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Wystawa ku czci 
poległych 
nauczycieli 

Komu przeszkadza 
działanie Burmistrza 
w interesie mieszkańców? 

Wymiana oświetlenia 
ulicznego zakończona. 
Oszczędności za energię 
w pierwszym półroczu 
wyniosły ponad 280 tys. zł 

Inicjatywa kompostowania 
odpadów zielonych przez 
Miasto przyniosła prawie 
300 tys. oszczędności 

Na inicjatywie Miasta polegającej na od-
biorze odpadów zielonych i ich komposto-
waniu we własnym zakresie każdy miesz-
kaniec oszczędza 4 zł miesięcznie. Nieste-
ty – komuś się ta pozytywna dla radzynian 
inicjatywa nie spodobała i złożył donos do 
posłanki Ruchu Szymona Hołowni Polska 
2050.

Zakończona została wymiana oświetlenia 
ulicznego z sodowego na ledowe. Już są za-
uważalne, wynikłe z tej inwestycji oszczędno-
ści. W pierwszym półroczu 2021 r. na oświe-
tlenie uliczne Miasto wydało 281 629 zł mniej 
niż w analogicznym okresie 2020 roku. - Za-
pewne w II półroczu będzie to podobna kwo-
ta. Rocznie na oświetlenie uliczne wydamy 
więc ok. 560 tys. zł mniej. Spodziewaliśmy 
się takich oszczędności – mówił na sesji Rady 
Miasta burmistrz Jerzy Rębek.

Aby ograniczyć wydatki na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów zielonych, Bur-
mistrz Radzynia Jerzy Rębek wystąpił z 
inicjatywą zbudowania dużego miejskiego 
kompostownika. Dzięki temu pomysłowi 
od czerwca do końca września br. Miasto 
zaoszczędziło blisko 300 tys. zł.
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- Prace związane z rewitali-
zacją centrum miasta, w tym 
Pałacu Potockich, przebiegają 
płynnie, zgodnie z harmono-
gramem – informował na sesji 
Rady Miasta burmistrz Jerzy 
Rębek. 

- Nad pracami prowadzony-
mi na terenie kompleksu pałaco-
wo-parkowego czuwa fachowa 

kadra inspektorów, kierowników 
budowy, ale i fachowców z in-
nych dziedzin; jest stała opieka 
archeologiczna i wszelkie elemen-
ty prowadzenia prac odkrywek 
są uzgadniane z archeologiem i 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Nie ma obaw, by cokol-
wiek zostało zlekceważone.

Nadzór inwestorski i archeolo-
giczny sprawuje firma ZDI z Za-

mościa, która wygrała przetarg, 
nad inwestycją czuwa archeolog, 
który jest tam niemal codziennie, 
a firma Lubren to firma profesjo-
nalna, mającą olbrzymie doświad-
czenie w tego typu pracach. W 
związku z tym, że w trakcie pro-
wadzonych   prac na dziedzińcu 
(związanych z instalacjami wodną, 
kanalizacyjną, co, gazową), odkry-
te zostały fragmenty murów, cały 

dziedziniec zostanie przeskano-
wany georadarem. W ten sposób 
mury zostaną zinwentaryzowane 
(co posłuży do ukazania historycz-
nego rysu pierwotnych obiektów, 
które były tu zlokalizowane przed 
wiekami) i zabezpieczone, m.in. 
przed ich zniszczeniem przy kła-
dzeniu infrastruktury podziem-
nej. Zostanie wykonana archeolo-
giczna dokumentacja dziedzińca 

i otoczenia pałacu, która posłuży 
dla opracowania historycznego 
rysu obiektów, jakie były tu zloka-
lizowane. 

- Stała troska i pełna kontrola 
nad pracami, które są prowadzone 
na tym obiekcie, wynika z faktu, 
że mamy do czynienia z obiek-
tem wyjątkowym, fascynującym – 
podsumował burmistrz Radzynia.

 AW

Włodarz dodał, że są one bar-
dzo istotne wobec wysokich cen 
energii elektrycznej i zapowiedzi 
jej dalszego wzrostu. W Polsce 
od wielu lat   oświetlenie uliczne 
wymieniane jest na ledowe i takie 
lampy funkcjonują z powodze-
niem,

- Regulacja natężenia światła 
została przeprowadzona, lampy są 
ustawione zgodnie z ofertą wyko-
nawcy. Gwarancja na oświetlenie 
uliczne wynosi 10 lat - informował 
Krzysztof Bracha - zastępca na-

czelnika Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego.

Warto dodać, że energo-
oszczędność to niejedyna zaleta 
oświetlenia ledowego. Lampy LED 
cechują się bardzo długą żywot-
nością, średnia żywotność lampy 
LED może osiągać wartości od 
30  000 do 100 000 godzin, a po 
tym czasie lampa nie gaśnie lecz 
zmniejsza swoją jasność o około 
30%. Dłuższa żywotność przekła-
da się również na to, że zreduko-
wana zostaje ilość odpadów. Lam-

py LED nie posiadają w swojej 
konstrukcji żadnych szkodliwych 
substancji, które miałyby szkodli-
wy wpływ na przyrodę. W przy-
padku lamp ulicznych sporą zaletą 
jest wysoka odporność na uszko-
dzenia, na niskie oraz bardzo wy-
sokie temperatury, a także na wil-
gotność. Dobrze znoszą wszelkie-
go rodzaju drgania, wstrząsy czy 
uderzenia nie sprawiając żadnego 
zagrożenia dla osób znajdujących 
się w pobliżu.

 AW

Rewitalizacja Pałacu Potockich przebiega zgodnie z harmonogramem

Zakończona została wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe. 
Już są zauważalne, wynikłe z tej inwestycji oszczędności. W pierwszym pół-
roczu 2021 r. na oświetlenie uliczne Miasto wydało 281 629 zł mniej niż w 
analogicznym okresie 2020 roku. - Zapewne w II półroczu będzie to podobna 
kwota. Rocznie na oświetlenie uliczne wydamy więc ok. 560 tys. zł mniej. Spo-
dziewaliśmy się takich oszczędności – mówił na sesji Rady Miasta burmistrz 
Jerzy Rębek.

Wymiana oświetlenia ulicznego zakończona. Oszczędności 
za energię w pierwszym półroczu wyniosły ponad 280 tys. zł. 

Na rewitalizowanym Rynku jest budowana fontanna
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Na ostatniej sesji Rady Mia-
sta, która odbyła się 29 września, 
burmistrz Jerzy Rębek poinfor-
mował o bardzo pozytywnym 
efekcie ekonomicznym inicjaty-
wy stworzenia miejskiego kom-
postownika: w ciągu pierwszych 
czterech miesięcy zbierania od-
padów zielonych i ich kompo-
stowania we własnym zakresie 
Miasto zaoszczędziło ok. 300 
tys. zł. Ten efekt oznacza, że 
gdyby nie inicjatywa burmistrza, 
każdy mieszkaniec Radzynia 
musiałby płacić o 4 zł więcej od 
osoby za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. Dla 4-osobowej 
rodziny oznaczałoby to wydatek 
większy o 16 zł.

Na reakcję nie trzeba było 
długo czekać. Już 7 paździer-
nika zostało wysłane, a 12 paź-
dziernika wpłynęło do Urzędu 
Miasta pismo poseł Joanny Mu-
chy – obecnie z Ruchu Szymona 
Hołowni Polska 2050, w którym 
parlamentarzystka informuje, 
że „mieszkańcy, którzy proszą 
o anonimowość” poskarżyli się 
jej na „uciążliwości związane z 
wywozem odpadów zielonych i 
sposobem ich utylizacji”.

- Dziwię się, że ci „anonimo-
wi mieszkańcy” czekali ze skargą 
aż 4 miesiące – do chwili, gdy 
poinformowałem o potężnych 
oszczędnościach, o których - 
nawiasem mówiąc - bardzo po-
zytywnie pisała prasa lokalna 
i regionalna, co spowodowało 
zainteresowanie przedsięwzię-
ciem burmistrzów innych miast 
- mówi burmistrz Jerzy Rebek. - 
Zadbaliśmy, aby powstał miejski 
kompostownik, zorganizowali-
śmy odbiór odpadów zielonych, 
by zracjonalizować gospodar-
kę odpadami w i nie narażać 
mieszkańców Radzynia na 
podwyżki. Od razu pojawiły się 
realne korzyści: obecnie opłata 
od każdego mieszkańca wynosi 
20 zł, gdyby nie nasza inicjatywa 
związana z zagospodarowaniem 
tych odpadów zielonych, musie-
liby płacić po 24 zł od osoby.

Burmistrz podkreśla też, że 
odpady nie są „składowane” – 
jak zostało określone w piśmie, 
ponieważ jest to SEZONOWY 
kompostownik na trawę, li-

ście, kłącza roślin itp. Po prze-
tworzeniu tej masy zielonej 
powstaje doskonały nawóz or-
ganiczny, o który zabiegają rol-
nicy z sąsiednich miejscowości, 
ponieważ to jest najbardziej na-
turalny nawóz.

- Dziwi też anonimowość lu-
dzi, którzy wyrażają zaniepoko-
jenie szkodliwością kompostow-
nika – jego rzekomym negatyw-
nym oddziaływaniem na środo-
wisko. Budowę kompostownika 
zapowiadałem publicznie – na 
sesji Rady Miasta, cztery mie-
siące funkcjonował, był czas na 
wnoszenie uwag. Tymczasem w 
przez ostatnie pół roku nie było 
żadnego sygnału na ten temat – 
dodaje Jerzy Rębek.

Interwencja kierowana jest – 
z pominięciem innych szczebli 
(podobne sytuacje miały kil-
kukrotnie miejsce) do parla-
mentarzystki Ruchu Szymona 
Hołowni Polska 2050. - Rodzi 
się podejrzenie, że nie cho-
dzi o rozwiązanie konkretne-
go problemu, ale wytworzenie 
negatywnej atmosfery wokół 
działań obecnych władz mia-
sta, nawet jeśli przynoszą one 
mieszkańcom bardzo wymier-
ne korzyści. Tak działa totalna 
opozycja – komentuje burmistrz 
Radzynia. - Zarzut, że sezonowy 
kompostownik, opróżniany po 
kilku miesiącach, umieszczony z 
dala od siedzib ludzkich oddzia-
łuje negatywnie na środowisko, 
jest dla mnie całkowicie niezro-
zumiały i odczytuję to wyłącz-
nie jako działanie polityczne, 
a nie ekologiczne. Są niestety w 
naszym mieście osoby, tworzące 
tzw. totalną opozycję, którym 
nie podobają się najlepsze ini-
cjatywy. Jest to przykre, bo kiedy 
podejmujemy starania o roz-
wój miasta, bronimy interesów 
każdego mieszkańca, z wielkim 
wysiłkiem dążymy do tego, by 
opłaty za odpady komunalne 
były jak najniższe, są siły, które 
chcą uruchomić nawet posłów 
na Sejm RP, aby taką inicjaty-
wę zniszczyć, a przynajmniej 
utrudnić jej funkcjonowanie.

 
 AW
 

AKTUALNOŚCI

Komu przeszkadza działanie Burmistrza 
w interesie mieszkańców?
Na inicjatywie Miasta polegającej na odbiorze odpadów zielonych i ich kompostowaniu we własnym zakresie każdy mieszkaniec 
oszczędza 4 zł miesięcznie. Niestety – komuś się ta pozytywna dla radzynian inicjatywa nie spodobała się i złożył donos do posłanki 
Ruchu Szymona Hołowni Polska 2050.
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Miasto reprezentowali bur-
mistrz Jerzy Rębek oraz naczel-
nik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu Małgorzata Kowalczyk. 
Przybyłych na uroczystość gości, 
czynnych zawodowo i emeryto-
wanych nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi, uczniów 
powitał dyrektor placówki Ceza-
ry Czarniak. - Miło się spotkać po 
roku pandemii, w dużym gronie z 
młodzieżą i dziećmi, bez których 
nie byłoby niepowtarzalnego kli-
matu tego święta – mówił C. Czar-
niak. Podkreślił, że szkoła, w której 
uczy się 951 uczniów i zatrudnio-
nych jest 130 pracowników to – jak 
na radzyńskie warunki – „ogrom-
ny zakład pracy”. - Życzę przede 
wszystkim zdrowia, byśmy w tym 
roku mogli normalnie pracować, 
spotykać się w szerokim gronie 
oraz miłej atmosfery, która sprzy-
ja pozytywnym efektom w pracy. 
Myślę że potrafimy taką atmosferę 
stworzyć – dodał dyrektor szkoły. 
Następnie wiązankę kwiatów de-
dykowaną nauczycielom przekazał 
na ręce pierwszej swojej zastępczy-
ni, która wprowadzała go w arkana 
funkcji dyrektorskiej – Danucie Ja-
błońskiej. 

W słowie skierowanym do 
uczestników uroczystości bur-
mistrz Radzynia Jerzy Rębek po-
twierdził, że atmosfera, jaka panuje 
w szkole, sprzyja temu, by przyjąć 

każde zaproszenie. - Pragnę skie-
rować słowa wielkiej wdzięczno-
ści i i szacunku do kierownictwa 
szkoły, nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi – mówił 
włodarz miasta, szczególnie pod-
kreślając obecność na uroczystości 
emerytowanych nauczycieli, która 
jest świadectwem szacunku, ale i 
przykładem dla młodych, jak nale-
ży odnosić się do zasług starszego 
pokolenia. Odwołał się do słów bł. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, 
ale największą sztuką jest dobrze 
żyć dla niej” i podkreślił, że to szko-
ła uczy młode pokolenia pięknie 
żyć dla Ojczyzny i spełniać to, co 
powiedział patron roku 2021 Cy-
prian Kamil Norwid: „Ojczyzna to 
wielki zbiorowy obowiązek”. 

- Życzę, by Państwa praca była 
doceniana, dawała radość i satys-
fakcję z pełnienia wyjątkowej misji, 
jaką jest edukacja i wychowywanie 
młodzieży.

Burmistrz Jerzy Rębek prze-
kazał na ręce dyrektora Cezarego 
Czarniaka list intencyjny, a bukiet 
kwiatów wręczył wicedyrektor Ma-
rioli Kubaczyńskiej. 

Z kolei głos zabrał przewodni-
czący Rady Rodziców Grzegorz 
Blicharz. W przemówieniu pod-
kreślił rolę nauczyciela w procesie 
edukacji i wychowania. - Dziękuję 
Państwu za wasze oddanie w pracy, 

która wymaga nie tylko kompeten-
cji, ale również siły i odwagi. Wie-
rzę, że uczniowie odpowiedzą wam 
szacunkiem i wdzięcznością – mó-
wił G. Blicharz, który kwiaty dedy-
kowane nauczycielom przekazał na 
ręce Ireny Ziółkowskiej.

Następnie nauczycielom oraz 
pracownikom administracji i ob-
sługi zostały wręczone nagrody. 

Nagrody Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski otrzymali: dyrek-
tor Cezary Czarniak, wicedyrektor 
Lidia Radlińska oraz nauczycielki: 
Dorota Staroń i Beata Sałaga. 

Nagrody Dyrektora otrzymało 
37 nauczycieli i 18 pracowników 
administracji i obsługi.

Po części oficjalnej uczniowie 
zaprezentowali część artystyczną, 
w której wystąpił wspaniały chór 
szkolny pod dyrekcją Doroty Ba-

ran, z akompaniamentem Tomasza 
Dzidy i zespół taneczny. Ucznio-
wie, przygotowani przez Irenę 
Ziółkowską i Elżbietę Żukiewicz, 
przekazali nauczycielom piękne 
życzenia, zaprezentowali wiersze i 

scenki humorystyczne związane ze 
szkołą. Na zakończenie uroczysto-
ści wszyscy jej uczestnicy otrzymali 
wykonane przez uczniów upomin-
ki.

 Anna Wasak

Dzień przed Świętem Edukacji Narodowej – 13 
października przedstawiciele społeczności Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Radzyniu i władz miasta 
spotkali się, by przekazać podziękowania i życzenia 
osobom związanym zawodowo z oświatą, wręczyć 
nagrody wyróżniającym się pracownikom szkoły 
oraz obejrzeć piękną część artystyczną zaprezen-
towaną przez uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2

Szkoła uczy młode pokolenia pięknie żyć dla Ojczyzny 



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 20 października 2021 r. 5

Jak podkreślił Przewodniczą-
cy RM Adam Adamski, z powodu 
pandemii w ubiegłym roku taka 
uroczystość się nie odbyła, więc 
nagrody wręczono za osiągnięcia 
z ostatnich dwóch lat szkolnych: 
20019/20 oraz 2020/21.

- To nagroda za dotychczasową 
pracę i motywacja do starań na 
przyszłość, wyraz uznania dla wa-
szej wzorowej postawy uczniow-
skiej, niezwykle solidnego podej-
ścia do obowiązków szkolnych, a 
także ponadprzeciętnych zdolności 
i ponadprzeciętnej inteligencji, po-
dziękowania za ambicje i za ciężką 
pracę. Jesteście wspaniałymi am-
basadorami naszego Miasta, przy-
sparzacie mu sławy i splendoru 
– mówiła prowadząca tę część sesji 
naczelnik Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Sportu. Małgorzata Kowal-
czyk skierowała również słowa gra-
tulacji, uznania i podziękowań do 

rodziców: - To Państwa codzienna 
postawa i wpajanie mądrych wzor-
ców wychowawczych owocują ta-
kimi wielkimi osiągnięciami. To 
Państwo jako pierwsi rozbudzacie 
w dzieciach zdolność samodziel-
nego myślenia, pasje poznawania 
i tworzenia. To Wy jako pierwsi 
uświadamiacie, że nie uczymy się 
dla szkoły lecz dla siebie.

Małgorzata Kowalczyk dzięko-
wała i gratulowała również nauczy-
cielom wyróżnionych: - Sukces 
ucznia to również sukces jego na-
uczyciela, a kluczem do tego suk-
cesu jest osobowość, wiedza i entu-
zjazm pedagoga. Dziękuję nauczy-
cielom za pomoc dzieciom szcze-
gólnie uzdolnionym w rozwijaniu 
ich talentów, pasji i umiejętności, 
za zaangażowanie w pracę, za to, że 
jesteście twórczy i kreatywni, pełni 
pomysłów i ciekawych inicjatyw. 

Następnie Burmistrz Miasta Ra-

dzyń Jerzy Rębek oraz Przewodni-
czący Rady Miasta Adam Adamski 
wręczyli uczniom i ich rodzicom 
dyplomy i upominki.

Szkoła Podstawowa nr 1
Za rok 2019/20 nagrody otrzymali
- Patrycja Borkowska - finalist-
ka Konkursu Matematycznego na 
szczeblu wojewódzkim Lubelskie-
go Kuratora Oświaty oraz Woje-
wódzkiego Konkursu Informatycz-
nego „Mistrz komputera”, a także 
otrzymała wyróżnienie w Konkur-
sie Wiedzy Ekonomicznej „Przed-
siębiorczy uczeń” 
- Franciszek Gepner - finalista 
Konkursu Matematycznego na 
szczeblu wojewódzkim LKO 
- Sebastian Steć - finalista Konkur-
su Języka Angielskiego na szczeblu 
wojewódzkim LKO
Za rok szkolny 2020/21 nagrody 
otrzymała
- Urszula Gepner - laureatka Kon-
kursu Chemicznego oraz Konkur-
su Biologicznego na szczeblu woje-
wódzkim LKO

Szkoła Podstawowa nr 2
Za rok szkolny 2020/21
- Laura Adrianna Pawlik – laure-
atka Konkursu z Języka Niemiec-
kiego organizowanego przez LKO
- Maksymilian Kowalski – finali-
sta Konkursu z Geografii organizo-
wanego przez LKO

Uczniowie otrzymali dyplomy 
oraz bony zakupowe do sklepów 
Empiku wartości 500 zł.

 AW

Laureaci konkursów kuratorskich nagrodzeni: 
„Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego miasta”

AKTUALNOŚCI

Na wrześniowej sesji Rady Miasta (29.09) Burmistrz Jerzy Rębek oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Adam Adamski wręczyli dyplomy uznania i upominki 
uczniom, którzy zdobyli szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką w przestrzeni 
zamkniętej cały czas obowiązuje. Do takich miejsc należą 
m.in. pojazdy komunikacji zbiorowej, sklepy, banki, kina, 
szpitale, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej. Po-
licjanci podczas patrolu na bieżąco reagują i sprawdzają prze-
strzeganie przepisów. Osoby nie stosujące się do ograniczeń 
muszą liczyć się konsekwencjami prawnymi.

W ostatnim czasie to w naszym województwie odnotowuje 
się najwięcej przypadków zakażeń Sars-CoV-2. Tylko wspól-
nymi siłami - medyków, służb mundurowych, ale przede 

wszystkim dojrzałego i odpowiedzialnego społeczeństwa - 
możemy taką sytuację zmienić.

Odpowiedzialne zachowania w czasie pandemii, to takie 
jak chociażby zasłanianie ust i nosa maseczką, zachowywanie 
dystansu społecznego czy dezynfekcja.

Przypominamy, że zakrywanie ust i nosa maseczką w 
przestrzeni zamkniętej jest obowiązkowe. Do takich miejsc 
należą m.in. pojazdy komunikacji zbiorowej, sklepy, banki, 
kina, szpitale, zakłady pracy i inne budynki użyteczności 
publicznej. Policjanci podczas patrolu na bieżąco reagują i 

sprawdzają przestrzeganie przepisów. Osoby niestosujące się 
do ograniczeń muszą liczyć się konsekwencjami prawnymi. 
Tylko w ciągu pierwszych dni października br., policjanci na-
łożyli 434 mandaty karne i sporządzili 31 wniosków do sądu 
o ukaranie.

Apelujemy o stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Rzecznik Prasowy
KWP w Lublinie

kom. Andrzej Fijołek

112 POWIAT
Przypominamy o obostrzeniach - dezynfekcja, dystans i maseczki! 
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- Ci ludzie zasługują na żywą 
pamięć, swym życiem wystawili 
sobie najwspanialsze świadec-
two bohaterstwa, oddania mia-
stu i Ojczyźnie - mówiła podczas 
otwarcia wystawy 13 październi-
ka dyrektor SP1 Bożena Płatek. 
Podkreśliła, że ta forma jest wyj-
ściem do mieszkańców miasta i 
regionu, aby łatwiej mogli poznać 
ich twarze, zainteresować się ich 
życiem. - Korzystajcie, oglądajcie, 
czytajcie. Niech ta galeria stanie 
się miejscem otwartych lekcji na 
wielu przedmiotach: historii, ję-
zyka polskiego, wiedzy o społe-
czeństwie, edukacji małej ojczyzny 

– zachęcała inicjatorka wystawy. 
Ze wzruszeniem wspominała 
poszukiwania informacji o pole-
głych radzyńskich nauczycielach i 
kontaktach z ich rodzinami, m.in. 
wnukiem Władysława Żelazko, 
który jest obecnie oficerem Stra-
ży Granicznej, we współczesnych 
czasach kontynuuje tradycje pa-
triotyczne rodziny, pełniąc służbę 
na odcinku zagrożonej wschod-
niej granicy Polski.

Poszczególne tablice odsła-
niali przedstawiciele: nauczycieli 
emerytowanych, uczniów, władz 
miasta (burmistrz Jerzy Rębek 
oraz przewodniczący Rady Mia-

sta Adam Adamski), absolwentów, 
administracji szkoły oraz aktual-
nie tu pracujących nauczycieli.

Wystawa jest prezentacją na-
uczycieli, których nazwiska znaj-
dują się na tablicy wmurowanej 
w szkolną ścianę pamięci w 1969 
roku z inicjatywy ówczesnego dy-
rektora Stanisława Jarmuła. Jak 
zapowiada dyrektor Bożena Pła-
tek, kontynuacją będzie wydaw-
nictwo. Obecnie zbiera materiały 
o radzyńskich nauczycielach pole-
głych w czasie II wojny światowej. 
W związku z tym kieruje apel do 
mieszkańców Radzynia i regionu 
oraz osób, które tu mają korzenia 

i dysponują wiedzą na ten temat, 
o kontakt i przekazanie wszelkich 
informacji do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego w Radzyniu Podla-
skim.

Nauczyciele Szkoły Powszech-
nej w Radzyniu Podlaskim, którzy 
zginęli w czasie 2 wojny światowej:
Apolonia Siudaj – zamordowana 
na Zamku Lubelskim w wieku 24 
lat;
Marian Kaszycki – zginął w 
Oświęcimiu 12 października 1942 r.;

Feliks Orluk - zabity przez Ge-
stapo w Radzyniu Podlaskim 28 
kwietnia 1942 r.;
Władysław Żelazko - zginął w Po-
wstaniu Warszawskim na odcinku 
Czerniaków 13 września 1944 r.;
Michał Stefan Lisowski – został 
rozstrzelany przez Niemców 5 lip-
ca 1940 roku w lesie Sitno;
Wiktor Knapik – brak fotografii 
oraz informacji o okolicznościach 
śmierci. 

 Anna Wasak

Po odsłonięciu wystawy po-
święconej nauczycielom za-
mordowanym w czasie II woj-
ny światowej przez Niemców, 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Bohaterów Powstania Stycz-
niowego odbyła się druga część 
obchodów Dnia Komisji Eduka-
cji Narodowej, podczas której 
wręczone zostały nagrody za-
służonym nauczycielom szkoły 
oraz podsumowano pierwszy w 
historii szkoły Turniej Piątek im. 
Władysława Żelazko. 

Jest to nowa inicjatywa w szkole 
mająca upamiętnić i uhonorować 
nauczycieli Szkoły Powszechnej w 
Radzyniu Podlaskim, którzy zgi-
nęli lub zostali zamordowani przez 
Niemców w czasie II wojny świato-
wej.

W spotkaniu na sali gimnastycz-
nej udział wzięli przedstawiciele 
władz miasta: burmistrz Jerzy Rę-
bek oraz naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu Małgorzata 
Kowalczyk, nauczycieli – obecnie 

pracujących i emerytowanych, pra-
cowników administracji i obsługi 
szkoły, a także uczniów.

W pierwszej części spotkania 
nawiązano do wystawy i jej boha-
terów.

Dyrektor Bożena Płatek tłuma-
czyła genezę Turnieju: - Chcemy 
bohaterów szkoły, których nazwi-
ska widnieją na kamiennej tablicy, 
wprowadzić do przestrzeni publicz-
nej, ponieważ zasługują na pamięć. 
Chcemy, aby mieszkańcy miasta i 
regionu poznali ich twarze, historię 
życia; aby żyli wśród nas – by ich 
nazwiska znalazły się w nazwach 
ulic, drużyn harcerskich i zucho-
wych. 

Jedną z form upamiętnienia jest 
Turniej Piątek im. Władysława Że-
lazko, który został przeprowadzony 
przez nauczyciela Patryka Śmieciń-
skiego. Podczas uroczystości impre-
za została podsumowana, wszyscy 
uczestnicy rozgrywek otrzymali z 
rąk burmistrza Jerzego Rębka pa-
miątkowe medale z wizerunkiem 
Patrona Turnieju, pięciu drużynom 

uczestniczącym w zawodach prze-
kazano dyplomy i puchary. 

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Aleksander Targoński, 
tytuł Drużyny Fair Play zdobył ze-
spół KS KRZAKI, I miejsce zajęła 
drużyna OLSON SKUBISZ, II - 
COCO JAMBO 6, a III - GOOLOL 
BOYS.

W drugiej części spotkania wrę-
czone zostały nagrody zasłużonym 
nauczycielom. Nagrody Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski otrzymały 
dyrektor Bożena Płatek oraz na-
uczycielka chemii Maria Błaże-
wicz. Następnie B. Płatek wręczyła 
nagrody dyrektora szkoły nauczy-
cielom oraz pracownikom admini-
stracji i obsługi.

Burmistrz Jerzy Rębek złożył po-
dziękowania i życzenia nauczycie-
lom, nauczycielom-emerytom, pra-
cownikom administracji i obsługi. 
Przywołał przy tym słowa Patrona 
2021 roku – Cypriana Kamila Nor-
wida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek”. - Od jakości realizacji 
tego obowiązku zależy przyszłość 

naszej wielkiej i małej Ojczyzny, 
bo dzieci i młodzież to nasza przy-
szłość – podkreślił włodarz miasta. 
- Społeczność Radzynia Podlaskie-
go może być dumna ze szkół, na-
uczycieli i wychowanków – dodał 
i w szczególny sposób zwrócił się 
z podziękowaniem i życzeniami 
do emerytowanych nauczycielek, 
wśród których była Janina Świ-
der. To na jej ręce złożył wiązankę 
kwiatów – symbol wdzięczności i 
szacunku. Dyrektor Bożenie Płatek 
przekazał list Intencyjny.

- Jesteście solą tej szkoły. Pozo-
stajecie w naszej najserdeczniejszej 
pamięci, ze świadomością, jak wiele 
wam zawdzięczamy – mówiła dy-
rektor Bożena Płatek do emeryto-
wanych nauczycielek, które w do-
wód szacunku i wdzięczności otrzy-
mały róże. Dyrektor dziękowała 
również burmistrzowi Jerzemu 

Rębkowi za akceptację i wsparcie 
inicjatywy upamiętnienia nauczy-
cieli, którzy zostali zamordowanie 
przez Niemców w czasie II wojny 
światowej.

Głos zabrała także Janina Świ-
der, która w Szkole Podstawowej nr 
1 jako nauczycielka przepracowała 
ponad 30 lat. - Kocham tę szkołę 
– mówiła, dzieliła się wspomnie-
niami, młodszym koleżankom i 
kolegom życzyła satysfakcji z wyko-
nywanego zawodu, radości i opty-
mizmu.

Spotkanie podsumowała Dy-
rektor Bożena Płatek: - Z całego 
serca wszystkim, którzy zajmują się 
edukacją w naszym mieście i mają 
wpływ na edukację, życzę, by praca 
była satysfakcjonująca, abyście czuli 
się docenieni i mogli spokojnie pra-
cować.

 Anna Wasak

Otwarciem wystawy prezentującej wizerunki radzyńskich nauczycieli, którzy 
zginęli lub zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej, 
Szkoła Podstawowa nr 1 uczciła ich pamięć w przeddzień Dnia Komisji Eduka-
cji Narodowej. Sześć banerów zawierających zdjęcia i krótki opis okoliczności 
śmierci każdego z pedagogów można oglądać na ogrodzeniu terenu szkoły 
przy ruchliwej ulicy Jana Pawła II. Przy każdym portrecie umieszczony został 
także wiersz Patrona Roku 2021 – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

WYDARZENIA

Wystawa ku czci radzyńskich nauczycieli pomordowanych
i poległych w czasie II wojny światowej

Społeczność Radzynia Podlaskiego może być 
dumna ze szkół, nauczycieli i wychowanków 

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1
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Data nie była przypadkowa – 15 
października przypada Światowy 
Dzień Dziecka Utraconego, który 
w Polsce obchodzony jest od 2004 
roku. Poświęcony jest on uczczeniu 
pamięci dzieci utraconych i zmar-
łych tuż po porodzie. 

Uroczystość rozpoczęła się o 
godz. 15.00 w Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy Koron-
ką do Miłosierdzia Bożego, po której 
odczytano Akt zawierzenia zmarłe-
go dziecka Bożemu Miłosierdziu. 
Informację o historii inicjatywy 
powstania w Radzyniu miejsca po-

chówku dzieci utraconych i martwo 
urodzonych przedstawiła Anna 
Stephan z Duszpasterstwa Rodzin 
Diecezji Siedleckiej. 

Następnie została odprawiona 
Msza Święta, koncelebrowana przez 
proboszczów trzech radzyńskich 
parafii: ks. prał. Romana Wisz-
niewskiego, ks. kan. Krzysztofa 
Pawelca i ks. kan. Henryka Ocha 
oraz dekanalnego duszpasterza ro-
dzin ks. Mateusza Gomółkę, który 
też wygłosił homilię.

W szczególny sposób kapłan 
zwrócił się do rodziców i bliskich 

dzieci utraconych, którzy często 
zadają sobie pytanie: dlaczego mnie 
to nieszczęście spotkało? gdzie jest 
Bóg? 

- Bóg jest miłością, kocha cię. 
Chrystus nigdy cię nie zostawia, jest 
z tobą w tym wszystkim, co cię spo-
tyka – mówił kaznodzieja.- Nie za-
wsze odczuwamy tę Jego obecność 
– to też może być problem w nas 
- ale On rzeczywiście jest i pomaga 
nam, choć często w subtelny spo-
sób. Ta prawda może pomóc każde-
mu, kto przeżywa trudną sytuację 
– podkreślił kapłan. - Uczestnictwo 
w tym pogrzebie jest też wielkim 
zadaniem: byśmy otworzyli się 
naprawdę, że Bóg jest miłością, 
kocha każdego: tego, kto zmarł 
przed ujrzeniem tego świata, czy 
żył przez 90 lat. 

Ks. Mateusz Gomółka wskazał 
też drugi aspekt uroczystości: po-
chówek dzieci utraconych przed 
narodzeniem, martwo urodzonych 
wyraża prawdę, że życie człowieka 
zaczyna się od poczęcia – nie od 
urodzenia. 

Na zakończenie Mszy Św. głos 
zabrał burmistrz Radzynia Jerzy 

Rębek. - Uczestniczymy w ważnym 
wydarzeniu, w Bożym dziele: po 
raz pierwszy w Radzyniu złożymy 
do grobu – tak jak się godzi – ciała 
dzieci utraconych, martwo urodzo-
nych, których rodziny z różnych 
względów nie zdecydowały się na 
rodzinny pochówek. Jest to okazja 
do tego, by otoczyć miłością dzie-
ci zmarłe przed narodzeniem i ich 
rodziców. Będzie to miejsce gorli-
wej modlitwy za dzieci i rodziców, 
którzy potrzebują modlitewnego 
wsparcia – podkreślił włodarz. Wy-
raził też wdzięczność pomysłodaw-

com i realizatorom inicjatywy. 
Następnie uczestnicy uroczy-

stości udali się na Cmentarz Ko-
munalny, gdzie białą trumienkę ze 
szczątkami dzieci złożono do gro-
bu, znajdującego się na specjalnie 
przygotowywanym miejscu, które 
ma być miejscem składania ciał 
dzieci utraconych, a także modlitwy 
w ich intencji, w intencji wszystkich 
dzieci utraconych, które nie zostały 
godnie pochowane, oraz w intencji 
rodzin przeżywających ból utraty 
dziecka.

 Anna Wasak

W niedzielę 17 października po raz pierwszy w Radzyniu Podlaskim odbył się 
zbiorowy pochówek  dzieci martwo urodzonych z powiatu radzyńskiego. Ich 
szczątki zostały złożone na Cmentarzu Komunalnym w grobie  na powstającym 
specjalnym miejscu pochówku. 

WYDARZENIA

Miejsce modlitwy za dzieci 
utracone i ich rodziny

Pierwszy w Radzyniu zbiorowy pochówek dzieci utraconych

Z inicjatywy Duszpasterstwa 
Rodzin Diecezji Siedleckiej 28 
maja br odbyło się spotkanie z 
udziałem przedstawicieli Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych z osobami odpowiedzial-
nymi za Duszpasterstwo Rodzin. 
Inicjatorzy przedstawili potrzebę 
godnego pochowania doczesnych 
szczątków wszystkich dzieci mar-
two urodzonych, z szacunkiem 
należytym osobie ludzkiej. Do-
strzeżono też potrzebę organizacji 
zbiorowych pochówków w ob-
rządku rzymskokatolickim tych 
dzieci utraconych, których rodzice 
i bliscy rezygnują z prawa do po-
chówku. Dotychczasowy sposób 
postępowania w tych przypadkach 
wymagał zmiany. Kierownictwo 
wyżej wymienionych organizacji 

wykazało jednoznaczne poparcie 
w tej sprawie. Każda ze stron okre-
śliła konkretne zadania, zgodne ze 
swoja właściwością. 

Na drugim spotkaniu 18 
czerwca uzgodniono szczegóły, na 
podstawie których 30 czerwca w 
Urzędzie Miasta podpisano „Po-
rozumienie ws. organizacji zbio-
rowych pochówków w obrzędzie 
rzymskokatolickim dzieci martwo 
urodzonych”. Akt podpisali: bur-
mistrz Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzy Rębek, dziekan dekanatu ra-
dzyńskiego ks. prał. Roman Wisz-
niewski, Robert Lis – dyrektor SP 
ZOZ, oraz Jarosław Ejsmont – 
prezes PUK. 

Postanowiono, że miejsce po-
chówku zostanie zlokalizowane na 
Cmentarzu Komunalnym obok 
grobów małych dzieci. Stanie tam 
figura Matki Bożej trzymającej na 
rękach i tulącej do siebie maleńkie 

dziecko. Wokół niej powstanie 14 
podwójnych grobów. Jeden z nich 
będzie symboliczny – poświęco-
ny wszystkim dzieciom, które nie 
mają grobów. Po 20 latach będzie 
pełnił rolę ossuarium – grobu, 
gdzie będą składane szczątki po-
ekshumacyjne. Będzie to także 
miejsce modlitwy w intencji ro-
dziców, którzy przeżyli tragedię 
straty dziecka. Każdego roku w 
okolicy 15 października będzie 
planowana taka uroczystość. Do 
czasu pochówku ciała dzieci będą 
przechowywane w Prosektorium 
Domu Pogrzebowego. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej bę-
dzie pełnił obsługę formalną po-
chówku dzieci. 

Od dnia wprowadzenia pro-
cedur szpital informuje rodzi-
ców o ich prawie do pochowania 
szczątków utraconych dzieci, a w 
sytuacji rezygnacji z tego prawa 

- o możliwości przeprowadzenia 
pochówku przez Miasto. Czyn-
ności duszpasterskie nad dziełem 
pochówku dzieci martwo urodzo-
nych podjął ks. prał. Roman Wisz-
niewski jako dziekan i proboszcz 
parafii, która sprawuje opiekę du-
chową nad Cmentarzem Komu-
nalnym i radzyńskim szpitalem. 

Dla wypracowania projektu za-
gospodarowania terenu i wykona-
nia nekropolii oraz zgromadzenia 
funduszy na jego realizację został 
powołany Komitet, w skład które-
go weszło 20 osób: radzyńscy pro-
boszczowie, samorządowcy mia-
sta powiatu i gmin: Borki, Wohyń, 
Komarówka Podlaska, Radzyń 
Podlaski, przedstawiciele SP ZOZ, 
PUK i Duszpasterstwa Rodzin. 
Wydany został folder informacyj-
ny o inicjatywie. 

27 sierpnia odbyło się kolejne 
spotkanie Komitetu i sympatyków 

inicjatywy, na którym podsumo-
wano dotychczasowe działania. 
Przedstawiono sprawy finansowe. 
Koszt wykonania pierwszej części 
inwestycji został oszacowany na 
70 tys. zł. Dotychczas na specjal-
nie wydzielone konto wpłynęło 
227 wpłat na kwotę 33 444,50 zł. 
Na cel budowy miejsca pochówku 
przeznaczono ofiary zebrane pod-
czas Mszy św. 15 października. 

Osoby, które chcą wesprzeć 
inicjatywę tworzenia nekropolii, 
a tym samym wyrazić szacunek 
do życia poczętego, proszone są o 
wpłaty na wyznaczone konto lub o 
złożenie ofiar do puszek w dniach 
30 października oraz 1 i 2 listopa-
da podczas planowanej zbiórki na 
Cmentarzu Komunalnym w Ra-
dzyniu. 

Anna Stephan 
Duszpasterstwo Rodzin 

Diecezji Siedleckiej

Historia inicjatywy
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Uroczystość rozpoczęła się od-
śpiewaniem Hymnu Państwowego. 
Przybyłych powitał burmistrz Ra-
dzynia Jerzy Rębek, podkreśliwszy, 
że mural ma na celu zachowanie pa-
mięci o patriotach, Żołnierzy Nie-
złomnych przetrzymywanych i ka-
towanych w tym budynku. Uroczy-
stość poprowadził Piotr Skowron 
wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Następnie głos zabrał Robert 
Mazurek – dyrektor Radzyńskie-
go Ośrodka Kultury i inicjator po-
wstania muralu. Mówił o własnych 
doświadczeniach z odkrywania 
prawdy o tym miejscu, a następ-
nie o działaniach mających na celu 
zmienienie charakteru tego miejsca 
– z dość zaniedbanego budynku 
socjalnego na miejsce pamięci na-
rodowej.

Podkreślił, że zmiana stosunku 
władz miasta do tego miejsca nastą-
piła w 2014 roku, gdy burmistrzem 
został Jerzy Rębek. Przypomnijmy, 
że w tym czasie mieszkało tu 9 ro-
dzin. Włodarz rozpoczął zabiegi 
mające na celu znalezienie czy na-
wet stworzenie lokali, do których 
dotychczasowi lokatorzy budynku 
chcieliby się przenieść. Jednocze-
śnie podejmowane były działania 
przywracające prawdę o tym miej-
scu. W 2016 roku zmieniona zosta-
ła tablica umieszczona wcześniej na 
wschodniej ścianie, a zawierającej 
nieprawdę i przemilczenia. - Do 
2016 roku widniała tu informacja 
jedynie o zbrodniczej działalności 
Gestapo i jakkolwiek Niemcy mają 
swój udział w dokonywanych tu 
zbrodniach, to napisy wyryte na 
ścianach cel pochodzą z okresu po 
lipcu 1944 roku, a więc gdy w bu-
dynku znajdowała się siedziba UB 
– mówił Robert Mazurek. W 2018 
roku odbyła się Noc Muzeów, pod-
czas której po raz pierwszy udostęp-
niona została dla publiczności cela 
nr 6, gdzie jest najwięcej napisów 
na ścianach. W latach 2018-2020 
trwał proces przesiedlania miesz-
kańców budynku. Gdy ostatni 
lokatorzy wyprowadzili się stąd, 
podjęte zostały prace remontowe, 
na które fundusze przekazał Sena-
tor RP Grzegorz Bierecki poprzez 
Fundację „Kocham Podlasie” oraz 
Fundusz Rewitalizacji Zabytków. 

Za pozyskane w ten sposób pienią-
dze (200 tys. zł) przeprowadzono 
zabezpieczenie fundamentów, wy-
mianę dachu, zainstalowano cen-
tralne ogrzewanie. Już ze środków 
miasta - dzięki jednogłośnej decyzji 
radnych - w drugim etapie remontu 
poprawiona została wentylacja, in-
stalacja elektryczna, tynki, posadzki 
i została wyremontowana ściana, na 
której powstał mural. Prace wyko-
nało Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych.

Po wysłuchaniu informacji 
przedstawionych przez Roberta 
Mazurka przystąpiono do główne-
go momentu uroczystości – oficjal-
nego odsłonięcia muralu poprzez 
przecięcie wstęgi (więcej o muralu 
na s. 23).

Kolejnym punktem obchodów 
były wystąpienia gości. Ryszard 
Madziar, szef gabinetu polityczne-
go Wicepremiera RP, Ministra Ak-
tywów Państwowych Jacka Sasina 
odczytał list skierowany do uczest-
ników uroczystości. - „Radzyń-
ska Golgota”, w której mieściły się 
areszty Gestapo i UB w całej pełni 
wyraża ogrom cierpienia narodu 
polskiego niszczonego przez oba to-
talitaryzmy: niemieckiego nazizmu 
i sowieckiego komunizmu – napi-
sał Premier Jacek Sasin, który list 
zakończył słowami: „Dzięki wam 
ta część naszej historii nie zostanie 
skazana na zapomnienie”. Ryszard 
Madziar wyznał, że mural robi sil-
ne wrażenie. Zapewnił, że dla Pre-
miera Jacka Sasina zachowywanie 
pamięci historycznej jest istotne, 
dziękował za zaangażowanie Sena-
torowi Grzegorzowi Biereckiemu, 
włodarzom: Burmistrzowi Jerzemu 
Rębkowi i Staroście Szczepanowi 
Niebrzegowskiemu za dbanie o 
miejsca pamięci na terenie miasta 
i powiatu. - Pamiętacie państwo o 
tym, że młode pokolenie uczy się na 
naszych wzorach – podkreślił   Ry-
szard Madziar.

Poseł na Sejm RP Dariusz Ste-
faniuk przypomniał, że jako dy-
rektor Fundacji „Kocham Podlasie” 
przyczyniał się do wykonywania 
pierwszych murali patriotycznych 
w naszym regionie, obecnie jest to 
częsta forma upamiętniania Żoł-
nierzy Niezłomnych i ich walki o 

wolność Polski. Podkreślał, że waż-
ny jest przekaz kierowany do mło-
dzieży, która często nie zdaje sobie 
sprawy, jakie wydarzenia związane 
są z miejscami takimi jak to, obok 
których żyją na co dzień, w których 
znajdują się mieszkania np.  socjal-
ne.

Kamil Paszkowski reprezentu-
jący Senatora RP Grzegorza Bie-
reckiego, który nie mógł przybyć 
na uroczystość, dziękował za do-
tychczasowe wysiłki i zapewnił, że 
Pan Senator liczy, iż przybędzie na 
otwarcie muzeum.

Wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk zwrócił się w szczegól-
ności do obecnych na uroczystości 
dyrektorów szkół z apelem o wyko-
rzystywanie lokalnych miejsc pa-
mięci do przekazywania młodzieży 
„historii naszej ziemi, naszych bo-

haterów”.
- Uważam, że przywracanie pa-

mięci wydarzeń, które były skry-
wane przez dziesiątki lat w naszym 
kraju jest bardzo ważne z uwagi na 
przyszłe pokolenia. Na ręce Pana 
Burmistrza chciałbym złożyć po-
dziękowania wszystkim, którzy się 
do tego przyczynili – mówił Sta-
rosta Szczepan Niebrzegowski. 
Wskazał, że na terenie powiatu ra-
dzyńskiego jest wiele miejsc kaźni: 
Sitno, Ostrówki, Tchórzew, las Ba-
ran. - Staramy się przywracać i upa-
miętniać te zdarzenia i ludzi, którzy 
kierowali się hasłem Bóg Honor 
i Ojczyzna i stali się wzorcami do 
wychowywania młodych pokoleń 
– podkreślił włodarz Powiatu Ra-
dzyńskiego.

Na zakończenie Burmistrz Jerzy 
Rębek wyraził wdzięczność uczest-

nikom uroczystości za obecność. - 
Mam nadzieję, że dyrektorzy szkół, 
którzy dzisiaj są tu obecni, przypro-
wadzą młodzież, by poznawała tę 
historię w sposób namacalny. Nic 
nie działa bardziej na wyobraźnię 
jak obrazy, które znajdują się w tym 
obiekcie, Bardzo się cieszę, że są z 
nami harcerze - taj jak przy każdej 
uroczystości religijno-patriotycznej 
– mówił włodarz Radzynia, który 
zaprosił obecnych na otwarcie mu-
zeum.

Wydarzenie zakończyło się 
zwiedzaniem piwnic budynku daw-
nego więzienia. Jednym z tematów 
rozmów była żywa pamięć wielu 
mieszkańców Radzynia i ziemi ra-
dzyńskiej o tym miejscu.

 Anna Wasak

Uroczyste odsłonięcie muralu patriotycznego po-
wstałego na wschodniej budynku byłego aresztu 
Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. War-
szawskiej 5a odbyło się 6 października.

Aby zachować pamięć o Żołnierzach Niezłomnych
Odsłonięcie muralu na ścianie radzyńskiej katowni Gestapo i UB
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Dziś około 83 procent koncesjo-
nowanych przedsiębiorstw ciepłow-
niczych w Polsce nie spełnia kryte-
rium przedsiębiorstwa efektywnego 
energetycznie. Coraz niższa jest też 
ich rentowność, co wynika m.in. 
ze stale rosnących cen emisji dwu-
tlenku węgla (CO2). Tylko nielicz-
ne przedsiębiorstwa ciepłownicze 
korzystają z energii pozyskiwanej 
z OZE (odnawialnych źródeł ener-
gii). Projekt nowej dyrektywy Unii 
Europejskiej o OZE, która dosto-
sowuje ciepłownictwo do rosną-
cych celów klimatycznych, zakłada 
zwiększenie wymagań związanych 
ze wzrostem udziału ciepła z odna-
wialnych źródeł energii w Polsce w 
latach 2021-2030.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze 
w Radzyniu Podlaskim, zgodnie z 
tą dyrektywą, dąży również do po-

zyskiwania energii cieplnej spoza 
węgla i dodatkowo chce produko-
wać energię elektryczną. Dążenia 
te może zrealizować m.in. dzięki 
programowi unijnemu, ogłoszone-
mu przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju w Warszawie, które 
realizuje projekty badawcze współ-
finansowane ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjne-
go Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Instytucja ta powołana została w 
celu poszukiwania pionierskich 
rozwiązań, by potem móc je upo-
wszechniać. Projekt widnieje pod 
nazwą „Elektrociepłownia w lokal-
nym systemie energetycznym”. Jego 
istotą jest wspólna produkcja ener-
gii elektrycznej i ciepła w jednym 
procesie technologicznym, w pełni 
oparta o odnawialne źródła energii. 
Proces jednoczesnego wytwarzania 

dwóch rodzajów energii nazywamy 
kogeneracją. To kluczowe założenie 
koncepcji technologicznej, które 
będzie rozwijane w pierwszym eta-
pie projektu.

Projekt, jak już wcześniej wspo-
mniano, oparty jest o system cie-
płowniczy miasta Radzyń Podlaski. 
Jego część zwana „demonstrato-
rem”, obejmująca dziesięć budyn-
ków wielorodzinnych należących 
do Radzyńskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, będzie wydzielona z sieci 
ciepłowniczej i niezależna od ko-
tłów węglowych. Nastąpi moderni-
zacja sieci, pozwalająca na zwięk-
szenie jej sprawności; będzie obsłu-
giwała określonych odbiorców. Ta 
odizolowana sieć zaopatrzona zo-
stanie w ciepło tzw. źródła zeroemi-
syjne. Będą to: kolektory słoneczne 
i współpracujący z nimi magazyn 

ciepła oraz kogenerator, generu-
jący energię cieplną i elektryczną, 
składający się z elektrolizera i ogni-
wa paliwowego na zielony wodór. 
Elektrolizer to instalacja, w której 
przy dostarczeniu prądu elektrycz-
nego zachodzi reakcja rozkładu 
wody na wodór i tlen. Aby spełnić 
wymogi OZE, energia elektryczna 
będzie pozyskiwana z okolicznych 
elektrowni wiatrowych, możliwie w 
okresach, kiedy jest najtańsza.

Rozwiązanie planowane do 
wprowadzenia w radzyńskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej jest pierwszym tego typu 
w Polsce, ale już sprawdzonym w 
Unii Europejskiej. Koncepcja ta 
ma na celu upowszechnienie tego 
rozwiązania w elektrociepłownic-

twie, przyczyniając się do dekar-
bonizacji, tj. zaprzestania wyko-
rzystywania węgla w tym sektorze. 
– Z zainteresowaniem przyjęliśmy 
propozycję, aby projekt „zielonej 
elektrociepłowni” mógł być realizo-
wany na bazie naszego systemu cie-
płowniczego. To w znacznej mierze 
ograniczy procesy spalania węgla 
w miejskiej ciepłowni – podkreśla 
Jerzy Woźniak, prezes zarządu PEC 
w Radzyniu. – Jeśli zamierzenie się 
powiedzie, pozytywnie wpłynie na 
środowisko naszego miasta. Przy-
bliży też naszą elektrociepłownię do 
osiągnięcia kryterium efektywności 
energetycznej – dodaje

Małgorzata Kołodziejczyk

W związku z przeprowadzoną 
kontrolą i otrzymanym za-
rządzeniem pokontrolnym z 
dnia 04.06.2021 r. ponownie 
oświadczamy, iż w ocenie PEC 
Sp. z o. o. w Radzyniu Podla-
skim, nie doszło do naruszenia 
przepisów w zakresie ochrony 
środowiska, mając na uwadze 
strefę, w jakiej działa Spółka 
– zgodnie z przepisami prawa 
miejscowego - Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Radzyń Podlaski przyjętym 
uchwałą Rady Miasta Radzyń 
Podlaski z dnia 26.01.2006 r. 
Nr XV/240/2006 – t.j. Strefę 
Obiektów i Urządzeń Uciążli-
wych z oznaczonym przewidy-
wanym zasięgiem przekroczeń 
standardów jakości środowiska 
obejmującym budynki miesz-
kalne i osiedla.

Jak już przedstawialiśmy w na-
szym piśmie z dnia 20.05.2021 r., 
osiedle mieszkaniowe, z którego 
pochodzą skargi dotyczące nad-
miernego zapylenia pyłem węglo-
wym z placu składowego Spółki, 

zlokalizowane jest w strefie za-
budowy, w której dopuszcza się 
przekroczenie standardów jakości 
środowiska, bowiem obszar 13-C 
(Elektrociepłownia Miejska), obej-
muje teren pobliskiego osiedla 
mieszkaniowego. Plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewidu-
je jedynie podejmowanie działań w 
celu ograniczania emisji pochodzą-
cej ze spalania miału węglowego w 
procesie produkcji ciepła. Nie regu-
luje natomiast ograniczania emisji 
niezorganizowanej pyłu węglowe-
go pochodzącego z pozostałości 
po miale węglowym na betonowej 
nawierzchni placu składowego.

Mieszkańcy okolicznych osiedli 
muszą zdawać sobie sprawę z fak-
tu, iż ich osiedle zostało wadliwie 
zaplanowane i zlokalizowane w 
strefie obiektów i urządzeń uciążli-
wych, gdzie możliwe są przekrocze-
nia standardów jakości środowiska 
obejmującym budynki mieszkalne 
i osiedla.

Ponadto, aby stwierdzić natę-
żenie zapylenia i ogólnie zanie-
czyszczenia powietrza, należałoby 
przeprowadzić dokładną wizję (w 
sezonie grzewczym) całego terenu 

osiedla ZGODA, zlokalizowanego 
przy ruchliwych ulicach. Na jego 
terenie znajdują się domy indy-
widualne, które posiadają źródła 
ciepła mogące potencjalnie zanie-
czyszczać okolicę w przypadku 
nieodpowiedniego doboru paliwa 
do kotłów (węgla niedostosowane-
go do spalania w piecu domowym, 
smolistego drewna itp).

Niezależnie od powyższych 
uwag, Spółka podejmuje działa-
nia mające na celu minimalizację 
zanieczyszczenia powietrza, mo-
gącego występować przy silnych 
porywach wiatru.

W piśmie z dnia 20.05.2021 r. 
opisano zakres podjętych już dzia-
łań polegających na stałym czysz-
czeniu placu z pozostałości po mia-
le węglowym za pomocą:
a) zamiatarki do powierzchni beto-
nowych z funkcją spryskiwania,
b) spryskiwaczy wodnych.

W chwili obecnej Spółka prawi-
dłowo przeciwdziała wprowadza-
niu do środowiska pyłów z pozo-
stałości po miale węglowym. Ak-
tualnie plac składowy jest stale mo-
nitorowany i regularnie usuwane są 
pozostałości po miale węglowym 

za pomocą w/w urządzeń. Pomię-
dzy ogrodzeniem, a ul. Zabielską 
posadzono drzewa, które w dużym 
stopniu zatrzymują pył węglowy. 

Skuteczność tych działań po-
twierdzona jest choćby przez osoby 
fizyczne spoza kręgu pracowników 
Spółki parkujące samochody oso-
bowe na terenie placu w bezpo-
średnim sąsiedztwie terenu składo-
wania miału węglowego, które nie 
zgłaszają zanieczyszczenia parko-
wanych aut.

Należy nadmienić, iż hałda z 
miału węglowego nie jest przy-
czyną zanieczyszczenia powietrza 
w sezonie grzewczym, ponieważ 
podlega sukcesywnemu, warstwo-
wemu prasowaniu przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu. Nigdy 
nie zaobserwowano zapylenia z tak 
przygotowanej hałdy, jest to w zasa-
dzie obiektywnie niemożliwe.

Podsumowując przedstawiamy 
kroki, jakie podejmiemy, aby zmi-
nimalizować ewentualne uciążli-
wości związane z zanieczyszcze-
niem powietrza:
1) w związku z planowanym 
zmniejszeniem ilości spalanego 
węgla w 2022 r. o ok. 2 tys. ton 

rocznie, będziemy organizowali 
dostawy tak, aby hałda z miałem 
węglowym była niższa,
2) zintensyfikujemy dotychczaso-
we prace w zakresie czyszczenia 
placu składowego i spryskiwania 
wodą,
3) podjęliśmy już decyzję doty-
czącą podwyższenia litego ogro-
dzenia od strony ul. Zabielskiej. 

Planujemy jego wykonanie w 
2022 r., natomiast obecnie wyko-
nujemy stosowny projekt, który 
będzie podlegał zgłoszeniu w or-
ganie architektoniczno-budow-
lanym. Chodzi o jego wysokość i 
stosowną konstrukcję wytrzymu-
jącą opór porywów wiatru. Bę-
dzie to zadanie  dość kosztowne. 
W obecnym roku Przedsiębior-
stwo nie posiada środków na jego 
realizację.  

Zostanie ono umieszczone 
w planie inwestycji i remontów 
w 2022 r. Termin wykonania do 
31.08.2022 r. 

  
Prezes PEC

Jerzy Woźniak

W Radzyniu Podlaskim planowane jest uruchomienie „zielonej elektrociepłow-
ni”, na bazie miejskiego systemu ciepłowniczego. Obecnie opracowywana jest 
dla niej technologia. Co to takiego?

W Radzyniu powstanie “zielona elektrociepłownia”. 
To będzie pierwsze takie rozwiązanie w Polsce! 

Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
ws. zapylenia na os. Zgoda

AKTUALNOŚCI
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Wydarzenie zbiegło się z 25. 
rocznicą beatyfikacji Męczenników 
Podlaskich, wizytacją biskupa sie-
dleckiego Kazimierza Gurdy oraz 
zakończeniem Misji Ewangeliza-
cyjnych w parafii. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
procesji z udziałem księży celebran-
sów i asysty liturgicznej. Następnie 
Kanclerz Kurii Diecezji Siedleckiej 
ks. kan. Jan Babik odczytał dekret 
biskupi, w którym Ordynariusz Sie-
dlecki wskazuje dedykację kościoła 
jako Św. Anny i Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich.

W homilii ks. bp Kazimierz 
Gurda podkreślił, że kościół to 
miejsce, w którym Bóg w sposób 
szczególny działa, obdarza swą 
łaską tych, którzy tu przychodzą: - 
Przez poświęcenie zostaje oddany 
wyłącznie do kultu Bożego – od-
dawania Bogu czci, sprawowania 
sakramentów świętych, staje się 
miejscem, w którym dostępujemy 
zbawienia – mówił ordynariusz 
siedlecki. Jest to miejsce, w którym 
Jezus oddaje się w ofierze Ojcu dla 
naszego zbawienia oraz gdzie my 
ofiarujemy się Bogu. - Kościół jest 
miejscem stałej obecności Chry-
stusa, naszego bezpośredniego 
kontaktu z Nim – podkreślił Ksiądz 
Biskup, zachęcając do modlitwy 
przed Najświętszym Sakramentem 
całymi rodzinami, co służy prze-
kazywaniu wiary młodym pokole-
niom. 

Zaznaczył, że olbrzymi wysiłek, 
jaki w budowę świątyni i jej pięk-
ne wyposażenie wkładali przez 
ponad 20 lat wierni ze swymi 
duszpasterzami, posłuży obecne-

mu, ale i przyszłym pokoleniom. 
- Najważniejsze, by kościół, który 
dziś zostaje oddany Panu Bogu, był 
wypełniony tymi, co w Jezusa wie-
rzą. Przeżywamy trudne sytuacje, 
poprzez zaangażowanie religijne 
wszystko się może zmienić – wiara 
zostanie wzmocniona, a trudno-
ści, które spotykamy, umocnią nas. 
Niech świątynia oddana Panu 
Bogu przez akt poświęcenia, bę-
dzie miejscem głębokiej, wspól-
notowej modlitwy, przyjmowania 
sakramentów świętych, odnawia-
nia serca, napełniania Duchem 
Świętym – mówił ks. bp Kazimierz 
Gurda. 

Po homilii odśpiewano Litanię 
do Wszystkich Świętych, a po mo-
dlitwie wiernych nastąpił obrzęd 
namaszczenia ołtarza i poświęce-
nia kościoła. Biskup siedlecki Ka-
zimierz Gurda odmówił modlitwę 
poświęcenia kościoła, a następnie 
namaścił świętym krzyżmem oł-
tarz i ściany kościoła w czterech 
wyznaczonych miejscach. Następ-
nie odbył się obrzęd okadzenia 
ołtarza, świątyni i wiernych, a po 
nim - obrzęd iluminacji, polegają-
cy na zapaleniu świec na ołtarzu i 
ścianach kościoła oraz wszystkich 
świateł w kościele. 

Po obrzędach okadzenia i 
oświetlenia, rozpoczęła się Litur-
gia Eucharystyczna pod przewod-
nictwem bpa Kazimierza Gurdy. 
Współcelebransami byli m.in. 
proboszcz parafii św. Anny ks. kan. 
Henryk Och oraz pierwszy pro-
boszcz parafii, budowniczy kościo-
ła ks. kan. Henryk Domański.

Podziękowania uczestnikom li-

turgii oraz budowniczym kościoła, 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do jego 
wznoszenia i wyposażania, a także 
współorganizatorom uroczystości 
złożył ks. kan. Henryk Och.

Na zakończenie Mszy św. ks. bp 
Kazimierz Gurda pobłogosławił 
uczestników uroczystości. Wcze-
śniej zaznaczył, że przekazuje po-
zdrowienia i błogosławieństwo 
od Papieża Franciszka, z którym 
widział się w miniony piątek w 
ramach wizyty polskich biskupów 
„ad limina”. Zapewnił, że było to 
spotkanie w braterskiej atmosferze, 
i że Papież zna problemy polskiego 
Kościoła i naszej Ojczyzny. 

Na uroczystości poświęcenia 
kościoła pw. Św. Anny i Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich 

byli przedstawiciele władz pań-
stwowych – wicewojewoda Robert 
Gmitruczuk oraz samorządowych 
z burmistrzem Radzynia Jerzym 

Rębkiem, przewodniczącym Rady 
Powiatu Robertem Mazurkiem 
oraz wójtem Wiesławem Mazur-
kiem.  Anna Wasak

Uroczystość konsekracji kościoła pw. Św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Radzyniu Podlaskim odbyła się 
w niedzielę 10 października. Msza św. z obrzędem poświęcenia kościoła została odprawiona o godz. 11.00 pod przewodnic-
twem ordynariusza siedleckiego ks. bp. Kazimierza Gurdy.

Poświęcenie kościoła Św. Anny 
i Błogosławionych Męczenników Podlaskich 

Parafia została erygowana 
w 1994 roku. Ówczesny biskup 
siedlecki Jan Mazur nadał jej 
wezwanie św. Anny. Podczas 
wmurowywania kamienia wę-
gielnego w 1997 r. ks. bp Jan 
Wiktor Nowak wyraził pragnie-
nie, nieusankcjonowane praw-
nie, aby parafia nosiła wezwanie 
Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich. Kościół został wy-

budowany w latach 1996–1999 
staraniem ks. kan. Henryka 
Domańskiego. Od 2013 roku 
proboszczem parafii jest ks. 
kan. Henryk Och, w tym czasie 
świątynia została bogato wypo-
sażona, m.in. w ołtarz główny 
oraz trzy ołtarze boczne, orga-
ny, witraże, ławki, płaskorzeźby 
Drogi Krzyżowej, teren kościoła 
został ogrodzony, przed kościo-

łem ustawiona została rzeź-
biarska scena Ukrzyżowania, 
która wieńczy Drogę Krzyżową 
ze stacjami wmontowanymi w 
ogrodzenie placu kościelnego. 
Dekretem z 10. października 
2021 r. ordynariusz diecezji sie-
dleckiej ks. bp Kazimierz Gurda 
usankcjonował wezwania Św. 
Anny oraz Błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich.

AKTUALNOŚCI
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Z początkiem września w 
Szkole Podstawowej nr 1 
im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego rozstrzygnięto 
Konkurs Powiatowy dla Dzieci 
i Młodzieży Stefan Kardynał 
Wyszyński -Strażnik Warto-
ści.

Jak informowała na wstępie dy-
rektor Bożena Płatek, ogłoszony 
przez szkołę konkurs plastyczno - 

literacki to pokłosie decyzji Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, który 
ustanowił rok 2021 Rokiem Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego.

-  Swoimi pracami udowodni-
liście, że Kardynał Wyszyński był 
kimś naprawdę  i wyjątkowym – 
mówiła dyrektor.

Następnie przystąpiono do ogło-
szenia wyników konkursu w po-
szczególnych kategoriach. Komisja 
obecna na podsumowaniu zgodnie 

podkreślała, że poziom zarówno w 
konkursie plastycznym jak i literac-
kim był bardzo wysoki.

Na zakończenie głos zabierali 
także zaproszeni goście. Burmistrz 
Jerzy Rębek mówił: - Dziękuję wam 
młodzi przyjaciele za to, że zaanga-
żowaliście się w ten konkurs, dzięki 
czemu poznaliście osobę i naucza-
nie Prymasa Tysiąclecia.  Mam na-
dzieję, że wartościami wskazanymi 
przez Kardynała będziecie się kie-
rować. Dziękuje kapłanom, nauczy-
cielom i dyrekcji za zaangażowanie 
w to przedsięwzięcie.  To pokazuje, 
że ważne jest dla was wychowanie 
młodych ludzi w duchu miłości, 
pokory i wiary.

Ksiądz proboszcz Krzysztof 
Pawelec wspomniał o tym, że kar-
dynał Stefan Wyszyński był osobą 
nie tylko zaangażowaną w życie 
kościelne, ale także wiele jego starań 
było skierowanych w stronę naszej 
Ojczyzny. -  Jego życie to piękne 
świadectwo wiary i miłości. Cieszę 
się i dziękuję za organizację tego 

konkursu. Bardzo doceniam to, że 
został on zorganizowany właśnie 
przez szkołę, bo to z niej czerpie-
cie wartości, a biorąc udział w tym 
konkursie, musieliście poznać hi-
storię i życie Kardynała. Niech jego 
wstawiennictwo, bo przecież już za 

chwilę zostanie ogłoszony błogo-
sławionym, da wam siłę, mądrość 
i wiarę, abyście byli fundamentem 
naszej Ojczyzny.

 Karol Niewęgłowski

Radzyń włączył się do akcji modlitewnej „Iskra Bożego Miłosierdzia - Koronka 
na ulicach miast świata”. 28 września o godz. 15 grupa około 70 osób zebrała 
się w centrum miasta - na placu Wolności, by modlić się o pokój dla świata, za 
Kościół i Ojczyznę, miasto i parafię. 

AKTUALNOŚCI

Po modlitwie jej uczestników 
pobłogosławił ks. Wojciech Stefa-
niuk. Wcześniej wskazał cel mo-
dlitwy. - Stajemy tu dziś w obliczu 
wielu zagrożeń, by wołać o miło-
sierdzie Boże, o pomoc w sytuacji, 
gdy jesteśmy świadomi, że o wła-
snych siłach nie jesteśmy w stanie 
wielu rzeczy zmienić. Modlitwa 
uświadamia nam, że Bóg jest 
większy od tego, co budzi nasz nie-
pokój. Ufamy, że On działa także 
przez to nasze spotkanie – mówił 
kapłan. - Niech nam błogosławi 
na czas naszego pielgrzymowania 
przez naszą codzienność, niech 
nam daje poznanie nas samych, 
nawrócenie i nadzieję życia wiecz-
nego. Oby udało nam się jak naj-
więcej ludzi pociągnąć do Chry-
stusa.

Akcja „Iskra Bożego Miłosier-
dzia – Koronka na ulicach miast 
świata” odbywa się od 14 lat. Data 
modlitewnego spotkania - 28 
września jest związana z rocznicą 

beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, 
który był duchowym opiekunem 
św. s. Faustyny Kowalskiej, a na-
stępnie, szczególnie po jej śmierci 

był kontynuował jej dzieło, szerząc 
kult Miłosierdzia Bożego.

 Anna Wasak

27 września br. w Sanktu-
arium Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Radzyniu 
Podlaskim odbyło się Spotka-
nie Społecznej Rady Rodziny 
Szkół imienia Jana Pawła II 
Diecezji Siedleckiej.

Wydarzenie otworzyła Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych im. Jana Pawła II w Radzyniu 
Podlaskim Grażyna Dzida. Na-
stępnie Małgorzata Szostek przed-
stawiła plan pracy na bieżący rok 
szkolny. W wydarzeniu uczestni-
czyli: Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski, Burmistrz Radzy-

nia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz 
zastępca Wójta gminy Radzyń Pod-
laski Anna Grochoła.

Podczas spotkania słowo do ze-
branych gości wygłosił JE ks. bp. 
Kazimierz Gurda. Katechezę na 
temat związku Kościoła ze szkołą 
przedstawił ks. dr. Grzegorz Sto-
larski. Ksiądz prałat Roman Wisz-
niewski oprowadził zebranych po 
Sanktuarium oraz zapoznał z hi-
storią tej świątyni. Na zakończenie 
spotkania poprowadzona została 
modlitwa, po której zebrani odda-
li cześć relikwiom Świętego Jana 
Pawła II.

 Michał Maliszewski

Iskra Bożego Miłosierdzia 
w Radzyniu

Spotkanie Rodziny Szkół
Jana Pawła II

Rozstrzygnięto konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim
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Symboliczna mogiła, gdzie 
pierwotnie pochowane były ciała 
zamordowanych przez Niemców 
harcerzy (5 lipca 1940 r.) znajduje 
się w lesie obok wsi Sitno i Paszki. 
W 1946 r. przeniesiono szczątki 
pomordowanych na cmentarz 
parafialny w Radzyniu. Obchody 
rozpoczęły się na cmentarzu pa-
rafialnym od złożenia wieńca na 
grobie bohaterów przez przedsta-
wicieli radzyńskich samorządów: 
miasta z burmistrzem Jerzym 
Rębkiem, powiatu ze starostą 
Szczepanem Niebrzegowskim 
oraz wójtem Wiesławem Mazur-
kiem.

Na miejscu kaźni o godz. 10 
Mszę św. odprawili ks. Michał 
Gosk – wikariusz parafii Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w 
Radzyniu oraz pochodzący z na-

szego miasta ks. Łukasz Kwaso-
wiec, który wiele lat jako uczeń i 
kleryk uczestniczył w uroczysto-
ściach upamiętniających Radzyń-
skich Harcerzy. W wydarzeniu 
udział wzięli przedstawiciele sa-
morządów miasta, powiatu i gmi-
ny, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
uczniowie, harcerze, okoliczni 
mieszkańcy. Honorowymi gośćmi 
byli członkowie rodziny patro-
na Rajdu Pamięci – Kazimierza 
Odrzygoździa.

Musimy stać się godnymi
następcami druha 
Lisowskiego

Homilię wygłosił ks. Michał 
Gosk, który na wstępie podkreślił 
ogrom zbrodni II wojny świato-
wej, w której zginęło 56 milionów 
osób, w tym ponad 6 mln Pola-

ków. - Chrześcijanie wpatrzeni w 
zmarłego i zmartwychwstałego 
Chrystusa wierzą, że nawet w ot-
chłani cierpienia może zwycię-
żyć miłość. I tak się stało tutaj. Z 
harcerskim krzyżem na piersiach, 
który tak jest związany z krzyżem 
Chrystusa, hm. Michał Lisowski 
i radzyńscy harcerze oddali życie 
dla kochanej Ojczyzny – mówił 
kaznodzieja. Podkreślił znaczenie 
tego wydarzenia dla współcze-
snych: - Musimy stać się godny-
mi następcami druha Lisowskie-
go, który bez wahania złożył swe 
młode życie w ofierze. W dobie 
kryzysu autorytetów trzeba spoj-
rzeć głębiej, wniknąć w wymowę 
tego miejsca i uczynić wszystko, 
by szczególnie młode pokolenie 
lokalnych mieszkańców wciąż na 
nowo odkrywało znaczenie tego 
miejsca i wspaniały przykład, ja-
kim stała się bohaterska śmierć 
ich nieco starszych kolegów w 
harcerskich mundurach. Pragnie-
my czerpać stąd wiarę, nadzieję i 
miłość na dziś i jutro. 

Nie możemy pozwolić, 
by niemieckimi zbrodniami 
obciążano naród polski

Po Mszy św. historię miejsca i 
sylwetkę hm. Michała Lisowskie-
go przybliżył Waldemar Blicharz. 
Następnie delegacje samorządów, 
harcerzy, uczniów i mieszkańców 
złożyły wieńce, wiązanki i zapali-

ły znicze. Na symbolicznej mogi-
le znajdował się wieniec złożony 
przez Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego.

Zebrani wysłuchali wystąpień 
włodarzy powiatu, miasta i gmi-
ny Radzyń Podlaski, żony patrona 
rajdu – Teresy Odrzygóźdź oraz 
Roberta Mazurka.

- Ziemia radzyńska w czasie II 
wojny światowej była skąpana we 
krwi. Współczesne pokolenie, 
choć nie może trwać w nienawi-
ści, to ma obowiązek pamiętać o 
niemieckich zbrodniach i o ich 
ofiarach, a także nie pozwolić, by 
niemieckimi zbrodniami był ob-
ciążany naród polski - mówił sta-
rosta Szczepan Niebrzegowski. – 
Zrobili to Niemcy – ważne, by to 
powtarzać, bo w wielu miejscach, 
mediach włącza się naród polski 
do odpowiedzialności za zbrodnie 
II wojny światowej, obwinia o ho-
lokaust, co było nie do pomyślenia 
jeszcze kilkanaście, a nawet kil-
ka lat temu. Jesteśmy tu po to, by 
przywracać pamięć o bohaterach 
– podkreślił Starosta Radzyński, 
który wskazał radzyńskich harce-
rzy jako wzór wychowawczy.

Burmistrz Jerzy Rębek podkre-
ślił, ze spotkanie na miejscu kaźni 
radzyńskich harcerze to żywa lek-
cja historii i patriotyzmu. - Dziś 
wyrazem naszego patriotyzmu jest 
między innymi zgłębianie wiedzy 
o historii i oddawanie hołdu boha-
terom – mówił włodarz Radzynia. 
Wskazał też na aktualne zagroże-
nie naszych wschodnich granic. - 
Być prawdziwym patriotą to od-
dać najgłębszy szacunek polskim 
żołnierzom, pogranicznikom, 

policjantom, którzy stoją na na-
szej granicy i chronią nas przed 
niebezpieczeństwem. Tak dziś 
wygląda postawa patriotyczna. 

Wójt Wiesław Mazurek pod-
kreślił, że to spotkanie jest wyra-
zem hołdu i pamięci o tych, dzięki 
którym mamy własną Ojczyznę.

„Czuję, że muszę tu być”
Żona patrona Rajd Pamięci 

Harcerzy Radzyńskich im. Ka-
zimierza Odrzygoździa – Teresa 
Odrzygóźdź wspominała męża. 
- To, co było jego pasją życia, 
nie umarło z nim, żyje nadal w 
formie wrześniowych spotkań 
na miejscu śmierci radzyńskich 
harcerzy – mówiła T. Odrzygóźdź 
i zaapelowała do młodych tury-
stów: - Bądźcie wdzięczni opieku-
nom turystyki i sportu, ćwiczcie 
się w zadaniach, cieszcie się, że po-
magają wam odkrywać tajemnice, 
piękno i wartości otaczającego 
was świata, uczą kochać wioski i 
miasta, ludzi, którzy was otaczają. 

Robert Mazurek – dyrektor 
ROK, przewodniczący Rady Po-
wiatu, założyciel Radzyńskiego 
Stowarzyszenia Podróżników, or-
ganizator Radzyńskich Spotkań 
z Podróżnikami wspominał, że 
od 25 lat uczestniczy we wrze-
śniowych spotkaniach na miej-
scu kaźni Harcerzy Radzyńskich, 
od rajdów ich pamięci rozpoczął 
przygodę z turystyką. - Jestem tu, 
bo czuję, że muszę tu być. Uczest-
nictwo w tym spotkaniu jest dla 
mnie bardzo ważne – wyznał Ro-
bert Mazurek.

 Anna Wasak

W miejscu rozstrzelania przez Niemców 15 harcerzy z hm. Michałem Lisowskim 10 września została odprawiona polowa Msza św. w 
intencji pomordowanych oraz w intencji Ojczyzny. Wydarzenie to miało miejsce w 75. rocznicę ekshumacji ciał bohaterów oraz zain-
augurowało jubileuszowy XX Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa.

„Pragniemy czerpać stąd wiarę, nadzieję i miłość na dziś i jutro”

WYDARZENIA

Uroczystość na miejscu kaźni Radzyńskich Harcerzy

Jesienią 1939 roku, po za-
kończeniu działań wojennych 
prawie we wszystkich powiatach 
rozpoczęły się działania konspi-
racyjne. W Radzyniu Podlaskim 
ruch konspiracyjny zorganizował 
hufcowy Michał Lisowski. Po-
wołał on tajne zastępy harcerskie 
powiązane ze Związkiem Walki 
Zbrojnej działające w porozu-
mieniu z władzami harcerskimi 
w Lublinie.

Został aresztowany 9 czerwca 
1940 r. przez gestapowców, któ-
rym towarzyszyła granatowa po-
licja. Rozpoczęły się tygodnie do-
chodzeń i przesłuchań w gestapo 
radzyńskim. Żona robiła starania, 
gdzie tylko to możliwe, by móc 
zobaczyć się z mężem. Pod ko-

niec dochodzenia skontaktowa-
no ją z niemieckim policjantem 
(Austriakiem z pochodzenia), 
który poinformował ją, że Michał 
Lisowski chcąc ratować resztę 
harcerzy, wziął całą winę i odpo-
wiedzialność na siebie i prosił 
o ich zwolnienie. Dnia 4 lipca 
pozwolono Krystynie Lisowskiej 
na krótkie widzenie z mężem. Po 
tym spotkaniu Krystyna rozma-
wiała z polskim policjantem, któ-
ry pilnował więźniów w areszcie. 
Powiedział on, że w czasie pełnie-
nia służby dawał jej mężowi moż-
liwość ucieczki, ale on stanowczo 
odmówił podając jedyny powód: 
„Ja nie opuszczę chłopców”. 

5 lipca 1940 r. o godz. czwartej 
rano piętnastu członków orga-

nizacji harcerskiej, a wśród nich 
Michał Stefan Lisowski zostało 
rozstrzelanych w lesie w pobliżu 
miejscowości Sitno w okolicach 
Radzynia Podlaskiego. Tego sa-
mego dnia Krystyna Lisowska nie 
przewidując tej straszliwej trage-
dii przybyła do komendy gestapo 
w Lublinie „Pod zegarem”, aby 
czynić starania o jego uwolnienie. 
Kiedy wymieniła nazwisko Li-
sowskiego, jeden z gestapowców, 
który mówił po polsku, powie-
dział „Ach, to ten harcmistrz z 
Radzynia! Był on zbyt dobrym 
Polakiem, abyśmy go mogli to-
lerować i umieścić w obozie. On 
w tej chwili już nie żyje. Dzisiaj 
rano został rozstrzelany”.
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Spotkanie rozpoczęło się o go-
dzinie 9:00. Po odśpiewaniu Hym-
nu Państwowego i przywitaniu 
zgromadzonych gości delegacje 
złożyły wieńce.

Następnie głos zabrał Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego: - Dziwi, 
że wśród Polaków są tacy, którzy 
kwestionują męczeństwo narodu 
polskiego. Nawołują do tego, aby 
nie rozpamiętywać przeszłości, by 
nie mówić o tym, co przeżył naród 
polski. Gdzie jest Polska w sercach 
tamtych ludzi? - pytał Jerzy Rębek 
i zwrócił się do uczestników uro-
czystości, szczególnie młodzieży 
i wychowawców: - Wasza obec-
ność   jest świadectwem wielkiego 
patriotyzmu. Wyrażam wielką 
wdzięczność wychowawcom za to, 
że młode pokolenie wiedziecie do-
brymi ścieżkami. Pamiętajmy, że 
od naszej postawy zależą losy na-
szej Ojczyzny - podkreślił włodarz 
Radzynia.

- Cieszę się, że dzień 17. wrze-
śnia nie jest tylko pożółkłą kartką 
historii Polski, ale dla dzisiaj żyją-
cych Polaków jest świadectwem i 
dowodem tego, że trzeba pamiętać 
i być czujnym – mówił włodarz 
Powiatu Radzyńskiego. – Dzisiaj 
żyjemy w wolnym kraju, ale mu-
simy pamiętać, żeby nigdy więcej 
taka agresja na Polskę nie była 
możliwa. Musimy pamiętać też po 

to, by tworzyć sojusze skuteczne, a 
nie papierowe. Dziękuję władzom 
samorządowym miasta i gmin za 
to, że jesteśmy tutaj razem, że nie 
przychodzimy pod pomnik w róż-
nych godzinach, nie dzielimy się, a 
szukamy tego, co nas łączy. Dzię-
kuję za obecność pocztom sztan-
darowym i harcerzom. Chwała 
Bohaterom – zakończył Starosta 
Szczepan Niebrzegowski.

W wydarzeniu uczestniczyli: 
Starosta Szczepan Niebrzegow-
ski wraz ze swoim zastępcą oraz 
Członkami Zarządu Powiatu, Bur-

mistrz Jerzy Rębek, a także wój-
towie gmin z terenu powiatu ra-
dzyńskiego oraz zastępca Komen-
danta radzyńskiej jednostki Policji 
Mariusz Woźniak. Na uroczysto-
ści zgromadzili się również uczest-
nicy IV Młodzieżowego Rajdu 
Rowerowego szlakiem miejsc pa-
mięci Powiatu Radzyńskiego oraz 
harcerze z I Radzyńskiego Szczepu 
Harcerskiego Infinity im. Mieczy-
sława Stagrowskiego w Radzyniu 
Podlaskim.

 Red.

Leśnym Szlakiem 
Niepodległości

Noś odblaski - dbaj o swoje bezpieczeństwo!

W 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w Radzyniu przy pomniku Nie-
podległości odbyła się uroczystość z udziałem władz Miasta Radzyń Podlaski, 
Powiatu Radzyńskiego oraz włodarzy gmin.

Radzyńskie samorządy 
upamiętniły 82. rocznicę 
agresji sowieckiej na Polskę W sobotę 25 września odbył 

się, zorganizowany przez ra-
dzyński MOSiR oraz RGR I LO 
i Przyjaciele, Rajd Rowerowy 
„Leśnym Szlakiem Niepod-
ległości. Kopiec Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Brzo-
zowicy Dużej”. 

Pogoda dopisała, chociaż deszcz 
ciągle wisiał w powietrzu. Do Brzo-
zowicy poszło wszystko zgodnie 
z planem. Radzyń - Płudy - Jaski 
- Główne - Lipniaki - Olszewnica - 
Sokule - Brzozowica Duża z bardzo 
ciekawą ścieżką historyczno-przy-
rodniczą, której głównym punk-
tem jest kopiec Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Jest tak też miejsce na odpo-
czynek i właśnie tam zrobiliśmy 
dłuższą przerwę na grochóweczkę, 
ciastka i kawę ufundowane przez 
MOSiR dzięki pomocy finansowej 
firmy drGerard, za co gorąco dzię-
kujemy. Po kilku godzinach jazdy 
taki posiłek to skarb.

W drodze powrotnej już nic nie 

było zgodnie z planem. Przejeżdża-
liśmy niedaleko Uroczyska Baran 
i tak po prostu postanowiliśmy 
tam zajrzeć, po raz kolejny zresz-
tą. Poza tym miejsce to wpisywało 
się w klimaty niepodległościowe. I 
zawsze robi niesamowite wrażenie. 
Przez liczne remonty dróg w lesie 
musieliśmy szukać tej najlepszej. 
No i znaleźliśmy się niedaleko ka-
plicy Św. Antoniego w Turowie, 
co było równoznaczne z wizytą w 
tym miejscu. Jest to także miejsce 
najczęściej odwiedzane przez nasze 
wspólne wycieczki. Udało się także 
znaleźć w miarę dobrą drogę z Tu-
rowa do Płudów. Co prawda trzeba 
było przechodzić pod zamkniętymi 
szlabanami, czego chyba nie wolno 
było robić..... ale co tam.

Miejmy nadzieję ze pogoda je-
sienna nie przejdzie szybko w zi-
mową, bo w planach co nieco jesz-
cze mamy. Jeszcze raz wszystkim 
serdecznie dziękujemy.

 Marek Topyła MOSIR

AKTUALNOŚCI

Radzyńscy policjanci dbając o 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego, spoty-
kali się z jego najmłodszymi 
uczestnikami. Rozmawiając 
z dziećmi o zasadach ruchu 
drogowego wręczali odbla-
skowe opaski. Wszystko to 
działo się w ramach Ogólno-
polskiego Policyjnego Dnia 
Odblasków.

“Ogólnopolski Policyjny Dzień 
Odblasków ” został zorganizowa-
ny w ramach akcji informacyjno-
-edukacyjnej „Świeć Przykładem” 
koordynowany jest przez Biuro 

Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji . Głównym za-
łożeniem akcji jest zachęcanie 
niechronionych uczestników ru-
chu drogowego, przede wszystkim 
pieszych, do korzystania z elemen-
tów odblaskowych.

Działania prowadzone były 
również na terenie powiatu ra-
dzyńskiego. Policjanci radzyń-
skiej jednostki wręczali elementy 
odblaskowe uczestnikom ruchu 
drogowego oraz tłumaczyli dla-
czego tak ważne jest ich noszenie. 
Spotkali się również w szkołach z 
najmłodszymi uczestnikami ru-
chu drogowego. W trakcie prelek-

cji przypominali, że dzięki odbla-
skom piesi stają się o wiele bardziej 
widoczni na jezdni co podnosi ich 
bezpieczeństwo, a niejednokrot-
nie ratuje życie lub zdrowie.

W myśl obowiązujących prze-
pisów każdy pieszy, który poru-
sza się po zmierzchu po drodze 
poza obszarem zabudowanym, 
musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierują-
cych. Mundurowi zachęcają pie-
szych, aby takie elementy nosili 
po zmierzchu również w obsza-
rze zabudowanym.

Pamiętajmy, że stosowanie 
elementów odblaskowych w 

różnej formie zwiększa szansę 
pieszego na uniknięcie potrą-
cenia w czasie złej widoczności. 
Prawidłowo noszone odblaski 
powinny być umieszczone w ta-
kim miejscu, aby znalazły się w 
polu działania świateł samocho-
dowych i były zauważalne dla 
kierujących nadjeżdżających z 
obydwu kierunków. Osoba pie-
sza, nosząca „odblaski”, staje się 
widoczna nawet z odległości po-
nad 150 metrów, co daje czas na 
reakcję dla kierowcy.

 aspirant Piotr Mucha
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Uroczyste spotkanie z okazji 
Światowego Dnia Seniora zor-
ganizowane przez Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Radzyniu Podlaskim odbyło 
się 16 października w Domu 
Ludowym w Zbulitowie.

Przybyli na nie członkowie PZE-
RiI z Radzynia i kół w Czemierni-
kach ze  Stanisławem Jędrzejkie-
wiczem, Wohyniu z  Kazimierzem 
Brudkowskim, w Ulanie z Zofią 
Sposób oraz  ze Stowarzyszenia 

„Radzyńskie Wrzosy”z przewod-
niczącą Haliną Mazur. Gośćmi 
spotkania byli: wiceburmistrz Ra-
dzynia Sławomir Lipski oraz Jerzy 
Bednarczyk reprezentujący starostę 
radzyńskiego Szczepana Niebrze-
gowskiego. 

Uczestników spotkania powitał 
przewodniczący Związku Kazi-
mierz Zdziebłowski. 

Kolejnym punktem programu 
było  wręczenie nagród i dyplo-
mów seniorom wyróżniającym się 
w pracy na rzecz Związku i potrze-
bujących. Otrzymali je: Anna Kwa-

sowiec, Jadwiga Bujek i Krzysztof 
Bober. 

Spotkane uświetnił występ Ze-
społu Wokalnego „Radzyniacy”, 
działający od 14 lat, pod kierun-
kiem Marianny Ligęzy i kierow-
nictwem muzycznym Leszka Ma-
zura. Historię i osiągnięcia Zespołu 
przedstawiła Alina Staszczuk. W 
wykonaniu „Radzyniaków” uczest-
nicy spotkania usłyszeli sześć utwo-
rów – ostatni był „Hymn Seniora”, 
wysłuchany na stojąco. 

Obchody zakończyły się spotka-
niem towarzyskim. AW

Radzyński UTW tradycyjnym „Gaudeamus” (tym razem z powodu pandemii – w wersji elektronicznej, nie chóralnej) 6.  października 
rozpoczął nowy rok akademicki. W święcie radzyńskich seniorów, które odbyło się w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
uczestniczyli słuchacze, sympatycy i przyjaciele, przedstawiciele stowarzyszeń seniorskich oraz władz samorządowych: burmistrz 
Jerzy Rębek i starosta Szczepan Niebrzegowski, a także gospodarz miejsca dyrektor ROK  Robert Mazurek. 

Kolejne „Gaudeamus” na inauguracji roku 
Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Przybyłych powitał rektor 
RUTW Dariusz Gałan, który na 
wstępie przywołał łacińską sen-
tencję „Nulla aetas ad discendum 
sera” (Żaden wiek nie jest za późny 
do nauki). - Naszych słuchaczy ce-
chuje aktywność poznawcza i inte-
lektualna, która pozawala na prze-
zwyciężenie nudy, apatii, depresji, 
osamotnienia. Słuchacze swoją 
postawą zmieniają dotychczasowy 
wizerunek seniora w naszym spo-
łeczeństwie. Wykorzystują bagaż 
doświadczenia, dzieląc się nimi z 
młodszymi.

Dariusz Gałan dziękował za 
wsparcie wszystkim „ludziom do-
brej woli” - osobom życzliwym, 
wspierającym, w szczególności  
władzom  różnych szczebli, szcze-
gólnie samorządowych:  

- Bez wsparcia z zewnątrz takie 
instytucje jak stowarzyszenia  zrze-
szające seniorów nie miałyby racji 
bytu. Dziękujemy władzom samo-
rządowym za wsparcie finansowe 
i duchowo-moralne. Cieszymy się, 
że działalność naszego Uniwersyte-
tu i innych stowarzyszeń  znajduje 
coraz większe zrozumienie i akcep-
tację.

Burmistrz Jerzy Rębek podkre-
ślił, że działania Miasta związane z 
prowadzoną rewitalizacją zespołu 
pałacowo-parkowego nie miałaby 
sensu, gdyby nie aktywność miesz-
kańców, zainteresowanych życiem 
społecznym i kulturalnym. – Każdy 
przejaw aktywności mieszkańców 

to wartość dodana, dzięki temu 
to miasto, to społeczeństwo żyje. 
Jesteście jako seniorzy ważni dla 
wszystkich grup wiekowych, ponie-
waż wartości, jakie niesiecie, są dro-
gowskazem dla młodych – mówił 
włodarz Radzynia.  

Szczepan Niebrzegowski wy-
znał, że wychowywał się w wielo-

pokoleniowej rodzinie. - Ogromna 
mądrość, która płynęła od osób 
starszych, ogromnie mnie ukształ-
towała. Patriotyzm, przywiązanie 
do wiary katolickiej, tradycji – to 
olbrzymi kapitał, który procentuje 
całe życie. Mądre społeczeństwo 
korzysta z doświadczeń starszych – 
podkreślił starosta radzyński

Następnie Anna Wasak wygłosi-
ła wykład inauguracyjny na temat: 
„Pałac Potockich – pomnik miłości 
i chwały, świątynia sztuki, perła ro-
koka”.

W części artystycznej najpierw 
wystąpili uczniowie SP nr 2 od 
wielu lat współpracującej z UTW 
w ramach Mostu Pokoleń, którzy 
też, nawiązując do tematu wykładu 
inauguracyjnego, zaprezentowali 
wiersz Anny Wasak „Radzynian-
ka, czyli ballada o dwóch mod-
rzewiach”. Muzyczną ucztę przy-
gotowali uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. Karola 
Lipińskiego. Tańcem klasycznym i 
nowoczesnym zauroczyli ucznio-
wie Szkoły Tanecznej DIAMENT. Z 
mini recitalem wystąpił „Radzyński 
Bard” Marian Kwasowiec. 

W Radzyniu  Uniwersytet Trze-
ciego wieku powstał w 2005 r. z ini-
cjatywy Dariusza Gałana, który nim 
dotąd nieprzerwanie kieruje. Po 12 
latach działalności pod szyldem Lu-
belskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, radzyńska jednostka prze-
stałą być filią i została zarejestrowa-
na jako samodzielny - Radzyński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
W programie RUTW znalazły 

się wykłady z różnych dziedzin: 
historii, sztuki, medycyny, zdrowe-
go stylu życia, prawa. Szczególne 
miejsce zajmuje projekt  Most Po-
koleń, w ramach którego we współ-
pracy najpierw z Gimnazjum nr 2 
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 2) 

powstało wiele inicjatyw – wspól-
ne uroczystości, występy na scenie, 
prezentacje poezji, zwieńczone 
wydaniem tomików z wierszami 
uczniów i seniorów. 

W tym roku w zajęciach uczest-
niczyć będzie ok. 60 słuchaczy. 

 Fot. Tomasz Młynarczyk

Dzień Seniora w PZERiI
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Wśród gości byli m.in. bur-
mistrz Jerzy Rębek, Dariusz Gałan 
– rektor Radzyńskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Kazimierz 
Zdziebłowski - przewodniczący 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Oddział Rejonowy w 
Radzyniu Podlaskim, delegacja za-
przyjaźnionego Klubu AA „Podaj 
Dłoń”. Przybyłych na spotkanie po-
witała nowa prezes „Radzyńskich 
Wrzosów” Halina Mazur. Sprawoz-
danie z działalności Stowarzyszenia 
złożyła Hanna Guz. 

Bogata działalność
Stowarzyszenie Klub Seniora 

„Radzyńskie Wrzosy” powstało w 
2016 r. Zgodnie ze Statutem i pro-
gramem rozwija działalność inte-
gracyjną, kulturalną, turystyczną i 
socjalną. Praca Zarządu i członków 
Stowarzyszenia jest pracą społeczną 
i poświęconą rozwojowi środowisk 
seniorskich. Członkowie Klubu 
spotykają się dwa razy w tygodniu: 
w czwartki i niedziele o godz. 16. 
Seniorzy organizują spotkania inte-
gracyjne i okolicznościowe, impre-
zy na świeżym powietrzu i wyciecz-
ki do ciekawych miejsc na terenie 
województwa lubelskiego i w kraju, 
do teatrów. Zajmują się rękodziełem 

artystycznym, urządzają wieczor-
ki poetyckie, na których recytują 
utwory, także własnego autorstwa. 
Efekty swej pracy prezentowali na 
spotkaniach integracyjnych, w tym 
roku wzięli udział w II Radzyńskim 
Jarmarku Sztuki i Rękodzieła Ko-
zirynek 2021. Organizowane były 
spotkania z lekarzami, ratownikami 
medycznymi, policjantami, którzy 
pomagali seniorom radzić sobie z 
problemami i łatwiej pokonywać 
trudności, jakie stwarza współcze-
sny świat. 

Ostatni okres był szczególnie 
trudny dla seniorów. Pandemia 
koronawirusa pozbawiła możliwo-

ści przebywania razem. Gdy liczba 
zakażeń spadła, zaczęli się spotykać 
na świeżym powietrzu. - Mam na-
dzieję, że pandemia odpuści i w na-
stępnych latach pozwoli na dalszą 
wspólną pracę i zabawę – zakoń-
czyła sprawozdanie Hanna Guz. 

Podziękowania dla 
Teresy Szczepaniuk

W tym roku skończyła się 
5-letnia kadencja kadencja Zarzą-
du Stowarzyszenia Klub Seniora 
„Radzyńskie Wrzosy”. Z powodu 
problemów zdrowotnych założy-
cielka i dotychczasowa Prezes - Te-
resa Szczepaniuk zrezygnowała z 
kandydowania do Zarządu. - Pra-
gniemy podziękować Pani Teresie 
za wieloletnią pracę społeczną na 
rzecz seniorów. Pani Teresa to spo-
łecznik, który nie ominie człowieka 
w potrzebie, lubi pomagać, nie mó-
wiąc o tym głośno. Obecnie pre-
zesem Stowarzyszenia jest Halina 
Mazur, która oddała się pracy dla 
Stowarzyszenia – mówiła Hanna 
Guz. Poinformowała również, że 
zasłużone seniorki Marianna Kania 
i Maria Bogutyn – zostały członka-
mi honorowymi. 

Jesteście bardzo aktywni
Po sprawozdaniu głos zabrali za-

proszeni goście.
- Jesteście Państwo bardzo ak-

tywni, bierzecie udział w różnych 
uroczystościach. Stanowicie grono 
przyjaciół, które daje radość, wy-
tchnienie i chęć do działania – mó-
wił burmistrz Jerzy Rębek. - W Ra-
dzyniu jest wiele takich środowisk, 
różnorodność to bogactwo naszego 
miasta. Dziękuję za przyjazną at-
mosferę, bardzo to jest dla mnie 
ważne i budujące. Deklaruję, że na 
ile to będzie możliwe, będę Państwa 
wspierał, bo widzę wielką wartość 
w tym, co Państwo robicie. 

Kazimierz Zdziebłowski prze-
wodniczący PZERiI gratulował 
jubileuszu i bogatej działalności i 
płynącej z niej radości. 

- „Nie starzeje się ten, kto nie 
ma na to czasu” – słowa Benjamina 
Franklina zacytował Dariusz Gałan. 
- Macie Państwo tak wiele zaintere-
sowań, działań, że inne grupy nie 
nadążą. Zaznaczył, że w Radzyniu 
jest ok. 5,5 tys. osób w wieku eme-
rytalnym, z czego w kilkaset jest 
integrowanych w związkach i sto-
warzyszeniach senioralnych. 

W części artystycznej najpierw 
zaprezentował się „Radzyński 
Bard” Marian Kwasowiec, który 
z nowo utworzonym zespołem 
Pierwsze Takie Trio wykonał dwa 
utwory: „Cała prawda o miłości” 
oraz „Radzyń Podlaski miasto me”. 
Następnie Zespół Wokalny Klubu 
Seniorów „Radzyńskie Wrzosy” 
wykonał wiązankę utworów, swo-
je wiersze czytała członkini Klubu 
Hanna Guz. 

Na okoliczność małego jubile-
uszu została przygotowana wysta-
wa fotografii dokumentująca  naj-
ważniejsze wydarzenia z pięciu lat 
działalności Stowarzyszenia.

Po części oficjalnej rozpoczęła 
się zabawa taneczna.

Obecny skład Zarządu Stowa-
rzyszenia Klub Seniora „Radzyń-
skie Wrzosy”
Prezes: Halina Mazur
Wiceprezesi: Zbigniew Przybo-
rowski, Krzysztof Dziuchik
Sekretarz: Hanna Guz
Skarbnik: Bogumiła Kołosowska
Członkowie: Janina Stadnicka, 
Marian Sciseł, Urszula Przybo-
rowska, Kazimierz Hiszpański

 AW

Uroczyste otwarcie i poświę-
cenie windy w budynku  Dzien-
nego Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób Niepeł-
nosprawnych z Zaburzeniami 
Psychicznymi przy ul. Bulwary 
12. odbyło się 29 września.

Miasto Radzyń Podlaski reali-
zowało inwestycję we współpracy 

z Radzyńską Spółdzielnią Miesz-
kaniową, która jest właścicielem 
tego obiektu przy wsparciu finan-
sowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Inwestycja nie tylko 
umożliwia realizację wszystkich 
obecnych zadań, ale również po-
zwoli na poszerzenie działalności 
placówki, ze wszystkich sal będą 

mogły korzystać osoby niepełno-
sprawne ruchowo, poruszające się 
na wózkach.

Po rozszerzeniu bazy będzie 
mogła się zwiększyć liczba osób 
objętych opieką, a jest na to wiel-
kie zapotrzebowanie.

 Red.
 

Spotkanie z okazji przypadającego w październiku Światowego Dnia Seniora oraz z okazji 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Klub Senio-
ra „Radzyńskie Wrzosy” odbyło się 9 października. Seniorzy przypomnieli historię swego Stowarzyszenia, przedstawili nowe władze, 
zaprezentowali program artystyczny i bawili się na zabawie tanecznej.

Jubileuszowe spotkanie „Radzyńskich Wrzosów”

Winda w DŚDS już działa
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Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 
zaprasza organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontaria-

cie, do wzięcia udziału w konsultacjach 
projektu rocznego Programu Współpra-
cy Miasta Radzyń Podlaski z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na rok 
2022.

Konsultacje będą prowadzone w for-

mie zgłaszania uwag i opinii pisemnie 
lub za pomocą poczty elektronicznej w 
terminie od 18.10.2021 r. do 03.11.2021 
r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), 
art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą 
Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami Miasta Radzyń Podlaski Bur-
mistrz Miasta Radzyń Podlaski zarządził 
konsultacje w sprawie projektu Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powia-
tu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z per-
spektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest 
zebranie opinii mieszkańców na temat 
planowanych kierunków współpracy 
ponadlokalnej oraz zapewnienie możli-
wości udziału lokalnych interesariuszy 
w procesie przygotowania dokumen-
tu. Konsultowany dokument wyznacza 
ramy współpracy miasta, powiatu oraz 
okolicznych gmin w zakresie kierunków 

rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi 
podstawę do ubiegania się o środki ze-
wnętrzne, w tym z Funduszy Europej-
skich. Konsultacje odbędą się w terminie 
od dnia 22 października 2021 r. do dnia 
26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.

Informacja o otwartym spotkaniu 
konsultacyjnym zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
https://radzyn-podl.pl/, na minimum 7 
dni przed planowanym spotkaniem. Pro-
jekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 
2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz 
formularz konsultacyjny stanowią za-
łącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie w sprawie projektu strategii 
należy składać na adres e-mail sekreta-
riat@radzyn-podl.pl lub formie pisemnej 
(osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzę-
dzie Miasta Radzyń Podlaski adres: ul. 
Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski.

Podczas oficjalnego otwarcia, 
które miało miejsce 7 paździer-
nika dyrektor mówiła: - Dziękuję 
Fundacji i całemu Zarządowi za 
sfinansowanie tego placu. Dzięku-
ję Panu Burmistrzowi za pomoc 
w prowadzeniu rozmów i pokie-
rowanie całym przedsięwzięciem. 
Nowy plac zabaw daje nam opie-
kunom i wychowawcom wiele 
możliwości. Nasze dzieciaczki 
będą mogły doświadczać, obser-
wować, wnioskować i rozwijać się. 
W imieniu własnym ale również 

pracowników, rodziców oraz dzie-
ci jeszcze raz serdecznie dziękuję 
Fundacji PGE. Dzięki waszej życz-
liwości, nasi najmłodsi będą mo-
gli korzystać z ekokuchni, domku 
meteo, stanowiska do obserwacji 
oraz stołu do doświadczeń. Pomi-
mo że dzisiejszy świat z zawrotną 
szybkością wchodzi w cyfryza-
cję, my chcemy trochę wrócić do 
korzeni, wrócić do zabaw, które 
powoli zostają zapomniane. Ten 
właśnie plac daje nam takie moż-
liwości.

Dzieci zebranym gościom w 
formie piosenki i kilku wierszyków 
podziękowały za nową atrakcję w 
przedszkolu, a następnie przystą-
piły do oficjalnego otwarcia. W 
asyście zebranych gości przecięły 
wstążki i wypuściły w niebo kolo-
rowe balony jako symbol tej wła-
śnie radosnej dla nich chwili.

Głos zabrali także zebrani go-
ście. - Cieszę się, że mogliśmy jako 
Fundacja PGE mieć mały wkład w 
wasze przedszkole, w radość dzie-
ci, którą wy Szanowni Państwo da-
jecie im na co dzień. Dziękujemy i 
podziwiamy Państwa za to, że tyle 
dobrego robicie dla tych najmłod-
szych. Pamiętajmy, że dobro wraca 
– mówił wiceprezes zarządu PGE 
Dystrybucja Jan Frania.

Burmistrz Jerzy Rębek podzię-
kował kierownictwu przedszkola 
za inicjatywę, a zarządowi za jej 
realizację. - Cieszę się, że takie 

inicjatywy wychodzą od kierow-
nictwa przedszkola i że znajdują 
zrozumienie w siedzibie Fun-
dacji PGE. Na ręce wiceprezesa 
zarządu PGE Dystrybucja Jana 
Frani chciałbym serdecznie po-
dziękować zarządowi, za pomoc 

w realizacji tego przedsięwzięcia. 
Nieobecnemu tutaj prezesowi Ja-
rosławowi Kwaskowi dziękuję za 
jego wrażliwość, że nie odmówił 
pomocy tym najmłodszym.

 Karol Niewęgłowski

Dzięki staraniom dyrektor Przedszkola Miejskiego 
nr 1 w Radzyniu Podlaskim Anny Niewęgłowskiej 
oraz życzliwości Fundacji PGE, przedszkole pozy-
skało nowy plac zabaw tzw. Plac Doświadczeń Ma-
łego Naukowca.

Konsultacje projektu programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego 

Nowy plac zabaw w Przedszkolu Miejskim dzięki Fundacji PGE

O G Ł O S Z E N I A

AKTUALNOŚCI
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1 października przy kaplicy Aniołów Stróżów znajdującej się przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim 
z okazji X Dni z Aniołami w Radzyńskiej Krainie Serdeczności odprawiono mszę 
plenerową w intencji podopiecznych, pracowników i wszystkich sympatyków 
ośrodka.

X Dni z Aniołami 2021

Ze względu na rosnące tempo 
zakażeń związanych z pandemią 
koronawirusa w Polsce organi-
zatorzy postanowili zredukować 
coroczne wydarzenie do samej 
mszy świętej. – Z racji tego, że 
w tym roku trwa pandemia, te 
obchody są skromne, ale uważa-
my, że przebywanie ze sobą oraz 
wspólna modlitwa jest najcen-
niejszym co może być w życiu 
człowieka. Niech aniołowie będą 
z nami – mówiła dyrektor Jolanta 
Purgał.

Mszę Świętą sprawował ks. 
proboszcz Henryk Och. W wy-
darzeniu uczestniczyli: Wicesta-
rosta Radzyński Michał Zając, 
Wójt gminy Wohyń Tomasz Jur-
kiewicz, Wójt gminy Czemierni-

ki Arkadiusz Filipek, Sekretarz 
miasta Radzyń Podlaski Robert 
Targoński, Dyrektor ROK Robert 
Mazurek, a także dyrektorzy szkół 

z terenu Powiatu Radzyńskiego.

 Fot i tekst:
 Michał Maliszewski

Jednym z zadań realizowa-
nych przez Nadleśnictwo 
Radzyń Podlaski jest edukacja 
leśna. Jej zadaniem jest in-
formowanie społeczeństwa 
oraz szerzenie w nim wie-
dzy na tematy związane z 
prowadzeniem gospodarki 
leśnej oraz ochrony przyrody 
i środowiska. 24. września  na 
terenie Nadleśnictwa Radzyń 
Podlaski przyległym do ul. 
Warszawskiej, uroczyście 
otwarto Park Edukacyjny.

Budowa ogrodu rozpoczęła się 
w 2017 roku z inicjatywy nadleśni-
czego Krzysztofa Hołowińskiego. 
Sfinansowana została ze środków 
własnych Nadleśnictwa w Ra-
dzyniu Podlaskim. Powierzchnia 
całego ogrodu wynosi 13 tysięcy 
metrów kwadratowych. Sercem 
ogrodu jest budynek edukacyjny 
wyposażony w liczne eksponaty i 
pomoce naukowe. Roślinność, jaka 
została tam posadzona, odzwiercie-
dla drzewostany rosnące na terenie 
powiatu radzyńskiego. Został utwo-
rzony drewniany labirynt, ścież-
ka zdrowia, ścieżka sensoryczna, 
skocznia oraz liczne tablice eduka-
cyjne. Pozwala to połączyć eduka-

cje przyrodniczą z aktywnością ru-
chową. Dzięki temu czas spędzony 
w tym miejscu będzie żywą lekcją 
przyrody.

Ogród ma służyć grupom zor-
ganizowanym, głównie szkołom i 
przedszkolom. Taka grupa będzie 
musiała umówić się na zajęcia z 
edukatorem, zapoznać się z regu-
laminem prowadzenia edukacji, 
wypełnić i przesłać do biura nadle-
śnictwa kartę zgłoszeniową (https://
radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/
oferta-edukacyjna).

Zajęcia mogą odbyć się w dni 
powszednie w godzinach 7:00 - 
15:00.

Wydarzenie zakończyło się sym-

bolicznym przecięciem girlandy z 
gałązek jodłowych. Aktu oficjalne-
go otwarcia ogrodu dokonali: Wi-
cestarosta Radzyński Michał Zając, 
Wikary Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy ks. Mateusz 
Gomółka, Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Lublinie Zygmunt Byra, Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, 
Wicewójt gminy Radzyń Podlaski 
Anna Grochoła oraz nadleśnicy: 
Krzysztof Hołowiński, Piotr Kisz-
czak, Leszek Gajuś.

Tekst i foto:
Michał Maliszewski

Starostwo Powiatowe

Od początku września w 
dwóch miejscach przy ścieżce 
pieszo - rowerowej biegnącej 
wzdłuż rzeki Białki postawio-
no „Ptasi bufet”. Inicjatorem 
przedsięwzięcia był radny 
Piotr Skowron.

„Ptasi bufet” to urządzenia edu-
kacyjne z funkcją wydawania zdro-
wej karmy dla ptaków. Urządzenia 
są w pełni automatyczne i zapew-
niają dostęp do karmy składającej 
się z różnorodnych i odżywczych 
zbóż oraz ziaren dla ptactwa wod-
nego lub lądowego. Inicjatywa cie-
szy się dużą popularnością i odno-
si wielki sukces. Świadczyć o tym 
może coraz większa liczba miast, 
które montują tego typu automaty.

- Od dłuższego już czasu za-
stanawiałem się nad problemem 
dokarmiania ptaków w naszym 
mieście, zwłaszcza w sezonie zimo-
wym. W styczniu nawiązałem kon-
takt z firmą, która w Polsce zajmuje 
się darmowym montażem i serwi-
sem tzw. „Ptasiego bufetu”. Przed-
stawiłem pomysł Burmistrzowi i 
skontaktowałem firmę z pracowni-
kami Urzędu Miasta. Po konsulta-
cjach i wstępnej weryfikacji, firma 
wyraziła chęć na montaż urządzeń 
w naszym mieście. Bardzo się cie-
szę z takiego obrotu sprawy. Moim 
zdaniem mają duży walor eduka-
cyjny, zwłaszcza dla dzieci, bo nie 
każdy wie, że karmienie kaczek i in-

nych ptaków chlebem powoduje u 
nich choroby. Od dzisiaj ptaki będą 
dokarmiane właściwym pożywie-
niem, zaś woda nie będzie zakwa-
szana. Myślę, że automaty dobrze 
wkomponują się w nasze otoczenie. 
Warto podkreślić, iż koszty serwisu 
i zaopatrzenia pokrywa w zupeł-
ności firma. Nasze miasto to nic 
nie kosztuje - wyjaśnia radny Piotr 
Skowron.

Obsługa urządzenia jest banal-
nie prosta. Należy wrzucić 2 złote, 
nadstawić rękę pod otwór, z które-
go wyleci ziarno i przekręcić o 360 
stopni dźwignię. Automat oprócz 
tego, że wydaje ziarno, pełni także 
funkcję edukacyjną bowiem na jego 
obudowie znajdziemy informacje o 
tym, w jaki sposób i czym nie wol-
no a czym wolno karmić ptaki czy 
też ciekawostki na temat występują-
cych gatunków ptaków.

 Karol Niewęgłowski

W niedzielę 26 września 
MOSiR w Radzyniu zorga-
nizował imprezę plenerową 
pt. „CZTERY PORY ROKU W 
LESIE”. 

Przebiegała ona w klimatach 
jesiennych i zimowych a wszyst-
ko połączone zostało ze Świętem 
Pieczonego Ziemniaka.  Współor-
ganizatorami imprezy byli:  Stowa-
rzyszenie Sportowy Radzyń i Nad-
leśnictwo. Upominki, posiłek oraz 
zajęcia plastyczne sfinansowano ze 
środków Miasta Radzyń Podlaski. 
Niezawodnego wsparcia udzieliła 
też firma drGerard.

W ciągu 3 godzin imprezy był 
czas na wszystko. Były bardzo cie-
kawe opowieści o lesie i pracy leśni-
ków, był spacer połączony z nauką 
orientacji w lesie i jednocześnie 

zbieraniem materiałów do zajęć 
plastycznych. Te zaś były bardzo 
ciekawe, a dzieciaki własnoręcznie 
wykonywały biżuterię z darów lasu. 
Było oczywiście ognisko, pieczone 
ziemniaki, kiełbaski i słodycze. Czas 
zleciał bardzo szybko. Dyr. MOSiR 
i jednocześnie Prezes Stowarzysze-
nia Agnieszka Włoszek postarała 
się, by żadne dziecko nie wyjechało 
z pustymi rękami. Za spacer, biżu-
terię czy rzut ziemniakiem do celu 
wszyscy otrzymali upominki.

Dziękujemy także paniom Ka-
tarzynie Mirosław z Nadleśnictwa 
Radzyń za ciekawe opowieści o lesie 
oraz Iwonie Pawelec Burczaniuk za 
biżuterię leśną.

Marek Topyła
MOSiR Radzyń Podlaski 

Ptasia inicjatywa radnego 
Skowrona

Cztery pory roku z radzyńskim 
MOSiR-em

Park Edukacyjny przy Nadleśnictwie 
w Radzyniu Podlaskim oficjalnie otwarty!

AKTUALNOŚCI
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Inscenizowany koncert zaty-
tułowany SALON MUZYCZNY 
DELFINY POTOCKIEJ (1807-
1877)  odbył się 20 września w 
sali koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. K. 
Lipińskiego w Pałacu Potockich.  

Występ utrzymany był w kon-
wencji wieczorów słowno-muzycz-
nych z fragmentami wspomnień, li-
stów, poezji i muzyki twórców dzia-
łających na terenach XIX-wiecznej 
Polski i Europy. 

Była to obfita uczta muzyczno-
-literacka przywołująca nie tylko 
dawną tradycję muzykowania w 
siedzibach rodów arystokratycz-
nych i atmosferę paryskiego Hotelu 

Lambert, ale również widowisko 
wypełnione wachlarzem ludzkich 
emocji osób, które są dziś postrze-
gane jako ponadczasowi ambasado-
rzy polskiej kultury narodowej. 

Wśród wykonawców znaleźli 
się artyści śpiewacy i aktorzy: Anna 
Barska (sopran), Mariola Zagojska 
(sopran), Jakub Gąska (tenor), Jan 
Machowski (bas-baryton)  i Patry-
cjusz Sokołowski (baryton), a także 
Dymitr Harelau.  Artyści wcielili się 
w postaci historyczne, m.in: Marce-
linę Czartoryską, Delfinę Potocką, 
Paulinę Viardot, Fryderyka Chopi-
na, Zygmunta Krasińskiego, Adama 
Mickiewicza, Iwana Turgieniewa 
poezję. Publiczność miała okazję 
fragmentów listów, wspomnień 

i poezji Zygmunta Krasińskiego, 
Adama Mickiewicza, Juliusza Sło-
wackiego, Cypriana Kamila Norwi-
da oraz Iwana Turgieniewa. W pro-
gramie znalazły się pieśni na głos 
solowy z towarzyszeniem fortepia-
nu autorstwa Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Aleksandra 
Dargomyżskiego, Michaiła Glinki i 
Pauliny Viadrot. Przy fortepianie za-
siadła Alesia Aleksandrowicz (for-
tepian). Publiczność miała również 
okazje wysłuchać czterech utworów 
Fryderyka Chopina w wykonaniu 
pianistki A. Aleksandrowicz oraz 
trojga młodych pianistów: Natalii 
Ociesy, Seweryna Szarpaka oraz 
Gabriela Zagojskiego.  

Scenariusz i reżyseria: Mariola 

Zagojska, konsultacja naukowo-hi-
storyczna: dr hab. Miłosz 

Aleksandrowicz 
Spotkanie zostało dofinansowa-

ne ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Narodowego 

Centrum Kultury Kultura - Inter-
wencje 2021. 

www.eduartte.pl 
https://www.facebook.com/fun-

dacjaeduartte/events

 Red.

KULTURA

Pałac muzyką nie-zwykły

W sobotę 9 października w sali 
radzyńskiej Oranżerii  znakomite 
trio „Voytek Proniewicz & Roshko 
Brothers” w składzie: Voytek Pro-
niewicz – skrzypce, Adam Rosz-
kowski – skrzypce i Jan Roszkow-
ski – wiolonczela wykonało dwa 
wielkie tria smyczkowe Lipińskiego: 
g-moll op. 8 i A-dur op. 12.

Była to szczególna okazja do 
wysłuchania utworów Karola Li-
pińskiego, ponieważ wirtuoz kom-
ponował utwory dostosowane do 
własnych, wyjątkowych możliwości 
technicznych i do dziś niewielu wy-
konawców ma je w swym repertu-
arze. „Jego twórczość była jednym z 
kulminacyjnych punktów europej-
skiej sztuki skrzypcowej [...] Lipiń-
ski utorował drogę do światowego 
uznania polskiej kultury narodo-
wej. Był jednym z pierwszych wiel-
kich kompozytorów przedchopi-

nowskiej epoki, którego twórczość 
przekroczyła granice kraju i stała się 
uznana w Europie” - tak wypowie-
dział się o twórczości Lipińskiego 
rosyjski skrzypek i muzykolog Wła-
dymir Grigoriew. Wydarzenie moż-
na obejrzeć na kanale YouTube Te-
lewizji Radzyń. Link do transmisji: 
https://youtu.be/yWC0wYFzeUo

Koncert poprowadziła Agniesz-
ka Jeż - prezes Radzyńskiego Towa-
rzystwa Muzycznego im. K. Lipiń-
skiego, która zaprezentowała pro-
gram koncertu i wykonawców oraz 
sylwetkę kompozytora – wybitnego 
syna naszego miasta, urodzonego w 
Radzyniu 30 października 1790 r. 
w Pałacu Potockich, syna kapelmi-
strza orkiestry pałacowej. 

Spotkanie było również okazją 
do podsumowania 20-lecia istnie-
nia Radzyńskiego Towarzystwa 
Muzycznego. Z tej okazji publicz-

ność mogła obejrzeć film zrealizo-
wany z okazji jubileuszu RTM.

Patronat honorowy nad tego-
roczną edycją festiwalu objęli Sta-
rosta Radzyński Szczepan Niebrze-
gowski oraz Burmistrz Radzynia 
Podlaskiego Jerzy Rębek.

Organizatorami wydarzenia są: 
Radzyńskie Towarzystwo Muzycz-
ne im. Karola Lipińskiego w Ra-
dzyniu Podlaskim oraz Radzyński 
Ośrodek Kultury.

Przypomnijmy, że w ramach te-
gorocznej edycji Dni Karola Lipiń-
skiego odbyły się jeszcze 3 koncerty. 

„Perły zapomnianej muzyki 
polskiej” to tytuł koncertu jednego 
z najwybitniejszych polskich ze-
społów kameralnych młodego po-
kolenia – CUORE PIANO TRIO, 
którym 4 września zainaugurowane 
zostały XXXVIII Dni Karola Lipiń-

skiego w Radzyniu Podlaskim. 
11 września  w hali widowisko-

wo – sportowej ZSP im. Jana Pawła 
II w Radzyniu odbył się  Koncert 
Galowy w wykonaniu Warszaw-
skiej Orkiestry Kameralnej Im-
pressione pod dyrekcją Krzesimira 
Dębskiego. 

Wystąpili: Milena Lange (so-
pran), Michał Romanowski (bas).  
Koncert poprowadziła Laura Łącz. 

Kierownictwo artystyczne Ewa 
Jeż - prezes Radzyńskiego Towarzy-
stwa Muzycznego im. Karola Lipiń-
skiego. 

Na program koncertu składa-
ło się 18 utworów, były to głównie 
przeboje muzyki filmowej. Licznie 
zgromadzona publiczność wysłu-
chała utworów m.in. G. Bizeta, G, 
Rossiniego, W. Kilara (Walc z filmu 
„Trędowata”, Wokaliza do „Dziewią-

tych wrót”, „Pieśń o małym ryce-
rzu” z „Przygód Pana Michała”), D. 
Szostakowicza (Walc nr 2 z „Anny 
Kareniny”) oraz z filmów „Janosik” 
(J. Matuszkiewicz), „Skrzypek na 
dachu” (J. Bock), „Dziecko Rose-
mary” (K. Komeda), „Zapach ko-
biety”(C. Gardel), „Titanic”(J. Hor-
ner), „Jasminum” (Z. Konieczny). 

Koncert odbył się pod honoro-
wym patronatem Burmistrza Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka 
i Starosty Radzyńskiego Szczepana 
Niebrzegowskiego.

24 września w Państwowej Szko-
le Muzycznej I stopnia im. Karola 
Lipińskiego w Radzyniu wystąpili 
Paulina Zielińska – flet i Tomasz 
Wojtaś – fortepian.

 AW

Koncertem monograficznym twórczości Karola Lipińskiego zakończyły się XXXVIII Dni Karola Lipińskiego. W ten sposób uczczono 
również 160. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych wirtuozów skrzypiec I połowy XIX wieku, wspaniałego pedagoga, dyrygen-
ta i kompozytora. 

XXXVIII Dni Karola Lipińskiego w 160. rocznicę śmierci kompozytora
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Płyta Jacka Musiatowicza „Je-
stem, czyli spacer po kamieniach” 
zawiera 9 utworów autorstwa ra-
dzyńskiego barda: „Jestem”, „Mo-
dlitwa”, „Dżihad”, „Nie wiem czy 
pamiętasz”, „Pakt”, „Roślinka”, 
Plan”, „Po tamtej stronie dnia” i 

„Spacer po kamieniach”. Ponadto 
na krążku znalazło się instrumen-
talne wykonanie przez Michała 
Musiatowicza utworu „Victory 
Suita” oraz jako bonus – piosenka 
„Odbudować”, której autorem jest 
Kamil Mitura. Aranżacji wszyst-
kich utworów dokonali: Jacek i 
Michał Musiatowiczowie oraz 
Dariusz „Daro” Babiarz. Nagra-
nia odbyły się w WP76 Delegat 
Studio w Świdniku. Płycie towa-
rzyszy tomik poezji o tym samym 
tytule, który został wydany w 
ramach 11. edycji „Radzyńskich 
Wędrówek Literackich”. Autorem 
zdjęć wykorzystanych w publi-
kacjach jest Tomasz Młynarczyk, 

natomiast graficznie opracował 
je Przemysław Krupski. Wydaw-
cą płyty jest Radzyński Ośrodek 
Kultury, natomiast tomiku Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie „Po-
dróżnik”.

Jacek Musiatowicz – przedsta-
wiciel „pokolenia bardów”, poeta, 
pieśniarz, rocznik 1970. Ma żonę 
Wiolę i syna Michała. Obecnie 
mieszka i tworzy w Radzyniu 
Podlaskim. Laureat nagrody Pre-
zydenta RP za wybitną osobowość 
twórczą w 1997 r. Zwycięzca 33. 
Festiwalu Piosenki Studenckiej w 
Krakowie, zdobywca nagrody lite-
rackiej im. Józefa Kraszewskiego. 
Autor tekstów m.in. Patrycji Mar-

kowskiej, Iwony Węgrowskiej, 
Jacka Dewódzkiego, Gienka Lo-
ski, Tomasza Dzienia, Marka Dy-
jaka oraz zespołów – Gooroleska i 
Wołosatki. Twórca muzyki do fil-
mu o AIDS pt. „Historia istotnej 
Victorii”, który został nagrodzony 
Złotymi Niedźwiedziami na Fe-
stiwalu w Berlinie. W swoim do-
robku ma pięć albumów – „Obraz 
niepokojący”, „Wróżyczka”, „Live”, 
„Tak bym chciał” (nagrany z sy-
nem Michałem) i „Jestem, czyli 
spacer po kamieniach” – oraz dwa 
tomiki poezji „Wróżyczka” i „Je-
stem, czyli spacer po kamieniach”. 
Pomysłodawca Ogólnopolskich 
Spotkań z Piosenką Autorską 

„Oranżeria”. Twórca piosenki do 
filmu „Underdog” pt. „Po tamtej 
stronie dnia”.

Wydanie płyty i tomiku moż-
liwe było dzięki finansowemu 
wsparciu samorządów – Miasta 
i Gminy Radzyń Podlaski oraz 
Gmin Czemierniki i Borki – a 
także sponsorów: Spółdzielczej 
Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu 
Podlaskim i firmie „TAR-MAX” 
Tomasza Rzucidło. Patronat me-
dialny nad przedsięwzięciem ob-
jął portal Kocham Radzyń Podla-
ski oraz Telewizja Radzyń.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

10 września w Galerii „Oran-
żeria” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się wystawa 
członków Stowarzyszenia 
Twórczego „Prowincja”. Ra-
dzyniacy mogli obejrzeć prace 
artystów plastyków, zarówno 
profesjonalistów jak i amato-
rów. Podczas wernisażu Stowa-
rzyszenie reprezentowali: Olga 
Bańka, Renata Boguszewska, 
Ireneusz Boguszewski, Artur 
Szczypik, Piotr Tymochowicz i 
Andrzej Zając.

Idea założenia Stowarzyszenia 
Prowincja zrodziła się w Siedliszczu 
– niewielkiej miejscowości położo-
nej w województwie lubelskim, któ-
ra w 2016 r. odzyskała – po dwustu 
niemal latach – prawa miejskie.

Zamieszkująca gminę nieduża 
społeczność skupia nad wyraz li-
czebną grupę twórców, którym to 
„siedlisko” (nazwa miasta pochodzi 
od tego słowa) sprzyja i patronuje. 
Niektórzy z nich przybyli z więk-

szych ośrodków i osiedlili się tutaj, 
inni – po latach nieobecności – po-
wrócili, jeszcze inni wyrośli z tej 
ziemi i wciąż pozostają, są też tacy, 
którzy stąd wyszli, ale nadal inspi-
rują i tworzą ważną spójnię między 
środowiskiem dawnym a nowo za-
stanym.

Wśród uczestników wystawy 
są liderzy i ci, których swą wiedzą 
i umiejętnościami ukształtowali. 
Pedagodzy szkolni, ale też miary 
akademickiej, absolwenci uczelni 
artystycznych obok twórców samo-
rodnych, fachowcy i pasjonaci – ra-
zem wystawiający, lecz niezależni, 
prezentujący odrębne wizje i sposo-
by postrzegania świata.

Spośród technik przeważa ma-
larstwo – olejne, akrylowe, posługu-
jące się pastelem i akwarelą, następ-
nie rzeźba w drewnie, kamieniu, 
suporeksie, rysunek na papierze 
ołówkiem i węglem.

Skala prac choć zróżnicowana, 
w większości mieści się w kameral-
nym formacie. W wypowiedziach 

dominuje język form przedsta-
wiających, choć niektórzy – mimo 
inspiracji światem potocznie po-
strzeganym – swój proces twórczy 
sytuują na granicy abstrakcji.

Obserwujemy przywiązanie do 
odwiecznych tematów: portretu, 
pejzażu, martwej natury typu va-
nitas, architektury i wnętrza, scen 
o proweniencji sakralnej. Wielu 
autorów eksploruje świat flory i 
fauny, kreuje własną wizję niezba-
danych warstw ziemi, sugeruje huk 
spadających wód wodospadu. Nie-
które projekty wyróżnia designerski 
sznyt.

Zbiór wystawionych prac wy-
wiedziony został z wyobraźni twór-
ców, pełnej poetyckich skojarzeń 
i metafor, z wnikliwej obserwacji 
człowieka i natury, fascynacji kul-
turą czarnej Afryki, ale też emocji 
i intuicji, niepokoju związanego ze 
współczesną egzystencją i bólem 
przemijania.

Autorom przedstawień bliska 
jest znajomość nie tylko tendencji 

artystycznych minionego stulecia, 
ale i tych najnowszych. Burząc lo-
giczny porządek rzeczywistości na-
wiązują do koncepcji surrealistycz-
nych. Wykorzystując złudzenia 
optyczne, „uciekanie” przestrzeni, 
czerpią z doświadczeń psychologii 
widzenia i op-artowskich mira-
ży. Używając form z codziennego 
otoczenia ludzi, akcentując obec-
ność akcesoriów naszej cywiliza-
cji, kształtują swą wizję na wzór 
pop-artowskich zdobyczy i wiary. 
Zbliżając się do realizmu oglądane-
go przez pryzmat fotografii, dbając 
o precyzję przedstawień, nasycenie 
form intensywnym kolorem, stwa-

rzają klimat bliski eksperymentom 
hiperrealizmu. Nawiązując do wi-
zerunków świętych obrazów, stosu-
jąc wyrazistą kompozycję barwną, 
wypełniając formy dekoracyjnym 
ornamentem, podkreślają urok i 
zdobycze rodzimej sztuki ludowej. 
Ulegając czarowi sztuki afrykań-
skiej, jej magii i obrzędowości, eks-
ponując kult maski, upodobanie do 
stylizacji i deformacji, przypomi-
nają nie tylko o wyjątkowości tej 
egzotycznej plastyki, ale o jej roli i 
konsekwencjach, jakie wniosła do 
obrazu sztuki nowoczesnej.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

KULTURA

„Prowincja” w Galerii „Oranżeria” ROK

Radzyński Ośrodek Kultury i działające przy nim 
Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” zaprosili 
na promocję najnowszej płyty i tomiku poezji Jacka 
Musiatowicza pt. „Jestem, czyli spacer po kamie-
niach”. Wydarzenie, połączone z koncertem auto-
ra, odbyło się 5 września 2021 r. w sali kameralnej 
ROK.

Jacek Musiatowicz
promował nową płytę
i tomik poezji
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Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprosili do oglądania wystawy pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. 
Ekspozycja, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej 
oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, uświetniła beatyfikację 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 12 września wystawa stanęła na pl. Wolności w 
Radzyniu.

Wystawa z okazji beatyfikacji 
kard. Stefana Wyszyńskiego

Nie była to jednak ekspozy-
cja biograficzna. Klucz do jej 
zrozumienia stanowił katalog 
podstawowych wartości, porząd-
kujących nasze życie i życie odro-
dzonej w 1918 r. Rzeczpospolitej. 
Hasła wybrane przez autorki wy-
stawy – Annę Brojer i Aleksandrę 
Kaiper-Miszułowicz – tworzyły 

otwarty katalog pojęć – filar życia 
każdego z nas. Na nich opiera się 
„gramatyka życia”, jak ujął to Ka-
rol Wojtyła, podstawa funkcjono-
wania jednostek, rodzin, wspól-
not i narodów.

Wystawa przeniosła zwiedza-
jących w świat zagadnień filozo-
ficznych, moralnych i historycz-

nych. Przypominała ponadto 
wskazówki i przestrogi, jakie 
kard. Wyszyński i Jan Paweł II po-
zostawili Polakom na czas wyty-
czania naszej przyszłości już bez 
ich bezpośredniej pomocy.

Red.
Fot. Robert Mazurek

17 września Radzyński 
Ośrodek Kultury wspólnie z 
„Pograne Pogadane” zaprosił 
mieszkańców Radzynia i po-
wiatu radzyńskiego do udziału 
w turnieju FIFA 21 na konsoli 
Playstation 4. Wydarzenie, w 
którym wzięło 16 osób, odbyło 
się w sali kameralnej ROK.

Podczas turnieju na zawodni-
ków czekały dodatkowe atrakcje 
– stół do piłkarzyków oraz stre-
fa odpoczynku z dobrą muzyką. 
Przede wszystkim była to okazja do 
miłego spędzenia czasu. Po zaciętej 
rywalizacji wyłoniono zwycięz-
ców, którzy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody ufundowa-
ne przez dyrektora Radzyńskiego 

Ośrodka Kultury Roberta Mazur-
ka. Pierwsze miejsce zajął Łukasz 
Mironiuk, który w finale pokonał 
Kacpra Kanię. W meczu o trzecie 
miejsce zwyciężył Łukasz Latoch. 

Jego wyższość musiał uznać Jakub 
Marchwiak.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

9 września Radzyński Ośro-
dek Kultury, we współpracy z 
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie oraz Oddziałem 
Rejonowym PCK w Radzyniu, 
zorganizował Akcję Honoro-
wego Krwiodawstwa. Kolejny 
raz Radzyniacy udowodnili, że 
zawsze można na nich liczyć!

Mobilny krwiobus stanął na pl. 
Wolności, do którego zgłosiło się 26 
chętnych. Ostatecznie krew oddało 
20 osób, z czego 8 po raz pierwszy. 

– Serdecznie dziękuję wszystkim 
Honorowym Dawcom Krwi, którzy 
dzielą się z potrzebującymi darem 
serca. Jestem ogromnie im wdzięcz-
ny za zrozumienie, że tylko dzię-
ki bezinteresownie oddanej krwi, 
możliwe jest ratowanie zdrowia i 
życia drugiego człowieka. Dziękuję 
za szlachetną postawę i wyjątkową 
wrażliwość na potrzeby innych ludzi 
– powiedział nam Robert Mazurek, 
dyrektor ROK.

Red.
Fot. Karol Niewęgłowski

Burmistrz Radzynia Podlaskie-
go Jerzy Rębek oraz Radzyński 
Ośrodek Kultury zaprosili do 
oglądania wystawy Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Zbrod-
nie niemieckie i sowieckie na 
Polakach 1939-1945”. Do 30 
września znajdowała się ona w 
holu głównym Urzędu Miasta 
(ul. warszawska 32).

– Wystawa, której autorem jest 
dr hab. Sebastian Piątkowski, pre-
zentowała najważniejsze informa-

cje na temat zbrodni dokonanych 
przez okupantów niemieckich i so-
wieckich na obywatelach polskich 
w latach wojny i okupacji 1939-
1945. Przygotowana została przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Naro-
dowej IPN w Lublinie przy współ-
pracy Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych IPN Delegatura w 
Radomiu – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK.

Red.
Fot. Robert Mazurek

Radzyniacy podzielili się darem krwi

Wystawa o zbrodniach niemieckich 
i sowieckich na Polakach

Turniej FIFA 2021 w Radzyniu
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Nagrody wręczono podczas 
uroczystej gali odbywającej się w 
Lubelskim Centrum Konferencyj-
nym. Wyróżnienie w kategorii „Or-
ganizacja pozarządowa promująca 
trzeci sektor i Województwo Lu-
belskie (Mały Ambasador)” otrzy-
mało Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”. Nagrodę, z rąk Prze-
wodniczącego Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Ryszarda 
Szczygła oraz Wicemarszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego Zbigniewa 
Wojciechowskiego, odebrał Prezes 
Stowarzyszenia Robert Mazurek.

– Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” jest młodym stowa-
rzyszeniem, które powstało na 
silnych fundamentach. Tworzą go 
prawdziwi pasjonaci podróży. I 
tak już blisko 5 lat podróżujemy w 
dziedzinie teatru i poezji. Zaprasza-
my też do Radzynia podróżników, 
którzy opowiadają nam o świecie 
odległym nie tylko geograficznie 
ale również kulturowo. Na tej bazie, 
wspólnie z samorządem Radzynia 
Podlaskiego, utworzyliśmy Skwer 
Podróżników, na którym globtrote-
rzy odwiedzający nasze miasto od-

słaniają swoje tabliczki. Dzisiejsza 
nagroda stanowi potwierdzenie, że 
warto kontynuować naszą działal-
ność. W imieniu własnym jak rów-
nież wszystkich członków Radzyń-
skiego Stowarzyszenia „Podróżnik” 
bardzo za nią dziękuję – powiedział 
tuż po odbiorze nagrody Robert 
Mazurek.

Galę wręczenia nagród trzecie-
go sektora uświetnił koncert „Pie-
śni Kresów Naszych” w wykonaniu 
Adama Szabata i Jana Kondraka.

 Red.

Spotkanie młodzieży radzyń-
skich szkół ze złotym medalistą 
Igrzysk Olimpijskich TOKIO 
2020, pochodzącym z Ko-
marówki Podlaskiej (powiat 
radzyński) Dariuszem Kowa-
lukiem odbyło się 16 września 
w sali widowiskowo-kinowej 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Ze sportowcem rozmawiał dy-
rektor ROK Robert Mazurek.

– Celem tego spotkania jest po-
kazanie, że nie trzeba pochodzić z 
dużego miasta, żeby osiągnąć suk-
ces. My, mieszkańcy Polski wschod-
niej, nie powinniśmy mieć kom-
pleksów, tylko robić swoje. Dzięki 

pracy i wytrwałości możemy osią-
gnąć sukcesy na arenie krajowej i 
międzynarodowej – mówił na wstę-
pie spotkania Robert Mazurek.

Dariusz Kowaluk ma 25 lat,  jego 
koronna dyscyplina to bieg na 400 
metrów (stąd mówi o sobie żarto-
bliwie, że jest „sportowcem od 400 
boleści”), a rekord życiowy to 45:44 
s. Podczas ostatnich igrzysk w Tokio 
zdobył złoty medal w sztafecie mie-
szanej 4x400 m, natomiast męską 
sztafetę na tym samym dystansie 
razem z kolegami z reprezentacji 
Polski ukończył na wysokim 5 miej-
scu. Mistrz olimpijski opowiadał 
młodzieży o swojej drodze do naj-
ważniejszego trofeum sportowego, 
wspominał Igrzyska Olimpijskie w 

Tokio, przedstawiał plany rozwoju 
kariery sportowej. A jako student 
dziennikarstwa mówił o tym, w 
jaki sposób można pogodzić studia 
dzienne z intensywnym rozwojem 
kariery sportowej.

Za spotkanie podziękował Da-
riuszowi Kowalukowi Burmistrz 
Miasta Radzyń Jerzy Rębek. – Pana 
zwycięstwo to także nasz sukces, 
jesteśmy z Pana dumni mówił wło-
darz Radzynia. – Jest Pan przykła-
dem, że perły, które Pan Bóg rozrzu-
cił po świecie, spadły także na naszą 
ziemię. To dla nas wielkie wyróżnie-
nie, że reprezentuje Pan na szerokim 
świecie nie tylko naszą wielką Oj-
czyznę, ale również tę małą – ziemię 
radzyńską. Dziękujemy również za 

przesłanie do młodzieży: wierzcie w 
siebie, nie miejcie kompleksów, bo 
sukces – także ten na skalę świato-
wą – można osiągnąć pochodząc z 
małej miejscowości.

Burmistrz wręczył Mistrzowi 

Olimpijskiemu album o Radzyniu, 
deklarując, że w kolejnym wydaniu 
będzie również wzmianka o nim.

Na koniec Robert Mazurek 
wyraził nadzieję, że dzięki sukce-
som Dariusza Kowaluka uda się w 
Radzyniu i powiecie radzyńskim 
rozwinąć bazę do trenowania lek-
kiej atletyki. – Nie wszyscy będą 
zdobywcami złotych medali olim-
pijskich, ale uprawianie sportu jest 
ważne dla zdrowia – podsumował 
gospodarz spotkania.

Obszerny wywiad Roberta Ma-
zurka z Dariuszem Kowalukiem w 
kolejnym numerze „Radzynia”.

Anna Wasak
Fot. Tomasz Młynarczyk

24 września Radzyński Ośro-
dek Kultury zaprosił na two-
rzenie „Ogrodu w słoiku”. 

Uczestnicy warsztatów nauczy-
li się jak zrobić i pielęgnować taki 
ogród, który będzie cieszył oko 
przez cały rok. Zajęcia poprowa-
dziła Magdalena Szwed.

„Ogrody w słoiku” stają się co-

raz bardziej popularne. Warsztaty 
przygotowane przez ROK miały 
na celu zamknięcie w słoiku ka-
wałka lata i przechowania jego 
wspomnienia w czasie zbliżają-
cych się chłodnych dni. Zajęcia 
były również okazją do kreatyw-
nego spędzenia wolnego czasu w 
rodzinnym gronie.

Red.

20 września Radzyński Ośro-
dek Kultury zaprosił przed-
szkolaki na warsztaty malo-
wania „Eko-worka szkolnego”. 
Głównym celem zajęć, które 
poprowadziła Magdalena 
Szwed, było kształtowanie 
u dzieci właściwych postaw 
ekologicznych już od najmłod-
szych lat. 

W warsztatach wzięły udział 
dzieci z Niepublicznego Przed-

szkola „Uniwersytet Maluszka” w 
Radzyniu Podlaskim. – Najmłod-
si własnoręcznie ozdobili worki 
szkolne. Dzięki temu rozwijały 
swoją kreatywność i przy okazji 
zostały wyposażone w nowe, uni-
katowe Eko-worki. Tym samym 
mogą z uśmiechem rozpocząć 
nowy rok szkolny – powiedział 
nam Robert Mazurek, dyrektor 
ROK.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” 
uhonorowane tytułem „Mały 
Ambasador” Województwa Lubelskiego

ROK zaprosił na warsztaty 
tworzenia „Ogrodu w słoiku”

Przedszkolaki ozdobiły
„Eko-worki”

KULTURA

W dniach 21-22 września odbyło się VIII Lubelskie Forum NGO 2021. Celem 
imprezy było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wzajemna 
inspiracja do dalszego działania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii 
społecznej i liderów społeczności lokalnych. Ponadto podczas forum wręczo-
no nagrody organizacjom pozarządowym, samorządom i liderom społeczności 
lokalnych. W gronie wyróżnionych znalazło się Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”.

Młodzież z radzyńskich szkół spotkała się z mistrzem olimpijskim Dariuszem Kowalukiem
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1 października w Galerii „Oran-
żeria” ROK odbył się wernisaż 
malarstwa Marii Bereźnic-
kiej-Przyłęckiej. Na wystawie 
można było oglądać obrazy z 
bogatą strukturą, inspirowane 
porami roku. Dominowała w 
nich jesień, która jest ulubioną 
porą roku artystki. Stąd też 
na wielu pracach znalazły się 
m.in. kasztany, śliwki, jabłka 
czy paleta barw w złotych od-
cieniach.

Maria Bereźnicka-Przyłęcka 
urodziła się w Gliwicach. W la-
tach 1969-1974 ukończyła studia 
na Akademii Sztuk Pięknych w 
Łodzi na Wydziale Tkaniny De-
koracyjnej i Unikatowej w pra-
cowniach profesorów Mariana 

Jaeschke i Stanisława Fijałkow-
skiego (malarstwo) i profesora 
Antoniego Starczewskiego (go-
belin i dywan). Na swoim koncie 
ma 30 wystaw indywidualnych w 
Polsce i poza jej granicami, m.in. 
w Niemczech, Francji, Austrii, 
Czechach, USA oraz udział w 
wielu wystawach zbiorowych śro-
dowisk twórczych. Uczestniczyła 
w licznych plenerach krajowych 
i zagranicznych, m.in. w Grecji, 
Francji, Niemczech, Słowacji, na 
Węgrzech i Ukrainie. W 2011 r. 
nagrodzona Nagrodą Prezydenta 
Miasta Gliwice w Dziedzinie Kul-
tury. Jej prace znajdują w zbiorach 
Muzeów Raciborza i Gliwic oraz 
w licznych kolekcjach prywatnych 
w kraju i na świecie.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza rodziców, dziadków, 
wujków i ciocie do udziału w 
akcji artystycznej pt. „Twoje 
dziecko twarzą wernisażu”. 

Polega ona na stworzeniu por-
tretów dzieci namalowanych w 
trudnej i pracochłonnej techni-
ce akwareli. Zwieńczeniem akcji 
będzie wernisaż prac w Galerii 
„Oranżeria” ROK 17 grudnia. 
Tego dnia będzie można też za-
kupić prace, które mogą stanowić 
oryginalny prezent świąteczny.

Portrety, na podstawie prze-
słanych zdjęć, wykona współpra-
cująca z Radzyńskim Ośrodkiem 
Kultury artystka Urszula Sawiuk. 
Fotografie (max. 5 szt.) można 

przesyłać na adres urszula.sa-
wiuk@gmail.com. Ilość prac za-
kwalifikowanych do projektu jest 
ograniczona.

 Red.

Jan Kondrak zapraszając na ra-
dzyński koncert napisał na swoim 
profilu fejsbukowym, że „Lubel-
skiej Federacji Bardów do twarzy 
jest z Radzyniem”. – Z wzajemno-
ścią – podczas zapowiedzi wystę-
pu odpowiedział dyrektor ROK, 
Robert Mazurek. Potwierdzeniem 
tego jest ogromne zainteresowanie 
koncertami LFB, które za każdym 
razem odbywają się w wypełnionej 
po brzegi sali. Wydanie tomiku po-
ezji Jana Kondraka było tylko do-
datkowym pretekstem, by uczest-
niczyć w wydarzeniu. Po koncercie 
każdy zainteresowany mógł nabyć 
publikację i uzyskać dedykację au-
tora.

Tomik „Samo piękno” zawiera 
12 tekstów, które zostały wzbo-
gacone kodami QR przekierowu-
jącymi do nagrań piosenek. Nie 
zabrakło w nim dobrze znanych 
radzyniakom utworów: „Idę ska-
cząc po górach”, „Za nic do doda-
nia” czy „Piosenka w samą porę”, 
które wybrzmiały również podczas 
promocyjnego koncertu. Ponadto 
w tomiku znalazły się fotografie 
artysty wykonane podczas licznych 
koncertów w Radzyniu. Ich autora-
mi są Tomasz Młynarczyk i Robert 
Mazurek. Graficznego opracowa-
nia wydawnictwa podjął się Prze-
mysław Krupski. W formie bonusu 
do tomiku dołączone zostało wy-
konanie piosenki „Ataman (Miło 
bracia miło)”, której nikomu w Ra-

dzyniu nie trzeba przedstawiać.
Sponsorami koncertu i tomiku 

byli: firma dr Gerard, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych i Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim. Patronat nad 

wydarzeniem sprawowali: Telewi-
zja Radzyń, portal Kocham Radzyń 
Podlaski oraz Biuletyn Informacyj-
ny Miasta Radzyń.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

KULTURA

Lubelska Federacja Bardów
i „Samo piękno”

Maria Bereźnicka-Przyłęcka 
zaprezentowała swoje prace 
w Radzyniu

Twoje dziecko twarzą wernisażu 
w Galerii „Oranżeria” ROK

Radzyński Ośrodek Kultury oraz działające przy nim Radzyńskie Stowarzysze-
nie „Podróżnik” zaprosili na koncert Lubelskiej Federacji Bardów. Tym razem 
był on połączony z promocją tomiku poezji Jana Kondraka pt. „Samo piękno”. 
Wydarzenie, organizowane w ramach „Radzyńskich Wędrówek Literackich”, 
odbyło się 25 września w wypełnionej po brzegi sali widowiskowo-kinowej 
ROK.
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Parterowy, niepozorny budynek 
przy ul. Warszawskiej 5a w Radzy-
niu Podlaskim kryje w sobie wiel-
ką tajemnicę. Schowany pomię-
dzy blokami osiedla Bulwary jest 
niemym świadkiem tragicznych 
wydarzeń II wojny światowej oraz 
okresu komunizmu. Tutaj mieścił 
się areszt śledczy niemieckiego 
Gestapo (1939-1944), a później Po-
wiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (1944-1956). W piw-
nicach, w których znajdowały się 
cele aresztu, zachowały się orygi-
nalne drzwi z judaszami, a na ścia-
nach do dziś widnieją inskrypcje 
pozostawione przez więzione tutaj 
osoby.

Mural jest niezwykle ekspresyj-
ny i bogaty w treść, a jego głów-
nym elementem jest scena prze-
słuchania. W słabo oświetlonym 
pomieszczeniu dostrzeżemy trzy 
postacie – siedzącego na taborecie 
więźnia i stojących nad nim dwóch 
funkcjonariuszy. Przesłuchiwa-
ny ma skrępowane z tyłu ręce, a 
na jego twarzy i koszuli widoczne 
są ślady krwi. Jeden z oprawców, 
funkcjonariusz NKWD, paląc pa-
pierosa pogardliwie spogląda na 
więźnia. Drugi to ubek, który stojąc 
w pozycji wyprostowanej trzyma 
ręce z tyłu tułowia. Na ścianach po-
mieszczenia dostrzeżemy inskryp-
cje, jakie znajdują się w piwnicach 
budynku.

Ciemne pomieszczenie więzien-
nej celi przechodzi w las. Wychodzi 
z niego wilk, który jest symbolem 
Żołnierzy Wyklętych. To właśnie 
las był dla nich miejscem ucieczki, 
schronienia, ale też walki. U szczytu 
muralu góruje orzeł, który szykuje 
się do ataku. Przedstawiony został 
on na tle błękitnego nieba i stanowi 
symbol polskości i zwycięstwa. 

Mural na dawnym areszcie Ge-
stapo i UB jest pierwszym takim 
przedsięwzięciem w Radzyniu. Po-
mysł jego stworzenia narodził się 
w 2018 r. podczas Nocy Muzeów, 
kiedy Radzyński Ośrodek Kultury 
udostępnił do zwiedzania znajdu-
jącą się w budynku celę nr 6. Auto-

rem projektu jest Arkadiusz Kulpa, 
natomiast jego wykonaniem zajęli 
się Adam Kopeć oraz Michał Sier-
pień.

Uroczyste odsłonięcie muralu 
odbyło się 6 października 2021 r.

Tekst i zdjęcia:Robert Mazurek

Zapraszamy na wieczór z 
Krzysztofem Wielickim – ta-
ternikiem, alpinistą i himala-
istą, zdobywcą Korony Hima-
lajów i Karakorum, pierwszym 
zimowym zdobywcą Mount 
Everestu. 

Wydarzenie, odbywające się w 
ramach „Radzyńskich Spotkań z 
Podróżnikami”, zaplanowane jest 
na czwartek 18 listopada. O godz. 
17.00 Krzysztof Wielicki odsłoni 
swoją tabliczkę na Skwerze Po-
dróżników, a o 18.00 spotka się z 
mieszkańcami miasta i powiatu 
w sali kameralnej Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła 
II 4). Wstęp wolny.

– Krzysztof Wielicki opowie 
w Radzyniu m.in. o emocjach 
towarzyszących wysokogórskim 
podróżom, zaufaniu, sile i pasji, a 
także o zdobywaniu najwyższych 
szczytów. Spotkanie będzie pro-
mowało biografię himalaisty pt. 
„Piekło mnie nie chciało” – po-
wiedział nam Robert Mazurek, 
na zaproszenie którego podróżnik 
przyjedzie do Radzynia.

Krzysztof Wielicki urodził 
się 5 stycznia 1950 r. w Szklarce 
Przygodzieckiej. Ukończył studia 
na Politechnice Wrocławskiej. W 
1980 r. jako członek narodowej 
wyprawy na Mount Everest pod 
kierownictwem Andrzeja Za-
wady razem z Leszkiem Cichym 
dokonał pierwszego zimowego 
wejścia na ośmiotysięcznik. Jest 
też pierwszym zimowym zdo-
bywcą Kanczendzongi i Lhotse, 
na którym stanął samotnie w 
noc sylwestrową. Na Broad Peak 
„wbiegł” solo w ciągu jednego 
dnia (pierwsze na świecie wej-
ście na ośmiotysięcznik w ciągu 
doby). Na Dhaulagiri (w 16 go-

dzin) i Shisha Pangma wspiął się 
sam, wytyczając nowe drogi. Póź-
niej zaczął kierować zimowymi 
wyprawami m.in. na K2, Nanga 
Parbat, Broad Peak. Krzysztof 
Wielicki jest jednym z trzech Po-
laków i piątym człowiekiem na 
świecie, który wszedł na wszystkie 
ośmiotysięczniki w Himalajach i 
Karakorum. Jest członkiem blisko 
stuletniego stowarzyszenia The 
Explorers Club, które nagrodziło 
go prestiżowym odznaczeniem 
Lowell Thomas Award. W 2018 
r. wraz z Reinholdem Messnerem 
odebrał prestiżowe wyróżnienie 
w dziedzinie sportu – Nagrodę 
Księżnej Asturii, popularnie na-
zywanej hiszpańskim noblem. 
Rok później dostał Złoty Czekan 
za całokształt górskich osiągnięć. 
Wciąż organizuje wyprawy, wy-
znacza sobie nowe, trudne cele. 
Jest kontynuatorem polskiej idei 
zimowej eksploracji Himalajów.

Na „Radzyńskie Spotkania 
z Podróżnikami” zaprasza Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Je-
rzy Rębek oraz Starosta Radzyń-
ski Szczepan Niebrzegowski, a 
także organizatorzy: Radzyński 
Ośrodek Kultury i działające przy 
nim Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”. Sponsorami wyda-
rzenia są: firma drGerard, Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
oraz Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. 
Patronat nad spotkaniem objął 
ogólnopolski miesięcznik „Poznaj 
Świat”, Biuletyn Informacyjny 
Miasta Radzyń oraz portal Ko-
cham Radzyń Podlaski i Telewizja 
Radzyń. Więcej informacji o wy-
darzeniu dostępnych jest na www.
podroznik-radzyn.pl 

Red.

KULTURA

Legenda światowego 
himalaizmu odwiedzi Radzyń

Na wschodniej ścianie dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa 
przy ul. Warszawskiej 5a w Radzyniu znajduje się mural. Upamiętnia on pol-
skich patriotów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, którzy w tym miejscu niejednokrotnie oddali swe 
życie za Ojczyznę.

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 29)

Pierwszy w Radzyniu 
patriotyczny mural
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W spotkaniu wzięli udział bur-
mistrz Jerzy Rębek, przewodni-
czący Rady Miasta Adam Adam-
ski, prezes Radzyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Zbigniew 
Ostapowicz, dyrektor MOSiR 
Agnieszka Włoszek, prezes LKS 
Orlęta Krzysztof Grochowski 
oraz grupa radnych Rady Miasta: 
przewodniczący Komisji Zdrowia 
i Kultury Fizycznej - Jarosław Za-
przalski, który imprezę poprowa-
dził, oraz Bogdan Fijałek, Pauli-
na Pachała, Elżbieta Zając, Piotr 
Skowron, Bartłomiej Miłosz i 
Waldemar Panasiuk. 

Burmistrz Jerzy Rębek pod-
kreślił, że przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane z inicjatywy rad-
nych, dzięki ich decyzji o sfinan-
sowaniu go przez Miasto oraz 
bardzo dobrej współpracy z pre-
zesem RSM Zbigniewem Ostapo-
wiczem. Celem jest zapewnienie 
bezpiecznego uprawiania sportu. 
- Życzę, by obiekt służył dzieciom 
i młodzieży, ale także dorosłym. 
I nie tylko z osiedla Zabielska. 
Przyjmijcie też innych, którzy 
zechcą tu bezpiecznie uprawiać 
sport - mówił włodarz miasta. 

Do korzystania z boiska zachę-
cił również prezes RSM Zbigniew 

Ostapowicz. - Nie będziemy 
nikogo rozliczać, czy jest z tego 
osiedla – zapewnił. Zapowiedział 
też rozwój bazy sportowej na te-
renie Spółdzielni. Zaapelował o 
poszanowanie mienia: - Zapra-
szam do korzystania z obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, ale w 
sposób radosny, a nie niszczyciel-
ski – mówił prezes RSM. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski wyraził nadzieję 
że obiekt będzie służył długie lata. 
- Cieszymy się, że jako samorząd 
mogliśmy dołożyć się do rozwoju 
sportu w mieście. Jesteśmy w sa-
morządzie nie dla siebie, ale by ro-
bić coś dla mieszkańców miasta.

Zamiast tradycyjnego prze-
cięcia wstęgi formą otwarcia były 
strzały na bramkę wykonane przez 
burmistrza Jerzego Rębka, preze-
sa Zbigniewa Ostapowicza oraz 
przedstawicieli LKS „Orlęta”: pre-
zesa Krzysztofa Grochowskiego i 
trenera Mikołaja Raczyńskiego. 
Wszyscy zdali egzamin i piłkę w 
bramce bez problemu umieścili.

Po części oficjalnej nastąpił 
czas sportowej zabawy, którą po-
prowadzili piłkarze Orląt. Cztery 
konkurencje sprawdzające umie-
jętności piłkarskie wyłoniły zwy-
cięzców, którzy nagrodzeni zostali 
biletami wstępu na niedzielny 
mecz Orląt. 

W finale imprezy wystąpił 
klaun Fred, który przez godzinę 
bawił publiczność.

Uczestnicy spotkania mogli się 
posilać ciepłą herbatą i ciastkami, 
które ufundował MOSiR dzięki 
pomocy firmy drGerard. Uroczy-
ste otwarcie przygotował radzyń-
ski MOSiR z dyrektor Agnieszką 
Włoszek na czele oraz grupa rad-
nych Rady Miasta.

Boisko ma ok. 700 m2 po-
wierzchni (18,60 m x 37,00 m). 
Inwestycję realizowała od sierpnia 
do początku października firma 
„Alicja Pastuszuk Ogrody Floks” 
z Motycza. Jej koszt to prawie 160 
tys. zł.

 Anna Wasak

WYDARZENIA

Otwarcie zmodernizowanego 
boiska na osiedlu Zabielska
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego boiska sportowego na osiedlu Zabielska przy 
Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Chmielowskiego) odbyło się w sobotę 9 października. 
Istniejące w tym miejscu wcześniej boisko z nawierzchnią asfaltową zostało pokryte 
trawą syntetyczną. Inicjatorami przedsięwzięcia byli radzyńscy radni, a jego realiza-
cja była możliwa dzięki współpracy Miasta Radzyń Podlaski, które je sfinansowało, z 
Radzyńską Spółdzielnią Mieszkaniową.


