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Zaszczepił w nas 
miłość do szachów 

MOPS
informuje:

Srebrny Krzyż Zasługi wręczył 
kapłanowi obecny na obcho-
dach Narodowego Święta 3 Maja 
wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk. 

l Relacja z VII Szachowego 
Memoriału Eugeniusza Paśni-
kowskiego.
W tym roku 16 kwietnia w I 
LO do zmagań nad szachowni-
cą przystąpiło 43 zawodników  
wieku od 7 do 67 lat.  Memoriał 
miał bardzo wysoki i wyrównany 
poziom – w kategorii open 3 naj-
lepsi zawodnicy zdobyli tyle samo 
punktów .
l Cieszę się, że Radzyń jest 
wierny swoim tradycjom szacho-
wym – podsumował zmagania 
prezes Lubelskiego Związku Sza-
chowego Piotr Piwowarczyk.

pierwsza wypłata 
świadczenia 500+ 
nastąpi w Radzyniu 23 
maja. Kolejne – 23 dnia 
każdego miesiąca. 
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Ks. kan. Andrzej 
Kieliszek
odznaczony 
przez
Prezydenta RP
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W uroczystościach uczestniczy-
li: poseł na Sejm RP Marcin Du-
szek, wicewojewoda lubelski Ro-
bert Gmitruczuk, przedstawi-
ciele radzyńskich samorządów: 
Miasta - burmistrz Radzynia 
Jerzy Rębek, wiceburmistrz To-
masz Stephan i przewodniczący 
Rady Miasta Adam Adamski, 
Gminy- wójt Wiesław Mazurek 
i przewodnicząca rady Gminy 
Anna Grochoła, Powiatu: staro-
sta Lucjan Kotwica oraz wice-
starosta Jan Gil.
Słowo wstępne wygłosił Staro-
sta Radzyński Lucjan Kotwica, 
prosząc kapłanów o odprawienie 
Mszy za Ojczyznę i wszystkich 
obecnych, w intencji zgody na-
rodowej i miłości wzajemnej. 
– W modlitwie przyzywamy 
Najświętszą Maryję Pannę, któ-
ra jest dana naszemu narodowi 
jako pomoc i obrona, polecamy 
tych, co złożyli życie w ofierze 
dla Ojczyzny, zawierzamy Maryi 
sprawy, którymi żyje Ojczyzna – 
mówił główny celebrans, kustosz 
Sanktuarium Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy ks. prał. Ro-
man Wiszniewski.

Najważniejsze: budować 
na prawdzie 
i sprawiedliwości
W homilii ks. kan. Andrzej Kie-
liszek przypomniał, że Święto 3 
Maja ma dwa wymiary – pań-

stwowy i religijny, obchodzimy 
tego dnia rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja oraz uroczy-
stość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski.
Mówiąc o wymiarze religijnym 
święta, przypomniał jego genezę: 
śluby lwowskie Jana Kazimie-
rza z 1656 r., kiedy po cudow-
nej obronie Jasnej Góry Polacy 
podjęli walkę ze szwedzkim oku-
pantem. Kaznodzieja wspominał 
udział w uroczystych obchodach 
360. rocznicy ślubów lwowskich 
delegacji radzyńskiej, zorganizo-
wanej przez Gimnazjum nr 1 im. 
Orląt Lwowskich.
Jednak jako najważniejsze źródła 
czci Maryi ukazał scenę z Ewan-
gelii, gdy Jezus z Krzyża wska-
zał Maryję jako Matkę swemu 
uczniowi Janowi –  wraz z nim 
całemu Kościołowi, a następnie 
chrzest Polski, przez który w na-
sze dzieje wkroczył Chrystus, a 
wraz z Nim Jego Matka.
- Wprawdzie ustawy decydujące 
o życiu w naszym kraju zapadają 
na szczytach władzy, ale każdy z 
nas może o tym współdecydo-
wać, wybierając osoby rządzące 
naszym krajem - podkreślał ka-
znodzieja.
Wobec fali krytyki działań obec-
nej ekipy rządzącej za podejmo-
wane decyzje, płynącej ze strony 
opozycyjnej, zachęcił do po-
znania okoliczności uchwalenia 

Konstytucji 3 maja. - Przyjęto 
ja, gdy znaczna część posłów nie 
zdążyła wrócić z wielkanocnego 
urlopu, ze złamaniem zwyczaju, 
że najpierw projekt jest przed-
stawiany posłom. Uchwalono ją 
w ciągu 7 godzin obrad, mimo 
burzliwego sprzeciwu opozycji – 
wymieniał ks. Andrzej Kieliszek. 
- Z perspektywy czasu to, co się 
zdarzyło, oceniamy zdecydowa-
nie pozytywnie, świętujemy po 
ponad 200 latach.
- Najważniejsze jest dobro czło-
wieka, Ojczyzny, by budować 
na prawdzie, sprawiedliwości, 
by być wsparciem dla najsłab-
szych. To są priorytety, którym 
powinni służyć wybrani przez 
nas rządzący. Jak wykorzystu-
ją do tego instrumenty prawne, 
proceduralne – to ich odpowie-
dzialność. Ich działania oceni 
historia – podsumował mówca.

„Czyńcie, cokolwiek Syn 
mój wam powie”
- Fakt, że za Królową nasz na-
ród ma Maryję, powinien mieć 
konsekwencje w życiu każdego 
z nas - kaznodzieja przypomniał 
scenę wesela w Kanie Galilejskiej 
i słowa Maryi: „Cokolwiek wam 
Syn mój powie, to czyńcie”. - 
Chrystus nie mówi nic nowego, 
oprócz tego, co jest napisane w 
Ewangelii i Dekalogu – wskazy-
wał ks. Andrzej Kieliszek. - Na 

ile jednak Jego słowa są prze-
strzegane? - pytał mówca.
Przykładem stosunku do przyka-
zania „nie zabijaj” jest ochrona 
życia od chwili poczęcia. - Co-
raz większe prawa przyznaje się 
nawet zbrodniarzom, o czym 
świadczy przyjmowane przez 
kolejne kraje moratorium na wy-
konywanie kary śmierci, by na-
wet za największe przestępstwa 
nie odbierać życia człowieko-
wi, a z drugiej strony - obecnie 
obowiązująca ustawa pozwala 
na zabicie niewinnego, niena-
rodzonego człowieka w trzech 
przypadkach – wskazywał mów-
ca. - To są trudne tematy, ale 
chrześcijaństwo nas zobowiązu-
je; to, że jesteśmy królestwem 
Matki Najświętszej wymaga od 
nas, abyśmy nasze zobowiąza-
nia potrafili rozpoznawać w 
codziennym życiu, abyśmy byli 
wierni prawu Bożemu, byśmy  
w przestrzeganiu zasad etycz-
nych byli liderami Europy.

Prawo ludzkie powinno 
być odniesione do Boga
Po Mszy św. głos zabrał wice-
wojewoda Robert Gmitruczuk, 
który wręczył ks. Andrzejowi 
Kieliszkowi przyznany przez 
Prezydenta RP Srebrny Krzyż 
Zasługi (o tym w osobnym ma-
teriale). Przy tej okazji odniósł 
się również do okoliczności 

uchwalenia i treści Konstytucji 
3 maja. - Tak jak nasi przodko-
wie... śpiewamy “Te Deum lau-
damus”, wyrażając przekonanie, 
że prawo ludzkie, którego sym-
bolem jest Trzeciomajowa Kon-
stytucja, powinno być odniesio-
ne do Boga – jedynego gwaranta 
prawdy, prawa i sprawiedliwości 
- mówił wicewojewoda lubelski. 
- Dla nas, Polaków – od 1050 lat 
wyznawców Chrystusa, Kon-
stytucja 3 maja jest symbolem 
mądrości, odpowiedzialności i 
siły narodu. Znakiem dojrzało-
ści i umiejętnego korzystania z 
wolności.
Robert Gmitruczuk przypo-
mniał, że chwalebne dzieło 
Sejmu Wielkiego zostało oba-
lone z powodu „podziałów we-
wnętrznych, kłótni stronnictw 
politycznych i zdrady magna-
tów, skonfederowanych w Tar-
gowicy” - Świadomość tego, że 
to one właśnie leżały u podstaw 
utraty wolności i niepodległości 
Polski, jest bardziej bolesna niż 
agresja zewnętrznych wrogów. 
Tymczasem nasza Ojczyzna, 
tak jak polska flaga, nigdy nie 
może być rozdarta. Nasza siła 
jest w jedności i wspólnej pra-
cy – podsumował wicewojewoda 
lubelski.

  Anna Wasak

Obchody Narodowego Święta 3 Maja w Ra-
dzyniu rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. 
sprawowanej w intencji Ojczyzny w historycz-
nym kościele pw. Świętej Trójcy. W koncele-
brze brali udział proboszczowie radzyńskich 
parafii: dziekan dekanatu radzyńskiego ks. 
prał. Roman Wiszniewski, ks. kan. Andrzej Kie-
liszek oraz ks. Henryk Och. - To, że jesteśmy 
królestwem Matki Najświętszej, zobowiązuje 
nas, abyśmy byli wierni prawu Bożemu, byśmy 
byli liderami Europy w przestrzeganiu zasad 
etycznych – mówił w homilii gospodarz miej-
sca ks. A. Kieliszek.

Nasza siła w jedności i wspólnej pracy



Uroczystym przekazaniem 
przez włodarzy Miasta, Gminy i 
Powiatu flag przedstawicielom 
radzyńskich parafii rozpoczęło 
się bezpośrednie przygoto-
wanie naszego miasta i rejonu 
radzyńsko-komarowskiego do 
Światowych Dni Młodzieży. 
Doniosły akt miał miejsce pod-
czas obchodów Narodowego 
Święta 3 Maja.

W czasie uroczystości pod po-
mnikiem Konstytucji włodarze 
trzech samorządów: Burmistrz 
Miasta Radzyń Jerzy Rebek, Wójt 
Gminy Radzyń Wiesław Mazurek 

oraz Starosta Radzyński Lucjan 
Kotwica wręczyli przedstawicie-
lom trzech radzyńskich parafii po 
trzy flagi: narodową, papieską oraz 
Światowych Dni Młodzieży.
- Ten czas jest początkiem przygo-
towań do Światowych Dni Mło-
dzieży, wezwaniem do aktywnego 
wspierania dzieła, jakim są 31. 
ŚDM, które będą obchodzone w 
naszej ojczyźnie – ogłosił bur-
mistrz Jerzy Rębek. Przypomniał, 
że w Radzyniu oraz dekanacie ra-
dzyńskim i komarowskim będzie 
gościło ok. 550 młodych chrześci-
jan z różnych stron świata. - Prag-
niemy wspierać dzieci i młodzież 

w poznawaniu i ugruntowaniu 
wiary chrześcijańskiej, manifesto-
wać nasze przywiązanie do warto-
ści chrześcijańskich i narodowych. 
Pragniemy to robić z całą mocą i 
radością. Jesteśmy to winni kolej-
nym pokoleniom, bo co możemy 
im dać więcej ponad to, co jest wy-
chowaniem religijnym, patriotycz-
nym? - mówił włodarz Radzynia.
Przekazane flagi będą powiewa-
ły na masztach parafii, podobne 
pojawią się przed budynkami ra-
dzyńskich urzędów.

 Anna Wasak
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Tę część uroczystości poprowa-
dził radny Rady Miasta Robert 
Mazurek. W okolicznościowym 
przemówieniu wójt Wiesław Ma-
zurek wyraził satysfakcję, że po 
raz pierwszy w nowym samorzą-
dzie może aktywnie uczestniczyć 
w uroczystościach trzeciomajo-
wych. - Po raz pierwszy Gmina 
Radzyń Podlaski może mówić 
– podkreślił i zaznaczył, że Kon-
stytucja uchwalona 3 maja 1791 
r. była pierwszym demokratycz-
nym aktem prawnym w Europie 
i drugim na świecie, który miał 
przyczynić się do naprawy Rze-
czypospolitej i uchronić nas przed 
utratą suwerenności. - Twórcy 
Konstytucji 3 maja mieli odwa-
gę przedłożyć interesy Polski 
ponad interesy poszczególnych 
grup społecznych, oczekiwania 
obcych mocarstw i poprawność 
polityczną – zaznaczył Wiesław 
Mazurek. W kontekście aktualnej 

sytuacji zadał szereg pytań: - Czy 
dziś my, Polacy, potrafilibyśmy 
przygotować taką konstytucję? 
Czy potrafilibyśmy postawić spra-
wy naszej Ojczyzny ponad własne 
korzyści? Czy potrafimy być wol-
nymi i niezależnymi od obcych 
mocarstw? Czy za chęć własnych 
korzyści nie oddajemy swojej Oj-

czyzny?
Przytoczył też słowa Jana Pawła 
II wypowiedziane w warszawskiej 
katedrze św. Jana w 200. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji: „Dzięku-
jemy Ci, Boże za to, że jesteśmy 
Polakami. Świadomi jednak grze-
chów i wad naszych prosimy Cię, 
daj nam uprzątnąć dom ojczysty, 

wyzwól nas od zniewoleń ducha, 
naucz nas być wolnymi”.
- Myślę, a nawet jestem przeko-
nany, że wcześniej zadane pyta-
nia i wątpliwości nie dotyczą nas 
tu obecnych, chociaż obserwując 
losy naszej Ojczyzny ciągle na-
suwają mi się te pytania.  Wierzę 
jednak w naszą miłość i troskę o 
wolną Ojczyznę. Niech udział w 
dzisiejszej uroczystości wzmocni 
poczucie naszej narodowej toż-
samości, byśmy z dumą mówili: 
„Jestem Polakiem” - podsumo-
wał mówca.
Po przemówieniu burmistrz Jerzy 
Rębek, wójt Wiesław Mazurek i 
starosta Lucjan Kotwica wręczy-
li przedstawicielom parafii flagi, 
które towarzyszyć nam będą pod-
czas Światowych Dni Młodzieży 
(o tym w osobnym materiale), na-
stępnie liczne delegacje: samorzą-
dów, szkół, przedszkoli, instytucji, 
zakładów pracy, partii politycz-

nych złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Konsty-
tucji 3 Maja.
Na zakończenie bogatą w patrio-
tyczne treści i porywającą serca 
część artystyczną zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2, przygotowani przez nauczy-
cielkę Dorotę Baran. Ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 im. Orląt 
Lwowskich już po raz czwarty   
wśród uczestników uroczysto-
ści rozdawali krzyżówki o treści 
związanej z rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, przygotowane 
w ramach wolontariatu obywatel-
skiego „Damy wam lekcję - praca 
domowa dla dorosłych”. 
Uczestnikom uroczystości, ich or-
ganizatorom dziękował na zakoń-
czenie burmistrz Miasta Radzyń 
Jerzy Rębek.

 Anna Wasak

Po Mszy św. sprawowanej w kościele Świętej Trójcy uczestnicy uro-
czystości tłumnie przeszli na plac Ignacego Potockiego, pod pomnik 
Konstytucji 3 Maja. Tam okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt 
Gminy Radzyń Wiesław Mazurek, liczne delegacje złożyły wieńce, a 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowali montaż słowno-
-muzyczny, poświęcony Świętu Trzeciomajowemu. Zainaugurowane 
zostały bezpośrednie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

„...byśmy z dumą
    mówili:

Jestem Polakiem”

Przekazanie flag na ŚDM przedstawicielom radzyńskich parafii



Ks. kan. Andrzej Kieliszek  
ukończył Wyższe Seminarium Du-
chowne w Siedlcach i przyjął święce-

nia kapłańskie w 1987 r.  W 1993 r. 
ukończył zaoczne studia w Instytucie 
Studiów nad Rodziną w Łomiankach. 
Kształcił się w Studium Pomocy Psy-
chologicznej oraz Studium Terapii 
Uzależnień w Instytucie Psychologii 
Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie 
i w 1999 r., jako pierwszy ksiądz w 
kraju, uzyskał certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień. Ponadto 
ukończył liczne szkolenia pozwalające 
prowadzić mu programy profilaktycz-
ne i korekcyjne dla dzieci i młodzieży.
Oprócz pracy duszpasterskiej i kate-
chetycznej w parafiach w Siedlcach, 
Łukowie, Krzesku i aktualnie w Ra-
dzyniu Podlaskim, pracował w dzie-
dzinie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i krzewienia trzeźwo-
ści. W roku 1997 został diecezjalnym 
duszpasterzem osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków. W tym 
samym roku otrzymał nominację na 
kierownika Diecezjalnego Ośrodka 
Trzeźwości w Krzesku. Szczególnym 
wymiarem jego pracy w Ośrodku 
było organizowanie przez wiele lat 
kolonii profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży z rodzin ubogich, alkoho-
lowych i dysfunkcyjnych. W każde 
wakacje w Diecezjalnym Ośrodku 
Trzeźwości w Krzesku odbywało się 
po sześć dziesięciodniowych turnu-
sów takich kolonii. Od lat prowadzi 
zajęcia poświęcone rozwojowi du-
chowemu i inne zajęcia terapeutyczne 

w Oddziałach Terapii Uzależnień w 
szpitalach w Łukowie, Radzyniu Pod-
laskim i Suchowoli. W propagowaniu 
trzeźwości współpracuje z grupami 
samopomocowymi Anonimowych 
Alkoholików, organizacjami poza-
rządowymi, samorządami, lokalnymi 
mediami i prasą.
W 2014 r. przez Biskupa Siedleckiego 
Kazimierza Gurdę został mianowany 
diecezjalnym duszpasterzem trzeź-
wości. Ponadto w Diecezji Siedleckiej 
był członkiem Rady Kapłańskiej i 
Rady Duszpasterskiej. Aktualnie jest 
w Diecezjalnej Radzie Ekonomicznej 
i pracuje w Podkomisji ds. Duszpa-
sterstw Specjalistycznych II Synodu 
Diecezji Siedleckiej.

W 2003 r. otrzymał nagrodę Starosty 
Siedleckiego w dziedzinie działalności 
społecznej, samorządowej i ofiarności 
w służbie publicznej. W 2008 r. został 
mianowany przez Biskupa Siedle-
ckiego Zbigniewa Kiernikowskiego 
kanonikiem honorowym Kapituły 
Kolegiaty Łukowskiej, między innymi 
za wieloletni ofiarny trud ponoszony 
w pracy duszpasterskiej i terapeu-
tycznej z osobami uzależnionymi, 
prowadzenie Diecezjalnego Ośrodka 
Trzeźwości w Krzesku oraz coroczne 
organizowanie kolonii profilaktycz-
nych dla dzieci i młodzieży. W 2016 r. 
był nominowany na Człowieka Roku 
2015 „Tygodnika Podlaskiego”.
 Red.

- Ksiądz Andrzej Kieliszek to 
osoba wyjątkowa, której za szcze-
gólne zasługi dla społeczności lo-
kalnej oraz pełną zaangażowania 
postawę i chrześcijańską miłość 
w pracy duszpasterskiej i tera-
peutycznej prezydent RP Andrzej 
Duda nadał Srebrny Krzyż Zasłu-
gi. Jestem dumny, że mogę dzisiaj, 
podczas obchodów Narodowego 
Święta 3 Maja, wręczyć czcigod-
nemu księdzu to odznaczenie – 
mówił w laudacji wicewojewoda 
lubelski. Robert Gmitruczuk od-
niósł się w przemówieniu do ob-
chodzonej rocznicy uchwalenia 
Konstytucji Majowej: - Widzimy, 
że także współcześnie potrzebna 
jest nasza praca dla uzdrowie-
nia państwa, które musi dawać 

pomoc i ochronę   wszystkim jej 
obywatelom. Uczymy się tego, 
patrząc na przykład i postawę ży-
ciową Księdza Kanonika. Uczymy 
się od niego budowania wspól-
noty, rzetelności w codziennym 
działaniu, konkretnej odpowie-
dzialności za siebie nawzajem i 
za naszą Ojczyznę, Polskę. Zjed-
noczeni przez biało-czerwone 
barwy narodowe, podziękujemy 
sobie nawzajem za bogactwo, ja-
kie każdy z nas posiada i którym 
może się dzielić. Niech łączy nas 
nie tylko narodowość i historia, 
ale także zgoda, wspólnota celów 
i szacunek dla trwałych wartości 
– tych samych, które były waż-
ne dla twórców Trzeciomajowej 
Konstytucji – mówił wicewoje-

woda lubelski.
Ks. kan. Andrzej Kieliszek wy-
raził wdzięczność Prezydentowi 
i Wojewodzie Lubelskiemu za 
otrzymane odznaczenie. - Cieszę 
się, że została zauważona moja 
praca duszpasterska, ale też ta w 
obszarze rozwiązywania proble-
mów społecznych, alkoholowych 
– mówił odznaczony. - Myślę, że 
to odznaczenie jest podziękowa-
niem dla wszystkich kapłanów, 
którzy angażują się na rzecz spo-
łeczności lokalnych i dla wszyst-
kich, którzy pochylają się nad 
problemami społecznymi - nad 
ludźmi, którym w dzisiejszych 
czasach jest najtrudniej.

 Anna Wasak

Już po raz czwarty uczniowie  
Gimnazjum nr 1 w Radzyniu 
Podlaskim wspólnie z dyrekcją, 
nauczycielami i delegacjami z 
radzyńskich szkół przystąpili 
do akcji „My z Biało-Czerwo-
nej, Biało-Czerwona z nas!” 

Projekt polegał na ułożeniu flagi 
narodowej z osób ubranych w bia-
łe i czerwone koszulki. 
- Wyzwanie dość trudne, bo trze-
ba było w miarę równo podzielić 
się kolorem ubioru, ale osiągalne 
- wyjaśnia pomysłodawczyni, dy-
rektor gimnazjum Bożena Płatek. 

- Głównym celem wydarzenia 
jest wyrażenie patriotyzmu oraz 
świętowanie Dnia Flagi, który 

przypada  2 maja. Poprzez organi-
zację tego przedsięwzięcia chcemy 
również podkreślić postawę sza-

cunku dla Biało-Czerwonej oraz 
zintegrować społeczność szkolną 
naszego miasta - dodaje dyrektor.

Formowanie flagi poprzedził po-
lonez, który odtańczono na głów-
nym boisku szkoły.   KN
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Ks. kan. Andrzej Kieliszek - proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu został odznaczony przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Informację o tym przekazał po zakończeniu Mszy św. 
sprawowanej za Ojczyznę z okazji Narodowego Święta 3 Maja prowadzący uroczystości Robert Mazurek. Odznaczenie 
wręczył kapłanowi obecny na obchodach wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 

IV edycja akcji „My z Biało-Czerwonej, Biało-Czerwona z nas!”

Ks. kan. Andrzej Kieliszek odznaczony przez Prezydenta RP



Do rozpoczęcia Światowych 
Dni Młodzieży zostało nie-
spełna 3 miesiące. Czy już 
wiadomo, ilu zagranicznych 
gości będziemy przyjmować w 
naszym rejonie i mieście?
W rejonie radzyńsko - komarow-
skim zaplanowano przyjęcie ok. 
550 osób z zagranicy: z Portugalii, 
Francji, Arabii Saudyjskiej, Wene-
zueli, Białorusi, Słowacji. Potwier-
dzanie i zamknięcie list nastąpi w 
tych dniach – na początku maja, w 
połowie miesiąca będzie wiadomo, 
ile konkretnie osób i z których kra-
jów przybędzie do naszego rejonu. 
Gdy takie informacje dotrą do nas 
z Diecezjalnego Centrum Świato-
wych Dni Młodzieży w Siedlcach, 
wówczas będziemy mogli je prze-
kazać rodzinom, które zaoferowały 
przyjęcie zagranicznych gości.

Czy wystarczająco dużo rodzin 
chce przyjąć zagraniczną mło-
dzież do swych domów? 
Tak, liczba rodzin chętnych do 
przyjęcia młodzieży z zagranicy jest 
wystarczająca. Możemy przyjąć 620 
osób do 240 rodzin. Ich zadaniem 
będzie zapewnienie noclegu, śnia-
dania, dowiezienie do kościoła na 
poranne modlitwy.

Zostało już tylko kilka dni do 
tego, by nasza miejscowa 
młodzież zgłosiła się do udziału 
w spotkaniach tu, na miejscu. 
Dlaczego potrzebna jest ta 
rejestracja?
Naszą miejscową młodzież do 
uczestnictwa w lokalnym progra-
mie Światowych Dni Młodzieży 
zapisujemy do 15 maja. Jest to ko-
nieczne ze względów logistycznych. 
Wszystkim zapewnimy wyjazd do 
Siedlec, Kodnia i Drelowa – musi-
my więc wiedzieć, ile autokarów za-
rezerwować, wykupić ubezpiecze-
nie, a także zapewnić posiłki – także 

na miejscu. Każdy uczestnik – nie 
tylko z zagranicy, ale także spośród 
naszej młodzieży - otrzyma pakiet 
uczestnika, w którym znajdą się 
koszulki, materiały promocyjne. 
Każdy otrzyma identyfikator, który 
będzie pełnił m.in. funkcję biletu na 
przejazdy.
Chcemy, by od 21 do 24 lipca – w 
czasie pobytu u nas zagranicznej 
młodzieży – w przygotowywanym 
programie uczestniczyła także 
nasza młodzież. Kładziemy na to 
duży nacisk. Warto wziąć w tym 
udział, gdyż dla wielu młodych 
będzie to może jedyna okazja, by 
uczestniczyć w takim historycznym 
wydarzeniu. Kolejne ŚDM w Pol-
sce mogą się odbyć za 20-30 lat, a 
koszty uczestnictwa w tych, które 
odbywać się będą w innych krajach, 
nawet – na innych kontynentach, 
będą dla zdecydowanej większości 
poza zasięgiem możliwości finan-
sowych.
Nie wszyscy też będą mogli po-
jechać do Krakowa. Zapraszam 
do jak najszerszego uczestnictwa 
w tym programie, który zostanie 
przygotowany w Radzyniu, tu też 
można będzie poczuć atmosferę 
ŚDM, spotkać się z młodymi kato-
likami z różnych krajów.
Ponadto przyjezdna młodzież ze-
chce się spotkać z naszą młodzieżą, 
przyjeżdżają tu m.in. po to, by być 
razem z rówieśnikami, rozmawiać, 
modlić się, poznać naszą kulturę, 
tradycje.

Czy znalazła się już odpowied-
nia liczba młodych do obsługi 
ŚDM w ramach wolontariatu?
Do obsługi ŚDM w naszym rejonie 
zgłosiło się około 100 wolontariu-
szy i jest to liczba wystarczająca. 
Szkolenie odbędzie się 21 maja o 
godz. 10.00 przy parafii MBNP w 
Radzyniu. Poprowadzi je policjant 
oraz osoba zajmująca się szkole-

niem wolontariatu na akcję Szla-
chetna Paczka. Wolontariusze będą 
pracować w sekcjach (żywieniowej, 
językowej, technicznej, modlitew-
nej, liturgicznej, sekcji opiekunów). 
Obecnie zajmują się rejestracją 
uczestników, księgowością, przeka-
zywaniem bieżących informacji.

Światowe Dni Młodzieży, także 
te w lokalnym wymiarze to 
duże wyzwanie organizacyjne. 
Na jakim etapie są przygotowa-
nia od tej strony?
Niedawno, bo 21 kwietnia odbyło 
się spotkanie w bardzo szerokim 
gronie. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele parafii - proboszczowie 
i księża odpowiedzialni za ŚDM 
w naszym rejonie, przedstawiciele 
władz samorządowych z Radzynia 
oraz gmin naszego rejonu: z Kocka, 
Bork, Ulana, Komarówki, Wohy-
nia i Drelowa. Ponadto uczestni-
kami były osoby reprezentujące 
wszystkie instytucje i służby, które 
włączą się w organizację i przebieg 
spotkania: policji, straży pożarnej, 
służby zdrowia. Treścią spotkania 
było omówienie stanu przygoto-
wań do ŚDM – od strony duchowej 
i logistycznej. Chcę podkreślić, że 
współpraca ze wszystkimi wymie-
nionymi podmiotami układa się 
bardzo dobre – jest wielkie otwar-
cie, chęć pomocy.

Jaka konkretnie pomoc będzie 
potrzebna ze strony wymienio-
nych podmiotów?
Potrzebny jest transport, ponieważ 
z kościołów naszego rejonu mło-
dzież będzie codziennie dowożona 
do Radzynia, wieczorem będzie 
odwożona do swoich miejscowo-
ści na nocleg. Ponadto przewidzia-
ne są trzy wyjazdy młodzieży: do 
Siedlec, Drelowa i Kodnia. Środki 
transportu zapewnią poszczegól-
ne samorządy. Policja zapewni 
bezpieczeństwo podczas spotkań i 
przemarszów przez Radzyń. Zor-
ganizowane będzie wyżywienie. 
Uczestnicy tylko śniadanie będą 
spożywać w domach. Organizato-
rzy zapewnią obiady i kolacje dla 
około tysiąca osób. Będzie to spore 
wyzwanie logistyczne. W Radzyniu 
uruchomione będą 3 kuchnie ( w 
„Dwójce”, I LO oraz internacie przy 
ul. Traugutta). Posiłki będą wyda-
wane w stołówce przy ZSP przy ul. 

Sikorskiego.
Czas pobytu młodzieży oficjalnie 
rozpocznie się od spotkania, które 
zostało nazwane „Kawa u wójta/
burmistrza”. Będzie to okazja do 
powitania przez miejscowe władze 
i krótkiej prezentacji danej miej-
scowości, młodzież otrzyma wów-
czas pakiety uczestnictwa w ŚDM 
na poziomie lokalnym. Samorządy 
włączą się w zagospodarowanie 
czasu w piątek 23 lipca między 
godz. 10. a 15.

Czy można się jeszcze zgłosić 
na wyjazd do Krakowa na spot-
kanie z papieżem?

W naszym rejonie lista chętnych 
na wyjazd do Krakowa jest już za-
mknięta. Znalazło się na niej 399 
osób. Z tego 147 będzie przebywa-
ło w Krakowie cały tydzień, 249 od 
piątku do niedzieli, a tylko 3 osoby 
zdecydowały się na pobyt sobot-
nio-niedzielny (nocne czuwanie i 
udział we Mszy św.). Jeśli ktoś jesz-
cze zdecyduje się na wyjazd, musi 
to zrobić na własną rękę, albo po-
szukać jeszcze miejscowości, które 
dotąd nie zakończyły rejestracji 
(Lublin, może Siedlce).

Dziękuję za rozmowę.
 Anna Wasak
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Uwaga młodzi!!!
Tylko do 15 maja można się zgłaszać do udziału w rejonowym 
programie  Światowych Dni Młodzieży w dniach 21 – 24 lipca w Ra-
dzyniu Podlaskim. Osoby zapisane otrzymają „identyfikator uczest-
nika”, który daje prawo do korzystania z darmowych posiłków oraz 
darmowego przejazdu autokarem do Drelowa, Siedlec, Kodnia. Przy 
zapisach młodzież płaci 5 zł na ubezpieczenie. 
Zapisy są prowadzone  u księży w kościołach lub u katechetów w 
szkołach. 

Program Światowych Dni Młodzieży
Rejonu Radzyńskiego:
Dzień I – 20.07 (środa)
Dzień przyjazdu i zakwaterowania u rodzin – rejestracja
Dzień II – 21.07 (czwartek)
7.30 – śniadanie u rodzin
9.00 – modlitwa w Sanktuarium
9.45 – „kawa u burmistrza” – spotkanie z władzami Miasta i Gminy 
– ZSP, ul. Sikorskiego
11.30 – Sanktuarium:
-inauguracja ŚDM w skali Regionu Radzyńskiego
-powitanie pielgrzymów, prezentacja grup,
-Msza święta
13.15 – obiad
15.00 – wyjazd do Siedlec
17.00 – “Jerychońskie fanfary” – inauguracja ŚDM w skali diecezji
Dzień III – 22.07 (piątek)
7.30 -śniadanie u rodzin
9.00 – modlitwa w parafiach
10.00 – wycieczka autokarowa  po regionie
16.00 – obiadokolacja
19.00 – nabożeństwo “Droga Miłosierdzia Bożego”
21.00 – Uwielbienie Miłosierdzia – prowadzi ŚDM Band
Dzień IV – 23.07 (sobota)
7.30 – śniadanie u rodzin
9.00 – modlitwa w parafii, katecheza w grupach językowych
10.00- wyjazd do Drelowa
11.00 – rekonstrukcja i film z wydarzeń z 17 I 1874
12.30- obiad
15.00- wyjazd do Kodnia
17.00 – Kodeń, “Jerycho” – Spotkanie Diecezjalne
Dzień V – 24.07 (niedziela)
7.30 – śniadanie
Eucharystia w kościele parafialnym, spotkanie z parafianami-świa-
dectwa
Obiad i popołudnie z rodziną
16.00 -Zespół pałacowy – modlitwy uwielbienia
17.00 – Święto narodów
 Dzień VI – 25.07 (poniedziałek)
 7.30 –śniadanie
Wyjazd do Krakowa

Przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży w pełnym toku
Wywiad z ks. Mariuszem Baranem - rejonowym koordynatorem ŚDM



Na zaproszenie dyrekcji szkoły 
lekcje przeprowadził prezes zarzą-
du Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu 
Podlaskim Jerzy Woźniak wraz z 
pracownicą Aldoną Woroniecką. 
Wprowadzenia do lekcji i przed-
stawienia prowadzących zajęcia 
dokonała wicedyrektor ds. kształ-
cenia zintegrowanego tej szkoły 

Mariola Kubaczyńska. 
- Lekcje miały na celu poszukanie 
wspólnie z dziećmi źródeł pozy-
skiwania ciepła. Podczas zajęć ucz-
niowie starali się znaleźć te źródła 
i wyjaśnić, które z nich są najbar-
dziej przyjazne dla zdrowia czło-
wieka. Dzieci poznały, w jaki spo-
sób ciepło jest produkowane, gdzie 
jest wytwarzane i jaką drogą jest 

przesyłane. Były bardzo aktywne 
podczas tych zajęć, za co spotkały 
ich nagrody w postaci drobnych 

prezentów. - Dziękujemy dyrekcji 
szkoły i nauczycielkom za zorga-
nizowanie tego spotkania. Mamy 

nadzieję, że  przekazane dzieciom 
treści będą zapamiętane – wyjaś-
nia prezes PEC. Red.

Skutki tzw. niskiej emisji dla 
środowiska naturalnego i 
zdrowia człowieka sa dra-
matyczne. Oblicza się,  że 
rocznie ok. 45 000 osób w 
Polsce umiera przedwcześnie 
na choroby, których przy-
czyną jest zanieczyszczenie 
powietrza.

Stąd z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Ziemi, który przypa-
da 22 kwietnia miasto Radzyń 
Podlaski wraz z Przedsiębior-
stwem Energetyki Cieplnej Sp. z 
o. o.  zorganizowało prelekcje o 
NISKIEJ EMISJI. Lekcje odbyły 
się w Szkole Podstawowej nr 1 i 
Szkole Podstawowej oraz Gim-
nazjum nr 3 przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowaw-
czym w Radzyniu Podlaskim. W 
zajęciach wzięło udział ok 100 
uczniów. Prelekcje prowadził Pan 
Jerzy Woźniak - Prezes Zarzą-
du Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu 
Podlaskim oraz Piotr Tarnowski 
- Podinspektor Wydziału Zarzą-
dzania Mieniem Komunalnym 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Konsekwencje dla zdrowia 
ludzi i środowiska
naturalnego
Uczniowie dowiedzieli się, że 
niska emisja to emisja szkod-
liwych pyłów i gazów na małej 
wysokości. Chodzi o kominy, 
samochody i inne źródła emisji 

znajdujące się na wysokości nie 
większej niż 40 m, zwykle jed-
nak jest to pułap do 10 metrów. 
Właśnie dlatego zjawisko to jest 
tak szkodliwe. Zanieczyszczenia, 
które trafiają do powietrza na tej 
wysokości, gromadzą się nad te-
renem, z którego pochodzą (np. 
nad naszymi domami), wyrzą-
dzając duże szkody. Przyczyną 
powstania niskiej emisji jest nie-
efektywne spalanie paliw (np. w 
domowych piecach) oraz emisja 
komunikacyjna (samochodowa).
Oblicza się, że rocznie ok. 45 
000 osób w Polsce umiera 
przedwcześnie na choroby, któ-
rych przyczyną jest zanieczysz-
czenie powietrza. Niska emisja 
powoduje liczne choroby nie 
tylko układu oddechowego, takie 
jak astma i nowotwór płuc, ale 
także niesie wiele innych groź-
nych konsekwencji dla całego 
organizmu. Choroby, które kie-
dyś były rzadkie, obecnie stały 
się powszechne.
W konsekwencji oddychania ta-
kim powietrzem w Polsce wszy-
scy jesteśmy biernymi palaczami.
Nie tylko zdrowie pojedynczych 
ludzi jest narażone w wyniku 
długiej ekspozycji na niską emi-
sję. Powoduje ona także m.in. 
duże zmiany klimatyczne na 
całym świecie, kwaśne deszcze, 
dziurę ozonową, przenikanie za-
nieczyszczeń do wód i gleb, nisz-
czenie zabytków i fasad budyn-
ków (w wyniku osadzania się na 

nich dwutlenku siarki). Można 
zatem powiedzieć, że ten prob-
lem jest zarówno lokalny, jak i 
globalny.

Sposoby likwidacji
i ograniczania niskiej
emisji
Negatywnym skutkom niskiej 
emisji możemy zapobiegać m.in. 
przez rezygnację z ocieplania 
budynków węglem na rzecz eko-
logicznych źródeł ciepła, takich 
jak biomasa, energia słoneczna, 
energia Ziemi, niespalanie w pie-
cach odpadów i śmieci, korzy-
stanie z wysokiej jakości węgla, 
wymianę przestarzałych pieców 
i pozyskiwanie przez samorządy 
dotacji na ten cel.
Ograniczenie emisji komuni-

kacyjnej może się dokonywać 
przez ograniczenie ruchu samo-
chodów osobowych poprzez np. 
rozwój i promowanie komuni-
kacji publicznej oraz rowerowej, 
użyczanie sobie samochodów 
osobowych do wspólnych do-
jazdów do pracy, promowanie 
ekologicznej jazdy samochodem 
(np. sprawdzania ciśnienia w 
oponach, hamowania silnikiem, 
ograniczanie przewożonego ba-
gażu),  korzystanie z paliw ekolo-
gicznych i z pojazdów elektrycz-
nych, - akcje okolicznościowe, 
takie jak Dzień bez Samochodu.
Możemy neutralizować skutki 
niskiej emisji przez sadzenie ro-
ślin w twoim otoczeniu.

 Piotr Tarnowski
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Pod takim hasłem w czwartek 14 kwietnia 
zrealizowane były dwie lekcje w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim w bu-
dynku przy ul. Chmielowskiego 5 - najpierw w 
klasach pierwszych, potem w drugich. 

Skąd bierze się ciepło - szukamy ciepła

Jak ograniczyć skutki niskiej emisji?25 kwietnia I Liceum Ogólno-
kształcące w Radzyniu Pod-
laskim podsumowało Szkolny 
Konkurs Fotograficzny pod 
hasłem „Radzyń to nie tylko 
Pałac Potockich” Udział w nim 
wzięło 17 osób przedstawiając 
pod ocenę jury 37 prac. Orga-
nizatorami konkursu byli: Ze-
spół Przedmiotowy Nauczycieli 
Geografii oraz Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne 
PTTK nr 21 przy I LO w Radzy-
niu Podlaskim.

Przybyłych na podsumowanie 
uczniów powitała nauczycielka 
geografii Małgorzata Bogusz. W 
uroczystości wzięła udział rów-
nież dyrektor szkoły Ewa Grodz-
ka, a także opiekun Szkolnego 
Koła Krajoznawczo - Turystyczne-
go PTTK nr 21 Robert Mazurek.
Czternastoosobowe jury – złożo-
ne z nauczycieli i pracowników 
szkoły – po zapoznaniu się ze 
wszystkimi pracami postanowi-
ło nagrodzić 3 osoby. Pierwsze 
miejsce zdobyła Emilia Samólnik 
z klasy IId, drugie Aleksandra Li-
twiniec z klasy IIe, natomiast trze-
cie Dominika Borkowska z klasy 
IIIc. Wszyscy laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy książkowe ufundowane przez 
Radę Rodziców I LO w Radzyniu 
Podlaskim. Efekty konkursu po-
dziwiać można na zaaranżowanej 
przez organizatorów szkolnej wy-
stawie.

 Red.

Radzyń to nie tylko 
Pałac Potockich!

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Radzyniu



64 uczniów z Gimnazjum nr 1 
i 96 z Gimnazjum nr 2  przy-
stąpiło w tym roku do egza-
minów gimnazjalnych. Mara-
ton egzaminacyjny rozpoczął 
się 18 kwietnia od części hu-
manistycznej. W następnym 
dniu uczniowie zmagali się z 
testami wiedzy matematycz-
no – przyrodniczej. Trzeci 
dzień to obowiązkowy test 
z języka obcego na poziomie 
podstawowym. Do poziomu 
rozszerzonego podchodzili ci, 
którzy danego języka uczyli 
się jeszcze od szkoły podsta-
wowej.

- Nie było żadnych sytuacji szcze-
gólnych. Wszystko przebiegało 
zgodnie z planem. Test gimnazjal-
ny to prezentacja dorobku wiedzy, 
którą uczniowie zdobywali od 
szkoły podstawowej, o którą je-
stem spokojna – wyjaśnia dyrektor 
Gimnazjum nr 1 Bożena Płatek.
O wyniki egzaminów spokojna 

jest także Bożena Marcinkowska, 
dyrektor Gimnazjum nr 2. - Dwu-
krotnie przeprowadzaliśmy eg-
zaminy próbne, z których wyniki 
były na wysokim poziomie. Mam 
nadzieję, że tak jak każdego roku 
zajmiemy wysokie miejsce z wy-
nikiem powyżej średniej w woje-
wództwie, co uplasuje nas w czo-
łówce szkół sukcesu.
Z egzaminu z części przyrodniczej 
zwolniony został gimnazjalista z 
„Jedynki” laureat na szczeblu wo-
jewódzkim konkursu przedmio-

towego z chemii. Z „dwójki” zaś 
zwolnionych zostało dwóch ucz-
niów: jeden z części przyrodniczej, 
drugi z matematycznej. Obaj byli 
laureatami kuratoryjnych konkur-
sów przedmiotowych.
W miesiącu maju rozpoczęły się 
także egzaminy maturalne. W I 
Liceum Ogólnokształcącym do 
egzaminu dojrzałości przystąpiło 
165 uczniów, zaś w Zespole Szkół 
Gimnazjalnych 186.

 Karol Niewęgłowski

Z okazji ustanowionego 
przez Sejm RP Roku Henryka 
Sienkiewicza  uczestnicy 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wyjechali na wyciecz-
kę autokarową, podążając 
szlakiem rodzinnych stron 
pisarza, który poprzez swoją 
twórczość literacką i pub-
licystyczną oraz społeczną 
budził świadomość narodo-
wą, uczył dumy z polskości, 
poświęcenia i umiłowania 
Ojczyzny. Uhonorowany Na-
grodą Nobla za całokształt 
swojej twórczości  Wielki 
Syn Ziemi Łukowskiej, uro-
dził się  w Woli Okrzejskiej, w 
oficynie, która pełni obecnie 
rolę muzeum. 

Placówka posiada bogaty zbiór pa-
miątek po pisarzu: rodzinne foto-
grafie, unikalny księgozbiór, różne 
rekwizyty i kolekcje XIX –wiecz-
nych mebli. Odczuwalna jest w 

tym miejscu jest atmosfera miłości 
i przywiązania pisarza do swego 
rodzinnego domu i rodzinnej zie-
mi. Uczestnicy wycieczki wysłu-
chali ciekawych opowieści  o życiu 
pisarza, które przedstawił  Antoni 
Cybulski- dyrektor muzeum.
Następnie radzyniacy udali się do 
pobliskiej Okrzei, gdzie znajduje 
się Kopiec Henryka Sienkiewicza, 
usypany przez społeczeństwo pol-
skie ku pamięci Wielkiego Roda-
ka. Na szczycie kopca znajduje się 
pomnik - popiersie Noblisty. Stąd 
roztacza się imponujący widok 
krajobrazu lat dziecinnych, tak 
bliski sercu Sienkiewiczowi.
W Okrzei, niedaleko Kopca, na 
miejscowym cmentarzu, uczestni-
cy wycieczki odwiedzili grób mat-
ki pisarza – Stefanii, z okazałym 
pomnikiem przedstawiającym po-
stać matki i syna.
Ważnym obiektem zwiedzania 
była Huta Szkła Gospodarczego w 
Hucie – Dąbrowie. Dzięki gościn-
ności dyrektor Agnieszki Czubiń-

skiej i kierownika, Leszka Trad-
kiewicza, zwiedzono zabudowa-
nia huty oraz przypatrywano się 
całemu cyklowi produkcyjnemu. 
– Piece do wytopu szkła, wanny 
szklarskie, piece komorowe i goto-
we, piękne wyroby, które wędrują 
na eksport do różnych krajów. 
Niesamowite wrażenie robiła cięż-
ka praca samych hutników, którzy 
z lanego szkła wydmuchują takie 
cudeńka – wspominali uczestnicy 
wycieczki.
W drodze powrotnej uczestnicy 
UTW odwiedzili  Wolę Gułowską 
i Muzeum Czynu Bojowego Klee-
berczyków, poświęcone ostatniej 
bitwie kampanii w 1939 roku. Kil-
ka chwil spędzili także w Sanktu-
arium Matki Bożej, gdzie w cichej 
modlitwie i skupieniu proszono 
o wsparcie duchowe pogłębienie 
wiary.

Kronikarka UTW 
Bronisława Niebrzegowska

„Spacer pamięci” był końcowym 
etapem prowadzonego przez Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Radzyniu Podlaskim projektu 
„Pamięć dla Przyszłości”. Mło-
dzież wraz ze swoimi nauczyciela-
mi oraz dyrekcją 19 kwietnia - w 
73 rocznicę Powstania w Getcie 
Warszawskim - przeszła granicami 
dawnego radzyńskiego getta, aby 
oddać hołd ofiarom Holocaustu z 
okresu II wojny światowej.
„Spacer” rozpoczął się na Placu 
Wolności. Uczestnicy przema-
szerowali w milczeniu chodnika-
mi ul. Dąbrowskiego, Pocztowej, 
Armii Krajowej i Jana Pawła II. 
Przy pomniku - obelisku poświę-
conym ofiarom z lat 1939 – 1945 
uczniowie zaprezentowali krótki 
program literacko – historyczny 
przybliżający historię miejsca oraz 

pomordowanych osób.
Jak wyjaśnia dyrektor ZSP Graży-
na Dzida, działanie miało zwró-
cić uwagę mieszkańców na to, że 
przeszłość jest istotnym elemen-
tem naszej tożsamości i jest waż-
na dla budowania przyszłości. W 
przeszłości była obok nas inna 
kulturowo i religijnie społeczność, 
po której w wyniku Holocaustu, 
zostały tylko ślady w postaci ka-
miennych pomników. - Chcemy, 
by te ślady były rozpoznawalne i 
na trwałe wpisały się w świado-
mość społeczną radzynian – mó-
wiła dyrektor.
Do marszu przyłączyła się także 
grupa z I Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz przedstawiciele władz 
samorządowych i społeczności lo-
kalnej. 
 Karol Niewęgłowski

Gimnazjum nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim zorganizowało Dzień 
Otwarty, podczas którego prezen-
towano walory szkoły, zachęcając 
tym samym uczniów szkół pod-
stawowych do wstąpienia w mury 
tejże placówki.
27 kwietnia od godzin porannych 
adepci gimnazjum prezentowali 
na korytarzach stoiska związane z 
kołami zainteresowań, zaś nauczy-
ciele zapoznawali zainteresowa-
nych z ofertą edukacyjną szkoły. 
Na sali gimnastycznej kandydatów 
na uczniów szkoly powitała dyrek-
tor Bożena Marcinkowska. - Nasza 
placówka jest największą szkołą 
gimnazjalną w powiecie radzyń-

skim. W tej chwili uczy się tu 320 
uczniów i pracuje 34 nauczycieli – 
informowała. - Serdecznie was za-
praszam do podejmowania nauki 
w naszym gimnazjum.
Podczas dnia otwartego działo 
się naprawdę dużo. Po oficjalnym 
powitaniu wystąpił chór szkolny, 
a tuż po nim zaprezentowały się 
grupy taneczne. O kolejną atrak-
cję zadbał szkolny zespół teatralny 
„Feniks”, prezentując spektakl pt. 
„Szarlotka z herbatą”.
Finałem Dnia Otwartego była 
przygotowana przez 7. Drużynę 
Starszoharcerską „Taka Paka” gra 
terenowa „Be active w G2”.
 Karol Niewęgłowski
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Egzaminy gimnazjalne
i maturalne 
w radzyńskich szkołach

Upamiętnili ofiary Holocaustu

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 2Szlakiem Henryka Sienkiewicza 
– wycieczka edukacyjna UTW



W bieżącym roku do konkursu 
stanęło 35 uczniów 9 szkół regio-
nu lubelskiego: z Radzynia, Lub-
lina, Łukowa, Międzyrzeca Podl., 
Krasnegostawu, Białej Podlaskiej, 
Puław i Parczewa. Radzyńska 
szkoła wystawiła silną, 9-osobową 
reprezentację.   
Obradom Jury przewodniczył dr 
hab. Mariusz Drzewicki (cenio-
ny pianista i pedagog, prowadzący 
klasę fortepianu w Akademii Mu-
zycznej im. G. i K. Bacewiczów w 
Łodzi oraz juror wielu ogólnopol-
skich i międzynarodowych kon-
kursów pianistycznych). Pozostali 
członkowie to: dr hab. Witold 
Holtz (AM w Łodzi) oraz mgr 
Jolanta Woźniak (SM I i II st. im. 
T. Szeligowskiego w Lublinie). Se-
kretarzem Jury była nauczycielka 
klasy fortepianu radzyńskiej szko-
ły mgr Agnieszka Jeż. Organiza-
torami konkursu były: Centrum 
Edukacji Artystycznej Regionu 
Lubelskiego, Rada Rodziców przy 
Państwowej Szkole Muzycznej I 
stopnia im. Karola Lipińskiego 
w Radzyniu Podlaskim oraz Sto-
warzyszenie MELODIA ART na 
rzecz Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Karola Lipińskie-
go w Radzyniu Podlaskim.
Wśród laureatów znalazła się 
czwórka pianistów z Radzynia. 
W kategorii I Joanna Zielińska 
(uczennica pani Ewy Łańcut-
-Nestoruk) zajęła I miejsce, zaś 

Sylwia Kowalczyk (przygotowana 
przez panią Agnieszkę Jeż) zosta-
ła wyróżniona. Obie dziewczynki 
uczęszczają do klasy II cyklu sześ-
cioletniego. W kategorii III dwie 
uczennice: Milena Prokopiuk z 
kl. V cyklu sześcioletniego (naucz. 
Elżbieta Charlińska) i Julia Wal-
czyna z klasy VI cyklu sześciolet-
niego (naucz. Barbara Daniluk) 
zajęły III miejsce. W tej kategorii 
miejsca I i II nie przyznano.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
nagrody rzeczowe. Konkurs za-
kończył koncert w wykonaniu lau-
reatów wytypowanych przez Jury.
Młodzi artyści wraz z rodzicami i 

pedagogami mogli podczas prze-
rwy poprzedzającej ogłoszenie 
wyników zwiedzić Izbę Pamięci 
Karola Lipińskiego, która mieści 
się w siedzibie Radzyńskiego To-
warzystwa Muzycznego im. Karo-
la Lipińskiego w Radzyniu Podla-
skim (w pałacu Potockich).
Uczestnicy konkursu chwalili 
sprawną organizację oraz życzli-
wą atmosferę panującą podczas 
Konkursu. To właśnie sprawia, że 
tak chętnie wracają do Radzynia i 
czekają już na następny konkurs, 
który jest okazją do popularyza-
cji muzyki fortepianowej. Jest też 
formą doskonalenia i konfrontacji 
metod nauczania gry na fortepia-

nie dla pedagogów szkół muzycz-
nych.
Na pytanie, czy z uczestników 
konkursu wyrosną pianiści, prze-
wodniczący jury dr Mariusz Drze-
wicki odpowiada: - Mam nadzieję, 
że z większości tak. Trudno wy-
rokować o przyszłości osób w tak 
młodym wieku, bo rozwój piani-
styczny jest długotrwały. Mogę po-
wiedzieć, że uczestnicy konkursu 
mają predyspozycje, by zajmować 
się muzyką poważną.
Dyrekcja dziękuje sponsorowi: 
Spółdzielczej Mleczarni ,,SPO-
MLEK” w Radzyniu Podlaskim za 
pomoc w realizacji projektu. 
 AW

Z niezapomnianym występem 
zaprezentował się  radzyńskiej 
publiczności w niedzielne 
popołudnie (24.04) zespół wo-
kalny „Radzyniacy”, który na 
deskach Oranżerii udowadniał, 
że „Muzyka łączy ludzi”.

Od słów do czynów zespół prze-
szedł szybko. Kilka utworów i już 
na scenie oprócz organizatorów 
pojawili się także młodzi wyko-
nawcy: Michał Danilczuk oraz 
Aleksandra Butrym. O oprawę 

taneczną – bo taka też zosta-
ła specjalnie przygotowana na 
ten dzień – zadbali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2.
Na scenie wystąpili także gościn-
nie zespoły: „Jubilat” z Kraśnika, 
Koło Regionalne z Białej oraz 
grupa teatralna „O… Jo… Joj…” z 
Białki. Wykonawcy prezentowali 
znane i lubiane utwory, za które 
zgromadzona publiczność obda-
rowywała występujących gromki-
mi brawami.
Zespół wokalny „Radzyniacy” 

powstał w 2007 roku przy Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Obecnie działa przy Radzyń-
skim Ośrodku Kultury. Kierowni-
kiem i instruktorem muzycznym 
jest Teresa Skrzymowska. Zespół 
liczy 15 osób i stale się powiększa. 
Promuje nasze miasto w woje-
wództwie lubelskim na różnego 
rodzaju konkursach czy festiwa-
lach. W 2010 roku „Radzyniacy” 
zdobyli drugie miejsce na Festi-
walu Piosenki Patriotycznej w 
Kocku, a w 2011 pierwsze miejsce 

na Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
w Radzyniu. Występowali m.in. 
w Kraśniku, Dęblinie, Puławach, 

Przegalinach, Kocku, Wiśniewie.

 Karol Niewęgłowski

Regionalny Konkurs Pianistyczny dla uczniów szkół muzycznych I stopnia odbył się 22 kwietnia 2016 
roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim już po raz 
piętnasty. Występ naszych młodych pianistów można uznać za udany: w najmłodszej kategorii zwycię-
żyła Joanna Zielińska, wyróżnienie zdobyła Sylwia Kowalczyk, zaś w najstarszej kategorii dwie uczenni-
ce radzyńskiej PSM Milena Prokopiuk i Julia Walczyna zdobyły trzecie miejsce.

„Radzyniacy” udowodnili, że „Muzyka łączy ludzi”

XV Regionalny Konkurs Pianistyczny 

Radzynianki na podium
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Na przełomie kwietnia i maja 
w Galerii „Oranżeria” prezen-
towana była wystawa prac 
Ireneusza Boguszewskiego 
„Pejzaż linearny”. Wernisaż 
odbył się 22 kwietnia. Jak 
stwierdził podczas oficjalnego 
otwarcia artysta, do Radzynia 
przywiózł nie tylko pejzaż, ale 
„miszmasz” swoich prac. 

- Linia od wielu lat pojawia się w 
moich pracach pracach - rysun-
kach, grafikach i w malarstwie 
– mówił o swej twórczości autor 
obrazów. -  Kiedyś bardziej falista, 
niespokojna, z czasem  przybra-
ła postać zdecydowanie linearną, 
bardziej abstrakcyjną, jak moje 
ostatnie, jeszcze praktycznie mokre 
prace. 

Dodał, że choć na ekspozycji pre-
zentowane są  przeróżne prace, to 
linia i horyzont większość z nich  
spina w jedno.
Ireneusz Boguszewski mieszka, 
pracuje i tworzy w Chełmie. Ukoń-
czył wydział artystyczny na UMCS. 
Jest założycielem i współzałożycie-
lem wielu artystycznych stowarzy-
szeń oraz organizatorem wielu ple-
nerów malarskich.

 Karol Niewęgłowski

„Pejzaż linearny” 
Ireneusza
Boguszewskiego



Ro(c)kowisko 2016 za nami!
9

Tegoroczne Ro(c)kowisko, które 
odbyło się w dniach 2-3 maja, 
zostało – można śmiało powie-
dzieć - zdominowane przez ra-
dzynian. Wszystko to za sprawą 
trzech panów. Byli to: prowadzą-
cy warsztaty Piotr Bogutyn (gita-
ra), Adam Zgrajka (perkusja) i w 
zastępstwie Michała Kapczuka, 
Maciej Magnuski (gitara baso-
wa), którzy dali pokaz swoich 
umiejętności. - Dziękujemy za 
zaproszenie i za możliwość po-
prowadzenia warsztatów. Razem 
z Adamem jesteśmy z Radzy-
niem związani od lat, stąd też 

jeszcze większy zaszczyt dla nas, 
że mogliśmy tutaj być z wami – 
mówił Piotr Bogutyn. Uczestni-
cy warsztatów zgodnie mówili, 
że są to mistrzowie swojego fa-
chu i wiele od nich się nauczyli. 
Wisienką na torcie był wieczor-
ny koncert, podczas którego po-
kazali, co tak naprawdę potrafią. 
Tuż po nich kolejny pokaz wiel-
kiego doświadczenia i talentu, 
czyli Jennifer Batten.
Drugi dzień to prawdziwa pe-
tarda! Najpierw koncert radzyń-
skiego zespołu A.R.D., a tuż po 
nich gwiazda – Metasoma, z ra-
dzyniakiem grającym na gitarze 
- Wojtkiem Golbiakiem. - Wita-
my w domu, Wojtek – dało się 
słyszeć głosy z widowni. - Nie ma 
to jak w domu. Gdy jestem tutaj, 
wracają wspomnienia: pamiętam 
jak mój pierwszy koncert zagra-
łem na przyczepie od traktora 
– wspominał żartobliwie w prze-
rwach Wojtek.
Cóż można powiedzieć o tym 
koncercie… Jeśli ktoś zostawia 
na scenie zdrowie, pot i łzy, to 
musi być to coś wyjątkowego. 
Pomysłodawcą imprezy jest Woj-
tek „Molas” Gil. W ciągu ostat-
nich lat w Oranżerii zagrały takie 
sławy jak: Neil Zaza, Leszek Ci-
choński, Turbo czy Mech.

 Karol Niewęgłowski
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RO(C)KOWISKO to 
cykliczna impreza 
organizowana przez 
Radzyński Ośrodek 
Kultury od roku 2008. 
Podczas dwudniowej 
imprezy uczestnicy 
mają okazję ulepszyć 
swój warsztat gitaro-
wy czy też perkusyj-
ny, zaś fani mocnego 
brzemienia -  posłu-
chać kawałka dobrej, 
ciężkiej muzyki w 
wykonaniu gwiazd.

Prace czworga Zoomików: Julii 
Targońskiej lat 11 - SP 1, Oliwii 
Wlizło lat 10 - SP 2, Klaudii Misz-
czuk lat 13 - Gimnazjum 1, Domi-
niki Matuszewskiej lat 14  - Gim-
nazjum 1 decyzją jury przeszły do 
finałowego II etapu jubileuszowej 
XV edycji Międzynarodowego 
Konkursu Fotograficznego POR-
TRET 2016, kwalifikując się na 
pokonkursową wystawę finałową.
Na jubileuszową XV edycję Mię-
dzynarodowego Konkursu Fo-

tograficznego PORTRET 2016 
wpłynęło ponad tysiąc zdjęć kilku-
set autorów. Jury do finałowej wy-
stawy pokonkursowej PORTRET 
2016 wyłoniło 99 równorzędnych 
prac 90 autorów - wśród nich 
czwórka radzynian – Zoomików. 
Choć wychowankowie Janusza 
Wlizło wielokrotnie już byli nagra-
dzani na różnej rangi konkursach, 
także ogólnopolskich, i łącznie już 
44 prace znajdowały uznanie jury, 
to jest pierwszy tak prestiżowy 

międzynarodowy sukces młodych 
fotografików z Radzynia Podla-
skiego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że nie jest to konkurs dla dzieci, a 
łączna pula nagród finansowych i 
rzeczowych w tym roku przekra-
cza 10 tysięcy złotych, a więc ten 
konkurs, jako jeden z najbardziej 
prestiżowych konkursów o tema-
tyce portretowej w Polsce, przycią-
ga wielu znakomitych i doświad-
czonych fotografików, tym samym 

zdjęcia wykonane przez naszych 
Zoomików z powodzeniem jak 
widać konkurowały z pracami wy-
konanymi przez dojrzałych pasjo-
natów fotografii .  
Wysyłane prace Zoomików nie za-
wierały informacji o wieku autora, 
żeby nikt nie sugerował się niedoj-
rzałym wiekiem, a oceniał wyłącz-
nie dojrzałość prac i okazało się, 
że były wystarczająco dojrzałe, by 
znaleźć się na wystawie.  
Organizatorem Międzynarodo-

wego Konkursu Fotograficznego 
PORTRET 2016 od 15 lat jest Kol-
ski Klub Fotograficzny „FAKT” 
im.  prof. dr. Tadeusza Cypriana 
oraz Miejski Dom Kultury w Kole i 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury. 
 Red.

Redakcja przeprasza za pomyłko-
we zamieszczenie innego tekstu 
pod tym tytułem w poprzednim 
numerze.

Kolejny - tym razem 
międzynarodowy sukces 
odnieśli wychowankowie 
Klubu Miłośników Foto-
grafii „ZOOMIK” pro-
wadzonego od kilku lat 
przez pasjonata fotogra-
fii Janusza Wlizło. 

MIĘDZYNARODOWY SUKCES czwórki Zoomików



Literacki pomnik 
 ks. Witolda Kobylińskiego
Wydawcą, podobnie jak I tomu, 
jest Radzyńskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych, a jego opra-
cowaniem zajęła się ponownie 
Małgorzata Kołodziejczyk.  Pro-
wadzący spotkanie prezes RaSIL-
-u Józef Korulczyk przypomniał 
wydarzenie sprzed prawie dwóch 
lat - promocję pierwszego tomu 
„Kazań”, w której uczestniczył ich 
autor, wówczas już ciężko chory. - 
Zdarzyła się rzecz niezwykła: kie-
dy ukazały się “Kazania” ksiądz 
prałat nagle - dosłownie na kilka 
dni wyzdrowiał – wspominał wy-
dawca tomu. - Przyjechał do Ra-
dzynia, odprawił Mszę, wygłosił 
piękne kazanie – okazało się, że 
ostatnie, jakie powiedział w na-
szym mieście. Następnie uczest-
niczył w promocji, podpisywał 
książki.
Na ręce obecnej na spotkaniu 

przewodniczącej Rady Gminy 
Anny Grochoły złożył podzięko-
wania wójtowi Wiesławowi Ma-
zurkowi za wsparcie wydania II 
tomu „Kazań”.
Satysfakcję z wydania książki, 
którą określił jako literacki po-
mnik wystawiony ks. prał. Wi-
toldowi Kobylińskiemu, wyraził 
również gospodarz miejsca – ks. 
kan. Andrzej Kieliszek: - Poprzez 
te książki, mimo że ich autor od-
szedł z tego świata, jego głos, na-
uczanie jest przedłużone w czasie 
i przestrzeni.

Poruszają sumienia,
kierują ku dobru
II tom „Kazań” zawiera 90 homi-
lii wygłoszonych przez ks. Witol-
da Kobylińskiego w latach 2006-
2010 w kościele pw. św. Jana Kan-
tego w Legionowie, gdzie kapłan 
jako rezydent spędził ostatnie 22 
lata swego życia. Nagrania z lat 

2002-2010 trafiły do Małgorzaty 
Kołodziejczyk, która je spisała i 
opracowała literacko. Wydaniem 
zajęło się Radzyńskie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych.
Ci, którzy słyszeli kazania ks. prał. 
Witolda Kobylińskiego na żywo, 
byli pod wrażeniem sposobu ich 
wygłaszania: pełnego siły, dyna-
mizmu i ekspresji. Forma pisem-
na nie przekazuje tych walorów 
kaznodziejstwa, ale zachowuje 
inne: komunikatywność, obra-
zowość, bogactwo stylistyczne, 
nade wszystko jest bogate w tre-
ści, które ukazują prawdę o Bogu, 
człowieku, jego miejscu w świecie 
i historii, poruszają sumienia, kie-
rują ku dobru.

Nie tylko kazania
Drugi tom „Kazań” to nie tyl-
ko homilie. Tę część poprzedza 
rozdział wstępny zawierający 
przypomnienie spotkania pro-

mocyjnego, które odbyło się w 
maju 2014 roku w Radzyniu, oraz 
z uroczystości pogrzebowych 
ks. prał. Witolda Kobylińskiego. 
Książka jest nie tylko zbiorem 
wygłoszonych kazań, ale także – 
wspomnień o wybitnym kazno-
dziei, gorliwym kapłanie, wielki-
mi patriocie.
Całość otwiera wstęp autorstwa 
ordynariusza diecezji siedleckiej 
- ks. bp. Kazimierza Gurdy, który 
scharakteryzował kaznodziejstwo 
ks. Kobylińskiego, podkreślając, 
że jego homilie „urzekają pięk-
nem języka, znajomością Pisma 
Świętego, jak również znajomoś-
cią polskiej literatury i historii”.
Czytelnicy będą mogli powró-
cić myślą do ostatniej homilii ks. 
prał. Kobylińskiego wygłoszonej 
do radzynian podczas Mszy św. 
poprzedzającej spotkanie pro-
mocyjne. Dariusz Magier – kie-
rownik Archiwum Państwowego 

w Lublinie Oddział w Radzyniu 
Podlaskim w zamieszczonej w to-
mie recenzji „Kazań” podkreślił, 
że książka przypomina radzynia-
nom wspaniałego kaznodzieję, 
jakiego Opatrzność zesłała im na 
lata czerwonego totalitaryzmu i 
wielkiego przełomu, duszpaste-
rza wspierającego parafian dzia-
łających w opozycji, stających w 
obronie krzyża uczniów i urzęd-
ników, ale także „złotoustego 
erudytę w dawnym dobrym stylu, 
przepełnionego Dobrą Nowiną”.
Obydwa wydarzenia – pierwsza 
promocja i uroczystości pogrze-
bowe zostały bogato zilustrowane 
fotografiami.
Wydawcą książki jest Radzyńskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokal-
nych. Do nabycia w księgarniach: 
Educo, Hermes, Zaborek oraz w 
Archiwum Państwowym.
 Anna Wasak

28 kwietnia w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury odbyły 
się powiatowe eliminacje 
Wojewódzkiego Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Województwa 
Lubelskiego.  

W szranki stanęło 7 zespołów (5 
teatrów z powiatu radzyńskiego, 
1 z łukowskiego i 1 z powiatu 
lubartowskiego), które rywalizo-
wały ze sobą o bilet na Festiwal 
Najciekawszych Widowisk Te-
atralnych Województwa Lubel-
skiego. A były to: teatr „Arlekin” 
ze Szkoły Podstawowej w Kocku 
(przedstawienie „Gnomy”), teatr 
„Małe Straszydełka” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ulanie - Ma-
joracie (przedstawienie „Niektó-
re przygody Pchły Szachrajki”), 

teatr „Bez Kapelusza” ze Szko-
ły Podstawowej z Lisiowólki 
(przedstawienie „Bajka o dwóch 
królestwach”), teatr „Bez Prze-
rwy” ze Szkoły Podstawowej nr 2 
z Radzynia Podlaskiego (przed-
stawienie „Pomidorowa”), teatr 
„Bajka” ze Szkoły Podstawowej w 
Krzówce (przedstawienie „Czer-
wony Kapturek szuka księcia”), 
teatr „Już kończymy” z Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury (przed-
stawienie „Bitwa o teatr”) oraz 
teatr „Straszydełka” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ulanie – Ma-
joracie (przedstawienie „Roz-
mówki polsko – polskie… roz-
mówki Polsko – Polskie”).
Zmagania oceniał Henryk Ko-
walczyk, główny instruktor ds. 
teatru z Wojewódzkiego Ośrod-
ka Kultury w Lublinie, który 
ogłaszając werdykt wyraził swój 

zachwyt poziomem występu-
jących. Nominację na Festiwal 
Najciekawszych Widowisk Te-
atralnych Województwa Lubel-
skiego otrzymały 3 teatry: teatr 
„Arlekin” z Kocka, teatr „Stra-
szydełka” z Ulanu – Majora-

tu oraz teatr „Już kończymy” z 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Przyznano także 2 wyróżnienia, 
które otrzymały teatry: „Bez 
Przerwy” z Radzynia Podlaskie-
go oraz „Bez Kapelusza” z Lisio-
wólki.

Serdecznie gratulujemy nomi-
nowanym i trzymamy kciuki za 
udział w festiwalu, który odbę-
dzie się w dniach 9 – 10 maja br. 
w Lublinie.

 Karol Niewęgłowski

Promocja drugiego tomu homilii ks. prałata Witolda Kobylińskiego (zm. 2014 r.) odbyła się w 
niedzielę, 24 kwietnia w sali parafialnej przy kościele pw. Świętej Trójcy. Ksiądz Kobyliński był 
proboszczem radzyńskiej parafii w latach 1972-89, zapisał się w jej dziejach jako wspaniały ka-
znodzieja, gorliwy duszpasterz, gorący patriota, wychowawca młodych kapłanów, znawca pol-
skiej literatury, inicjator budowy i pierwszy budowniczy kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy.

Promocja II tomu „Kazań” ks. Witolda Kobylińskiego 

Wspaniały kaznodzieja, gorliwy
duszpasterz, gorący patriota

10 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 9 maja 2016 r.KULTURA

Trzy teatry reprezentantami powiatu radzyńskiego na festiwalu w Lublinie



Pogoda trochę popsuła zabawę, 
bo na początku padało, ale jak się 
potem okazało, mały deszcz ni-
komu w niczym nie przeszkadzał. 
Na starcie stawiła się bardzo duża 
rzesza zawodniczek i zawodników, 
zwłaszcza w młodszych katego-
riach i od godz. 10 00 można było 
rozpoczynać. Imprezę otworzyła 
dyr. MOSiR Agnieszka Włoszek 
i chwilę potem na starcie zamel-
dowały się dziewczynki klas IV i 
młodsze szkoły podstawowej. W 
sumie w 12 kategoriach wystarto-
wała ok. 250 uczestników.
Po zakończeniu biegów odbyło się 

uroczyste podsumowanie oraz de-
koracja najlepszych zawodników i 
szkół. Zostali oni nagrodzeni przez 
burmistrza Jerzego Rębka oraz dy-
rektor Agnieszkę Włoszek dyplo-
mami, medalami oraz nagrodami, 
a najlepsze szkoły otrzymały pu-
chary. Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim zawodnikom, 
nauczycielom za pomoc przy prze-
prowadzeniu biegów, policjantom 
z radzyńskiej KPP za zabezpiecze-
nie tras, które przebiegały ulicami 
miasta oraz Grupie Dr. Gerard 
za słodkie „co nieco” dla każdego 
uczestnika. Marek Topyła

Powiatowe Biegi 3 Maja
11

Ostatni już turniej tegorocz-
nej Ligi Oldboys rozegrano w 
niedzielę 17 kwietnia w hali 
I LO. Straż, która prowadziła 
w tabeli tegorocznych roz-
grywek, nie zaprzepaściła 
szansy na zwycięstwo, choć 
prawdę mówiąc to zawodnicy 
z Milanowa rozdawali w tym 
dniu karty.

Siedem występujących w lidze 
drużyn rywalizowało jak zwykle w 
dwóch grupach. Dwóch głównych 
faworytów, czyli Poczta i Straż, 
grało w jednej grupie i były to 
mecze o wszystko. Trzeci w tabeli 
Milanów po zwycięstwach z Białą 
i Wohyniem spokojnie czekał na 
finałowego rywala, czyli zwycięzcę 
wyżej wymienionego meczu. W 

meczu tym zwyciężyła Poczta  i do 
sukcesu w całej lidze wystarczyło 
tylko pokonał właśnie Milanów. 
Niestety, w tę niedzielę było to 
niemożliwe, LKS Milanów Old-
boy była drużyną poza zasięgiem 
wszystkich.
Tym samym fotel lidera i końcowy 
sukces pozostał w rękach Straży, 
która wyprzedziła kolejno AZ-
-BUD Pocztę, LKS Milanów Old-
boy, Białą, Nasz Sad Volley Wohyń, 
AZ-BUD Komarówkę Oldboys i 
Oldboy Radzyń.
Czołowe drużyny otrzymały z rąk 
dyr. MOSiR Agnieszki Włoszek 
pamiątkowe dyplomy, puchary i 
upominki. Organizatorzy bardzo 
serdecznie podziękowali także 
Grupie Dr. Gerard za pomoc przy 
organizacji ligi.
 Marek Topyła

W niedzielę 1 maja Turnie-
jem Finałowym I ligi Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Radzyniu zakończył tegorocz-
ne zmagania w Radzyńskiej 
Lidze Siatkówki im. Z. Gmura.

W turnieju spotkały się cztery naj-
lepsze drużyny ligi, rozgrywając 
najpierw półfinały a potem mecze 
finałowe. Dwie czołowe drużyny 
ligi czyli Bank Spółdzielczy Łuków 
i Parczew bez problemu pokonały 
swych półfinałowych przeciwni-
ków czyli Turovię i AZ-BUD Po-
cztę i spotkały się w wielkim fina-
le. Mimo, że BS Łuków walczył z 
drugiego miejsca to dla wielu był 
faworytem tego meczu. Ubiegło-
roczna porażka w finale z Turovią  
na zawodników z Łukowa podzia-
łała bardzo motywująco i w finale 
nie było żadnego odpuszczania.
Tak więc Bank Spółdzielczy przed 

Parczewem, Turovią i AZ-BUD 
Pocztą, tak wygląda tegoroczna 
klasyfikacja I ligi. W następnym 
sezonie liga będzie już liczniejsza, 
zagra tu 11 drużyn i będzie tylko 
jedna runda. Ale to dopiero w paź-
dzierniku.
W uroczystym podsumowaniu I 
ligi udział wzięli burmistrz Jerzy 
Rębek i dyrektor Agnieszka Wło-
szek, którzy nagrodzili najlepsze 
drużyny dyplomami, nagrodami 
i pucharami. Organizatorzy ligi 
składają serdeczne podziękowa-
nia grupie Dr. Gerard za pomoc 
finansową. Dzięki tej pomocy liga 
miała w tym roku wyjątkowy i 
słodki smak. Sporo było rzeczy do 
„ogarnięcia”, bo w całych rozgryw-
kach brało udział aż 30 drużyn, ale 
gdy wszystko się dobrze skończyło, 
była spora satysfakcja.

 Marek Topyła
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Biegi upamiętniające uchwalenie Konstytucji 
3 Maja stały się „żelaznym” punktem w kalen-
darzu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radzyniu Podlaskim. Tym razem impreza ta 
odbyła się w sobotę 30 kwietnia.

Straż zwycięzcą Ligi Oldboys Bank Spółdzielczy Łuków powrócił na tron

Wyniki szczegółowe na stronie www.mosir-radzyn.pl
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Radzyń jest wierny
tradycjom szachowym
Organizatorami Memoriału są 
Radzyński Ośrodek Kultury oraz 
I Liceum Ogólnokształcące, zawo-
dy odbywają się pod honorowym 
patronatem burmistrza Miasta 
Radzyń Jerzego Rębka. Na spot-
kanie przybył utytułowany prezes 
Lubelskiego Związku Szachowego 
Piotr Piwowarczyk (mistrz krajo-
wy i FIDE – Międzynarodowej Fe-
deracji Szachowej), który nie tylko 
uświetnił swą osobą spotkanie, ale 
również zasiadł przy szachownicy 
jako zawodnik.
Spotkanie otworzył Robert Mazu-
rek – nauczyciel I LO, od siedmiu 
edycji organizujący turniej. Przy-
byłych powitała gospodyni miejsca 
– dyrektor I LO Ewa Grodzka, któ-
ra wspomniała postać patrona im-
prezy. – Profesor Eugeniusz Paśni-
kowski – nauczyciel matematyki i 
pasjonat szachów to legenda naszej 
szkoły. Zaszczepił w nas miłość 
do szachów, a na tej sali jest wie-
le osób, które mogą się pod tymi 
słowami podpisać – mówiła Ewa 
Grodzka.
– Cieszę się, że Radzyń jest wierny 
swoim tradycjom szachowym. Ich 

podtrzymywanie zawdzięcza wie-
lu osobom, które poświęcają swój 
wolny czas na popularyzację tej 
królewskiej gry – podkreślił prezes 
LZS Piotr Piwowarczyk.
Sędzią głównym spotkania był Łu-
kasz Dymek, uczestnik Memoria-
łu od pierwszej edycji, zwycięzca 
pierwszych zawodów.
W spotkaniu uczestniczył także 
Janusz Wlizło, który wśród sza-
chistów popularyzował stworzoną 
przez siebie grę – Conceptus. W 
przerwach między poszczególny-
mi rundami rozgrywek szacho-
wych jego stoisko było oblegane 
przez uczestników spotkania.

Program dla
najmłodszych „Edukacja 
przez szachy...”
- Szachowy Memoriał Eugeniusza 
Paśnikowskiego to bardzo cenna 
inicjatywa, która, mam nadzieję, 
już na stałe wpisała się w kalendarz 
imprez sportowych naszego miasta 
– mówił po zakończeniu imprezy 
Jerzy Rębek, który od początku – 
najpierw jako poseł, obecnie jako 
burmistrz sprawuje patronat ho-
norowy nad imprezą. Dowodem 
na docenienie walorów królewskiej 

gry jest fakt, że do szkół podstawo-
wych, które prowadzi Miasto, zo-
stał wprowadzony program „Edu-
kacja przez Szachy w Szkole”, który 
w tym roku szkolnym realizowany 
jest w klasach pierwszych. – Efekty 
są obiecujące, mam nadzieję, że to 
pozwoli nie tylko podtrzymywać, 
ale i rozwijać tradycje szachowe 
w mieście – podsumował włodarz 
Radzynia.
W uzupełnieniu Robert Mazurek 
dodał, że w przyszłym roku pla-
nowane jest rozszerzenie projektu 
„Edukacja przez Szachy w Szkole” 
o klasy pierwsze, a klasy drugie 
będą go kontynuować. Dla ucz-
niów szczególnie zainteresowa-
nych od września zostanie stwo-
rzona sekcja szachowa przy ROK, 
co będzie formą kontynuowania 
projektu. – Zależy nam na rozwo-
ju szachów w mieście, szczególnie 
wśród młodzieży, bo ta królewska 
gra ma wiele walorów, m.in. uczy 
logicznego myślenia, planowa-
nia, strategii, odpowiedzialności 
– dodał burmistrz Radzynia Je-
rzy Rębek. – Rozwój intelektualni 
duchowy człowieka to wartości 
najwyższe, a jeśli to idzie w parze 
z rozwojem fizycznym, to kształtu-

jemy pięknego człowieka. Wszyst-
kim, którzy są odpowiedzialni za 
społeczności lokalne, powinno za-
leżeć, by ludzie byli w taki sposób 
kształtowani.
– W tej części Polski Radzyń jest 
jednym z jaśniejszych miejsc na 
szachowej mapie, m.in. dzięki 
działalności profesora Eugeniusza 
Paśnikowskiego i innych osób, 
które poświęcają swój wolny czas 
na promowanie szachów – podsu-
mowuje Piotr Piwowarczyk. Wyra-
ził również uznanie za wprowadze-
nie do radzyńskich podstawówek 
projektu Edukacja przez Szachy w 
Szkole. – To milowy krok, który 

zaowocuje w przyszłości.

Zwycięzcy Memoriału
Kategoria I - szkoły podstawowe: 
1. Mateusz Bojaczewski, 2.Wiktor 
Kukawski, 3. Piotr Piwowarczyk.
Kategoria II – gimnazja: 1.Marek 
Prokopiuk, 2. Paweł Węgrzyniak, 
3.Rafał Bojaczewski.
Kategoria III – szkoły ponadgim-
nazjalne: 1. Mateusz Prokopiuk, 2. 
Marcin Dudek, 3. Bartłomiej Go-
ławski.
Kategoria Open: 1. Andrzej Ro-
goza, 2. Adam Pękała i Piotr Piwo-
warczyk.
 Anna Wasak

Drugi turniej kwalifikacyjny do 
Mistrzostw Polski Juniorów i 
Juniorów Młodszych połączo-
ny z Międzywojewódzkimi Mi-
strzostwami Młodzików odbył 
się 16 kwietnia w Dąbrowie 
Białostockiej.

Podczas tych zawodów Radzyń-
skie Sportowe Centrum Taekwon-
-do było reprezentowane przez 47 
zawodników, którzy po raz kolejny 
pokazali się z bardzo dobrej strony 
w rywalizacji z innymi uczestnika-
mi zawodów.
W kategorii juniora młodszego 
podopieczni Łukasza Ciężkiego 
po raz kolejny zdobyli tytuł NAJ-

LEPSZEGO KLUBU TURNIEJU! 
Na wynik ten złożyły się zdobyte 
medale przez: Patrycję Chud (dwa 
złote medale - w walkach do 55 kg 
oraz w układach stopni mistrzow-
skich), Michała Łobacza (złoto w 
układach stopni mistrzowskich 
oraz brąz w walkach do 52 kg), 
Jolanty Szczepaniuk (srebro w wal-
kach do 60 kg oraz brąz w ukła-
dach stopni mistrzowskich),  Da-
miana Ładnego (brąz w układach 
stopni mistrzowskich), Radosława 
Gołębiowskiego (srebro w walkach 
do 70 kg), Karoliny Świć (brąz 
w walkach do 46 kg), Martyny 
Ciarkowskiej (srebro w układach 
stopni mistrzowskich) oraz przez 
Martyny Zielnik (złoto w walkach 

do 50 kg i brąz w układach stopni 
mistrzowskich), która zdobyła  ko-
lejny tytuł Najlepszej Zawodniczki 
turnieju. W zawodach wziął rów-
nież udział Wiktor Mroczek, któ-
remu nie udało się dojść do strefy 
medalowej.
W kategorii juniora bardzo dobrze 
zaprezentował się Kamil Chud, 
który wywalczył złoty medal w 
walkach do 56 kg oraz brązowy w 
układach stopni uczniowskich.              
Najliczniejszą i najmłodsza gru-
pą wiekową, w której RSCT mia-
ło swoich reprezentantów, była 
grupa młodzików, dla których w 
większości był to pierwszy start w 
zawodach oraz styczność z pierw-
szym przedstartowym stresem. 

Najlepiej w tej grupie wypadł Ma-
ciek Świć, który zdobył brązowy 
medal w technikach specjalnych. 
Pomimo małej liczby medali w 
danej kategorii wiekowej, dzięki 
bardzo dobrym miejscom zdoby-
tym zaraz za podium, radzyńscy 
młodzicy w klasyfikacji punktowej 
klubu osiągnęli bardzo wysokie 
TRZECIE MIEJSCE w swojej kate-
gorii wiekowej.
Młodzicy, którzy przyczynili się 
do tak wysokiego wyniku dla ra-
dzyńskiego klubu to: Wiktoria 
Kaliszuk, Aleksandra Kopiś, Ka-
rolina Ludian,  Łukasz Malesa, 
Marta Malesa, Zuzanna Mierkie-
wicz, Maciej Mierkiewicz, Natalia 
Obroślak, Oliwia Szabrańska, Oli-

wia Wlizło, Wojciech Adamowicz, 
Bartosz Chadaj, Kamil Gmur, Ra-
fał Grzywacz, Mikołaj Janasz, Mi-
kołaj Kalinowski, Marek Kaniew-
ski, Filip Kuszpa, Paweł Litwiniec, 
Hubert Marzec, Karol Musiejuk,  
Bartek Niebrzegowski, Mateusz 
Olszewski,  Paweł Purgał, Bartło-
miej Skrzeczkowski, Mikołaj Sowa, 
Karol Szwed,  Bartosz Więch. 
Swój bardzo udany debiut odnoto-
wali również młodzicy z sekcji w 
Czemiernikach Cholewa Julia, Da-
widek Karolina, Kozłowska Maja, 
Olszewska Natalia, Wadowska 
Emilia, Wójtowicz Łucja, Niewę-
głowski Piotr na co dzień szkoleni 
przez Katarzynę Ciężką.
 Red.

Zaszczepił w nas miłość do szachów

Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-do po raz kolejny Najlepszym Klubem Turnieju!

VII Szachowy Memoriał Eugeniusza Paśnikowskiego został rozegrany 
16 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym. Do zmagań przystąpiło 43 
szachistów wieku od 7 do 67 lat, którzy konkurowali ze sobą w czte-
rech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły po-
nadgimnazjalne oraz open. Jak zgodnie twierdzili zawodnicy, Memoriał 
miał bardzo wysoki i wyrównany poziom.
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