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Wystawy Weroniki 
Śmiecińskiej i Jarosława 
Matuszewskiego

Miejskie szkoły w Radzyniu 
pracują stacjonarnie

Unijne pieniądze na rewitaliza-
cję kościoła Świętej Trójcy

Wymiana oświetlenia jednak 
z dofinansowaniem unijnym! 

Szkoły prowadzone przez Miasto: Szkoła Podstawowa nr 1 
i nr 2 pracują w trybie stacjonarnym. W związku z zagro-
żeniem koronawirusem dyrektorzy placówek, oprócz zasad 
ogólnych, wprowadzili także szczególne rozwiązania, ma-
jące na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa 
uczniom i nauczycielom.

Parafia pw. Świętej Trójcy w Radzyniu otrzyma ponad 1,3 
mln zł unijnego dofinansowania z Urzędu Marszałkow-
skiego w Lublinie. W przyszłym roku ruszą prace, w ra-
mach których odnowione zostaną ściany nawy głównej, 
kaplic i zakrystii, odtworzony zostanie pierwotny wygląd 
sztukaterii. Wartość całości projektu wyniesie 1,76 mln zł.

Urząd Marszałkowski w Lublinie pismem z dn. 26 sierp-
nia poinformował, że Radzyń otrzyma dofinansowanie 
unijne wniosku pn. “Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez modernizację infrastruktury oświetlenie uliczne-
go na terenie Miasta Radzyń Podlaski”. Chodzi o ponad 2 
mln zł.
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Nowe rondo nosi imię NSZZ “Solidarność”



- Przyszliście tutaj na Euchary-
stię 1 września, aby razem z Bo-
giem rozpocząć nowy rok szkol-
ny, katechetyczny. Złóżcie zatem 
dzisiaj na ołtarzu Pana swoje 
serca, swoje umysły, aby nie-
ustannie dobry Bóg każdego dnia 
wam błogosławił, umacniał oraz 
inspirował do tego, aby z wielką 
pasją zdobywać wiedzę. Modlę 
się dzisiaj za was, za dyrekcję, 
nauczycieli, grono pedagogiczne 
prosząc, aby nieustannie każde-
go dnia otaczał wszystkich swo-
ją opieką - mówił do zebranych 
do zebranych w kościele Świętej 
Trójcy celebrans - ks. Jakub Wy-
rozębski.

Po Eucharystii wszyscy  prze-
szli do szkół, aby tam zapoznać 
się z opracowanym planem, no-
wymi nauczycielami oraz kole-
żankami i kolegami. 

W hali Szkoły Podstawowej nr 
1 powitała uczniów dyrektor Bo-
żena Płatek. - Witam was bardzo 
serdecznie. Cieszę się, że możemy 
się zobaczyć w realnej przestrze-
ni, a nie przez internet. Cieszę 
się, że szkoła mogła wypełnić się 
uczniami, bo szkoła bez dzieci 
nie jest szkołą, jest zwykłym bu-
dynkiem. Zeszły rok szkolny, a 
raczej jego końcówka, nie należa-
ła do łatwych. Życzę wam przede 
wszystkim, abyście były zdrowe, 

aby żadna przeszkoda nie stanę-
ła wam na drodze do edukacji 
stacjonarnej, gdzie spotyka się fi-
zycznie uczeń, nauczyciel, rodzic.

Dyrektor szkoły zaznaczała 
wielokrotnie, że szkoła jest przy-
gotowana do roku szkolnego: 
- Rozpoczynamy edukację z peł-
ną wiarą i nadzieją, że wszyscy 
szczęśliwie dotrwamy do czerw-
ca, aby móc sobie osobiście po-
gratulować i wręczyć świadectwa.

Głos zabrał także sekretarz 
miasta Robert Targoński, który 
odczytał list od burmistrza mia-
sta.

 Karol Niewęgłowski 

Szkoły prowadzone przez 
Miasto: Szkoła Podstawowa 
nr 1 i nr 2 pracują w trybie 
stacjonarnym. W związku z 
zagrożeniem koronawiru-
sem dyrektorzy placówek, 
oprócz zasad ogólnych, 
wprowadzili także szczególne 
rozwiązania, mające na celu 
zapewnienie maksymalnego 
bezpieczeństwa uczniom i 
nauczycielom.

 
Jak poinformowała dyrektor 

Bożena Płatek w Szkole Podsta-
wowej nr 1 uczniowie w trakcie 
lekcji nie zmieniają klas (z wyjąt-
kiem lekcji informatyki), każdy 
oddział jest przypisany do jednej 
sali - nauczyciel przychodzi do 
dzieci, a nie dzieci do nauczycie-
la. Dzięki temu nie ma potrzeby 
dezynfekowania podłogi i ławek, 
a następnie generalnego wietrze-
nia klas po każdej lekcji, aby dzie-
ci nie wdychały oparów. To także 
ogranicza potrzebę ruchu na ko-
rytarzach podczas przerw. Lekcje 
wf-u odbywają się na boisku.

Również przerwy dzieci spę-
dzają na powietrzu. 

W przypadku klas pierwszych 
– w okresie adaptacji rodzice 
mogą wchodzić do przedsionka, 
skąd przekazują dzieci czekają-
cym już na nie paniom wycho-
wawczyniom i dyrektorkom, któ-
re pomagają się rozstać z rodzi-
cami. Funkcjonuje świetlica, na 
którą jest spore zapotrzebowanie, 
oraz stołówka.

 Dzieci sprawnie dostosowują 
się do nowych zasad, pełni zrozu-
mienia są też rodzice. - Jesteśmy 
przygotowani także na ewentu-

alne zdalne nauczanie, otrzyma-
liśmy od organu prowadzącego 
(Urząd Miasta) tablety i laptopy 
– dodaje dyrektor Bożena Płatek. 
Szkoła wdraża dzienniki elektro-
niczne.

Szkoła Podstawowa nr 2 opra-
cowała szczegółowe procedury, 
które są dostępne na stronie in-
ternetowej szkoły. Jak informu-
je dyrektor Cezary Czarniak, ze 
względu na dużą liczbę uczniów 
w szkole (ul. Sitkowskiego – 750 
uczniów, na ul. Chmielowskie-
go – 169), aby zapobiec zbytnie-
mu zatłoczeniu wejść, korytarzy, 
szatni, część klas rozpoczyna za-
jęcia w późniejszych godzinach. 
Rodzice nie wchodzą na teren 
szkoły – gdy odprowadzają dzieci, 
zatrzymują się w progu lub holu 
przy wejściu do szkoły. Pracow-
nicy i uczniowie, po wejściu do 
szkoły, dezynfekują ręce płynem 
znajdującym się przy wejściu do 
budynku. Uczniowie klas I-III 
nie zmieniają sal w trakcie nauki. 
Na bieżąco, podczas lekcji prowa-
dzona jest dezynfekcja łazienek, 
klamek, wyłączników światła. 
Obowiązkowo zasłaniają usta i 
nos w przestrzeniach wspólnych: 
szatnie, korytarze, klatki schodo-
we, toalety. Środki do dezynfekcji 
są dostępne także w klasach. 

Rodzice ze zrozumieniem 
przyjęli zasady związane z za-
grożeniem koronawirusem. W 
pierwszym tygodniu nauki odby-
ły się spotkania rodziców klas I i 
IV. Dzieci starają się stosować do 
zasad, które wprowadzone zostały 
1 września, widać, że wchodzą im 
one w przyzwyczajenie. 

 Anna Wasak 
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Miejskie szkoły w Radzyniu 
pracują stacjonarnie Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w kościołach parafialnych ucznio-
wie rozpoczęli nowy rok szkolny. W radzyńskich szkołach podstawowych 
nauka odbywa się stacjonarnie, ale z przestrzeganiem zasad minimalizu-
jących możliwość zakażenia koronawirusem.

Szanowni Państwo: 
Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Wychowawcy, Rodzice! 
Drodzy Uczniowie!

Bez względu na to, jak pięk-
ne, beztroskie były wakacje, 
gdy rozpoczyna się wrzesień, 
uczniowie z nową radością i na-
dzieją przekraczają progi szko-
ły. Rozpoczyna się nowy etap 
edukacji, która przygotowuje 
dzieci i młodzież do dorosłego, 
odpowiedzialnego, pomyślnego 
życia. W tym procesie liczy się 
każdy rok, każdy miesiąc, każdy 
tydzień. Zadaniem nas, doro-
słych jest zapewnienie uczniom 
odpowiednich, sprzyjających 
nauce warunków, w tym bez-
pieczeństwa.
Ostatnie miesiące ubiegłego 
roku szkolnego były zakłóco-
ne przez ograniczenia związa-
ne z epidemią. Z konieczności 
uczniowie musieli zostać w 
domu, nauczanie odbywało się 

zdalnie. Wypracowane zostały 
metody takiego nauczania, jed-
nak jak mówi doświadczenie, 
szczególnie w okresie nauki w 
szkole podstawowej nic nie za-
stąpi bezpośredniego kontaktu 
uczniów z nauczycielem, a rów-
nież kontaktów z rówieśnikami. 
Zagrożenie epidemiologicz-
ne nie minęło, jednak wiele 
się w tym czasie nauczyliśmy, 
oswoiliśmy się zasadami za-
chowania, które ograniczają 
niebezpieczeństwo. Placówki 
oświatowe zostały wyposażone 
w niezbędny sprzęt i środki do 
dezynfekcji. W związku z tym 
oraz wobec faktu, że na terenie 
miasta nie notujemy przypad-
ków zakażeń koronawirusem, 
szkoła rozpoczyna stacjonarną 
naukę. Jeśli wszyscy - cała spo-
łeczność szkoły - będą postępo-
wać zgodnie z wypracowanymi 
zasadami, jest nadzieja, że ten 
sposób nauczania będzie mógł 
być kontynuowany. Jednocze-

śnie zapewniam, że jako organ 
nadzorujący pracę szkoły, bę-
dziemy monitorować sytuację 
w placówkach, wspierać dzia-
łania dyrekcji mające zapewnić 
maksimum bezpieczeństwa 
uczniom i pracownikom. Jeśli 
zajdzie taka konieczność, zmie-
niony zostanie tryb nauki na 
mieszany lub zdalny.
Proszę całą społeczność szkoły: 
nauczycieli, uczniów, rodziców, 
personel niepedagogiczny o 
współpracę i odpowiedzialność.
Pragnę również złożyć życzenia, 
by ten rozpoczęty rok szkolny 
2020/2021 upłynął spokojnie i 
owocnie; by uczniowie mogli 
zdobywać wiedzę i nowe umie-
jętności, cieszyć się kontaktami 
z rówieśnikami w życzliwej at-
mosferze i bezpiecznych, przy-
jaznych warunkach.

 Burmistrz Miasta 
 Radzyń Podlaski
 Jerzy Rębek

List Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka
na inaugurację roku szkolnego 2020/2021



We wrześniu 1939 r. 
Radzyń podzielił losy 
reszty kraju

W pierwszych dniach wojny 
przez Radzyń i okolice przewa-
lały się liczone w milionach masy 
uciekinierów z Warszawy i innych 
regionów kraju (m.in. z Wielko-
polski), którzy uciekali w kierun-
ku Brześcia. Tędy przemieszczały 

się także różne oddziały wojsk, 
pod koniec września pojawiła się 
tu kawaleria gen. Podhoreckie-
go, która zaprowiantowała się w 
Radzyniu i po kilku godzinach 
opuściła miasto, by dołączyć 
do oddziałów gen. Franciszka 
Kleeberga - dowódcy SGO „Pole-
sie”, która w okolicach Kocka od 2 
do 5 października miała rozegrać 
ostatnią, bohaterską bitwę kam-
panii wrześniowej. 

W czasie, gdy w mieście i na 
okolicznych drogach były tłumy 
ludzi, na Radzyń i okolice spa-
dły bomby niemieckie. Pierwsze 
bombardowanie lotnicze miało 
miejsce 9 września, kolejne po 
trzech dniach - 12 września. Przy-
niosły one olbrzymie straty mate-
rialne, zostało zburzonych wiele 
budynków, ale przede wszystkim 

- ofiary w ludziach. 
Jeszcze nie ostygły zgliszcza po 

nalotach, kiedy 18 września 1939 
r. wkroczyły do Radzynia Oddzia-
ły Armii Czerwonej. Najeźdźcy 
ze wschodu głosili, że przyszli, 

„by wziąć w opiekę ludność bia-
łoruską i ukraińską” oraz braci 
klasowych, czyli robotników i 
chłopów. Jako oswobodzicieli wi-
tali ich żydowscy komuniści. 25 
września 1939 r. Sowieci areszto-

wali policjantów i żołnierzy Kor-
pusu Ochrony Pogranicza (KOP). 
Utworzyli Komitet Rewolucyjny i 
Czerwoną Gwardię jako pomoc-
niczą policję. Zajmowali mająt-
ki, pałace, aresztowali właścicieli 
ziemskich, rozdawali zboże. Nie 
zaniechali propagandy: organizo-
wali wiece, wyświetlali filmy pro-
pagandowe sławiące Armię Czer-
woną i ZSRR, śpiewano „Między-
narodówkę”. Ich panowanie w Ra-
dzyniu nie trwało długo. Armia 
Czerwona wycofała się z miasta 
po 10 dniach - 28 września 1939 r. 
po zawarciu układu między ZSRR 
a III Rzeszą, wywożąc ze sobą 
zagrabione mienie państwowe i 
prywatne. Do Radzynia przyby-
li Niemcy, którzy zajęli miasto 7 
października 1939 r.

 Anna Wasak

Urząd Marszałkowski w Lubli-
nie pismem z dn. 26 sierpnia 
poinformował, że Radzyń 
otrzyma dofinansowanie 
unijne wniosku pn. “Poprawa 
efektywności energetycz-
nej poprzez modernizację 
infrastruktury oświetlenie 
ulicznego na terenie Miasta 
Radzyń Podlaski”. Chodzi o 
ponad 2 mln zł.

Wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach działania 
5.5 pozytywnie przeszedł ocenę 
formalną, w ocenie merytorycz-
nej na 88 złożonych wniosków, 
zajął miejsce 45, uzyskując 89 na 
100 punktów. Jednak w pierw-
szej edycji nie otrzymał dofinan-
sowania unijnego ze względu na 
ograniczone środki w Urzędzie 
Marszałkowskim (dotacji wy-

starczyło na 31 wniosków).
Gdy pojawiły się dodatkowe 

pieniądze, w dn. 25 sierpnia Za-
rząd Województwa Lubelskie-
go podjął uchwałę przyznającą 
dofinansowanie Radzyniowi w 
odpowiedzi na wniosek mia-
sta na konkurs RPLU.05.05.
00-IZ.00-06-001/19. w ramach 
Osi Priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka ni-

skoemisyjna, Działania 5.5 Pro-
mocja niskoemisyjności RPO 
WL na lata 2014-2020.

Do przetargu na wykonanie 
inwestycji stanęło 11 firm. Ko-
misja miejska najwyżej, bo na 
97,322 pkt., oceniła ofertę firmy 
Pollight Sp. z o.o. z Warszawy, 
która opiewa na 2 819 160 zł.  

 Anna Wasak
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Radzyńskie samorządy w hołdzie 
ofiarom II wojny światowej 

Wymiana oświetlenia ulicznego jednak z dofinansowaniem unijnym! 

W 81. rocznicę 
wybuchu II wojny 
światowej przedsta-
wiciele radzyńskich 
samorządów: powia-
tu, miasta i gminy ze 
starostą Szczepanem 
Niebrzegowskim, 
burmistrzem Jerzym 
Rębkiem oraz wójtem 
Wiesławem Mazur-
kiem złożyli wieniec 
kwiatów i zapalili 
znicz pod pomnikiem 
Niepodległości. - Pra-
gniemy oddać hołd 
wszystkim ofiarom 
wojny, w szczególny 
sposób pamiętając o 
tych, którzy w róż-
nych formach wal-
czyli o wolność i ginęli 
za Ziemi Radzyńskiej 
- powiedział Jerzy 
Rębek.



Uroczyste obchody 40-lecia 
„Solidarności” w Radzyniu 
rozpoczęły się od Mszy św. w 
kościele pw. Świętej Trójcy. 
Liturgii przewodniczył dziekan 
dekanatu radzyńskiego ks. prał. 
Roman Wiszniewski, homilię 
wygłosił ks. kan. Henryk Och, 
proboszcz parafii pw. św. Anny. 
- Boleję, że wśród nas jest 
mało solidarności, że się wciąż 
kłócimy, że nie żyjemy jednym 
duchem, że coś nas wciąż 
dzieli. Na miłość Boga, na ten 
ołtarz, na sztandary wołam: 
umiejmy być solidarni, chciejmy 
być prawdziwą solidarnością! - 
wzywał kaznodzieja.

W koncelebrze uczestniczyli tak-
że ks. prał. Henryk Hołoweńko 
i ks. Henryk Prządka – kapłani, 
którzy podobnie jak ks. Henryk 
Och pełnili posługę w Radzyniu w 
latach 80. - oraz ks. kan. Andrzej 
Kieliszek obecnie dziekan łukow-
ski, proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Łukowie, były 
proboszcz parafii Świętej Trójcy, 

który m.in. podjął inicjatywę NSZZ 
„Solidarność” w sprawie budowy 
pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Radzyniu. Ponadto w sprawo-
waniu Mszy uczestniczyli ks. kan. 
Krzysztof Pawelec proboszcz 
parafii Świętej Trójcy i wikariusz 
ks. Wojciech Stefaniuk. Na Mszę 
przybyły delegacje NSZZ „Solidar-
ność” - Zarządu Regionu Środko-
wo - Wschodniego oraz Zarząd 
Oddziału w Radzyniu Podlaskim, 
a także - władz samorządowych 
powiatu, miasta i gmin oraz władz 
wojewódzkich.

- Pragniemy pamięcią wrócić do 
przemian, w których szczególne 
miejsce miał ruch “Solidarności”. 
Chcemy dziękować za wszystko, 
czego “Solidarność” dokonała, za 
ludzi “Solidarności” - mówił, wita-
jąc przybyłych gospodarz miejsca 
ks. Krzysztof Pawelec.

W homilii ks. kan. Henryk Och 
przypomniał wydarzenia sprzed 40 
lat, „których posiew dokonał się w 
czasie pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski w czerwcu 1979 
r.” - Odtąd na tę ziemię zstąpił Boży 
Duch, zrodziła się sprawa wielkiej 

wagi, niemająca swego odpowied-
nika w historii. - Przypomniał, że 
początek strajków miał miejsce na 
Ziemi Lubelskiej, strajkowały też 
radzyńskie zakłady pracy i że ro-
botnicy przyjęli pokojowe metody 
walki. - Wraz z powstaniem „Soli-
darności” odrodziła się wiara – w 
zakładach pracy i szkołach wiesza-
no krzyże, zapraszano księży - dla 
społeczności zakładów pracy i szkół 
odprawiane były Msze święte. Nie 
było wojny, rewolucji, przemiany 
dokonywały się w miarę spokojnie 
– mówił ks. Henryk Och. 

- 13 grudnia 1981 roku doko-
nano zbrodni wprowadzając stan 
wojenny, zawieszono „Solidarność” 
internowano i represjonowano ty-
siące działaczy związkowych, skry-
tobójczo mordowano przywódców, 
także kapłanów: ks. Jerzego Popie-
łuszkę ks. Zycha, ks. Niedzielaka, 
ks. Kotlarza – kaznodzieja przypo-
mniał radzyńskich represjonowa-
nych, wśród których byli m.in. Ju-
lian Mazurek, Włodzimierz Dzięga, 
Henryk Szadkowski oraz że w Ra-
dzyniu, podobnie jak w Miętnem i 
Włoszczowie uczniowie walczyli o 

krzyże w szkołach. Kolejnym cio-
sem dla „Solidarności” była zdrada 
elit. - „Solidarność” zabito, zdradził 
ją pierwszy przewodniczący, póź-
niejszy prezydent Polski, zdradzili 
ludzie, którzy wepchali się do wła-
dzy, wpychali się do kościołów, by 
coś zyskać, potem Kościół hanieb-
nie zdradzili - to były wilki w owczej 
skórze. Do dziś są tacy, co nie po-
zwalają rządzić ludziom, którzy są 
sercem oddani Ojczyźnie i Bogu.

Ks. Henryk Och przytoczył rów-
nież pełną niepokoju wypowiedź 
Papieża-Polaka z 1995 roku, od-
noszącą się do przemian po 1989 
roku: „Odzyskanie wolności zbiegło 
się paradoksalnie ze wzmożonym 
atakiem sił lewicy laickiej i ugrupo-
wań liberalnych na Kościół, na Epi-
skopat, a także na Papieża… Cho-
dziło o to, ażeby zatrzeć w pamięci 
społeczeństwa to, czym Kościół był 
w życiu Narodu na przestrzeni mi-

nionych lat. Mnożyły się oskarżenia 
czy pomówienia o klerykalizm, o 
rzekomą chęć rządzenia Polską ze 
strony Kościoła, czy też o hamo-
wanie emancypacji politycznej pol-
skiego społeczeństwa.” Kaznodzieja 
wskazał na aktualność tych słów 
Ojca świętego w kontekście obecnej 
sytuacji w kraju, agresji skierowanej 
do ludzi wierzących, Kościoła. 

- Kiedy zaczynamy się odradzać, 
znowu przychodzi nam walczyć. 
Boleję, że wśród nas jest mało so-
lidarności, że się wciąż kłócimy, że 
nie żyjemy jednym duchem. Coś 
nas wciąż dzieli. Na miłość Boga, 
na ten ołtarz, na sztandary wołam: 
umiejmy być solidarni, chciejmy 
być prawdziwą solidarnością! 

Po Mszy św. delegacje – m.in. 
NSZZ „Solidarność” i samorządów 
złożyły wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 Anna Wasak

4 AKTUALNOŚCI

Radzyńskie obchody 40-lecia NSZZ „Solidarność”

Ideę nadania rondu tego imienia 
wyjaśnił Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski Jerzy Rębek. - Wydarze-
nie, które przeżywamy - 40 roczni-
ca powstania „Solidarności” - jest 
wyjątkowe w historii Radzynia i 
całego środowiska. Jak wiele lat 
trzeba było czekać, by w przestrzeni 
publicznej naszego miasta znalazł 
się widomy znak obecności “Soli-
darności”! - mówił włodarz miasta. 
- Ta idea była w umysłach, sercach, 
w życiu. Teraz znak „Solidarności” 
na co dzień będzie nam przypomi-
nał ludzi, którzy poświęcili swoją 
przyszłość, zdrowie, czasem życie, 
by Polska była wolna, byśmy byli 
narodem dumnym, z przyszłością. 
Znak, który tu widzimy, budzi w 
nas ogromny szacunek do naszych 
poprzedników, ale i wyznacza dro-
gę dla nowych pokoleń. Za każdym 

razem, gdy tu się znajdziemy, gdy 
będziemy tędy przejeżdżali, niech 
budzą się w nas refleksje, jaką drogą 
powinniśmy podążać my, jaką dro-
gę powinni wybierać nasi następcy.

Uchwałę z 7 sierpnia w spra-
wie nadania rondu imienia NSZZ 
„Solidarność”, którą Rada Miasta 
przyjęła zdecydowaną większością 

głosów, odczytał przewodniczący 
RM Adam Adamski.

Poświęcenia ronda dokonał 
dziekan dekanatu radzyńskiego ks. 
prał. Roman Wiszniewski. Modli-
twę poprzedził słowami: - Otwarcie 
nowego ronda jest wyrazem troski 
o mądre, roztropne i bezpieczne 
poruszanie się po drogach. Bliskość 

dostojnej świątyni Trójcy Świętej 
zwraca uwagę, że poszanowanie 
prawa Bożego łączy się z poszano-
waniem prawa stanowionego, które 
ma swoje umocowanie w mądrości 
Bożej. - Kapłan przypomniał sło-
wa św. Jana Pawła II w Gdańsku 
1987 r., który zaznaczył, że „słowo 
Solidarność, które zostało wypo-

wiedziane w polskiej przestrzeni, 
przypomina, że drogi ludzkie to 
drogi dialogu, współpracy, brater-
stwa , poświęcenia i miłości”. - Z tą 
nadzieją błogosławimy to miejsce 
- mówił ks. prał. Roman Wiszniew-
ski.

Tę część uroczystości zakończył 
Jerzy Bednarczyk - przewodniczą-
cy NSZZ „Solidarność” Oddział 
Radzyń Podlaski, który wystąpił z 
inicjatywą nadania rondu imienia 
„Solidarności”. Przewodniczący 
dziękował Burmistrzowi i Radzie 
Miasta za przychylenie się do tego 
pomysłu oraz wykonawcy – Przed-
siębiorstwu Usług Komunalnych 
oraz Staroście i Zarządowi Dróg 
Powiatowych.

 Anna Wasak

Rondo w centrum Radzynia na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Ostrowieckiej od 23 sierpnia nosi imię NSZZ “Solidarność”. Nadanie 
nazwy i poświęcenie zostało połączone z obchodami 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. 
Odbyło się po Mszy św., sprawowanej w kościele Świętej Trójcy w intencji Ojczyzny i „Solidarności”.

Rondo w centrum miasta nosi imię 
NSZZ „Solidarność”

Umiejmy być solidarni
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Radzyńskie obchody 40-lecia NSZZ „Solidarność”- spotkanie w Oranżerii

W uroczystości uczestniczyli ks. 
kan. Henryk Och, ks. kan. Andrzej 
Kieliszek, wicewojewoda lubelski 
Robert Gmitruczuk, przewodni-
czący Sejmiku Wojewódzkiego 
Jerzy Szwaj, Przewodniczący Re-
gionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność” Marian Król, 
skarbnik i zastępca - Marek Wątor-
ski, zastępca sekretarza Krzysztof 
Choina, przedstawiciele samo-
rządów powiatu, miasta Radzyń i 
gmin ze starostą Szczepanem Nie-
brzegowskim, burmistrzem Jerzym 
Rębkiem, wójtem gminy Radzyń 
Wiesławem Mazurkiem, gminy 
Borki Sławomirem Sałatą, gminy 
Ulan-Majorat Jarosławem Koczko-
dajem, gminy Wohyń - Tomaszem 
Jurkiewiczem, a także dyrektorzy i 
prezesi zakładów pracy, szkół, sto-
warzyszeń, przewodniczący komi-
sji zakładowych i międzyzakłado-
wych NSZZ „Solidarność”. Spotka-
ne poprowadzili Aldona Sadowska 
z ROK oraz wicestarosta Michał 
Zając.

Spotkanie rozpoczął przewod-
niczący Oddziału NSZZ „Solidar-
ność” w Radzyniu Podlaskim Jerzy 
Bednarczyk od powitania gości 
oraz modlitwy w intencji zmarłych 
członków radzyńskiej „Solidarno-
ści”.

Historia radzyńskiej 
„Solidarności”

Następnie historię radzyńskiego 
Oddziału NSZZ „Solidarność” na 
tle wydarzeń w kraju przedstawiła 
Elżbieta Pietraszek. 

W swym referacie przypomnia-
ła zakłady pracy, które rozpoczę-
ły strajki w lipcu 1980 roku. Były 
to: Radzyńskie Przedsiębiorstwo 
Urządzeń Handlowych, Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych, Spółdziel-
nia Pracy Radzynianka. Pierwsze 
organizacje związkowe NSZZ „S” 
powstały we wrześniu na terenie 
Zakładów WZM „Delta” Zakład 
Przetwórstwa Owocowego i PKS. 
Początki radzyńskiego Oddziału 
NSZZ „Solidarność” sięgają listo-
pada 1980 roku, gdy przedstawicie-
le 11 zakładów pracy powołali Ko-
misję Porozumiewawczą, w skład 
której weszli przedstawiciele zakła-
dów pracy. Wybrane zostało 5-oso-

bowe prezydium. Przewodniczą-
cym został Włodzimierz Dzięga, 
a wiceprzewodniczącym Roman 
Struczyk. Włodzimierz Dzięga zo-
stał wydelegowany do władz regio-
nalnych Związku. W październiku 
1981 r odbyły się wybory do władz 
Oddziału, który zrzeszał 38 Komi-
sji Zakładowych. Przewodniczą-
cym Oddziału został Włodzimierz 
Dzięga. 

Po ogłoszeniu stanu wojennego 
zostali internowani Włodzimierz 
Dzięga i Julian Mazurek. Związek 
został rozwiązany, ale związkowcy 
kontynuowali działalność w pod-
ziemiu, m.in. rozprowadzali niele-
galną literaturę i biuletyny. 

Wiosną 1988 r. w sali kate-
chetycznej przy kościele pw. Świętej 
Trójcy zebrali się działacze związ-
kowi z 1981 roku, m.in. Włodzi-
mierz Dzięga, Józef Korulczyk, 
Janusz Charęziński, Henryk Wach, 
Adam Adamski, Franciszek Paćko, 
Jerzy Bednarczyk, Włodzimierz 
Sieromski, Jerzy Paszkowski, Jó-
zef Czekaj, którzy powołali Zespół 
Tymczasowy na czele z Włodzi-
mierzem Dzięgą. Na Zjeździe Wal-
nego Zgromadzenia Delegatów na 
przewodniczącego został wybrany 
Włodzimierz Dzięga, a jego zastęp-
cą został Adam Adamski. Kolejni 
przewodniczący to: Adam Wierz-
chowski (1992-1995), Wanda Sa-
wicka (1995-1998), Józef Krawczyk 
(1998-2002). Od 2002 roku prze-
wodniczącym Oddziału jest Jerzy 
Bednarczyk. Na bazie Oddziału po-
wstał Komitet Obywatelski, który w 
wyborach Samorządowych 1990 r. 
zdobył 20 z 24 możliwych manda-
tów. Pierwszym burmistrzem Ra-
dzynia został Julian Mazurek. 

Związek od 1980 działa w za-
kładach pracy i jest aktywny w 
przestrzeni publicznej. Radzyński 
Oddział NSZZ „Solidarność” an-
gażuje się w ogólnopolskie akcje, 
m.in. w działania związane z prote-
stem przeciw podwyższeniu wieku 
emerytalnego przez rząd PO-PSL. 
W 2005 roku został zakupiony 
sztandar, w 2014 – odsłonięty po-
mnik Patrona Solidarności bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Oddział or-
ganizuje spotkania opłatkowe dla 
związkowców i polityków prawicy, 

jest inicjatorem obchodów rocznic 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz ogłoszenia stanu wojennego.

Bez Lubelskiego Lipca nie 
byłoby „Solidarności”

Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Środkowo-Wschod-
niego Marian Król przedstawiając 
genezę „Solidarności”, podkreślał 
wagę Lubelskiego Lipca, w którym 
brał czynny udział.  Sięgnął też głę-
biej do historii. W lipcu 1949 roku, 
gdy wydawało się, że komunizm 
zwycięża świat i nie ma dla nas 
nadziei, w katedrze lubelskiej miał 
miejsce cud. - Matka Boża zapłaka-
ła, pokazując, że niebiosom nie jest 
obojętny nasz los. 

Przewodniczący wyraził opinię, 
że Cud Lubelski miał wpływ na 
charakter Lubelskiego Lipca: - Oj-
cowie polskiego Kościoła zapowia-
dali, że gdy zwycięstwo przyjdzie, 
to przyjdzie przez Maryję. Nasze 
zwycięstwo było pokojowe. Nie da-
liśmy się wyprowadzić na ulicę, nie 
daliśmy się sprowokować. Naszą 
siła była wiara. Jak w innych du-
żych zakładach wszystko opierało 
się o modlitwę, o pieśń religijną. 
Pokazaliśmy, że można zwyciężać 
chrześcijańską miłością. To była siła 
największa. To był fenomen Ducha 
Świętego, którego przywoływał Oj-
ciec Święty – podsumował Marian 
Król. Przewodniczący odniósł się 
również do aktualnej sytuacji. – 
Być może to ożywienie roku 1980 
jest ciągle blokadą dla zła, które 
rozprzestrzenia się po całej ziemi, 
a które próbuje nam wmówić, że 
mamy być bogami, od nas wszystko 
zależy. Trzeba niezwykłej odwagi, 
by się tym tendencjom przeciwsta-
wić. My, ludzie „Solidarności” mu-
simy dawać świadectwo.

„Nie ma wolności
bez Solidarności”

- Dzisiejsza uroczystość jest 
okazją, by na nowo przywołać sło-
wa „Zło dobrem zwyciężaj”, by na 
nowo je wybierać jako program 
swego życia, układania relacji z in-
nymi także społecznych – powie-
dział ks. Andrzej Kieliszek.

- „Solidarność” to marzenie, że-
byśmy byli wspólnotą. Choć długo 

czekaliśmy, doczekaliśmy się wol-
nej, suwerennej Polski – mówił wi-
cewojewoda lubelski Robert Gmi-
truczuk.

- Wielki szacunek należy się mi-
lionom anonimowych osób zaan-
gażowanych w wieki, wolnościowy 
ruch „Solidarności”- podkreślił 
przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego Ryszard 
Szwaj.

Starosta radzyński Szczepan 
Niebrzegowski zaznaczył, że w 
Polsce jeszcze jest wiele spraw do 
załatwienia, „Solidarność” jako su-
mienie władzy, jest potrzebna: - To 
wartość, której nie damy sobie ode-
brać. 

- To, co wydarzyło się 40 lat temu 
to dzieło Boże, wy jesteście Jego 
narzędziami – mówił burmistrz Je-
rzy Rębek i odniósł się do nadania 
nazwy NSZZ „Solidarność” nowe-
mu rondu. - Niech to będzie znak, 
który będzie intrygował, prowoko-
wał do przemyśleń. Od kilku lat na-
szym zamysłem jako samorządow-
ców powiatu, gmin było, aby nazwa 
„Solidarność” znalazła się w prze-
strzeni publicznej w godnym miej-
scu. Cieszę się, że w tym miejscu, 
gdzie krzyżują się drogi różnych 
ludzi – nie tylko mieszkańcy, ale i 
odwiedzający Radzyń - będą mogli 
oswajać się z piękną ideą, którą na-
sze pokolenia przeżyło.

Przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski. Przywołał ra-
dzyńskich działaczy, z którymi 
współpracował, wśród nich byli: 
Włodzimierz Dzięga, Julian Ma-
zurek, Stanisław Daniluk, Józef 

Czekajło, Franciszek Paćko. Wspo-
minał zmiany, jakie nastąpiły w 
roku 1980: wspólną modlitwę i 
krzyże w szkole, początek diece-
zjalnych pielgrzymek na Jasną 
Górę. A. Adamski i podkreślił, że 
gdyby nie „Solidarność” nie byłoby 
samorządów, nie byłoby powiatu 
radzyńskiego. Wspominał zaanga-
żowanie w wybory samorządowe 
z 1990 r. - Nazwa ronda to oddanie 
hołdu tym wszystkim, którzy dali 
swój wkład w przemiany naszej 
Ojczyzny, byśmy byli wolni, którzy 
„zło dobrem zwyciężali”. Myślę, że 
„Solidarność” sprawi, że obronimy 
Polskę przed tym, co się dzieje na 
naszych oczach, co nas teraz ataku-
je, a co było niewyobrażalne 40, 30 
lat temu.

Wójt gminy Radzyń Wiesław 
Mazurek podkreślał rolę kapłanów 
w zachowywaniu pamięci i jedno-
czeniu wokół idei „Solidarności”. 
Głos zabrał również prezes Ra-
dzyńskiego Stowarzyszenia Inicja-
tyw Lokalnych Józef Korulczyk, 
który przypomniał listę członków 
pierwszego Zarządu NSZZ „Soli-
darność” i zasługi jej pierwszego 
przewodniczącego - Włodzimierza 
Dzięgi.

Ostatnim punktem spotkania 
było wręczenie pamiątkowych 
medali 40-lecia Lubelskiego Lipca 
samorządowcom, członkom „Soli-
darności” - przewodniczącym ko-
misji zakładowych oraz Elżbiecie 
Pietraszak i Jerzemu Bednarczyko-
wi.

 Anna Wasak

Po Mszy świętej, złożeniu kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz nadaniu imienia NSZZ „Solidarność” i 
poświęceniu nowego ronda uczestnicy obchodów 40-lecia „Solidarności” spotkali się w Oranżerii, gdzie mówiono o genezie, 
powstaniu „Solidarności” w Polsce, na Lubelszczyźnie i ziemi radzyńskiej, podsumowano dokonania Związku w czasie minio-
nego 40-lecia.

„Nie ma wolności bez Solidarności”
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Fragmenty „Balladyny” czytali 
m.in. starosta radzyński Szczepan 
Niebrzegowski i wiceburmistrz 
Radzynia Sławomir Lipski, dyrek-
tor I Liceum Ogólnokształcącego 
Ewa Grodzka, rektor Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku Dariusz 
Gałan, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Anna Wasak, panie Halina 
Opałka i Ewa Stephan reprezen-
tujące Dyskusyjne Kluby Książki 
działające przy MBP oraz uczen-
nice ze Szkoły Podstawowej nr 
2: Weronika Mackiewicz i Mar-
ta Sawicka przygotowane przez 
Agnieszkę Grochowską.

Lekturę poprzedziło odczyta-
nie okolicznościowego listu Pre-
zydenta Polski Andrzeja Dudy, 

który napisał m.in.: “Ufam, że 
wzorem lat ubiegłych i tym razem 
podczas Narodowego Czytania 
każdy z Państwa odkryje swoją 
“Balladynę”, oddając się refleksji 
nad uniwersalnym przesłaniem 
tego utworu, który obnaża ludz-
kie słabości i wady, a zarazem 
opowiada się po stronie zgody, 
porozumienia i ukazuje zwycię-
stwa nad złem”.

Do lektury wprowadziła Rena-
ta Sieromska - polonistka i wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1, która zaprezentowała sylwetkę 
Juliusza Słowackiego i podkreśli-
ła, że choć „Balladyna” powstała 
w Szwajcarii w 1834 r. w atmos-

ferze pesymizmu po upadku po-
wstania listopadowego, to niesie 
ze sobą wartości uniwersalne: - 
Słowacki pokazuje, że charakter i 
prawa dziejów są niezmienne, jak 
niezmienne są ludzkie namiętno-
ści - mówiła R. Sieromska.

Uczestnicy spotkania otrzy-
mali pamiątkowe zakładki do 
książek.

Dyrektor MBP Grażyna Kra-
tiuk podziękowała pracownikom 
placówki za zorganizowanie ko-
lejnej edycji Narodowego Czyta-
nia oraz za codzienną, pełną od-
dania i zaangażowania pracę.

 Anna Wasak

W kościele pw. Świętej Trójcy 
w Radzyniu Podlaskim Legion 
Maryi świętował 3 jubileusze: 
20-lecia Prezydium pw. Matki 
Boskiej Królowej Pokoju w 
Radzyniu oraz 15-lecia śmierci 
założyciela LM w Polsce Ana-
tola Kaszczuka i 15-lecia Rady 
Wyższej Komicjum pw. MB 
Królowej Wszechświata. 

W uroczystościach, które odby-
ły się 3 września, uczestniczyło 16 
przewodników duchowych Legio-
nu Maryi i ponad 100 członków 
z parafii radzyńskich oraz Kurii z 
Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego 

i Leśnej Podlaskiej. Oprawę mu-
zyczną zapewnił zespół Guadalupe 
z Lublina. 

- Maryja jest pewną, najkrótszą 
i najprostszą drogą do Chrystusa 
– mówił w homilii ks. Sarzyński z 
Lublina.- Matka Najświętsza tak 
bardzo wyróżniona przez samego 
Boga, wierna, pokorna służebni-
ca Pańska jest na pierwszej linii 
zmagań ze wszystkim, co jawi się 
jako przeciwieństwo Ewangelii. 
Dziś widzimy, że prowokacje, któ-
re są podejmowane w stosunku do 
chrześcijan, mają zawsze element 
bluźnierczy, uderzający w Matkę 
Najświętszą, by Ją ośmieszyć, znie-

ważyć na różne sposoby, strywiali-
zować i zniechęcić ludzi do podą-
żania drogą wiary.

Po Mszy św. odbyło się spotka-
nie nieoficjalne, podczas którego 
wystąpił z krótkim koncertem Ze-
spół Guadelupe, a zespół teatral-
ny działający przy parafii Świętej 
Trójcy „Misericordioso France-

sco” przedstawił najnowszą sztukę 
poświęconą Słudze Bożemu kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu: “Boży 
Wojownik” autorstwa Dariusza 
Śmiecińskiego.

Kierownikami duchowymi ra-
dzyńskiego Komicjum byli śp. ks. 
Jan Czapski, ks. Andrzej Kieliszek. 
Obowiązki Kierownika Duchowe-

go nad Komicjum sprawuje aktual-
nie ks. kan. Krzysztof Pawelec, a w 
skład Zarządu wchodzą: prezydent 
- Pelagia Kublicka, wiceprezydent 
- Wiesława Zalewska, sekretarz 
- Zofia Wiater, skarbnik - Janina 
Pachała. 

 AW

Parafia pw. Świętej Trójcy w 
Radzyniu otrzyma ponad 1,3 
mln zł unijnego dofinansowa-
nia z Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie na renowację za-
bytkowego wnętrza kościoła. 
W przyszłym roku ruszą prace, 
w ramach których odnowione 
zostaną ściany nawy głównej, 
kaplic i zakrystii, odtworzony 
zostanie pierwotny wygląd 
sztukaterii. Wartość całości 
projektu wyniesie 1,76 mln zł. 

- Przygotowywanie wniosku 
rozpoczął poprzedni proboszcz – 
ks. kan. Andrzej Kieliszek, wów-
czas została też przygotowana 
część dokumentacji, dlatego gdy 
pojawiła się możliwość pozyskania 
unijnych dotacji, udało się zdążyć 
z przygotowaniem projektu – wy-
jaśnia ks. kan. Krzysztof Pawelec 
obecny proboszcz parafii Świętej 
Trójcy.

Po podpisaniu umowy o dofi-
nansowanie z Lubelskim Urzędem 
Marszałkowskim, ruszy proces po-
szukiwania wykonawcy, a w przy-

szłym roku same prace renowacyj-
ne.

Radzyński kościół wybudowa-
no w 1641 roku w stylu renesansu 
lubelskiego. Do tej samej grupy 
kościołów należą, obok radzyń-
skiego, również kościoły m.in. w 
Czemiernikach, Kodniu Kazimie-
rzu Dolnym, Uchaniach, kolegiata 
w Zamościu, 8 kościołów w Lubli-
nie. Jedną z charakterystycznych 
cech świątyń wznoszonych w stylu 
renesansu lubelskiego jest bogata i 
barwna sztukateria. Prace rewita-
lizacyjne  w radzyńskim kościele  
- zgodnie z zaleceniem konserwa-
tora zabytków – obejmą również 
przywrócenie pierwotnego wyglą-
du sztukaterii na sklepieniu kościo-
ła. 

W 2013 r. utworzony został 
Szlak Renesansu Lubelskiego. Od-
nowienie świątyni zapewne przy-
czyni się do zwiększenia zaintere-
sowania radzyńską perłą renesansu 
lubelskiego miłośników architek-
tury. 

 Anna Wasak

Radzyń włączył się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Organi-
zatorem spotkania, które odbyło się 5 września na placu Wolności, była 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego.

6 AKTUALNOŚCI

Unijne pieniądze na rewitalizację 
kościoła Świętej Trójcy
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Narodowe Czytanie
„Balladyny” w Radzyniu

20 lat Legionu Maryi 
w Radzyniu
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Przyroda w Radzyniu

Jarosław Matuszewski - uro-
dzony w 1972 r. Od dziecka ma-
niakalnie interesował się zastaną 
rzeczywistością, najpierw pochło-
nięty chemią, potem metalami 
ciężkimi, komputerami, światło-
wodami, sprzętem optycznym i 
fotografią. Jako nastolatek pozna-
wał tajniki fotografii analogowej 
i pracy w ciemni. Siedemnaście 
lat temu zaczął utrwalać obrazy 

swoją pierwszą cyfrową Minoltą. 
Przygoda z fotografią zaczęła się 
od udziału w imprezach Radzyń-
skiego Klubu Fotograficznego 
„KLATKA” - Wielkie Radzyń-
skie Fotografowanie i warsztatów 
Maksa Skrzeczkowskiego.

10 lat później zaowocowało to 
ilustrowaniem „nieoczywistego” 
przewodnika po Radzyniu „Axis 
Urbis” autorstwa Leszka Warsza, 

zdjęciami na profilu FB i niniejszą 
wystawą pt. „Kontrast” zainicjo-
waną przez członka ZPAF z bo-
gatym dorobkiem artystycznym, 
mentora radzyńskich miłośników 
fotografii - Tomasza Młynarczy-
ka. Ulubione tematy to fotografia 
abstrakcyjna, przyrodnicza, kra-
jobrazowa, a ostatnio także czło-
wiek.

 Red.

22 sierpnia i 4 września, 
Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprosił na warsztaty foto-
graficzne realizowane w ra-
mach programu „Przyroda w 
Radzyniu Podlaskim”. Popro-
wadził je zawodowy fotograf, 
filmowiec i przyrodnik - Rafał 
Siek.

Mottem przewodnim warsz-
tatów z 22 sierpnia było hasło 
„Podglądamy ptaki. Co słychać 
na stawach?”. Uczestnicy zostali 
zapoznani z zasadami fotografo-
wania ptaków, jak zamaskować 
się i gdzie wybudować czatow-

nię jednocześnie ich nie płosząc. 
Ciekawym rozwiązaniem okazało 
się zainstalowanie kryjówki na 
pontonie lub łódce. Młodzież do-
wiedziała się również, że kaczka 
mandarynka, często spotykana w 
Radzyniu, jest jedną z nielicznych 
kaczek tego gatunku gniazdują-
cych w Polsce.

Z kolei podczas wrześniowego 
spotkania instruktor Rafał Siek 
wyjaśnił, jak przygotować się do 
fotografii pejzażowej i na co zwra-
cać uwagę budując ciekawy kadr. 
Młodzież wyruszyła w teren, 
szukając odpowiednich miejsc 
na sfotografowanie przyrody o 

zachodzie słońca. Po dotarciu 
nad radzyński zalew uczestnicy 
warsztatów rozstawili stanowiska 
do obserwacji ptaków żerujących 
nad wodą. Miłą niespodzianką 
było pojawienie się samicy kaczki 
mandarynki, która zaciekawiona 
obecnością młodych fotografów 
podpłynęła do grupy pozując do 
zdjęć niczym wytrawna modelka.

Warsztaty finansowane były 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Lublinie.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

14 sierpnia br. w Galerii „Oranżeria” ROK odbył się wernisaż fotografii Ja-
rosława Matuszewskiego pt. „Kontrast”. Licznie zgromadzona publiczność 
mogła obejrzeć zdjęcia pokazujące sytuacje z życia codziennego. Po werni-
sażu w Klubokawiarni Ursa, która właśnie wznowiła swoją działalność, odbył 
się koncert zespołu Kolektyw.

Kontrasty
Jarosława Matuszewskiego

16 sierpnia br., w ramach 
Letniej Sceny Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury, wystąpił 
w Radzyniu Jan Kondrak. 
Jest on cenionym autorem, 
kompozytorem i wykonawcą 
piosenek. To także tłumacz, 
publicysta i prozaik. 

Kojarzony z wyjątkową piw-
nicą artystyczną, jaką jest Lubel-
ska Federacja Bardów, której jest 
współzałożycielem. Ma na kon-

cie jedenaście płyt z LFB i osiem 
solowych dokonań. Z klasą sięga 
po klasykę piosenki autorstwa 
Leonarda Cohena, Boba Dyla-
na, Edwarda Stachury, Bułata 
Okudżawy, Włodzimierza Wy-
sockiego, Stinga czy Jacka Kacz-
marskiego. Zdobywca nagród na 
Studenckim Festiwalu Piosenki w 
Krakowie, Krajowego Festiwalu 
Piosenki w Opolu i świnoujskiej 
FAMY.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Jan Kondrak zagrał
na Letniej Scenie ROK
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Weronika Śmiecińska - magi-
ster prawa z zacięciem artystycz-
nym. Jej największymi pasjami 
są fotografia, grafika oraz teatr. 
Fotografią interesuje się od 2011 
r., a grafiką komputerową tak 
bardziej na poważnie od marca/
kwietnia 2020 r., kiedy to zaczęła 
się epidemia w naszym kraju. Od 
czasu do czasu maluje też w spo-
sób tradycyjny, ale bardziej woli 
malowanie w digitalu, które jest 
dla niej mniej męczące ze wzglę-
du na jej niepełnosprawność.

Jej ulubione działy fotografii 
to fotografia portretowa i przy-
rodnicza. Zaś ulubione, podej-
mowane przez nią tematy w 

grafikach komputerowych to 
roślinność i owady. W tworze-
niu inspiruje ją natura, obrazy 
współczesnych malarzy np. Pani 
Natalii Malickiej i zdjęcia współ-
czesnych fotografów np. Ange-
liki Żeleźnickiej czy Agnieszki 
Juroszek.

Do tej pory jej fotografie po-
jawiły się na czterech grupowych 
wystawach fotograficznych oraz 
w kalendarzach. Ponadto we 
wrześniu jej zdjęcia ukażą się w 
tomiku wierszy Marty Świć.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyński Ośrodek Kultury 
we współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej, z okazji 
radzyńskich obchodów 40-le-
cia NSZZ „Solidarność”, zorga-
nizował wystawę pt. „Kościół 
i Solidarność”. Poruszała ona 
problematykę współpracy 
duchownych Kościoła katolic-
kiego z ruchami opozycyjnymi 
wobec władz komunistycznych 
w PRL w latach osiemdziesią-
tych XX w.

Kościół katolicki – jako jedyna 
instytucja, która nie ulegała ko-
munistycznej dyktaturze – był dla 

wielu Polaków symbolem niezależ-
ności od władz PRL. Zdecydowaną 
większość polskiego społeczeństwa 
w latach 1944–1989 stanowili kato-
licy przywiązani do swojej wiary i 
tradycji. Ta silna więź ujawniła się 
również w czasie strajków z sierp-
nia 1980 r. i była widoczna przez 
cały okres istnienia „Solidarności”.

Narracja pierwszej części  wy-
stawy opierała się na prezentacji 
stosunku do „Solidarności” naj-
ważniejszych postaci w polskim 
Kościele w omawianym czasie: pa-
pieża Jana Pawła II, prymasów Ste-
fana Wyszyńskiego i Józefa Glempa 
oraz „kapelana Solidarności” – ks. 

Jerzego Popiełuszki.
Na kolejnych planszach pre-

zentowana była problematyka 
wpływu na społeczeństwo pol-
skie III pielgrzymki papieża Jana 
Pawła II do ojczyzny, a następnie 
udziału Kościoła w strajkach, ja-
kie miały miejsce w 1988 r. oraz 
wyborów czerwcowych z 1989 r. 
Ważnym aspektem wystawy było 
także Duszpasterstwo Ludzi Pracy 
i kształtowanie postaw robotników 
poprzez organizację corocznych 
pielgrzymek na Jasną Górę.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza dzieci z klas III-VI 
szkół podstawowych na cykl 
spotkań pt. #NaukoweLove. 
Zajęcia, które poprowadzi 
Magdalena Szwed, rozpoczną 
się 7 października o godz. 
16.00 w sali nr 30. 

Zajęcia #NaukoweLove będą 
składały się z sześciu spotkań. 
– Podczas nich młodzież pozna 
burzliwe reakcje chemiczne, do-
wie się, po co dokarmiać ptaki 
a przy okazji zbuduje karmniki 
i wykona ptasie pyzy, nauczy się 
oznaczać odczyn pH substancji, 

będzie prowadzić obserwacje mi-
kroskopowe, wykona przyrodni-
czy kalendarz adwentowy z recy-
klingu a także świąteczne świece – 
powiedział nam Robert Mazurek, 
dyrektor ROK.

Odpłatność za zajęcia wynosi 
30 zł / za miesiąc, w ramach któ-
rej każdy uczestnik otrzyma nie-
zbędne materiały do ich realizacji. 
Informacji dodatkowych udziela 
Magdalena Szwed pod nr tel. 668-
475-585.

Zapraszamy w imieniu Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury.

 Red.

21 sierpnia, w Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbył się wer-
nisaż fotografii i grafiki Weroniki Śmiecińskiej pt. „Dwa światy”.
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Dwa światy 
Weroniki Śmiecińskiej

Wystawa „Kościół i Solidarność”

#NaukoweLove w ROK

KULTURA
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Święto biskupie w Radzyniu

Przeszło pół wieku nie oglą-
dał Radzyń w swych murach Bi-
skupa katolickiego, to też wieść o 
zamierzonym przybyciu J. E. ks. 
Jaczewskiego musiała zelektry-
zować starych i młodych, którzy 
zakrzątnęli się społem, aby przyjąć 
godnie tak niezwykłego i upra-
gnionego Gościa. Duchowieństwu 
z ks. dziekanem Osińskim na cze-
le, parafianom pod przewodem in-
teligencyi dopomogli w zabiegach 
właściciele dóbr radzyńskich, p.p. 
Bronisławostwo Szlubowscy. Ich 
to staraniem i kosztem stanęła, na 
granicy Radzynia, wspaniała bra-
ma tryumfalna w stylu gotyckim; 
oni to podejmowali w swym pa-
łacu na obiedzie Jego Ekscelencyę 
wraz z setką gości ze wszystkich 
warstw społeczeństwa. Sam pałac 
pamiątkowy, zbudowany niegdyś 
na przyjęcie Augusta III-go, ude-
korowano prześlicznie girlandami, 
wieńcami, chorągiewkami w roz-
maitych barwach.

Z wież pałacowych przema-
wiały wymownie napisy białemi 
literami na tle czerwonem: „Wi-
taj...”, „Błogosław...”, „Wzmacniaj...”, 
„Wspieraj” i „Boże dopomóż na-
szemu Pasterzowi”. Równie pięk-
nie przystrojono długą aleję, pro-
wadzącą do pałacu.

Biskupa, jak w dawniejszych 
podróżach, poprzedzała bande-
rya, złożona z 800 zuchowatych 
jeźdźców, prowadzonych przez 
p.p. Hempla, Czesława Zaorskie-
go i Ośmiałowskiego. Jeźdźcy w 
odświętnych strojach ludowych 
miejscowych mieli u kapeluszów 
wstążki barwiste, u piersi bukiety 
kwiecia polnego. Życia i rozmaito-
ści dodawały chorągiewki różno-
kolorowe, furkoczące z szybkim 
biegiem rumaków.

Przy pierwszej bramie tryum-
falnej – wiejskiej – Pasterza, imie-
niem deputacyi Żydów, powitał 
członek kahału, Lichtensztejn, wy-
rażając ich radość z powodu przy-
jazdu Dostojnego Gościa i składa-
jąc Mu chleb i sól, jako symbole 
miłości i zgody.

U drugiej bramy – pałacowej – 
powitał Ekscelencyę, jako gospo-
darz i kolator, p. Br. Szlubowski 
przemową, pełną powagi i uczu-
cia; poczem Pasterzowi podali 
ramiona, do oparcia się na nich, 
tenże p. Szlubowski i włościanin ze 
wsi Woli Łuzeckiej, Daniluk. Pod 
baldachinem, niesionym przez: 
d-ra Michałowskiego, nauczyciela 
Osiejuka, mieszczanina Oworusz-
kę i włościanina Szelecha, proce-
syonalnie, aleją około pałacu, J. 
E. skierował swe kroki ku świąty-
ni. 200 dziewic w bieli trzymało 
sploty olbrzymie zieleni i kwiecia. 
Bractwo z chorągwiami i światłem 
torowało drogę. Zwrotki śpiewu 
„Kto się w opiekę”, intonowanego 
przez cały orszak, przeplatała gra 
orkiestry z Milanowa ks. Czetwer-
tyńskiego.

Z wieży kościelnej zwieszały 
się, widoczne z daleka, dwie wspa-
niałe chorągwie: fioletowa i biała, 
obie z krzyżem i monogramami 
Jezusa i Maryi. Na 3-ej, kościelnej, 
bramie tryumfalnej widniał napis: 
„Pójdźcie do Mnie wszyscy”.

W świątyni z ambony prze-
mówił kwieciście i serdecznie ks. 

dziekan Osiński, ciesząc się z tro-
jakiego żniwa w tej porze: 1) z za-
gonów ojczystych, 2) z tolerancyi 
religijnej, co powiększyło zastępy 
parafian, i 3) ze żniwa Najdostoj-
niejszego Pasterza. – Ludu, chodź 
ze mną do stóp Pasterza, – wołał 
kaznodzieja – i słuchaj Jego słów! 
A lud to – według świadectwa 
czcigodnego kapłana – przywiąza-
ny do wiary ojców swoich, szanu-
jący ich zwyczaje i tradycye.

Sięgnąwszy w czasy starodaw-
ne, mówca przypomniał, że już w 
r. 1415 istniał tu kościołek drew-
niany. Obecny, przepiękny, w stylu 
romańskim, zbudował w r. 1611 
(wraz z kaplicą) wojewoda Mni-
szech.

W odpowiedzi na to, J. E. za-
znaczył, że, o ile Mu wiadomo, od 
lat 50-ciu panuje tu zawsze zgoda 
ludu ze swymi przewodnikami 
duchownymi; dziękuje im za to 
i zachęca do wytrwania na przy-
szłość.

Do podniesienia solenności 
chwili przyczynił się niemało chór 
kościelny z Kamionki pod kierun-
kiem ks. proboszcza Galińskiego: 
odśpiewał on w świątyni  hymn 
„Ecce Sacerdos magnus”, a następ-
nie, podczas procesyi po cmenta-
rzu i nabożeństwa za zmarłych, 
klasyczne utwory Witta.

Zastępy wiernych obliczo-
no na 20,000 osób; w tem gronie 
były liczne kompanie: z Łukowa, 
Komarówki, Kakolewnicy, Ulana 
i in., przybyłe pod przewodnic-
twem swych księży, których zna-
lazło się w Radzyniu przeszło 30. 
Stawili się bardzo licznie obywate-
le ziemscy z okolicy.

Nazajutrz niezmordowany 
Pasterz bierzmował od wczesne-
go rana, o 11-ej zaś przystąpił do 
odprawienia sumy pontyfikalnej. 
Kazanie w kościele wygłosił „zło-
tousty” ks. Halberstadt, proboszcz 
z Trzebieszowa; na cmentarzu – 
niemniej wymowny, dziekan cheł-

mski, ks. Hartman. Wobec natło-
ku wiernych, których by świątynia 
nie zdołała pomieścić, wzniesio-
no na cmentarzu ołtarz, pięknie 
udekorowany, przy którym sumę 
odprawił ks. prof. St. Nojszewski; 
przygrywała strojnie – Mszę Kru-
pińskiego „Na stopniach Twego 
upadamy tronu” – orkiestra z Mi-
lanowa.

W Radzyniu J. E., podejmo-
wany serdecznie i okazale, za-
bawił dwa dni, a w tym czasie 
wybierzmował tysiące wiernych, 
poświęcił figurę Najświętszej Ma-

ryi Panny w parku pałacowym p.p. 
Szlubowskich, utwierdził w wierze 
liczne zastępy, które nie ogląda-
ły takiego święta przez dziesiątki 
lat. Pobyt ten Biskupa, zapisany w 
kronikach grodu, wyrył się w ser-
cach wszystkich wiernych, na całe 
życie. Ze łzami w oczach żegnał 
lud odjeżdżającego do Komarówki 
najdostojniejszego dusz Pasterza. 
Niech Go Bóg prowadzi dalej w 
tym pochodzie tryumfalnym – 
usque ad finem...

 Robert Mazurek

27 i 28 sierpnia 1905 r. w Radzyniu na wizytacji przebywał ks. biskup Franci-
szek Jaczewski. Wydarzeniu towarzyszył ogromny entuzjazm mieszkańców 
miasta i okolicznych wiosek, podczas którego arcypasterz głosił Słowo Boże, 
udzielał sakramentu bierzmowania, poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej 
w gaju przy pałacu Szlubowskich a przede wszystkim utwierdził w wierze rze-
sze wiernych. Wizytacja, w której wzięło udział 20 tys. osób, została szczegó-
łowo opisana na łamach warszawskiego tygodnika pt. „Biesiada Literacka” (nr 
36 z 1905 r.). Warto sięgnąć do tej relacji, która bardzo dobrze oddaje ówcze-
śnie panujące w Radzyniu nastroje (zachowano oryginalną pisownię).
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Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 19)
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Magda Steczkowska zadebiuto-
wała w 1995 r. występując w chór-
kach podczas występu swojej sio-
stry, Justyny Steczkowskiej w finale 
40. Konkursu Piosenki Eurowizji w 
Dublinie. W 2001 r. wraz z Piotrem 
Królikiem utworzyła zespół Indigo. 
Wydała z nim trzy albumy studyj-
ne: Ultrakolor (2003), Cuda (2009) 
i Pełnia (2012). W 2014 r. telewizja 
Polsat wyemitowała drugi sezon 

programu „Twoja twarz brzmi zna-
jomo” z udziałem Steczkowskiej. Za 
wygraną trzeciego odcinka otrzy-
mała 10 tys. zł, które przeznaczyła 
na stowarzyszenie „Piękne Anioły”. 
Po dziewięciu odcinkach zajęła szó-
ste miejsce. 5 lutego 2016 r. wydała 
debiutancki, solowy album studyj-
ny, zatytułowany „...nie na zawsze”. 
Wydawnictwo promowane było 
przez utwór „Gdzieś bez nas”, który 

został wykonany przez Steczkowską 
w duecie z Jakubem Molędą. Wio-
sną tego samego roku artystka wy-
grała drugą edycję programu TVP2 
„Przygarnij mnie”. 26 maja 2017 r. 
wydała singiel „Maska”, który napi-
sała razem z kompozytorem Marci-
nem Kuczewskim.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”, we współpracy 
z Radzyńskim Ośrodkiem 
Kultury, zaprasza na wieczór 
promocyjny tomiku Marty 
Świć pt. „Złożona z kropli”. 
Wydarzenie odbędzie się w 
piątek 18 września 2020 r. 
o godz. 18.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 
Zenona Przesmyckiego w Ra-
dzyniu (ul. Armii Krajowej 5). 
Wstęp wolny.

– Oddaję w ręce Czytelników 
siódmy tomik poezji. Mam na-
dzieję, że dostarczy wielu rado-
ści i wzruszeń. Trafi nie tylko na 
książkowe półki. Znajdzie miej-
sce w sercach – powiedziała Mar-
ta Świć. Tomik „Złożona z kro-
pli” wydany został w ramach 9. 
edycji „Radzyńskich Wędrówek 
Literackich”. – Jest to bardzo ob-
szerna publikacja, która zawiera 
równo sto wierszy. Zdjęcia, które 
zostały wykorzystane w tomiku, 
wykonała Weronika Śmiecińska. 
Podczas promocji będzie można 
obejrzeć je na zaaranżowanej wy-
stawie – dodał Robert Mazurek, 
dyrektor ROK. Podczas spotka-
nia zainteresowani mogą nabyć 
publikację i uzyskać dedykację 
autorki.

Marta Świć urodziła się 21 
września 1979 r. w Białej Podla-
skiej. Z długopisem w ręku i wier-
szami w głowie. Mieszka w Su-
chowoli (gmina Wohyń, powiat 
radzyński). Tam też ukończyła 
szkołę podstawową, a następnie 
Liceum Ekonomiczne w Kon-
stancinie-Jeziornie. Ekonomist-
ką jednak nigdy nie została. Jako 
wrażliwa dusza zawsze uciekała 
do innego świata – dobra i wy-
obraźni. W swoim dorobku ma 
sześć tomików poezji (wydanych 
z własnych środków, które pozy-

skała z pracy zawodowej meto-
dą zdalną). Są to: „Niemotylica 
Będzie Latać” (2011), „Odbite w 
Lustrze” (2013) w duecie z Toma-
szem Rudnickim, „Szept Niemo-
tylicy” (2014), „A jednak lecę” 
(2015), „Do miejsc szczęśliwych” 
(2016), „Skrzydła i Drzazgi” 
(2019). Ponadto uczestniczyła w 
kilku antologiach poetyckich. Jej 
wiersze publikowane były rów-
nież w Podlaskim Kwartalniku 
Kulturalnym, Gościńcu Bialskim 
oraz bydgoskim miesięczniku 
Akant. Prowadzi profil autorski 
na Facebooku – Niemotylica czy-
li Marta Świć w niemodnej poezji 
(www.facebook.com/Niemoty-
lica) oraz na Instagramie (www.
instagram.com/Niemotylica).

Partnerami tomiku oraz wie-
czoru promocyjnego tomiku 
Marty Świć „Złożona z  kropli” 
są: Miasto Radzyń Podlaski, 
Powiat Radzyński, firma drGe-
rard, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim oraz Klubokawiar-
nia Ursa. Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawuje portal 
Kocham Radzyń Podlaski oraz 
Telewizja Radzyń.

 Red.

W niedzielę 6 września, na za-
kończenie Letniej Sceny Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury, odbył się 
koncert zespołu Kolektyw. 

Dla licznie zgromadzonej w 
radzyńskim parku publiczności 

zagrali: Michał Łobacz (gitara), Ja-
kub Obuchowski (gitara), Szymon 
Ejsmont (bas), Szymon Gmur 
(saksofon), Jakub Gadamski (per-
kusja) oraz Przemysław Hałas (pia-
nino oraz wokal). Podczas kon-

certu można było usłyszeć covery 
piosenek, szeroki repertuar obej-
mujący bluesa, rock`n`rolla oraz 
zahaczający o klasycznego rocka. 
 Red.

 Fot. Tomasz Młynarczyk

W niedzielę 23 sierpnia, w ramach Letniej Sceny Radzyńskiego Ośrodka Kul-
tury oraz obchodów 40-lecia NSZZ „Solidarność”, wystąpiła w Radzyniu znana 
i ceniona polska piosenkarka - Magda Steczkowska. Zaprezentowała się w 
ciekawym repertuarze, składającym się z piosenek z polskich seriali.

Magda Steczkowska porwała
radzyńską publiczność

Promocja tomiku poezji 
Marty Świć „Złożona z kropli”

Kolektyw zagrał na zakończenie Letniej Sceny ROK
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„Oranżerię 2020” rozpoczął 
jednak wernisaż wystawy z oka-
zji 25-lecia festiwalu. W Galerii 
„Oranżeria” ROK zaprezentowane 
zostały plakaty, zdjęcia i pamiątki 
pokazujące bogatą historię imprezy. 
Wystawę zainaugurował Jacek Mu-
siatowicz, który odczytał napisany 
specjalnie na tą okazję wiersz:

 TROCHĘ W ŻYCIU TO SIĘ 
NASZLAJAŁEM

NAWET LODY SPRZEDAWAŁEM W 
MIĘDZYZDROJACH

I W SZCZECINIE TROCHĘ PRACO-
WAŁEM

NO I W BOCHUM GRAŁEM NA 
JAKIŚ TORACH

I W OLEŚNIE ŚLĄSKIM PRZYSZŁO 
MI ŻYĆ

BO TAK ŻYCIE WSKAZAŁO DRO-
GOWSKAZ

NA MAZURACH NAPISAŁEM HIT
CO W OSOCZU MYM DO DZIŚ 

POZOSTAŁ
NO A POTEM DOJRZAŁEM JĄ

JAKIŚ SENS PRZYNIOSŁA UŚMIE-
CHEM

NO A POTEM UJRZAŁEM PARK
KTÓRY ZE MNIE ZROBIŁ POETĘ

WIELKI PAŁAC NOCĄ MNIE ZBIŁ
JAK SIĘ ZBIJA BILĘ W BILARDZIE

I STWIERDZIŁEM ŻE BĘDĘ TU ŻYŁ
W MYM RADZYNIU PODLASKIM 

JAK W BAJCE
LECZ COŚ Z SIEBIE MUSIAŁEM 

DAĆ
BY SIĘ POCZUĆ W TYM ŚWIECIE 

JAK W RAJU
PEWNIE TROCHĘ MUSIAŁEM SIĘ 

SCHLAĆ
BY WYMYŚLEĆ OSZPĘ W BIŁGO-

RAJU

Następnie głos zabrał dyrektor 
ROK Robert Mazurek, który powi-
tał przybyłych na wernisaż. Wśród 
gości był Burmistrz Radzynia 
Podlaskiego Jerzy Rębek, Starosta 
Radzyński Szczepan Niebrzegow-
ski oraz Wicestarosta Radzyński 
Michał Zając. Po części oficjalnej 
została zaprezentowana obszerna 
historia Ogólnopolskich Spotkań z 
Piosenka Autorską, po czym w są-
siedniej Klubokawiarni Ursa odbył 
się koncert wspomnień w wykona-
niu Jacka Musiatowicza.

Drugi dzień festiwalu rozpo-
częto od wykonania piosenki Jac-
ka Daszyńskiego pt. „Na razie jest 
zima”. Utwór ten był śpiewany jako 
hymn podczas pierwszych edycji 
Ogólnopolskich Spotkań z Piosen-
ką Autorską. Następnie zebranych 
widzów powitała Aldona Sadowska 
wraz z dyrektorem ROK Robertem 
Mazurkiem, po czym przed radzyń-
ską publicznością zaprezentował się 

Grzegorz Bukała z zespołem Wały 
Jagiellońskie. W autorskim recitalu 
zatytułowanym „Rozważania nad 
niedopitą szklanką” muzycy przy-
pomnieli swoje największe prze-
boje, a także piosenki z ostatniej 
płyty pt. „Pocztówki z Macondo”. 
Publiczność usłyszała m.in. utwory: 
„Tkani z mgły”, „Grusza a sprawa 
polska”, „Malin czar”, „Wariacje na 
temat skrzypka Herzowicza”, „Bi-
lansik dla Madame” , „Mała piosen-
ka o niebie”, „Ciebie brak” czy biso-
we „Do pracy rodacy”.

Na zakończenie „Oranżerii 
2020” wystąpił Tadeusz Woźniak, 
który powitał publiczność słowami 
Andrzeja Poniedzielskiego „Bardzo 
jestem miły, że mogłem Państwa 
poznać.” Podczas koncertu mu-
zykowi towarzyszyła żona Jolanta 
Majchrzak, a także synowie Piotr 
Woźniak, który zagrał na gitarze i 
miał swój mini recital, oraz Mariusz 
Jagoda przygrywający na skrzyp-
cach. Tadeusz Woźniak zaprezento-
wał radzyńskiej publiczności utwo-
ry takie jak: „Hej Hanno!”, „Dni ni-
czyje (Włóczykije)”, „Smak i zapach 
pomarańczy”, „Pośrodku świata” 
napisane do serialu „Plebania”, „Wi-
działem”, „Mam ledwie bliznę” oraz 
„Zegarmistrz światła”.

Na 25. Ogólnopolskie Spotkania 
z Piosenką Autorską „Oranżeria 
2020” zaprosił Burmistrz Radzy-
nia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz 
Radzyński Ośrodek Kultury. Patro-
nat honorowy nad wydarzeniem 
objęli: Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski i 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. 
Sponsorami festiwalu byli: Lubel-

skie. Smakuj życie!, firma drGerard, 
Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, 
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, 
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Pod-
laskim, Klubokawiarnia Ursa, firma 
Wodmar, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej oraz Przedsię-
biorstwo Komunikacji Samocho-

dowej w Radzyniu Podlaskim. Pa-
tronat medialny nad imprezą spra-
wowali: TVP Lublin, Radio Lublin, 
Katolickie Radio Podlasie, Telewizja 
Radzyń, Tygodnik Podlaski, Echo 
Katolickie, podlasie24.pl oraz portal 
Kocham Radzyń Podlaski.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk
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Radzyński Ośrodek Kultury już po raz 25. zorganizował Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską. Impreza, która odbyła się 
w dniach 28-30 sierpnia 2020 r. była m.in. transmitowana na żywo w Telewizji Radzyń. W tym roku przed radzyńską publicznością 
zaprezentował się pomysłodawca festiwalu Jacek Musiatowicz z synem Michałem, Grzegorz Bukała i zespół Wały Jagiellońskie 
oraz Tadeusz Woźniak.

Gwiazdy wystąpiły na jubileuszowej
„Oranżerii 2020”

KULTURA
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Największą atrakcją pikniku 
okazał się lot modelem akroba-
cyjnym RC w rytm muzyki. Jego 
autorem był Maciej Mazurek z 
Chełma. Za najlepszą akroba-
cję RC pierwsze miejsce zajął 
Wiesław Chmielewski, drugie 
Dariusz Czekaj, a trzecie Łukasz 
Urban. Wśród lotów szybowco-
wych RC bezkonkurencyjny oka-
zał się Wiesław Dzik, który wy-
przedził Tomasza Cieślika i Grze-
gorz Wilkosa. Najlepsze loty śmi-
głowcem RC wykonali: Dariusz 
Gogacz, Paweł Perlich i Kacper 

Łaskażewski. Za najlepsze loty 
modelem odrzutowca RC nagro-
dzono Roberta Muchę, Tomasza 
Sobieszuka i  Roberta Kurzęckie-
go, natomiast za najefektowniej-
szy model kołowy RC Grzegorza 
Wilkosa, Marcina Gaponiuka i 
Pawła Buczkowskiego. Z kolei 
najładniejszy model redukcyjny 
RC należał do Włodzimierza Lisi-
ka, Jerzego Malewickiego i Grze-
gorza Łakomego.

VII Piknik Modelarski w Ra-
dzyniu patronatem objęli: Sta-
rosta Radzyński Szczepan Nie-

brzegowski, Wójt Gminy Radzyń 
Podlaski Wiesław Mazurek, 
Burmistrz Radzynia Podlaskie-
go Jerzy Rębek oraz Dyrektor 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
Robert Mazurek. Sponsorami 
wydarzenia byli: I LO w Radzyniu 
Podlaskim, PPH Tedex Tadeusza 
Kopińskiego, firma Polesie Hen-
ryka Hałajko, Klub Modelarski 
DEDAR&IKAR z Chełma, Klub 
Modelarski PA-LO-OK z Kraśni-
ka oraz Mariusz Baryła z Radzy-
nia Podlaskiego.

 Red.

29 i 30 sierpnia Koło 
Modelarzy w Radzyniu 
Podlaskim zorganizowa-
ło VII Piknik Modelarski. 
Na lotnisku przy ul. Płu-
dzińskiej przygotowano 
pas startowy dla modeli 
samolotów: akrobacyj-
nych, szybowców, śmi-
głowców, a także dro-
nów i małych pojazdów 
kołowych. Uczestnicy 
biorący udział w wyda-
rzeniu pokazali swoje 
umiejętności w piloto-
waniu bezzałogowców, 
a także brali udział w 
licznych konkurencjach. 
Odbyła się również 
wystawa modeli samo-
lotów, a także motocykli 
retro.

VII Piknik Modelarski w Radzyniu
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Nowe ceny na pływalni

Biało-czerwona 
nad Radzyniem!

Na wniosek dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Zarządzeniem Nr 63 Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 
sierpnia 2020 r., zmianie uległy 

ceny biletów na pływalnię „Aqua-
-Miś”. Od 1 września za bilet nor-
malny zapłacimy 15 zł (było 12 zł), 
a ulgowy 9 zł (było 7 zł). Poniżej 
przedstawiamy pełny cennik.

Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił rządowy projekt „Pod 
biało-czerwoną”. Zakłada on 
sfinansowanie zakupu masz-
tów i flag w każdej z gmin w 
Polsce, której mieszkańcy 
dołączą do projektu. - W przy-
padku Radzyniu należy zebrać 
tylko 100 podpisów.

Swoje poparcie dla projektu 
można wyrazić wypełniając krótki 
formularz znajdujący się na stro-
nie https://bialoczerwona.www.
gov.pl/ - powiedział nam Robert 
Mazurek, lider projektu na terenie 
Radzynia Podlaskiego. Proponu-
jemy, by maszt z flagą został usta-
wiony na Rondzie Żołnierzy WiN 
(skrzyżowanie ul. Wisznickiej z ul. 
Lubelską).

„Polska flaga należy do wszyst-
kich, symbolizuje naprawdę wiele 
wartości, w tym najważniejsze – 
wolność i solidarność. Bądźmy z 
niej dumni i wywieszajmy ją w ca-
łej Polsce. Aby ułatwić to zadanie 
rząd sfinansuje zakup masztów i 
flag dla wszystkich gmin, które 
dołączą do akcji” – zapowiedział 

premier Mateusz Morawiecki.
Ponadto w trzech gminach, 

które osiągną największą procen-
towo liczbę głosów w stosunku do 
liczby mieszkańców gminy, prze-
widuje się udział Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego w uroczystości zawieszenia 
flagi na maszcie.

 Red.


