wybija gołębi lot, 
który się ceni jak życie.
Zegar wybija z oczu twych łzy, 
które wylewasz białym dniem.
Zegar wybija kościelne pieśni, 
jak mowę naszą w codzienne dni.

Zegar wybija przyjaciela we śnie, 
który poda ci dłoń i uśmiech.
Zegar wybija Chopina nuty, 
więc poszukaj pieśni i muzyki.
Zegar wybija rytm kowala, 
jak dzwony serce matki.

Wylane łzy ze starego zegara 
są dla ludzi jak ukojona ballada, 
jak matka zagubiona w świccie. 
Uchroń więc każdego, kto zgubi się, 
kto schodzi z drogi i powraca wnet, 
by życie rozpocząć z zegarem

nowym,
nie bacząc, czy miłość zegarem jest.

Ziemio, daj nam chleba
Ziemia rodzi chleb - by ludzie go jedli, 
daje się czesać chłopom tej ziemi, 
nawet gdy śpi - nie odpoczywa nocą, 
lecz pozwala kwitnąć w przepychu

natury,
by owoc miłością był człowiekowi

Ziemia daje ziarno, by spulchnić
chleb,

by chleb od Pana smakował miłością, 
bogatym i biednym, zwierzętom

i ptakom,
by lepiej się żyło, a oczy dzieci

widziały na co dzień, 
z pieśnią o chlebie - w mądrości

pozostali.

Ziemia daje chleb, by życie kwitło, 
daje nam siłę, poczucie godności.
Nie złoto, rubiny, brylanty tej ziemi 
kusić nas będą, lecz nam trzeba, 
by miłości nie brakło na ziemi, 
lecz stała się powszednim pokarmem

dla Pana,
by człowiek pamiętał, że ziemia jest Pana, 
że ziemia rodziła i rodzić nie przestanie.
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Czy miłość każdemu dano
Miłość dziecka jest kwiatem. 
Szczęściem jest mieć matkę i ojca, 
choć niepewne jest życie, 
to jednak piękne są marzenia ludzkie.

W głębokim śnie wśród koron drzew, 
widnieje melancholijna pieśń poezji, 
choć miłość jedną się ma, 
to jednak radość jest płonącą

w żyłach krwią.
Umiera czasem bezpowrotny kres 
i kochają nas wszyscy, jak istnienie 

matki swej.

Z przyrodą ojców istniejemy dziś, 
dzielimy się wszyscy chlebem i solą, 
dał to nam Bóg, jak niebo i ziemię, 
po której chodzimy z miłością do ojca.

Kraj ojczystej mowy
Był czas gdy kraj w ogniu stanął 
d> mi i dział bracia stanęli 
wszystkie swe dzieci wzywała ojczyzna 
ziemia która nas wychowała.

Ziemia ziemia ludzi 
kraj.ojczystej mowy 
jak stosy powalonych dębów 
paliły się domy ruiny Warszawy 
świat w płomieniu rozpalonej stali 
lufy armat świeciły płomieniem 
dzieci wzięły granaty i butelki benzyny 
by rozpalić miłość i wolność odzyskać

Trudu i krwi Ojczyźnie nie szczędzono 
by Orzeł powrócić mógł

do macierzystego portu 
usiąść przy stole tego spalonego grodu 
choć pola pokryły się mogiłami 
choć lata niewoli były tak okrutne 
cly jekielne ognie paliły wszystko 
co żyto i rosło na lej smutnej ziemi 
zachowała się czysta mowa Ojczyzny 
bo żaden wróg nie zdołał zamknąć

ust dzieciom.

Okaleczony mur
Murem odgrodzeni ludzie wolni, 
treścią ich życia "kompot" się staje, 
gdzie są ci wspaniali ludzie - 
w otchłani czy na torze wyścigu.

Murem odgrodzone dzieciaki małe, 
a na tych kwiatach już zmarszczki

widnieją,
kto zasiał śmierć wśród pól odległych, 
by zebrać żniwo haustem

śmiercionośnym, 
by skrócić życie i odebrać innym. 

Murem odgrodzeni, bez wody pitnej, 
brudna strzykawka odbiera im życic, 
czyż nic piękny jest kwiat w kolorach tęczy, 
który wola o pomstę do nieba.

Murem odgrodzone wystraszone jadem 
kalectwo zbiera swe martwe ciała. 
Matko, chroń małe zagubione dzieci, 
by krzyży ziemia ta nie pomnożyła.

Murem odgrodzeni krzyku wołania nic
słyszą,

proszą was o miłość, troskę, zrozumienie, 
wołając o pomoc, o życie z życia, 
by kłos złocisty stał się czystym

pożywieniem.

Murem odgrodzeni zębami dzwonią, 
by haszysz i koka spalone były, 
a matka ziemia nigdy tego nie rodziła, 
by ziemia Pana głodu nie doznała.

Murem odgrodzeni odnajdują swe życie, 
by na nowo dać kwiatom swą wolność, 
a brudny pieniądz w hołdzie złożyć

niewinnym
i mieć baczenie, by nigdy to się nie

powtórzyło,
by zło nie weszło w ludzkie ciało

niewinne,
by miłość pozostała na cale życie, 
by każde dłonie witały zdrowe ciało.

Kochaj mamo
Kochane czy niekochane, 
z rąk wypuszczone na ziemię 
dzieci, dzieci maleńkie, 
komu czymś zawiniły?

Chciane czy niechciane, 
komu zawadzają w życiu, 
czy są niepotrzebne 
jak w domu dym i popiół?

Lubiane czy nielubiane, 
wrogością są odtrącane, 
uśmiechem wołają o pomoc: 
weź i pocałuj skronie te małe.

Porzucone czy nicporzucone, 
niedogodnością ze snu zerwane, 
jak krzew cierniem splątany, 
pragną by kochać, raz wykrztusić

- mamo.

Miłością czy bez miłości,
życiem zmęczone oczy,
nie dają już radości, jak daje łyk wody,
o cukierku pomarzyć nie można,
zapomnieć o Chlebie z rąk matczynej

miłości,
w której wygasło uczucie.

Matka czy nie matka 
w sercach naszych modlitwą jest, 
ukojeniem bólu, lekarstwem z korzeni, 
czemu wiatrom porzucone jesteście, 
czemu jesteście niezagojoną raną

z płodu?
Na świat wyplute jadem,

komu zawdzięczacie życie swoje, 
gdy nie prosicie się na świat?

Matko, mateczko, 
czy świat nasycić chcesz kalectwem, 
bez biletu pozostać w poczekalni, 
pozwalasz samemu szukać opłatka

pod drzwiami,
pozbawiasz chrztu i komunii - przez

jazgot życia.

By życie nie ginęło,
by wolnym słowem brzegi okryło,
a tęsknota w sercu ogniem paliła,
by słowo mama -
nie straciło swej nazwy.

Uda się - czy nie uda?
Ze stołu maleńkie życie ucieka, 
mówiąc: uda się - czy nie uda, 
bierzesz więc fartuch, bez skazy żadnej, 
myślisz i czuwasz, nad dzieckiem tym, 
w swym milczeniu cię woła.
Bądź przyjacielem, choć ciężko na sercu.

Bierzesz skalpel do ręki, 
skupiony ciszą, wartością umysłu

swego,
nic prosisz nikogo, a z czoła ścierają

ci pot,
choć ból w dłoniach gubi twój śen, 
życie przywracasz będąc u kresu sił 
i wtedy wiesz, że ulgę przyniosło ci to.

Kochasz ich, bo życie dajesz im, 
małym i dużym, słabym i silnym, 
dajesz im odrobinę ciepła ze swych rąk 
i spadające krople z oczu twych.
Wiesz, że ktoś zawoła cię znów,
i staniesz przy stole,
jak wrośnięte drzewo miłości.

Dzieci ojców naszych
Wy, coście w boju pod ogniem walczyli, 
wśród wojny pomników i sławy, 
od kul i bomb rany wasze leczono, 
z kielicha win zrywaliście się do boju, 
wy - dzieci najmniejsze naszej Warszawy.

O was pisze dziś historia, 
by pamięci nie zdmuchnął wiatr, 
o was, coście dłonie wyciągnięte mieli 
do gruzów Warszawy, do dzieci i matek, 
o was ta pieśń, ojcowie nasi.

To wasz miecz - Nike w pokoju dziś 
stojąca trzyma,
wy swą krwią daliście pokój ziemi, 
dla was pola usłane kwiatami, 
wy - dzieciom wolność daliście, 
w polu stoją krzyże otulone pacierzem

lasu.

BOGDAN ŁUCZAJ
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ZBRODNIE HITLEROWSKIE W BYŁYM POWIECIE ŁAPSKIM
dokończenie ze strony 1

wali część ludności, wielu zabrano do 
obozów. W momencie wycofywania się 
wojsk niemieckich z Białostocczyzny 
Płonka Kościelna uległa pacyfikacji.

Tworząc linię oporu na Narwi hitle
rowcy pacyfikowali wsie leżące w pobli
żu rzeki, miejscowości dalej znajdujące 
się również pochłaniał ogień podłożony 
przez okupanta, który w ten sposób 
"oczyszczał" przedpole. Tak potrakto
wano m. in. wsie: Łupiankę Starą i Łu- 
piankę Nową. Pierwszą z nich rozpo
częto likwidować 1 sierpnia 1944 r. Nie
mcy podpalili wieś, a ludność, która nie 
zdążyła zbiec, mordowali w okrutny 
sposób (starszego mężczyznę zmiażdży
li przejeżdżając czołgiem). Niektórych 
ludzi zabrali do prac fortyfikacyjnych; 
dwóch z nich zginęło w nieznanych oko

czały się wyjątkowym okrucieństwem i 
masowością. Według badań Polskiej 
Akademii Nauk w woj. białostockim 
objęto pacyfikacją 83 wsie. W powiecie 
łapskim przeprowadzono szereg pacyfi
kacji wsi w maju, lipcu i sierpniu 1944 r. 
Było to związane z wycofywaniem się 
wojsk hitlerowskich ze wschodnich ob
szarów naszego kraju. Wsie znajdujące 
się w pobliżu Narwi przeważnie pacyfi
kowano. Wsią leżącą nad Narwią są Bo
kiny, której część mieszkańców należała 
do AK. 30 lipca 1944 r. wojska niemiec
kie kazały ludności opuścić wieś (pod 
różnymi groźbami) w kierunku zachod
nim. Powrót do domów był zabroniony. 
Po opuszczeniu przez mieszkańców wsi 
część domów została rozebrana i zużyt
kowana na umocnienia połowę, resztę 
spalono. W tym miejscu hitlerowcy za
mierzali stawić opór wojskom radziec
kim. 1 sierpnia 1944 r. urządzili obławę 
na ludność, która opuściła wieś, w lasku 
zwanym Olszyna Bagno, niedaleko wsi 
Wólka Waniewska. Podczas pacyfikacji 
Bokin zginęły 23 osoby, pozostali tylko 
ci, którzy schronili się w sąsiednich 
wsiach.

Wólka Waniewska, podobnie jak 
Bokiny, miała stanowić miejsce starć 
żołnierzy hitlerowskich z wojskami ra
dzieckimi. 1 sierpnia 1944 r. na miesz
kańców wsi urządzono łapanki w celu 
zmuszenia pojmanych do robót fortyfika
cyjnych. W związku z tym ludność zamie
szkująca Wólkę Waniewską skryła się, ci, 
którzy nie zdążyli, zginęli (6 osób).

Podobne losy spotkały Płonkę Ko
ścielną. 27 maja hitlerowcy wymordo

Pomnik we wsi Roszki Wodźki

Obelisk ku czci pomordowanych w Wólce Waniewskiej

licznościach. Podczas pacyfikacji za
mordowali 20 mieszkańców Łupianki 
Starej.

W tym samym czasie spalono znacz
ną część Łupianki Nowej i zamordowa
no dwóch jej mieszkańców, którzy nie 
zdążyli uciec. Wycofujące się wojska 
hitlerowskie ostrzelały wieś ogniem z 
dział. Wynikiem tej zbrodniczej działal
ności była śmierć dwojga dzieci. Znacz
nie wcześniej, bo w 1941 r. w pobliżu 
wsi żołnierze niemieccy rozstrzelali ok. 
50 jeńców radzieckich.

Podobne losy spotkały wieś Rodzki 
Wodźki. 27 maja 1944 r. żandarmi nie
mieccy przeprowadzili masowe areszto
wania. Zabrano wszystkich mężczyzn i 
wywieziono do obozów końcem racyj- 
nych, wróciło tylko 22. W sierpn. 44 
r. Roszki Wodźki spacyfikowano, lud
ność schwytaną rozstrzelano na pod
wórku Czesława Kalinowskiego. Zginę
ło 15 osób. Inne źródło podaje, że liczba 
ofiar wynosiła 18 soób. Na miejscu 
kaźni po wojnie wzniesiono pomnik.

Wieś Uhowo uległa podwójnej pacyfi
kacji. Pierwsza z nich miała miejsce 24 
czerwca 1941 r. - zginęło 2 jej mieszkań
ców, druga w końcu lipca 1944 r. - wielu 
mężczyzn wzięto do prac fortyfikacyjnych.

Miejscowością spacyfikowaną leżącą 
blisko Uhowa były Łapy Pluśniaki. Spa
lono ją 3 sierpnia 1944 r., zamordowano 
jedną z mieszkanek. Pozostała ludność 
zdążyła ukryć się w pobliskich lasach.

Bezpodstawne mordowanie miesz
kańców wsi i puszczanie z dymem ich 
domostw powtórzyło się ponadto w Da- 
niłowie Dużym. W czerwcu 1941 r. za
mordowano mieszkańca tej wsi. W cza
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sie okupacji parę innych osób zabrano 
ze wsi i zamordowano. W sierpniu 1944 
r. przechodząc przez Daniłowo Duże 
Niemcy podkładali ogień pod zabudo
wania. Ocalało tylko 12 budynków, któ
rych hitlerowcy nie zdołali podpalić. 
Mieszkańcy wsi ratowali się ucieczką.

Sąsiednia wieś - Daniłowo Małe - 
również uległa pacyfikacji, a jej miesz
kańcy schronili się w okolicznych bag
nach przed wojskami hitlerowskimi.

Akcje pacyfikacyjne były szeroko 
rozpowszechnioną formą walki z lud
nością cywilną. Objęły one 43 wsie wo
jewództwa białostockiego.

Rozstrzeliwania ludności polskiej 
podczas okupacji stały się zjawiskiem 
powszechnym. Nasilenie ich nastąpiło 
latem 1943 r. 8 lipca kolo Bacieczek 
rozstrzelano 450 osób przywiezionych z 
Białegostoku, 10 lipca aresztowano w 
moście ok. 500 osób, głównie spośród 
ił gencji. W tym samym dniu koło 
Bacieczek rozstrzelano 60 mężczyzn, 33 
kobiety i 17 dzieci. W następnych 
dniach pozbawiono życia 85 osób. Po 
przybyciu do Białegostoku Mii llera 
wraz z oddziałem dokonano szeregu 
masowych morderstw, w których zginę
ło przeszło 1000 osób. W samej Gra
bówce zamordowano 16 tys. osób, w 
Pietraszach 6 tys., w Nowosiółkach 4 
tys., a w Lasku kolo Slarosielc 3 tysiące. 
Według Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w 
okręgu białostockim na terenie woje
wództwa białostockiego hitlerowcy za
mordowali ok. 320 tys. osób, w tym nie
mal 200 tys. Żydów. Pewien odsetek lej 
olbrzymiej liczby stanowi ludność po
mordowana w powiecie łapskim. W 
m s Łapy i na terenie powiatu w 
okresie okupacji niemieckiej z rąk hit
lerowskich zginęło około 200 osób cy
wilnych, a 600 nie wróciło z obozów za
głady. Na Placu XX-lecia społeczeń
stwo postawiło głaz dla uczczenia ofiar 
faszyzmu. Na obecnej ulicy Armii 
Krajowej (Duboisa) w okresie wojny 
mieści|a się siedziba żandarmerii nie
mieckiej otoczona sadem, w którym za
mordowano ok. 60 osób z powiatu ła
pskiego. W dniu 1 wrześnitt 1943 r. roz
strzelano we wsi Sokoły 6 Żydów. We 
wrześniu 1939 r. na polnej drodze nale
żącej do Suraża, Niemcy zgładzili 
dwóch polskich żołnierzy. Jeszcze jed
nym miejscem zagłady mieszkańców 
powiatu łapskiego był lasek w pobliżu 
Juraszek. Hitlerowcy zamordowali tam 
76 mieszkańców wsi Dworaki. Na miej
scu kaźni usypany jest kurhan, na któ

rym widnieje głaz z tablicą pamiątkową. 
W kwietniu 1943 r. w pobliżu wsi Dwo- 
raki-Piekuty żołnierze niemieccy zgła
dzili 7 osób zamieszkałych w tej wsi. 
Ponad rok później 6 sierpnia 1944 r. 
hitlerowcy zamordowali 96 osób ze wsi 
leżących w pobliżu Wólki Waniewskiej, 
z Pogorzałek - 23, Bokin - 17, Kowale- 
wszczyzny - 17 i z Waniewa - 4. Na miej
scu mordu wzniesiony jest obelisk. Na 
Białostocczyźnie Niemcy zorganizowali 
obozy pracy. Były one m. in. w Knyszynie 
od IX 1941 r. do VIII1944 r. - przebywało 
tam ok. 2000 osób. W Markowszczyźnie 
od III 1944 do 18 V III1944 r. -120 osób, 
w Nowym Dworze od V 1942 r. do XI 
1942 r. - 150 osób narodowości żydo
wskiej, w Sokółce od 1942 do 1944 r. - 
150 osób i w Starosielcach od 27 VII 
1942 r. do 20 VII 1944 - 2000 osób.

Szczęściem dla mieszkańców powia
tu łapskiego region ten nie należał do 
szczególnie represjonowanych przez 
okupanta. Mimo tego nie ma chyba ta
kiej rodziny, która nie opłakiwałaby 
swoich bliskich poległych w czasie II 
wojny światowej.

CECYLIA LEŚNIEWSKA

LATO j
i Piękno ziemi w cudownej harmonii 
I dopełniał nieba kryształowy błękit 
i a róże kwitły jak zamysł symfonii 

jak wiersz niepoczęty 
Kończącą się wiosną 
jak westchnienie Ducha 
położyłem się pod sosną j

na miękkie wrzosowe posłania ji
- patrząc w obłoki 
prześwietlone słońcem 
wysokie białe gorące 
nasycone rozległą tęsknotą

przemijania 
Od cykad i świerszczy

grało poszycie j
śpiewały wilgi kosy skowronki jj
i na krótkie obudzone życie 
fruwały bezgłośnie 

szafirowe łątki
Coraz rzewniej dzwoniły owady 
coraz ostrzej jj

blask ściekał w obłoków 
i jakby widoczne przyjście ballady 
drżeniem powietrza nade mną i wokół \ 
zaczęło się lato
- gorące - ciemnozielone - polskie \

lato kolejnego roku. ji

F. SZYDŁOWSKI |

Wiersz z księgi pamiątko
wej Władysława Litwiń- 
czuka - kustosza Muzeum 
Archeologicznego w Sura
żu. Napisany przez Bogda
na Półtoraka, mieszkańca 
miasta Suraż w 1968 r. a 
przekazany przez Wiktora 
Litwińczuka.

Tutaj kły szczerzy czaszka niedźwiedzia.
I pieniądz stary, co już zaśniedział.
I garnek z chudej, palonej gliny. 
Paciorki szklane prapolskiej dziewczyny.

Tu topór koła, rdzą krwawą pokryły. 
Tam pocisk z kuszy, kto nim przeszyty 
padł, czy Krzyżak okrutny, czy Litwin

obrońca?
Tajemnica historii pradawna, bez końca.

Siekierki kamienne i kości harpuny, 
okazy wymarłej już flory i fauny. 
Monety, banknoty, krzyże, medale. 
Wyliczać by można dalej i dalej.

I kto tu nie był, nie widział, to rzecze: 
Cóż tu dziwnego, muzeum przecież. 
Tak, prawda, muzeum, lecz gdzie

- w Krakowie,
A może w Warszawie, Poznaniu

- odpowiem.

Nie w dużym mieście, w niewielkiej
mieścinie,

Suraż jej nazwa, przez nią Narew płynie 
od wieku wieków wre tu życie przy niej, 
żyją ludzie - o jednym pamięć nie zginie!

On to tej ziemi wyrwał tajemnicę, 
odkrył historii zatarte oblicze.
I dom swój podzielił z czasa mi dawnymi, 
rzec można: zaliczył dó swojej rodziny.

Nie nosi tytułu - profesor czy docent. 
On tytuł ma rolnik i to na sto procent. 
Profesor niejeden doczekał pomnika. 
Czyż uczcić nie można pomnikiem

rolnika?

Lecz to człek skromny, zaszczytów
nie żądny.

A pomnik sam sobie wystawił
porządny -

Muzeum to w trudzie założył w swym
domu.

Bardziej trwałym będzie od skalnego
złomu.
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Wspomnienia wakacyjne

DROHICZYN NAD BUGIEM

Kościół pofranciszkowski
"... w nadbużiińskiej dolinie, wśród pięknych 

lasów i rozległych iąk w d a li na wzgórzu widać by
ło jnkby miasto obronne nąje/onc od wież i gma
chów (...) To jesł właśnie Drohiczyn".

Slefan Żeromski - "Uroda życia".
Dla młodzieży okres wakacji łączy się często z 

marzeniami o wielkich wyprawach zagranicznych 
pełnych wrażeń, ciekawych przygód i nowych znajo
mości. W miarę zbliżania się pierwszych dni waka
cyjnych większość naszych podopiecznych przyjmuje 
powali do wiadomości, żc marzenia pozostaną tylko 
marzeniami, gdyż ulubione przez nich wyjazdy wiążą 
się z niemałymi opłatami, na co wiciu rodziców w 
obecnej sytuacji finansowej nie stać. Jaskółki nieza- 
|xywiadaly, niestety, w najbliższym czasie zmian na 
lepsze. Cóż więc począć? Okazuje się, że jednym ze

sposobów na wakacyjną nudę jest 
udział w akcji obozowego lata w 
województwie białostockim.

W  ramach tej akcji Szkolne 
Koło Krajoznawczo-Turystyczne 
przy SP w Surażu przy pomocy dy
rekcji tej szkoły (Janusza Gulewi- 
cza) i opiekuna TPD (Jerzego Ła
pińskiego) zorganizowało obóz 
stały w Drohiczynie.

1 tym oto sposobem 9 lipca 
1993 r. wyruszyła z Łap i Suraża 
20-osobowa grupa młodzieży na 
spotkanie z drohiczynską przygo
dą. A  przygód było w bród.

Proponujemy więc naszym 
Czytelnikom wędrówkę po Ziemi 
Drohickiej.

W wieku X I na wzgórzu zwa
nym dziś Górą Zamkową przy 
wielkim szlaku handlowym wiodą
cym Wisłą, Bugiem i Prypecią od 
Morza Czarnego do Ballyku po
wstał gród warowny zwany D roh i
czynem. Frapująca nazwa grodu 
wywodzi się prawdopodobnie od 
"drogi" lub leż - jak podają liczne 
źródła - od ruskiego imienia D ro
biła lub Drohicza.

Świadectwem handlowego zna
czenia Drohiczyna jest m.in. znale
zienie w okolicach licznych monet 
- dirhemów arabskich (V III-X  w.) 
oraz na miejscu dawnego grodzi
ska (Górze Zamkowej) - kilku ty
sięcy ołowianych plomb, które słu
żyły do plomlmwania towarów 

oraz skórek zwierzęcych, jako ówczesnego środka 
płatniczego.

Przez znamienitych histoiyków polskich takich jak 
Długosz i Kadłubek Drohiczyn uważany Ityl za stolicę 
walecznego plemienia Jaćwingów. Do dziś tiwa legen
da o ich wodzu spoczywającym w złotej trumnie u stóp 
Góiy Zamkowej, który poległ w 12Ó4 r. w starciu z 
wojskami Bolesława Wstydliwego,

Burzliwa i krwawa była historia średniowieczna 
nadhużańskiego grodu, przechodzącego w bitew
nych zmaganiach we władanie Rusi, Mazowsza, I ,i- 
twy, Korony Polskiej. "Mamy w Polsce czlety mia
sta o tradycjach grodów koronacyjnych - pisze naj
większy historyk doby współczesnej, Paweł Jasieni
ca. Pierwszym jest oczywiście Gniezno, ale Kraków 
dopiero trzecim... Drugie miejsce zajmuje Drohiczyn

Brama prowadząca do cerkwi prawosławnej

nad Bugiem..." Tu - w roku 1253 z rąk wysłannika 
papieskiego otrzyma! koronę Rusi książę Daniel 
Romanowie/. - prawnuk Krzywoustego. Dziś przy
pomina tę chwilę doniosłą drewniana rigui a księ
cia, dłuta drolticzyńskiego rzeźbiarza-poety Lucja
na Boruty, witająca u wejścia do muzeum. "Pan na 
Drohiczynie” - podpisywał swe nadania Wielki 
Książę Litewski W itold, otrzymawszy miasto w da
rze od brata Władysława Jagiełły. Pod wodzą W i
tolda pójdzie pod Grunwald w 1410 r. chorągiew 
drohicka.

Od 1520 r. Drohiczyn rozkwita: król Zygmunt Sia
ty nadal mu rangę stolicy województwa podlaskiego. 
Tę rolę pdnilo miasto aż do trzeciego rozbioru Polski 
- a więc ponad 270 lal. Siedziba szlacheckich sejmików 
i sądów wrzała barwnym życiem. Balowały dwoty, 
wrzały karczmy, buczały młyny, przepływały objuczo
ne tnilwy z. pieśniami flisaczymi,

Unia Lubelska w iS69z inicjatywy posłów pod
laskich przyłączyła Podlasie z jego stolicą do Ko
rony Polskiej.

"Potop" szwedzki (Drohiczyn można znaleźć i 
na karmeli 'T ry log ii" Podlasiakn - Sienkiewicza) - 
niesie miastu mord i zniszczenie. ż.

Drohiczyn był ośrodkiem życia zakon 
Franciszkanów, Benedyktynek, Jezuitów, B J-
nów, Pijarów oraz mnichów prawosławnych. Zako
ny te rozwijały chwalebną działalność na polu oświa
ty i kultury. Ze szkół droliiczyńskich wyszli sławni lu
dzie: drugi rektor Akademii Krakowskiej Jan Kiej
stutowie/ z Drohiczyna, pietwszy rektor Uniwersy
tetu Warszawskiego - ks. Wojciech Szweykowski, 
założyciel warszawskiego instytutu dla głuchonie
mych - ks. Jakub Falkowski, znany literat epoki 
Oświecenia - Franciszek Ksawery Dmochowski, 
uczony przyrodnik, zoolog europejskiej stawy, 
współpracownik Komisji Bdukacji Narodowej - ks. 
Krzysztof Kluk (ma dziś swe żywe muzeum przyrody 
w pobliskich Ciechanowcu) i wielu innych.

Piękną kartą dziejów Drohiczyna była bitwa z 
bolszewikami w 1920 r., która zdecydowała w zna
cznej mierze o załamaniu się sowieckiego planu 
Utworzenia lin ii obronnej na Bugu.

Ostatnia wojna dopisała bolesną kartę do dzie
jów miasta i jego czterech świątyń. Podczas okupacji 
sowieckiej zostały zamknięte dla Służby Bożej wszy
stkie tutejsze świątynie. Kościół Trójcy Przenaj
świętszej (obecna katedra) wzniesiony przed 30IMu 
taty bolszewicy zamienili, po uprzedniej całkowitej 
dewastacji, na slajniędln koni sowieckiej sur * - 
nicznej. W kościele P.P. Benedyktynek rosy). . 
nierzc zainstalowali szalety. Z  kościoła franciszkań
skiego uczynili śmietnik miejski, a dawny kościół 
Bazylianów zamienili na rzeźnię.

Wyrazem ogromnego przywiązania mieszkań
ców miasta i okolic do Kościoła był ofiarny zryw 
powojenny, który doprowadził do odrestaurowa
nia wszystkich świątyń w Drohiczynie.

Obecnie Drohiczyn jest znaną miejscowością 
letniskową, chętnie odwiedzaną przez, turystów, stu
dentów, archeologów i artystów. Wprawdzie po za
mku pozostała jedynie Góra Zamkowa ze śladami 
dawnycli fos w 2/3 zniszczona wodami Bugu, na 
szczycie klórcj znajduje się skromny obelisk dla ucz
czenia odzyskania niepodległości, lecz w centrum 
Drohiczyna można podziwiać zachowany iw rokowy 
układ dawnego miasta. W  parku miejskim, w miej
scu, gdzie byi ratusz, wzniesiono obeliski związane z 
odzyskaniem niepodległości i 900-lecicm miasta.

Podniosły się z. ruin drohiczyńskie świątynie w 
całej swej urodzie. W  części zachodniej miasta, na 
wzgórzu - wznosi się kościół pokntedrałny z 1723 
r., ufundowany jako kościół farnyok. 1339 r. przez 
Władysława Jagiełłę, a być może jeszcze wcześniej 
przez. Zakon Rycerski Braci Dobrzyńskich, którzy 
to wyginęli prawdopodobnie w walkach z. Talara
mi. Obecny - murowany, barokowy z elementami 
bezstylowynii, zbudowany w typie surowych jezuic
kich świątyń, Dawniej posiadał bogate wyposażenie
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(11 ołtarzy). Tu odbywały się sejmiki szlachty [łodla- 
skiej i w tym miejscu koronował sit; król Rusi Daniel 
Komanowie/. Obok kościoła znajdują sit; wybudowane 
w stylu barokowym budynki dawnego klasztore jezui
tów /  XVII-XVII1 w. oraz dawnego kolegium jezuickie
go z X V III w., znanego na całym Podlasiu, przejętego 
później przez pijarów. Od 1950 r. w pojezuiekich gma- 
cltach mieści się Kuria Diecezjalna, Wyższe .Semina
rium Duchowne i rezydowali tu kolejni Adminislrato- 
rzy Apostolscy diecezji pińskiej.

Od dnia 5 czerwca 1991 r., z ustanowienia Ojca 
Świętego, Drohiczyn jest miastem biskupim, sto li
cą diecezji.

W centrum miasta znajduje się natomiast kościół 
|iofranciszkański z. XVII-XVI11 w. p.w. Wniebowzię
cia NMP. Na miejscu pierwotnie ufundowany przez 
księcia W itolda w 1409 r. Kościół późnobarokowy z. 
potężną wieżą i dzwonnicą, z niezwykle pięknym i 
bogatym wnętrzem barokowym, zrekonstruowanym 
w latach 1950-93, Obok znajdują się zabudowania 
po klasztorne z X V III  w., mieszczące <xl 1922 r. gi
mnazjom im. .1.1. Kraszewskiego, przekształcone w 
1937 r. na liceum humanistyczne. Obecnie jest to L i
ceum Ogólnokształcące.

Duże zainteresowanie wzbudza jedyna w Dro 
hiczynie cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja 
Cudotwórcy z 1829 r. Posiada niewysoką wieżę 
oraz kopułę z latarnią i absydą. Wnętrze jedno- 
pi zenne z płaskim stropem. Zwraca uwagę 
pię.. dwukondygnacyjny ikonostas pochodzący z 
Cerkwi w Bielsku Podlaskim z interesującymi iko
nami. Niezwykle ciekawa jest ikona z 1998 r. 
przedstawiająca "Zesłanie Ducha Świętego".

Trzeci z kolei kościół, p.w. Wszystkich Świętych z 1 
poi. X V III w. należy do Benedyktynek. Świątynia 
wzniesiona w stylu barokowym, charakteryzuje się 
piękną fasadą. Wnętrze jest jednonawowe, zaproje
ktowane jako układ centralny. Architektoniczny wy
strój wnętrza barokowego odzyskał dawne piękno. W 
1939 r. na wystawie poświęconej zabytkom baroko
wym zorganizowanej w Paryżu fasada kościoła Wszy
stkich Świętych uzyskała I nagrodę. < Wbudowane zo
stało zachodnie skrzydło i od jiólnocy właściwy gmach 
klasztorny. Pozostało jeszcze do <xlbudowy skrzydło 
wschodnie oraz rekonstrukcja barokowych ołtarzy w 
zakonnej świątyni. Toteż siostry przywdziewają ro ln i
cze fartuchy i przystępują do pracy. Codziennie można 
je było spotkać przy odkrywaniu resztek fundamen
tów, sklepień i lasowaniu wapna do dołów. Szczęśli
wym zrządzeniem Opatrzności Bożej zachowała się 
rzeźbiona w  drewnie figura ukrzyżowanego Chrystusa 
z głównego ołtarza i obraz św. Benedykta.

W  dziele odbudowy klasztoru i przywracania 
pię' wiątyni benedyktyńskiej w Drohiczynie ma 
swi . ..iał bardzo wielu ludzi. Przede wszystkim jest 
to jednak zasługa dzielnych zakonnic, córek św. Be
nedykta. Drogę powrotu Benedyktynek, |xi wieku 
bez mała, do droliickiego klasztoru kreśliły meandty 
powojennej historii. W związku ze zmianą granic 
Polski sioslry z klasztoru św. Eufemii musiały opu
ścić Nieśwież (Litwa) i repatriować się do Polski. 
Wyjechały 27.XI.1945 r. Po długiej tułaczce - Łazy, 
Ząbkowice Śląskie, Książ k, Miechowa, Sierpc - i po 
zachęcie Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyń
skiego w 1959 r. by obejmować dawne placówki, w 
których ongiś liyly klasztory, skasowane później 
przez władze zaborcze - 8.X1.1957 przybyły sioslty 
do Drohiczyna. Na tej przybyłej ośmioosobowej eki
pie zakonnej spoczął cały "ciężar dnia i upalenia" 
przy odbudowie klasztoru i remoncie kościoła.

W konwencie drohickim znowu tętni życie mona
styczne -wyznaczone podstawową zasadą benedyktyń
ską: "O R A ET LABORA", czyli "Módl się i pracuj".

Warto w tym miejscu nadmienić, że wojewódz
kie władze konserwatorskie w uznaniu niezwykłych 
zasług sióstr Benedyktynek w dziele odbudowy 
klasztoru i przywracaniu świetności kościołowi 
Wszyslkich Świętych w Drohiczynie przyznały za
konnicom tytuł najlepszego użytkownika obiektów 
zabytkowych na Bialostocczyźnie.

Oprócz licznych zabytków drohickiclt warto je 
szcze odwiedzić M -G O K, w którymi mieści się M u
zeum Regionalne. W  muzeum warto obejrzeć stalą

wystawę "Z  przeszłości Drohiczyna 
i okolic", prezentującą znaleziska i 
wykopaliska z terenu miasta i gminy 
oraz okolic. Otwarła jest również 
galeria obrazów miejscowych mala
rzy. wystawa rzeźby - drohiczyń- 
skicli rzeźbiarzy. Warto zobaczyć 
haft, koronkę, szydełkowanie - arty
stów amatorów też z Drohiczyna.

Nadmienię tylko, że działal
ność Ośrodka Kul tuty jest otwarta 
na wszystkich, czego doświadczyła 
sama młodzież będąc na obozie w 
Drohiczynie. Już pierwszego dnia 
pobytu zaopiekowała się nami dy
rektor M -GOK p. Urszula Toma
sik. Dzięki jej życzliwości i otwar
tości pobyt w Drohiczynie był wy
jątkowo urozmaicony, ciekawy, 
wprost niesamowity. Spotykaliśmy 
się na wspólnym śpiewaniu i zaba
wach. które trwały aż do późnych 
godzin wieczornych. Również p. 
U. Tomasik i p. Anna Bujno (pra
cownik muzeum) przez kilka dni 
oprowadzały naszą grupę po mie
ście Drohiczynie i jego pięknych 
zakątkach. W poczekalni kinowej 
młodzież mogła zagrać w bilard, a 
w sali kinowej obok obejrzeć filmy, 
czy to w telewizji czy na wideo. 
Również w lej sali młodzież spoty
kała się z instruktorem muzyki 
ucząc się nowych piosenek przy 
akompaniamencie gitary.

M-GOK prowadzi dosyć szeroką 
działalność kulturalną. Oprócz stałych 
metod pracy organizuje przez cały rok 
imprezy masowe. Mieliśmy szczęście 
trafić na II Prezentacje Kultury 
Polskich Kresów. 9 lipca mała sce
na przy M -G O K gościła trzy ze
społy artystyczne, które przyjecha
ły na zaproszenie organizatorów. 
Te trzy chóry to Polacy, którzy 
mieszkają na terenach Litwy - 
"Troczaiiie", Ukrainy - "Poleskie 
Sokoły" i Białorusi - "Radosny 
Dzwon". Ci, którzy dali się skusić 
reklamą z phi kat ów na pewno do
brze się bawili i mogli przekonać 
się, jak nasi rodacy tęsknią za kra
jem, mową ojczystą. Jak potrafią 
ukazać swój patriotyzm; Izy wzru
szenia było widać w niejednych 
oczach, gdy wszyscy: goście i pub
liczność stojąc śpiewali "Boże coś 
Polskę" i "Nie rzucitn ziemi...".

Od mieszkańców Drohiczyna 
dowiedzieliśmy się, że kilkanaście 
dni wcześniej miała miejsce inna 
impreza, tj. "Dni Drohiczyna" z 
piękną rozbudowaną nazwą "Pa
norami Nadbuźańskich Spotkań". 
Największą atrakcją lej imprezy 
były występy Indian z grupy "Was- 
Itita". Grupa la wykonała oryginal
ne pieśni, tańce i obrzędy rdzen
nych mieszkańców Wielkich Rów
nin. Pokazali więc barwne stroje, 
które w harmonii z tańcem i śpie
wem przeniosły słuchaczy i widzów 
w świat baśni i legendy. Wieczo
rem przy wspólnym ognisku mie
szkańcy wraz z "Indianami" odtań
czyli taniec "Przyjaźni".

7. przyjemnością chcielibyśmy 
za rok przyjechać na następny obóz 
i cieszymy się już dziś na myśl, że 
znów będziemy mogli wrócić do 
Drohiczyna - choć na kilka dni.

BARBARA
KRASICKA-FIUPOW IC Z Siostra Benedyktynka przy pracy
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POZNAJ SWOJEGO PATRONA r
T AS

Patronowie:
Adwokatów - św. Alfons Liguori,

św. Katarzyna Aleksandryjska. 
A kto rów -św . Genezjusz, św, Maria Egipcjanka, 
A lpinistów - św. Bernard z Menthon.
Aptekarzy - św. Kosma i św. Damian. 
Architektów - św. Barbara, św. Tomasz Apostoł. 
Artylerzystów - św. Barbara.
Artystów - św. Wit.
Autom obilis tów - św. Krzysztof.
Bankowców - św. Kajetan.
Bibliotekarzy - św. Wawrzyniec diakon. 
Blacharzy - św. Piotr Apostoł.
Brukarzy - św. Tomasz Apostoł.
Budowlanych - św. W incenty Ferreriusz. 
Cenzorów - św. Anastazja z Dalmacji.
Chirugrów - Rafał Archanioł.
Chóru kośc ie lnego-św ięc i M łodziankowie, 

św. Cecylia.
Cieśli - św. Józef.
Ciężarnych kobiet - św. Małgorzata Antiocheńska. 
C ukie rn ików -św . Maciej Apostoł.
Czapników - św, Filip Apostoł,
Dekarzy - św. Serapion z Aleksandrii.
Dentystów - św. Apolonia,
Dobrej śmierci - św. Józef, św. Andrzej Avellino. 
Dorożkarzy - Eliasz prorok, św. Onufry.
Drukarzy - św. Ludwik IX, król Francji.
Drwali - św. W incenty z Saragossy.
Dziennikarzy - św. Franciszek Salezy. 
Egzaminowanych - św. Józef z Kupertynu. 
Ekologów - św. Franciszek z Asyżu. 
Ekspedientek - św. Katarzyna z Parć.
F izyków -św . Pantaleon.
Flisaków - św. Krzysztof, św, Barbara. 
Fotografów - św. Weronika.
Fryzjerów i perukarzy - św. Maria Magdalena. 
Garbarzy - św. Bartłomiej Apostoł.
Geodetów - św. Tomasz Apostdł.
G ospodyń domowych - św. Marta,

św. Sabina męczennica rzymska. 
Górali - św. Bernard z Menthon.
Górników - św. Anna, św. Barbara, bł. Kinga, 

św, Dorota,
Grabarzy - św. Józef z Arymatei,

św. Szymon biskup Amiens. 
Harcerzy - św. Jerzy z Liddy.
Hotelarzy - św, Marta.
Hutników - św. Florian z Lauriacum. 
Introligatorów - św. Jan Ewangelista.
Inżynierów i architektów - św. Benedykt z Nursji. 
Izb skarbowych - św. Mateusz Ewangelista. 
Jubilerów - św. Eligiusz biskup Noyon-Tournai. 
Kamieniarzy - św. Szczepan, św. Sebastian 

męczennik rzymski.
Kapeluszników - św. Jakub Apostoł Starszy,

św. Klemens 1 pa
pież.
Karczmarzy - św. Wit.
Kasjerów - św. Bonifacy męczennik z Tarsu. 
Kawalerii - św. Jerzy męczennik z Liddy. 
Kaznodziejów - św. Jan Chryzostom.
Kelnerów - św. Klemens Dworzak,
Kierowców - św. Krzysztof.
Kolejarzy - św. Andrzej Bobola,

św. Katarzyna Aleksandryjska. 
Kominiarzy - św. Agata męczennica, św. Florian. 
Kościelnych - św. Gwidon z Anderlecht,

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 
Kowali - św. Eligiusz bp Noyon-Tournai, 

św. Jan Chrzciciel.
Krawców - św. Bonifacy-W infrid z Fryzji, 

św. ŁucjazSyrakuz.
Księgarzy - św. Hieronim pustelnik, św. Jan Boży. 
Kucharek - św. Marta z Betanii.
Kucharzy - św. Jan Leonardi, św. Wawrzyniec. 
M uzyków - św. German z Paryża, 

św. Grzegorz I W ielki.
M uzyków kościelnych - św. Cecylia, św. Pius X.

Narzeczonych - św. Antoni Padewski. 
Myśliwych - św. Eustachy męczennik rzymski, 

św. Hubert, św. Sebastian. 
Nauczycieli - św. Grzegorz I Wielki, 

św. Jan de la Salle.
Ogrodników - św. Dorota, św, Gertruda, 

św. Urban I papież.
Optyków - św. Frydolin.
Organistów - św. Cecylia.
Panien na wydaniu - św. Kolman (Koloman) 

ze Stockerau.
Piekarzy - św. Anna, św. Klemens Dworzak. 
Pielęgniarek-św. Agata, św. Katarzyna Sieneńska. 
Pielęgniarzy - św, Jan Boży, św. Kamil de Lellis. 
Pocztowców - Archanioł Gabriel.
Policjantów - św. Sewer z Rawenny.
Położnych - św. Dorota,

św. Małgorzata Antiocheńska. 
Prawników - św. Jan Kapistran, św. Tomasz Morus. 
Profesorów - św. Jan Kanty.
Prządek - św. Katarzyna Aleksandryjska. 
Pszczelarzy - św. Ambroży,

św. Bernard z Clairvaux.
Radia i telewizji - Archanioł Gabriel, św. Klara. 
Rolników - św. Izydor Oracz, św. Łucja z Syrakuz. 
Rybaków - św. Andrzej Apostoł, św. Benon 

z Miśni, św. Idzi.
Rzeźbiarzy - św. Klaudiusz z Panonii. 
Rzeźników - św. Andrzej Apostoł, 

św. Maciej Apostoł.
Sędziów - św. Brycjusz biskup.
Stolarzy - św. Roch.
Strażaków - św. Florian, św. Barbara, 

św. Katarzyna Sieneńska. 
Szewców - święci Kryspin i Kryspinian.
Szklarzy - św. Marek Ewangelista,

św. Serapion z Aleksandrii. 
Szwaczek - św. Katarzyna Aleksandryjska, 

św. Łucja z Sycylii.
Ślusarzy - św. Eligiusz.
Śpiewaków - św. Arnold z Arnoldsweicler. 
Taksówkarzy - św, Wit.
Tkaczy - św. Anastazja, św. Stefan I (król Węgier). 
Tokarzy - św, Bernard z Titonio.
Tynkarzy - św. Bartłomiej Apostoł.
Weterynarzy - św. Eligiusz biskup Noyon-Tournai. 
Wędliniarzy - św. Antoni Pustelnik.
Więźniów - św. Barbara, św. Jan Grandę, 

św. Leonard.
Wioślarzy - św. Julian.
Wytwórców win - św. Tychon - biskup, 

św. Urban I papież.
Zakochanych -św. Walenty męczennik rzymski. 
Zecerów - św. Katarzyna Aleksandryjska. 
Zegarmistrzów - św. Eligiusz, św. Wilhelm mnich. 
Złotników-św. Bernard biskup, św. Dunstan biskup. 
Żeglarzy - św. Anna, św. Erazm, św. Mikołaj z Miry. 
Żołnierzy-św. M arcinzTours, św. Jerzy z Liddy.

Patronowie w klęskach, nieszczęściach i przy
padkach losowych
Bezpłodność - św. Antoni Padewski, św. Idzi opat. 
Burza - św. Agata, św. Scholastyko.
Gradobicie-św. Paweł Apostoł, św. Jan Chrzciciel. 
Klęski żywiołowe - św. Bernard z Clairvauux. 
Brak pokarmu u młodych matek - św. Bazylisa. 
Niepowodzenia - św. Katarzyna Szwedzka. 
Powódź - św. Donacjan biskup Remis, 

św. Jan Napomucen.
Pożar-św, Agata, św. Antoni pustelnik, św. Florian, 
Przymrozki - św. Serwacy.
Sprawy beznadziejne - św, Juda Tadeusz, św. 
Ryta, św. Ekspedyt.
Susza - św. Salange.
Sztorm - św. Teodor męczennik, 

św. Walerian męczennik. 
Trzęsienieziemi-św. Felicjan biskup męczennik. 
Utonięcie - św. Maurilius.
Wybuch wulkanu - św. Agata.
Zgubienie rzeczy - św. Antoni Padewski, św. Arnold.

ROŚNIE
WOLNO,

PŁONIE
1 SZYBKO -
v____ ______ ______J

Lasy służą nam wszystkim i wszyscy 
powinniśmy je chronić. Zasady zacho
wania, ochrony i powiększania zasobów 
leśnych oraz zasady gospodarki leśnej i 
szczegółowe zasady udostępniania la
sów reguluje ustawa "O lasach" z dnia 
28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 
444, z dnia 8.XI.199I r.).

Mając na celu przybliżenie p 
sów wszystkim użytkownikom lasów in
formujemy:
1. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy 

stanowiące:
•  uprawy leśne do 4 m wysokości,
•  powierzchnie doświadczalne i drze

wostany nasienne,
•  ostoje zwierząt,
•  źródliska rzek i potoków,
•  obszary zagrożone erozją.
2. Nadleśniczy może wprowadzić okre

sowy zakaz wstępu do lasów stano
wiących własność Skarbu Państwa, w 
razie gdy:

•  wystąpiło zniszczenie lub znaczne 
uszkodzenie drzewostanu lub degra
dacja runa leśnego,

•  występ uje duże zagrożenie poza/""
•  wykonywane są zabiegi gospou .a . 

związane z hodowlą, ochroną lasu 
lub pozyskiwaniem drewna.

3. Przebywającym w lesie zabrania się:
•  zanieczyszczania gleby i wód,
•  zaśmiecania,
•  rozkopywania gruntu,
•  rozgarniania ściółki i niszczenia 

grzybów oraz grzybni,
•  niszczenia i uszkadzania drzew, 

krzewów lub innych roślin,
•  niszczenia urządzeń i obiektów go

spodarczych, turystycznych i techni
cznych oraz znaków i tablic,

•  zbierania płodów runa leśnego w oz
nakowanych miejscach zabronionych,

•  zbierania ściółki,
•  wypasu zwierząt domowych,
•  biwakowania poza miejscami wy

znaczonymi przez nadleśniczego,
•  wybierania jaj i piskląt, niszczenia
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i wszystkim
v _ _ _ _ _  c_____,  jłij _ _

' ' znane
HASŁO

legowisk i gniazd ptasich, a także ni
szczenia lęgowisk, nor i mrowisk,

•  płoszenia, chwytania, ścigania i za
bijania zwierząt,

•  puszczania psów luzem,
•  hałasowania oraz używania sygnałów 

dźwiękowych, z wyjątkiem przypad
ków wymagających wszczęcia alarmu.

4. lasach oraz na terenach śródleś
nych łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak 
również w odległości do 100 m od 
granicy lasu, zabrania się działań i 
czynności mogących wywołać niebez
pieczeństwo, a w szczególności:

•  rozniecania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez 
nadleśniczego,

•  korzystania z otwartego ognia,
•  wypalania wierzchniej warstwy gle

by i pozostałości roślin.
Lasy objęte stałym lub okresowym 

zakazem wstępu z wyjątkiem upraw leś
nych o wysokości do 4 m, oznacza się 
tablicami z napisem "zakaz wstępu" 
oraz wskazaniem przyczyny i terminu 
obowiązywania zakazu. Zgodnie z po
s taw ien iam i ustawy wjazd do lasu po
ją*__mi silnikowymi lub zaprzęgami
dozwolony jest jedynie drogami publi
cznymi, zaś wjazd na drogi leśne dozwo
lony jest tylko wtedy, gdy są one ozna
kowane drogowskazami lub innymi 
znakami dopuszczającymi poruszanie 
się po nich. Postój pojazdów, o których 
mowa wyżej, jest dozwolony wyłącznie 
w miejscach oznakowanych.

Lasy stanowiące własność Skarbu 
Państwa są udostępniane do zbioru pło
dów runa leśnego:
•  na potrzeby własne ludności,
•  do celów handlowych lub przemysło

wych na podstawie umowy z nadleśni
czym. Nadleśniczy odmawia zawarcia 
umowy w przypadku, gdy zbiór runa 
leśnego zagraża środowisku leśnemu.

Inspektor 
d/s ochrony środowiska 

inż. KRYSTYNA RŻĄCA

PISZĄ O NAS...

Kurier Poranny

* 23.06. "Sobótka w Uhowie". Podczas 
tegorocznej sobótki w Uhowie odbę
dą się liczne imprezy: wariacje pun- 
kowo-metalowe i przyśpieszony kurs 
tańca pogo, tradycyjne obrzędy i za
bawy przy ognisku oraz turniej o Pu
char Burmistrza Łap, występy ludo
wych zespołów śpiewaczych, koncert 
piosenki żeglarskiej, niespodzianki, 
pokaz sztucznych ogni i zabawa tane
czna. A wszystko to nad Narwią.

* 5.07. "Szwaczki nie szyją". W ciągu 
półtora miesiąca przez "Marię 
Bland" w Łapach przewinęło się 60 
kandydatek do pracy. Przyjęto 30 
szwaczek, a można przyjąć ich 120. 
Firma co jakiś czas ponawia oferty 
pracy w prasie i Rejonowym Urzę
dzie Pracy. "Poszukującym pracy", 
które zgłaszają się do "Marii Bland" 
chodzi najczęściej nie o samą pracę, 
ile o pieczątkę, że pracy dla nich nie 
ma. Spotykając się z odmową - bywa
ją agresywne - twierdzi szefowa kadr. 
Każda z kandydatek przechodzi 
"próbę szycia", ale nie jest sztuką wy
kazanie braku umiejętności. Kuro
niówka więc nie przepada.
W Rejonowym Biurze Pracy w Bia
łymstoku szwaczki stanowią czwartą 
co do wielkości grupę bezrobotnych. 
W Łapach jest ich 10. W białostoc
kim zakładzie "Marii Bland" (jednym 
z pięciu) pracuje 300 szwaczek, za
robki w akordzie wynoszą od 2,5 do 8 
min. Nikt nie pyta o dyplom, ważne 
są umiejętności wykazane w czasie 
dwutygodniowego zatrudnienia 
próbnego.
"Od 5 lipca rozpocznie pracę 10 ab
solwentek szkoły odzieżowej. Tylko 
tyle wyraziło chęć podjęcia pracy w 
zawodzie szwaczki" - kończy swój 
tekst Alicja Lazar.

Kurier Podlaski

* 29.06. "IV LO na pudle". W dniach 
26-27 czerwca na stadionie Skry w 
Warszawie odbyły się finałowe zawo
dy w ramach ogólnopolskiej lekko
atletycznej ligi szkół podstawowych. 
W grupie chłopców 9 lokata przy
padła Zespołowi Szkół Mechanicz
nych w Łapach. Oto indywidualne 
osiągnięcia łapiaków:
400 m - miejsce I zajął Dariusz Ła
piński (52.15.3), 1.500 m - miejsce IV

PISZĄ O NAS...
- Jan Maciejuk. Pchnięcie kulą: miej
sce I - Arkadiusz Maleszewski - 
13.29.

* 16, 17, 18.07. "Mordercze pszczoły". 
"KP" drukuje list czytelnika z Łap 
skierowany do burmistrza naszego 
miasta, w którym opisuje historię ni
czym z głośnego filmu "Rój". Oto w 
dn. 16 czerwca w godz. 11-17 pszczo
ły z pasieki zlokalizowanej na pry
watnej posesji w pobliżu ogródków 
działkowych atakowały wokół wszy
stko co się rusza: na pobliskich pose
sjach, na ulicy Łąkowej, na działkach 
przy tej ulicy. Pożądliły w sumie ok. 
20 osób, w tym panią z dwojgiem 3-4 
letnich dzieci, inne dziecko, które po 
użądleniu spadło z rowera. Wcześ
niej, 26 maja pszczoły zaatakowały i 
pożądliły kilka osób. W obu przypad
kach cztery osoby musiały skorzystać 
z pomocy lekarskiej. Poszkodowany 
autor listu interweniował w Urzędzie 
Miasta i Komisariacie Policji.
Jak się dowiedziałem, pasieka ze 
wzmiankowanej posesji została za
brana.

Gazeta Współczesna

* 26.07. "Pijana służba". 22 i 23 września
br. przed Sądem Wojewódzkim w 
Białymstoku odbędą się rozprawy 
przeciwko 43-letniemu L.S.B., mie
szkańcowi Łap, wartownikowi straży 
przemysłowej w ZNTK, który 26 sty
cznia br. podczas pełnienia służby za
strzelił dozorcę - Tadeusza M. Obaj 
mieli powyżej 2 promile alkoholu we 
krwi. Nadal nieznane są motywy czy
nu. Przesłuchiwany L.S.B. przedsta
wił policjantom dwie różne wersje 
zdarzenia, prokuratorowi - jeszcze 
inną. Najpierw twierdził, że ofiara 
postrzeliła się sama bawiąc się pisto
letem, później, że pistolet wypalił nie
spodziewanie przy demonstrowaniu 
jego działania przez oskarżonego. 
Ostatnia wersja brzmi: wartownik us
nął w dyżurce, a kiedy się obudził - zo
baczył dozorcę bawiącego się jego bro
nią. Kiedy mu ją wyrwał, niechcący 
nacisnął spust i broń wypaliła. 
Prokurator oskarża L.S.B o umyślne 
zabójstwo, za które kodeks karny 
przewiduje od 8 lat więzienia do kary 
śmierci włącznie.

Oprać.
(B .Ł .)
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Ściśle tajne, Moskwa, 2 V I1947 
K.AA/OC 113 
Instrukcja NK/003/47

1. W gmachu ambasady nie należy 
przyjmować żadnych informatorów te
renowych rekrutujących się z krajo
wców. Spotkanie z tymi ludźmi organi
zują nasi ludzie organizują nasze służby 
specjalne w miejscach publicznych. In
formacje przyjmuje ambasada za po
średnictwem naszych służb specjalnych.
2. Należy szczególnie zadbać o to, aby 
nie było żadnych kontaktów pomiędzy 
naszym wojskiem a ludnością cywilną 
kraju. Niedopuszczalne jest składanie 
wizyt w domach krajowców przez naszą 
kadrę oficerską ani nawiązywanie kon
taktów przez naszych żołnierzy szere
gowych z miejscowymi kobietami, lud
nością lub rolnikami krajowców.
3. Przyspieszyć likwidację krajowców 
związanych z KPP, PPS, Walterowców, 
KZMP, AK, BCh i innych ugrupowań, 
które powstały bez naszej inspiracji. 
Wykorzystać w tym celu fakt istnienia 
zbrojnej opozycji.
4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji 
bojowych w pierwszej kolejności kiero
wano żołnierzy, którzy przed wstąpie
niem do Armii Kościuszkowskiej prze
bywali na naszym terytorium. Dopro
wadzić do ich całkowitej likwidacji.
5. Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich 
partii w jedną organizację i dopilnować, 
aby wszystkie kluczowe stanowiska obsa
dzone były przez ludzi zatwierdzonych 
przez nasze służby specjalne. Doprowa
dzić do połączenia całego ruchu mło
dzieżowego w jedną organizację, a sta
nowiska od szczebla powiatowego 
wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzo
nych przez nasze służby specjalne. Do 
czasu zjednoczenia zlikwidować zna
nych przywódców harcerstwa.
6. Doprowadzić i dopilnować, aby dele
gaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie 
zachowali mandatów na okres kadencji 
wybranych przez siebie władz partyjnych. 
W żadnym wypadku delegaci nie mogą 
zwoływać posiedzeń międzyzjazdowych. 
W razie konieczności zwołania takiego 
posiedzenia nuleży eliminować ludzi, 
którzy wykazali się aktywnością w wysu
waniu koncepcji i postulatów. Na każdy 
następny zjazd wybierać nowych kandy
datów (ruchowo), tylko wytypowanych 
przez nasze służby specjalne.
8. Należy zwrócić baczną uwagę na lu
dzi wyróżniających się zmysłem orga
nizacyjnym umiejących sobie nadać

popularność. Ludzi takich należy pozy
skać, a w razie odmowy nie dopuszczać 
do wyższych stanowisk.
9. Doprowadzić do tego, aby pracowni
cy na stanowiskacłi państwowych (z 
wyjątkiem służb ścigania i pracowni
ków przemysłu wydobywczego) otrzy
mali niskie pobory. Dotyczy to w szcze
gólności służby zdrowia, wymiaru 
sprawiedliwości, oświaty i kierowników 
różnych szczebli.
10. Do wszystkich organów władzy i 
większości zakładów pracy wprowadzić 
ludzi współpracujących z naszymi 
służbami specjalnymi (bez wiedzy 
władz krajowych).
11. Należy zwrócić szczególną uwagę 
aby prasa krajowa nie podawała suma
rycznych ilości i towarów wysyłanych 
do naszego kraju. Nic można nazywać 
tego handlem. Należy dopilnować, aby 
prasa krajowa podkreślała ilość towa
rów wysyłanych przez nas do krajo
wców, ale wspomniała że to w ramach 
wymiany handlowej.
12. Wpłynąć na władze krajowców, aby 
nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie 
otrzymywali aktów własności, a jedynie 
akty nadania.
13. Ukierunkować politykę w stosunku 
do rolnictwa indywidualnego tak, aby 
prowadzenie gospodarstwa stało się 
nieopłacalne a wydajność jak naj
mniejsza. W następnej kolejności przy
stąpić do kolektywizacji wsi. W razie 
wystąpienia silniejszej opozycji należy 
zmniejszyć dostawy środków produkcji 
dla wsi i zwiększyć powinności wobec 
państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowo
dować aby rolnictwo nie dawało pełne
go pokrycia potrzeb żywnościowych 
kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
14. Spowodować, aby wszystkie zarzą
dzenia i akty prawne, gospodarcze, 
organizacyjne (z wyjątkiem wojsko
wych) nie były precyzyjne).
15. Spowodować, aby dla każdej sprawy 
powoływano kilka komisji, urzędów, 
instytucji społecznych, ale żadne i  nich 
nic powinny mieć prawa podejmowa
nia ostatecznej decyzji bez konsultacji 
z pozostałymi. Nie dotyczy przemysłu 
wydobywczego.
16. Samorządy w zakładach pracy nic 
mogą mieć żadnego wpływu na kieru
nek działania przedsiębiorstw. Mogą 
się zajmować jedynie sposobem wyko
nywania zleconych zadań.
17. Związki zawodowe nie mogą mieć 
możliwości sprzeciwu wobec poleceń

dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, 
jak organizowanie wczasów, zaopatrze
nia, działalności rozrywkowej i oświa
ty, wycieczek oraz rozprowadzanie 
atrakcyjnych towarów, potwierdzanie 
opinii i decyzji władz politycznych.
18. Należy spowodować, aby awanso
wano tylko tych pracowników i kierow
ników, którzy wzorowo wykonują przy
dzielone im zadania i nie wykazują 
skłonności do analizowania spraw wy
chodzących poza te działania.
19. Krajowcom na stanowiskach par
tyjnych, państwowych i gospodarczych 
należy stworzyć warunki do działań, 
które będą kompromitować ich w 
oczach podwładnych i zamykać im po
wrót do środowisk, z których pod
20. Kadrze oficerskiej rekrutujące, się 
z krajowców można powierzyć odpo
wiednie stanowiska pod warunkiem, że 
są tam już nasze służby specjane.
21. Otoczyć szczególnym nadzorem 
ilość amunicji do wszystkich rodzajów 
broni z każdego arsenału akcyjnego i 
ćwiczeń w częstym strzelaniu, prowa
dzić swoiste rozliczenie.
22. Objąć szczególnym nadzorem wszel
kie laboratoria i instytucje naukowo- 
badawcze.
23. Należy zwrócić uwagę na ruch racjo
nalizatorów i wynalazców, rozwijać go i 
popierać, ale wszystkie odkrycia dokład
nie rejestrować i zapisem przekazywać je 
do centrali. Dopuszczać do realizacji tyl
ko te wynalazki, które przydatne są do 
realizacji w przemyśle wydobywczymi, 
wstępnej obróbce i określone w s,
nej instrukcji. Nie mogą być realizowa
ne te odkrycia, które mogłyby dopro
wadzić do wzrostu produkcji, kosztem 
ograniczenia wydobycia surowców lub 
zaniechania zalecanych działań. W wy
padku głośnych odkryć spowodować 
ich sprzedanie zagranicę. Nie dopusz
czać do publikacji zawierających war
tości i opisy wynalazków.
24. Spowodować zakłócenia w punktu
alności transportów (z wyjątkiem 
transportu określonego w instrukcji 
NK 552-46).
25. Inspirować zwoływania narad śro
dowiskowych i problemowych, zbierać 
stawiane tam wnioski i propozycje, re
jestrować wnioskodawców, a realizo
wać linię określoną w w instrukcjach.
26. Spopularyzować wywiady z ludźmi 
pracy na aktualne tematy produkcyjne, 
w których zawarta jest krytyka prze
szłości lub aktualnego bałaganu, ale
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nie doprowadzać do likwidacji przyczyn 
krytykowanych zjawisk.
27. Wystąpienia publiczne władz krajo
wców mogą zawierać akcenty narodowe 
i historyczne, ale nie mogą prowadzić 
do zjednoczenia ducha narodu.
28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbu
dowywanych i nowych większych mia
stach i osiedlach nie budowano ujęć 
wodnych niezależnych od głównej sieci 
wodociągowej. Stare ujęcia wodne i stud
nie uliczne systematycznie likwidować.
29. Przy odbudowie i rozbudowie prze
mysłu dopilnować, aby ścieki przemy
słowe spływały do rzek mogących sta
nowić rezerwaty wody pitnej.
30. Mieszkania w nowych osiedlach i 
obudowywanych miastach nie mogą 
za. Yać dodatkowych pomieszczeń, 
pozwalających na hodowlę inwentarza 
lub gromadzenie żywności na dłużej i w 
większej ilości.
31. Spowodować, aby prywatne przedsię
biorstwa i rzemieślnicy otrzymywali su
rowce i urządzenia nie pozwalające na 
produkcję artykułów dobrej jakości, a ce
ny tych produktów powinny być wyższe od 
podobnych wytwarzanych przez państwo.
32. Doprowadzić do maksymalnej roz
budowy administracji biurowej wszy
stkich stopni. Można dopuszczać kry
tykę działalności administracyjnej, ale 
nie wolno pozwolić na jej zmniejszanie 
ani sprawną pracę.
33. Należy dopilnować wszystkich pla
nów produkcyjnych w przemysłach wy
dobywczych i działach określonych od- 
pr ’]imi instrukcjami i nie wolno 
dopuścić do wykonania zaopatrzenia 
rynku krajowego.
34. Szczególnej obserwacji poddać Ko
ściół i tak ukierunkowywać działalność 
oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić 
powszechny wstręt do tej instytucji. 
Objąć baczną uwagą i kontrolą kościel
ne drukarnie, biblioteki, archiwa, kaza
nia, kolędowania, treści nauk religij
nych oraz obrzędy pogrzebowe.
35. W szkolnictwie podstawowym, za
wodowym, a w szczególności wyższym, 
doprowadzić do usunięcia nauczycieli 
cieszących się powszechnym autoryte
tem i uznaniem. Na ich miejsce wpro
wadzić ludzi mianowanych. Doprowa
dzić do zerwania korelacji między 
przedmiotami, do ograniczenia wyda
wania materiałów źródłowych, do usu
nięcia ze szkół średnich łaciny, greki, fi
lozofii ogólnej, logiki i genetyki. W hi
storii nie można podawać, co który

władca chciał zrobić lub zrobił dla kra
ju. Trzeba natomiast ukazywać tyranię 
królów oraz walki uciemiężonego ludu. 
W szkolnictwie zawodowym doprowa
dzić do wąskich specjalizacji.
36. Inspirować organizowanie imprez 
państwowych związanych z walką 
krajowców z zaborcami (z wyjątkiem 
zaboru rosyjskiego), szczególnie Nie
mcami i walki o socjalizm.
37. W publikacjach krajowych nie dopu
szczać do opracowań traktujących o krajo
wcach przebywających w naszym państwie 
do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
38. W razie powstania organizacji po
pierającej sojusz z naszym państwem, 
ale zmierzającej do kontroli działalno
ści gospodarczej oficjalnych władz kra
ju, należy natychmiast podjąć działal
ność (niezależnie od władz kraju) ob
ciążającą te organizacje tendencjami 
nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. 
Formy działalności: burzenie naszych 
pomników i cmentarzy, publikowanie 
ulotek wyszydzających nasz naród, na
szą kulturę, sens zawartych układów. 
Do prac propagandowych angażować 
krajowców i wykorzystywać istniejącą 
nienawiść do nas.
39. Zadbać o budowę i rozbudowę mo
stów, dróg i licznych połączeń, aby w 
razie konieczności interwencji wojsko
wych można było szybko i z każdej stro
ny dotrzeć do punktu oporu lub kon
centracji sil opozycji.
40. Pilnować, aby aresztować przeciwni
ków politycznych. Rozpracowywać prze
ciwników z autorytetem wśród krajo
wców. Likwidować w drodze tzw. zajść 
sytuacyjnych, przypadkowych, zanim sta
ną się głośnymi, lub aresztować ich 
wcześniej za wykroczenia kryminalne.
41. Nie dopuszczać do rehabilitacji 
osób skazanych w procesach politycz
nych. W razie konieczności rehabilita
cji można ją przeprowadzić tylko pod 
warunkiem, że sprawa będzie uznana 
za pomyłkę sądową bez wszczynania 
dochodzenia i stawiania przed sądem 
winnych pomyłki sędziów, świadków, 
oskarżycieli, informatorów.
42. Nie wolno stawiać przed sądem lu
dzi na stanowiskach kierowniczych ob
sadzonych przez partię, którzy swą 
działalnością spowodowali straty lub 
wywołali niezadowolenie podwładnych. 
W sytuacjach drastycznych należy ich 
odwołać ze stanowiska i przenieść do 
innych miejscowości na stanowiska 
równorzędne lub wyższe. W skrajnych

sytuacjach ulokować na stanowiskach nie- 
kierowniczych i traktować jako rezerwę 
kadrową do późniejszej wymiany.
43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi 
ze stanowisk kierowniczych (wojsko, 
minister, główne zarządy, szkolnictwo) 
oskarżonych o działalność przeciw lu
dowi, przeciwko socjalizmowi, przeciw
ko industrializacji. Będzie to mobilizo
wać czujność mas pracujących.
44. Dbać o wymianę ludzi na stanowi
skach roboczych przez dopuszczenie do 
tych funkcji ludzi z awansów, mających 
najniższe kwalifikacje.
45. Spowodować napływ do szkół wy
ższych ludzi pochodzących z najniż
szych grup społecznych, którzy nie wy
kazują zainteresowań zawodowych, a 
tylko chcą zdobycia dyplomu.

(odpis dokumentu pochodzącego 
z archiw um  Bolesława Bieruta) 

(podkreślenia pochodzi) od redakcji)

!

DOM KULTURY W ŁAPACH
INFORMUJE

że trwają wakacyjne zajęcia dla dzieci:
•  wtorek, czwartek, piątek 

(godz. 16°° -18°°)
"Popohidn id z bajką"

•  poniedziałek - piątek 
(godz. I2°° - 15°°)

nauka tańca dla dzieci nie zorgani
zowanych
•  poniedziałek, środa 

(godz. 15°° -17°°)
zajęcia teatralne dla dzieci nie zor
ganizowanych

ZAPRASZA
dzieci i młodzież na letnie dyskoteki
•  w każdą niedzielę,: o o , ,

- dzieci (godz. 16™’)
- młodzież (godz. 20°°)

OGŁASZA ZAPISY
■  na kursy języków obcych

(dla początkujących i średnioza- 
awansowanych)

■  zapisy do "KLUBU ZŁOTEGO 
WIEKU" \

■  nabór dzieci w wieku 7-12 lat do 
KLUBU TAŃCA TOWARZY
SKIEGO "TAN-TAN".

Rozpoczęcie zajęć we wrześniu.
Przypominamy, że trwa konkurs na 

kronikę "MIJAJĄ LATA, 
POZOSTAJE KSIĘGA".

INFORMACJE I ZAPISY 
DOM KULTURY W ŁAPACII 

UL. NOWY RYNEK 15 
TEL. 23-00
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*  W dniu 8 czerwca po poiudniu, w Gąsówce 
Oleksin jeden z roln ików  w swojej stodole 
rozładowywał - za pom ocą dmuchawy ■ sia
no z przyczepy. W trakcie rozładunku w 
dmuchawie elektrycznej nastąpiło zerwanie 
wirnika, co spowodow ało natychmiastowe 
zapalenie się siana, a w  efekcie pożar muro
wanej stodoły. W w yniku pożaru spaleniu 
uległa stodoła i znajdujące się w  niej siano, 
ziarno zboża, wspom niana dmuchawa i sil
nik elektryczy łącznej wartości około 200 
min zł.

*  W dniu 11 czerwca, w  jednym  z prywatnych 
lokali gastronomicznych w  Łapach, grające
mu w  bilard m łodemu mieszkańcowi Uhowa 
nie spodobał się wyg ląd zewnętrzny obser
wującego jego grę m ieszkańca Łap. Łapiak, 
zapewne słabe kibicowanie, opłacił utratą 
dwóch zębów i innym i obrażeniami głowy, 
co zmusiło go do kurowania się w m iejsco
wym szpitalu.

*  W dniu 15 czerwca w  południe, w  Łapach 
przy ul. Śliskiej zaistniał pożar niezamiesz
kałego domu drewnianego, w  wyniku które
go spaleniu uległa niezagospodarowana 
część domu i zgrom adzone w niej drewno 
opałowe wartości ok. 50 min zł. Prawdopo
dobną przyczyną tego pożaru był porzuco
ny przez młodych m iłośników palenia tyto
niu ze znajdującej się w  sąsiedztwie szkoły 
podstawowej n iedopałek papierosa.

*  Także w dniu 15 czerwca po południu, do
konano włamania do jednego z domów przy 
ul. 1 Maja w Uhowie. Sprawca, po wyrwaniu 
deski w oknie podpiwniczenia, wszedł do 
wnętrza domu, gdzie w  jednym  z pokojów 
upodobał sobie odtwarzacz video marki 
"Orion" wartości 3 min zł. Po kilku dniach 
skradziony odtwarzacz odnaleźliśmy w jed
nym z białostockich lom bardów, gdzie po
zostawiony został w zastaw za kilkusettyslę- 
czną pożyczkę zaciągniętą przez sprawcę 
tego włamania, którym okazał się dalszy ku
zyn mieszkańców tego domu.

*  W dniu 16 czerwca w południe, w  Pomyga- 
czach gm. Turośń Kościelna jeden z miesz
kańców tej wsi na porośniętej krzakami po
sesji znalazł zwłoki mężczyzny. Przeprowa
dzone w tej sprawie dochodzenie wykazało, 
że były to zwłoki 67-letniego mieszkańca 
Koplan, prowadzącego wędrowny tryb ży
cia po okolicznych wsiach, a jego zgon na
stąpił z przyczyn naturalnych.

*  Tego samego dnia wieczorem pracowali
śmy na miejscu pożaru zaistniałego we wsi 
Łukawica, w gm inie Poświętne. Jeden z 
miejscowych rolników sam doprowadził do 
drewnianej stodoły prow izoryczną instala
cję elektryczną, a powstałe w  niej zwarcie 
spowodowało pożar, w  wyn iku którego spa
leniu uległa stodoła ze znajdującym i się w 
niej sianem, słomą i d robnym i maszynami 
rolniczymi. Rolnik ten swoje straty poniesio
ne na skutek tego pożaru oszacował na 
kwotę 50 min zł,

*  W dniu 20 czerwca rano, w  Łapach na dwor
cu PKS młody mężczyzna z Suraża oczeku
jący na autobus został bez żadnych powo
dów pobity przez nieznanego mu mężczy
znę. Zamiast do dom u surażanin trafił ze 
złamaniem prawej nogi i zwichnięciem le
wego łokcia do łapskiego szpitala.

*  Również w dniu 20 czerwca, po południu, w

Zalesianach gm. Turośń Kościelna dwaj kil
kuletni sąsiedzi przebywając u jednego z 
nich w  stodole i zabawiając się zapalniczką 
rozpalili ognisko przy składowanym sianie. 
Skutek takiej zabawy mógł być tylko jeden, 
a m ianowicie - pożar stodoły, w wyniku któ
rego spaleniu uległo ok. 3,5 t siana i jej 
dach.

*  W nocy z 22 na 23 czerwca w Łupiance Sta
rej nieznani sprawcy uprowadzili z pastwi
ska pozostawioną na noc krowę rasy NCB 
wartości 5 min zl na szkodę m ieszkańca tej 
wsi, a po uboju i zabraniu lepszych kawał
ków mięsa porzucili ją na okolicznych bag
nach.

*  W nocy z 24 na 25 czerwca w Uhowie 
spóźnieni klienci dokonali zakupów w skle
pie spożywczo-przemysłowym należącym 
do GS "SCh" w  Łapach. A że o tej porze 
sklep był zamknięty, weszli do niego po 
ukręceniu kłódek zabezpieczających drzwi 
wejściowe, wyłamaniu zamka w  drzwiach, a 
następnie wybiciu szyby w drzwiach prowa
dzących z przedsionka do sali sprzedażnej. 
Nieznani dotychczas klienci "zakupili w tym 
sklepie wódkę, czekolady, papierosy i inne 
artykuły na kwotę ponad 25 min zl.

*  W nocy z 1 na 2 lipca nieznany inspektor 
"wizytował" Szkołę Podstawową Nr 2 w Ła
pach. Do szkoły wszedł po wypchnięciu ok
na na parterze budynku, skąd udał się bez
pośrednio do pomieszczenia księgowości. 
Z pomieszczenia tego skradł metalową ka
setkę z poborami kilku nauczycieli, którzy 
nie zdążyli pobrać w dniu poprzednim swe
go wynagrodzenia za pracę. Łup był tak 
"wielki" jak płace nauczycieli i wyniósł nieco 
ponad 14 min zł.

*  W dniu 6 lipca w  Pijalni Piwa zachowanie 
nietrzeźwego mieszkańca Łap wobec pra
cownicy tego łapskiego lokalu zbulwerso
wało dwóch (jednego z Łap, a drugiego z 
Uhowa) stałych bywalców, postanowili więc 
przypomnieć mu zasady dobrego wycho
wania. Załatwiliby oni za nas jedną z co
dziennych interwencji, gdyby nie użyli dla 
uspokojenia niesfornego klienta swoich pię
ści. Wymuszenie poprawnego zachowania 
się kosztowało tego piwosza złamanie kości 
nosa z przemieszczeniem odłamów i silnym 
obrzękiem twarzy,

*  W dniu 12 lipca, podczas odbywającej się 
dyskoteki w  Klubie "Leopard" w  Łapach przy 
ul. Handlowej, nieznany sprawca włamał się 
do samochodu m-ki "Fiat 126p“ pozostawio
nego na parkingu obok klubu przez jedną z 
uczestniczek dyskoteki. Sprawca wybił trój
kątną szybkę wywietrznika, otworzył klapę 
bagażnika i zabrał z niego kompletne zapa
sowe koło.

*  W nocy z 14 na 15 lipca w Łapach, nieznani 
sprawcy nieznani sprawcy dokonali włama
nia do kiosku "Ruch-u" znajdującego się 
obok Urzędu Miasta i Gminy. Po wycięciu 
otworu w metalowej kracie ochraniającej 
szyby kiosku i odsunięciu okienka sprze
dażnego zabrali będące w zasięgu ręki pa
pierosy, maszynki do golenia "Gilette", pa
sty do zębów, mydełka i inne artykuły warto
ści prawie 500.000 zł na szkodę mieszkańca 
Białegostoku - właściciela kiosku.

*  Tej samej nocy, lecz w Bokinach, włamywa
cze zdobyli o w iele większy lup. Odwiedzili

tam sklep spożywczo-przemysłowy należą
cy do mieszkanki tej wsi. Do wnętrza sklepu 
weszli wyłamując kratę metalową w oknie 
zaplecza i wybijając szybę w tym  oknie. Bę
dąc na zapleczu wyłamali drzwi prowadzą
ce do sali sprzedażnej i tam "zgarnęli" z pół
ek ok. 240 butelek wódki, spirytus, papiero
sy, słodycze, płyny do naczyń, wody toale
towe i inne artykuły wartości 20 min zl.

*  W dniu 16 lipca przed południem, w Łapach 
Osse na ul. Warszawskiej wydarzył się tragi
czny wypadek drogowy. Mieszkający w jed
nym z domów przy tej ulicy sześcioletni 
chłopiec, przebywający pod opieką swojej 
babki, wybiegi na jezdnię z przydrożnych 
krzaków bezpośrednio przed jadący w  stro
nę Łap samochód “Fiat 125p", kierowany 
przez m łodego mieszkańca Łap. Na skutek 
potrącenia chłopiec doznał obrażeń ciała, w 
wyniku których zmarł po przewiezieni',' ,do 
szpitala. Kierowca samochodu byl t

*  W dniu 17 lipca wieczorem, do poważnego 
wypadku drogowego doszło na drodze Po- 
rośl Wojsławy - Jabłoń Dąbrowa w  gminie 
Poświętne. M łody kawaler z jednej ze wsi 
gminy Nowe Piekuty, nie posiadający pra
wa jazdy, wiózł motocyklem m-ki “Jawa-350" 
dwie m łode siostry z jednej ze wsi w  gminie 
Poświętne na uroczyste przyjęcie z okazji 18 
urodzin swego kolegi. Jadąc brawurowo 
żwirowaną jezdnią stracił panowanie nad 
kierownicą i zjechał z jezdni w  przydrożne 
krzaki, gdzie doszło do przewrócenia się 
motocykla. W wyniku tego wypadku kierują
cy nim doznał ciężkich obrażeń ciała, m.in. 
uszkodzenia kręgów szyjnych i złamania żu
chwy, pasażerka - m łodsza z sióstr również 
doznała ciężkich obrażeń ciała (m.in. pęk
nięcia kręgosłupa) i oboje zostali umiesz
czeni na leczeniu w łapskim  szpitalu. Star
sza z tych dwóch pasażerek doznała ogól
nych obrażeń ciała.

*  Jak zapewne czytelnicy naszej "Gazety" wie
dzą, ostatnio nasz kraj zalewa potc ' * ży
wych banknotów pieniężnych. R i
nasz rejon nie jest odosobniony. W ostatnim 
okresie czasu na naszym terenie systematy
cznie puszczane są do obiegu sfałszowane 
banknoty o nominale jednego miliona zło
tych wykonane na oryginalnym papierze. 
Aby ustrzec się od wejścia W posiadanie fał
szywych banknotów o nominale 1.000.000 
zł i w  konsekwencji "tłumaczeń się" z tego w 
tut. Komisariacie Policji podaję najprostszy 
sposób rozpoznania takiego fałszywego 
banknotu:
- najczęściej fałszowanymi banknotami są 
banknoty serii “C" i numerach rozpoczynają
cych się cyframi: 353..., 354..., 355..., 356..., 
357..., oraz 358,
- na przedniej stronie banknotu sfałszowa
nego, w dolnej części cyfry oznaczające nu
mer banknotu są bardziej jaskrawe i nieco 
mniejsze od litery oznaczającej serię ban
knotu.
Na oryginalnym banknocie litera oznaczają
ca serię banknotu i cyfry oznaczające nu
mer banknotu są jednakowej w ielkości i o 
jednakowej barwie.

TADEUSZ BOKINIEC
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SPORT ®  SPORT
INFORMACJA

O IMPREZACH SPORTOWO-REKREACYJ
NYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK 
KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH
I. I I  Turn ie j K lasyfikacyjny Tenisa Ziemnego w 
sezonie 1993 r.

Turniej został rozegrany na asfaltowych kor
tach OKF w  dniach 11.06 - 9.07.1993 r. Czołowe 
miejsca zajęli:
1. Andrzej Misiewicz,
2. Marian Łapiński,
3. Piotr Perkowski,
4. Krzysztof Roszkowski.

Po dwóch turniejach lista rankingowa czoło
wych zawodników przedstawia się następująco:
1. Andrzej M isiewicz -100  pkt.,
2. Leszek Łapiński - 90 pkt.,
3. Marian Łapiński - 80 pkt.,
4. Piotr Perkowski - 80 pkt.,
5. Tomasz Soljan -8 0  pkt.,
6. Krzysztof Roszkowski -60  pkt.,
7. Ryszard W ojciechowski - 50 pkt.,
8. Andrzej Osmólski - 40 pkt.

Ogółem po dwóch turniejach sklasyfikowano 
20 zawodników z terenu miasta Łapy.
II. V I O lwnrle Zawody Sportowo-Rekreacyjne w 
Sz ' - '[u  Kulowym.

V, u 20.06.1993 r. na stadionie w  Łapach 
odbyły się już po raz szósty zawody o puchar 
Dyrektora OKF w  sześcioboju kulowym. Czoło
wo m iejsca zajęli:
1. Arkadiusz Maleszewski - Łapy - 72,23 m,
2. Jarosław Szyluk -Łapy  - 66,97 m,
3. Andrzej Leligdowicz - Warszawa - 66,26 m,
4. Rafał Koliński - Warszawa - 62,12 m. 

Startujący w tych zawodach inicjator sześcio
boju p. Leligdowicz przekazał nam listę 90-ciu 
najlepszych wyników z terenu całej Europy. Na li
ście tej figuruje 13 zawodników z Łap, w  tym :
na miejscu IV - Dariusz Kamiński,
- I I -  V -ArkadiuszM aleszewski,
- I I - X I I  -Adam B renko,
-II-X III -JarosławSzyluk,
- II - XVII - Stanisław Uszyński,
-II-X V III - Cezary Perkowski,
-II-X X IV  - Roman Czepe,
- II - XXXIII - Grzegorz Grabowski.

Następne, VII zawody w  sześcioboju w Ła
pach odbędą się w  dniu 21.08.93 r. o godz. 1000 
na stadionie OKF.

ZB IG N IEW  SZEKALSKI

KRZYŻÓWKA
Poziomo:

4) w technice: prędkość przemieszczania się 
części urządzenia, 7) połowa drzwi. 8) gra z ka
retą, 9) woda mineralna, gazowana, 11) ambo
na, 12) państwo jak kapelusz, 14) zamiast w in
dy, 17) proces tworzenia anionów i kationów, 
18) taks, 19) rodzaj ciastka, 20) pozwolenie na 
prowadzenie jakiejś działalności, 21) miasto lub 
tkanina.

Pionowo:
1) zażalenie. 2) wśród wędlin, 3) antypatia, 4) 
ludność, 5) emalia, 6) gra planszowa, 10) pod 
marynarką, 12) wyzyskiwacz (w przenośni), 13) 
grążel, 14) drapieżna ryba gorących mórz, 15) 
tragedia Szekspira, 16) historia.

JANUSZ JA M IO ŁK O W S K I
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 

10 dni od daty ukazania się numeru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 

6/52 nagrodę - ufundowaną przez p. Lecha Tru- 
skolawskiego - w postaci słodyczy z cukierni ‘U 
Lecha” otrzymuje Ewa Wojno, zam. w Łapach 
przy ul. Chełmońskiego 18.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się w 
dniu 17 sierpnia br. w godz. 14-16.

Jan Tarasiuk

< Na strażaka >
Schną z żałości drzewa 

z okoliczną trawką, 
gdy tak wciąż podlewasz 

prywatną sikawką.

< O meteorologu >
O pogodę go nie pytaj - 
- lepszym znawcą jest wróżbita.

W1
< Na interes >

Weźmiesz tylko w ręce sprytnie, 
a interes wnet zakwitnie.

< O punktach karnych >
Czterech kółek czar mi obcy, 

w tym i odrobina szczęścia, 
bo wyrasta nam z kierowcy 

osobliwy dosyć pięściarz.

Nie położysz go na deski, 
a już skrzętnie jest liczony: 

Komisarzu mój Niebieski, 
w domu dziatwa oraz żony!

Mandat? owszem, płacić? - zgoda.
- starodawny to obyczaj, 

komputera wszakże szkoda: 
niech ktoś inny nas rozlicza!

GAZETA ŁAPSKA IS



NOWO OTWARTE SOLARIUM 
ZAPRASZA I PROPONUJE:

ZDROWE OPALANIE PROMIENIAMI UVA O DZIAŁANIU:
■  PRZECIWINFEKCYJNYM
■  ZWIĘKSZAJĄCYM UKRWIENIE

DO DYSPOZYCJI:
□  PROFESJONALNE ŁÓŻKO OPALAJĄCE NIEMIECKIEJ FIRM ^ęt^AL
□  WYDZIELONA KABINA ZAPEWNIAJĄCA DYSKRECJĘ^>^ — '  '

□  CAŁKOWITY KOMFORT

OPALAJ SIĘ U NAS
"DZIURA OZONOWA" WCIĄŻ STRASZY!

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4

MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE
s.c.

DRUKARNIA: Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 89 tel. 31-31 
INTROLIGATORNIA: Białystok ul. Składowa 12 tel. 270-71 w. 198

Wykonujemy wszelkie prace poligraficzne:
■  etykiety na papierach zwykłych i samoprzylepnych,
■  gazety,
■  akcydensy na papierach samokopiujących.

Specjalizujemy się w produkcji książek i uszlachetnianiu 
wyrobów poligraficznych poprzez:

■  laminowanie folią PE (wysoki połysk, odporność mechaniczna itp.),
■  tłoczenie różnych kształtów kolorowymi foliami (Hot Print).

ZAPRASZAMY
Zarząd Miasta i Gminy w Łapach 

ogłasza konkurs 
na stanowisko Kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Kandydaci powinni posiadać:
■  wykształcenie wyższe lub średnie 

(preferowane o kierunkach: pra
ca socjalna, polityka społeczna, 
resocjalizacja, socjologia lub in
ne pokrewne),

■  staż pracy - minimum 3 lata.

Zainteresowani proszeni są o 
składanie pisemnych ofert na adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Łapach 
ul. Sikorskiego 24

w terminie 2 tygodni od daty uka
zania się niniejszego ogłoszenia.

BURM ISTRZ 
ROM AN CZEPE

SPRZEDAM DOM
MUROWANY NA DZIAŁCE 900 M2,

CENA ATRAKCYJNA
WIADOMOŚĆ:

ŁAPY, UL. MOSTOWA 15. 
OGLĄDAĆ 

UL. DŁUGA 118.

Punkty sprzedaży Gazety Łapskiej
□  cukiernia „U Lecha"
□  P.U.W. "Sabex", ul. Długa 82 

(p. Ogrodzki)
□  sklep spożywczy, PI. Niepodległości

(p. Kondracki)
□  sklep spożywczy, ul. Główna 

(p. Zarzecki)
□  sklep spożywczy, ul. Przechodnia 

(p. Roszkowski)
□  sklep spożywczy, ul. Ks. Bagińskiego
□  sklep spożywczy, ul. M. Konopnickiej
□  sklep spożywczy, ul, Cmentarna
□  sklep spożywczy, ul. Boh. Westerplatte
□  sklep mięsny, ul. Nowa
□  sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada
□  kiosk „RUCH", PKP
□  sklep spożywczy, Uhowo 

(p. R. Kusznerko)
□  Wiejski Dom Kultury, Uhowo
□  sklep spożywczy GS, Poświętne
□  sklep spożywczy GS, Piątkowo
□  sklep spożywczy, ul. S ikorskiego 3
□  sklep mięsny, Białostockich

Mięsnych, ul. Sikorskiego \  ^
□  sklep spożywczy, Suraż, ul. Zabłudowska 3 

(p. Zajkowski)
□  sklep spożywczo-przemysłowy, Łapy- 

Szolajdy (p. E. Szczerbowski)
□  sklep spożywczy, ul. Spółdzielcza 

(p, Wiśniewski)

Dziękujemy

Ogłoszenia drobne
1. Odkupię numer telefonu, 

tel. 20-28 (po 1900).
2. Nauka gry na instrumentach muzy

cznych. Zdzisław Rybicki, Łapy, 
ul. Kopernika 3/70.

3. Kupię numer telefonu w Łapach. 
Wiadomość tel. 17-90 po 20°°.

4. Sprzedam młocarnię. Tel. 39-53.

KUPIĘ
j NUMER TELEFONU 

W ŁAPACH
WIADOMOŚĆ

| TEL. 17-90 PO 20°°.
*
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