
ISSN 2450-1506

www.radzyn-podl.plfacebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

Nr 8 (114) 10 sierpnia 2022 r.     

www.radzyn-podl.plfacebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

„Letnie Granie 2022”
  na 60-lecie Radzyńskiego  
  Ośrodka Kultury

STR. 16

„Letnia Scena” i wakacyjne 
„Kino pod Chmurką” 
  w Radzyniu

STR. 15 STR. 7

Nowy proboszcz 
parafii MBNP

ciąg dalszy na str. 

ciąg dalszy na str. 

ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. 

2

3

5 4

Kolejny odcinek Via Carpatia: 
Radzyń - Międzyrzec w realizacji 

Trwa remont na Rynku

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 
22 km drogi ekspresowej S19 od Między-
rzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego 

została podpisana 26 lipca. Akt ten rozpo-
czął realizację kolejnego odcinka trasy Via 
Carpatia w województwie lubelskim.

Również na radzyńskim Rynku trwa re-
mont. Położone zostały płyty. Zasadzone 
drzewa. Montowana jest fontanna. Rozpo-

czął się remont „przelotówki” z  Rynku do 
ul. Dąbrowskiego (naprzeciw poczty).

Renata Sieromska dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 1

Drastyczny wzrost kosztów przebudowy 
dróg w mieście

Burmistrz Jerzy Rębek 8 lipca wręczył Rena-
cie Sieromskiej akt mianowania na dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów 

Powstania Styczniowego w Radzyniu. Nowa 
dyrektor będzie pełniła obowiązki od 1 wrze-
śnia.

W  związku z  drastycznym wzrostem kosz-
tów przebudowy dróg Miasto unieważniło 
dwa przetargi na przebudowę ulic: War-
szawskiej, Wyszyńskiego, Chomiczewskiego 

i Partyzantów.  Oferowane przez wykonaw-
ców ceny w znacznym stopniu przekraczały 
możliwości budżetu. 



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 10 sierpnia 2022 r.2

W  wydarzeniu,  które  miało 
miejsce na fragmencie drogi krajo-
wej nr 19 w powiecie radzyńskim, 
uczestniczyli:  Wicewojewoda  Lu-
belski Robert Gmitruczuk, Dyrek-
tor Biura Komunikacji  i  Rzecznik 
Prasowy  Ministra  Infrastruktury 
Szymon  Huptyś,  Radny  Sejmi-
ku  Województwa  Lubelskiego 
Ryszard  Szczygieł,  Wicestarosta 
Radzyński  Michał  Zając  wraz 
z Członkami Zarządu Powiatu Ra-
dzyńskiego, Burmistrz Jerzy Rębek, 
Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wie-
sław Mazurek oraz wójtowie gmin 
z terenu powiatu radzyńskiego. Wy-
konawcę  drogi  reprezentował  Pre-
zes  Stecol  Corporation  Europe  Li 
Youbing oraz Prezes Power Group 
Liu Xiaohui. Ze strony Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych  i Auto-
strad przybyli: Dyrektor  lubelskie-
go  Oddziału  GDDKiA  Mirosław 
Czech, Dyrektor Oddziału w Kiel-
cach Krzysztof Strzelczyk oraz jego 
zastępca Tomasz Kościelecki.

Podpisana umowa
Zgodnie z umową drogę ekspre-

sową wybuduje wyłoniona w prze-

targu  firma  Stecol  Corporation  za 
ok.  570,7 mln  zł. Wykonawca  bę-
dzie miał za zadanie zrealizowanie 
inwestycji w ciągu 36 miesięcy od 
zawarcia  umowy,  z  wyłączeniem 
okresów zimowych w czasie  trwa-
nia robót budowlanych. To oznacza, 
że  nowym  odcinkiem  pojedziemy 
w I połowie 2026 r. Inwestycja re-
alizowana  będzie w  systemie  Pro-
jektuj i buduj w ramach rządowego 
Programu  Budowy  Dróg  Krajo-
wych.

S19 wydłuży się 
o kolejne 22 km

Odcinek Międzyrzec Podlaski  - 
Radzyń Podlaski  liczyć  będzie  ok. 
22,3  km.  Na  początkowym  frag-
mencie, o długości ok. 3 km, nowa 
dwujezdniowa trasa przebiegać bę-
dzie w śladzie obecnej drogi krajo-
wej nr 19. Następnie poprowadzona 
zostanie  nowym  korytarzem  i  od 
zachodniej strony ominie Kąkolew-
nicę.  W  ramach  inwestycji  plano-
wane są dwa węzły drogowe (Kąko-
lewnica - w okolicach miejscowości 
Grabowiec  oraz  Radzyń  Podlaski 
Północ). Ponadto wybudowane zo-

staną: cztery mosty, jedenaście wia-
duktów,  sześć przejść dla  zwierząt 
dużych  i  średnich,  dziewięć  prze-
pustów z funkcją przejść dla zwie-
rząt małych  oraz  drogi  dojazdowe 
i lokalne.

Via Carpatia 
w województwie lubelskim

Droga  ekspresowa  S19,  czyli 
międzynarodowy szlak  transporto-
wy Via Carpatia, w woj. lubelskim 
będzie liczyć ok. 200 km. Kierow-
cy korzystają już z 94 km tej trasy. 
W realizacji  jest 67 km, a w prze-
targu 34 km drogi S19.

Michał Maliszewski

Mieszkańcy Polski 
Wschodniej zasługują 
na S19

Dyrektor Biura Komunikacji 
i Rzecznik Prasowy Ministra In-
frastruktury Szymon Huptyś po-
wiedział: Droga ma wymiar lokalny, 
ogólnokrajowy  i  międzynarodowy, 
jest  elementem  międzynarodowe-
go  szlaku  komunikacyjnego  łączą-
cego  Bałtyk  z  Morzem  Czarnym 

i  Egejskim,  nazywana  jest  przez 
polityków kręgosłupem komunika-
cyjnym  Trójmorza.  I  to  jest  celne 
określenie. 

Via  Carpatia  nosi  imię  Prezy-
denta  RP  Lecha  Kaczyńskiego  – 
inicjatora budowy. Jej budowa stano-
wi przełamanie zaszłości historycz-
nych, które przez dziesięciolecia nie 
pozwalały  budować  bezpiecznych, 
komfortowych  połączeń  komuni-
kacyjnych  na  osi  północ-południe.  
Dziś to się zmienia.  Do 2015-16 r. 
wschód  Polski  nie  był  doinwesto-
wany równomiernie, regiony  Polski 
pod  względem  infrastruktury  roz-
wijały się  w różny sposób. Tymcza-
sem mieszkańcy wschodniej Polski 
tak samo zasługują na drogę ekspre-
sową S19, jak mieszkańcy Polski za-
chodniej -  na drogę ekspresową S3, 
a centralnej – na autostradę A1. To 
jest polityka zrównoważonego roz-
woju. W 2017 r. rząd podjął decyzję 
o  rozbudowie  Rządowego  Progra-
mu  Budowy  Dróg  Krajowych,  co 
otworzyło  możliwość  rozpoczęcia 
prac przygotowawczych.

W wymiarze  lokalnym budowa 
drogi  spowoduje  lepsze  skomuni-

kowanie, ułatwi życie mieszkańców, 
poprawi bezpieczeństwo, da impuls 
do rozwoju gospodarczego.  

Burmistrz Radzynia Podlaskie-
go Jerzy Rębek: Dzisiejsza uroczy-
stość  jest  historyczna  dla  miesz-
kańców Radzynia  i  ziemi  radzyń-
skiej.    Przez dziesięciolecia Polska 
wschodnia była nazywana Polską B, 
a  nawet C.   Niedofinansowywanie 
różnych  zadań  infrastrukturalnych 
spowodowało,  że  jesteśmy  jednym 
z  najuboższych  regionów  Europy. 
Dzięki  rządowi  Prawa  i  Sprawie-
dliwości  nastąpiły  zmiany,  które 
mamy  możliwość  obserwować. 
Dla  nas  oznacza  to  także  bezpie-
czeństwo – w kontekście  brutalnej 
agresji  Rosji  na  Ukrainę  musimy 
zabezpieczyć  interesy Polski  i Eu-
ropy. Jestem wdzięczny za działania, 
które prowadzi Rząd RP, Minister-
stwo  Infrastruktury  i  GDDKiA. 
Pragnę wyrazić nadzieję że wyko-
nawca będzie się u nas czuł dobrze, 
prace będą przebiegały płynnie, bez 
zakłóceń. My deklarujemy poparcie 
i wolę współpracy. 

  Oprac. AW

Informację o przyznaniu 
środków z rezerw rządowych 
w kwocie 1 milion 599 tysięcy 
i 104 złote z przeznaczeniem 
na zakup wyposażenia dla SP 
ZOZ w Radzyniu Podlaskim 
przekazano podczas konferen-
cji prasowej, która odbyła się 
8 lipca w sali konferencyjnej 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Radzyniu Podlaskim.  

Do tej kwoty Powiat Radzyński 
dołożył ze swojego budżetu 400 ty-
sięcy złotych, czyli wartość całego 

zadania  opiewa na  kwotę 2 milio-
nów złotych.

W  spotkaniu  udział  wzięli: 
Radny Sejmiku Województwa Lu-
belskiego  Ryszard  Szczygieł,  Za-
stępca Dyrektora SP ZOZ Robert 
Węgłowski,  Starosta  Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski, Wicesta-
rosta Michał Zając oraz Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek.

-  W  imieniu  Zarządu  Powiatu 
Radzyńskiego,  który  wystosował 
ten  wniosek  do  Rządu  chciałem 
wyrazić ogromną radość i wdzięcz-
ność,  w  szczególności  Premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu,  Mi-

nisterstwu  Finansów  oraz  Wice-
ministrowi Piotrowi Patkowskiemu. 
Dziękuję  również  służbom Woje-
wody Lecha Sprawki z obecnym tu-
taj Radnym Ryszardem Szczygłem, 
który  jest  jednocześnie  członkiem 
Rady  Społecznej  naszego  szpitala. 
Chciałbym  również  podziękować 
Burmistrzowi  Radzynia  Jerzemu 
Rębkowi,  który  od  początku  na-
szych starań o ten sprzęt wspoma-
gał nas w działaniach bardzo sku-
tecznie. Gratuluję dyrekcji szpitala 
i wiem, że  to nie są pierwsze pie-
niądze  inwestycyjne  dla  SP  ZOZ 
w tej kadencji i jestem przekonany, 

że  nie  ostatnie  –  mówił  Starosta 
Szczepan Niebrzegowski.

- Kiedy mamy tę bardzo dobrą 
decyzję dla naszego szpitala, to mo-
żemy śmielej patrzeć w przyszłość. 
Gdy zajdzie taka potrzeba, będzie-
my bezpiecznie i sprawnie zaopie-
kowani  przez  służby  medyczne, 
za  to  wszystko  bardzo  serdecznie 
dziękuję  w  imieniu  mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego – spuentował 
Burmistrz Jerzy Rębek.

- Bardzo się cieszę, że fundusze 
zostały  przyznane.  Jest  to    sprzęt 
bardzo  potrzebny  dla  szpitala, 
do ratowania życia i zdrowia miesz-

kańców powiatu – powiedział Rad-
ny Ryszard Szczygieł.

Za  przyznane  pieniądze  zaku-
pione zostaną: 

• Ramię C służące do śródope-
racyjnych  zabiegów  ortopedycz-
nych i chirurgicznych,

•  Laparoskop  do  celów  chirur-
gicznych

•  Większy  sterylizator  parowy 
do czyszczenia sprzętu medyczne-
go.

Michał Maliszewski
Starostwo Powiatowe

AKTUALNOŚCI
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Kolejny odcinek Via Carpatia:
Radzyń - Międzyrzec w realizacji 

Dwa miliony złotych na zakup sprzętu medycznego do radzyńskiego SP ZOZ 

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 22 km drogi ekspresowej S19 
od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego została podpisana 
26 lipca. Akt ten rozpoczął realizację kolejnego odcinka trasy Via Carpatia 
w województwie lubelskim.



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 10 sierpnia 2022. r. 3

Obecnie realizowane są nastę-
pujące roboty:

Na zewnątrz
• na parkanie muru oporowe-

go – w 95% zostały ukończone ro-
boty izolacyjne, prace tynkarskie 
wstrzymane chwilowo z  powodu 
zbyt wysokich temperatur, trwa 
montaż okładzin, nakładane są 
czapy z piaskowca,

• prace związane z  renowacją 
elewacji korpusu głównego (za-
kończone zostały prace malar-
skie ryzalitu środkowego i  części 
wschodniej korpusu),

• wykonano i dostarczono część 
rzeźb do alkierza wschodniego 
(putta), zrekonstruowane w opar-
ciu o przekazy ikonograficzne,

• poddano renowacji zespół 
rzeźb korpusu głównego - kom-
pozycję heraldyczną oraz rzeźbę 
niewolnika – Kozaka, we wrze-
śniu zostanie zainstalowana rzeź-
ba niewolnika-Turka, która zo-
stała odtworzona, gdyż w  czasie 
wojny zaginęła, pozostała z  niej 
tylko noga z łańcuchem),

• od 1 sierpnia rozpoczęły się 
roboty brukarskie na dziedzińcu.

Wewnątrz 
• wylane zostały posadzki 

w całym obiekcie; zostaną na nich 
położone parkiety i okładziny ka-
mienne,

• trwają prace wykończeniowe 
ścian, na części są zrobione prze-
cierki, większość została pomalo-

wana po raz pierwszy w  kolorze 
przełamanej bieli; drugi raz zo-
staną pomalowane po zainstalo-
waniu stolarki wewnętrznej.

Przypomnijmy, że Miasto 
przygotowało projekt pod nazwą 
„Poprawa stanu infrastruktury 
zespołu pałacowo-parkowego 
i obszaru miejskiego w Radzyniu 
Podlaskim”. Umowa na jego reali-
zację zawarta została w  dniu 26 
czerwca 2020 r. pomiędzy Woje-
wództwem Lubelskim i  Miastem 
Radzyń Podlaski w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego.

Projekt obejmuje swoim za-
kresem remont i  przebudowę 
korpusu głównego pałacu, re-
mont nieodnowionych jeszcze 
fragmentów elewacji oraz prze-
budowę dziedzińca i  remont 
muru oporowego. Całkowita war-
tość projektu to 28 361 074,58 zł, 
natomiast dotacja udzielona na 
realizację zadania wynosi 21 532 
062,82 zł. Zgodnie z umową zada-
nie powinno być zrealizowane do 
dnia 30.06.2023.

W  korpusie głównym pałacu 
ma powstać m.in. Muzeum Kul-
tury Sarmackiej.

 Anna Wasak

Również na radzyńskim Rynku 
trwa remont. Położone zosta-
ły płyty. Zasadzone drzewa. 
Montowana jest fontanna. 
Rozpoczął się remont „przelo-
tówki” z Rynku do ul. Dąbrow-
skiego (naprzeciw poczty). 

Inwestycja miała być oddana do 
końca czerwca, jednak wystąpiły 
obiektywne przyczyny przedłu-

żenia realizacji przedsięwzięcia. 
Wojna na Ukrainie spowodowała 
przerwę w  dostawach niektórych 
materiałów, m.in. kostki granito-
wej i  bazaltowej, nastąpił odpływ 
pracowników ukraińskich. Po-
trzebna jest również przebudowa 
napowietrznej linii energetycznej. 
Tę część inwestycji wykona PGE.  
Nowy termin to koniec września.

AKTUALNOŚCI

Remont RynkuTrwa remont
Pałacu Potockich
Trwa remont Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Obecnie realizowane 
są prace zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (dziedziniec, mur oporowy, 
elewacja południowa korpusu głównego). Zgodnie z umową zadanie powinno 
być zrealizowane do dnia 30.06.2023.
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Podczas prac ziemnych przy 
budowie ronda na skrzyżowa-
niu ulic Sitkowskiego, Jana 
Pawła II i Lubelskiej w ponie-
działek 4 lipca pracownik PUK 
– operator koparki natknął się 
na ludzkie szczątki.

Na miejsce została wezwana Po-
licja, która pod nadzorem proku-
ratora z  Prokuratury Radzyńskiej 
zabezpieczyła szczątki celem prze-
prowadzenia kolejnych badań. Na 
polecenie prokuratora zostały prze-
wiezione do Instytutu Medycyny 
Sądowej w Lublinie.

W znalezisku znajdują się kości 
ludzkie, elementy ubrania, butów 
z  podkuciami. Czyje to szczątki, 

będzie można stwierdzić po prze-
prowadzeniu stosownych badań. 
Czynności będą prowadzone na 
polecenie prokuratora. 

Znalezisko nie spowodowało 
poważnego zakłócenia prac przy 
budowie ronda. Jedynie na kilka 
godzin w miejscu znaleziska prze-
rwano prace, kontynuowano je 
w  tym czasie w  innych miejscach 
budowy. AW

Święto Policji 
w radzyńskiej komendzie

AKTUALNOŚCI

W  tym roku obchodzimy 103 
rocznicę powstania Polskiej Policji. 
24 lipca to dla wszystkich policjan-
tek i  policjantów nieprzypadkowa 
data. Tego dnia w 1919 roku powo-
łano Policję Państwową, która stała 
na straży bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w II Rzeczypospo-
litej. Upamiętnieniem tego wyda-
rzenia radzyńscy funkcjonariusze 
uczcili swoje święto, na którym 
gościli I-go Zastępcę Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w  Lublinie 
insp. Jerzego Czebreszuka, Starostę 
Powiatu Radzyńskiego Pana Szcze-
pana Niebrzegowskiego, Burmi-
strza Miasta Radzyń Podlaski Pana 
Jerzego Rębka, przedstawicieli sa-
morządów oraz służb działających 
na terenie powiatu radzyńskiego. 
Podczas uroczystości wręczone zo-
stały nominacje na wyższe stopnie 
policyjne. Łącznie awansowanych 

zostało 41 policjantów. Po wręczo-
nych awansach głos zabrał I Zastęp-
ca Komendant Wojewódzki Policji 
w Lublinie insp. Jerzy Czebreszuk, 
który pogratulował wszystkim po-
licjantom mianowanym na wyższe 
stopnie służbowe życząc dalszej 
wytrwałości w  codziennej służbie. 
Na zakończenie przedstawiciele 

zaproszonych gości na ręce ko-
mendanta radzyńskiej jednostki 
przekazali gratulacje wszystkim 
funkcjonariuszom Policji dziękując 
za pomoc niesioną mieszkańcom 
powiatu.

 asp. Piotr Mucha
 KPP Radzyń Podlaski

List gratulacyjny 
z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji w imie-
niu samorządu Miasta Radzyń 
Podlaski pragnę przekazać Panu 
Komendantowi oraz wszystkim 
Funkcjonariuszom i  Pracowni-
kom Cywilnym Komendy Powia-
towej Policji w  Radzyniu słowa 
szacunku i  uznania za rzetelną 
i  ofiarną służbę na rzecz zapew-
nienia bezpieczeństwa, utrzyma-
nia ładu i porządku publicznego.

Wasza praca, Szanowni Pań-
stwo, jest służbą szczególną; nie-
kiedy wiąże się nawet z  koniecz-
nością narażenia własnego zdro-
wia i  życia, wymaga uczciwości 
i  odpowiedzialności, kondycji fi-
zycznej i odporności psychicznej, 
odwagi w stawianiu czoła niebez-
pieczeństwom, profesjonalizmu 

oraz empatii. W  ostatnich latach 
nie brakło też kolejnych wyzwań 
wynikłych z  nowych zagrożeń. 
Policja podjęła obowiązki zwią-
zane z  pandemią koronawirusa, 
zagrożeniem naszej granicy z Bia-
łorusią, a ostatnio – z falą uchodź-
ców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Wypada ubolewać, że trud-
na służba policjantów nie zawsze 
spotyka się ze zrozumieniem i na-
leżnym szacunkiem. W  ostatnim 
czasie miały miejsce w  naszym 
kraju agresywne ataki nieodpo-
wiedzialnych aktywistów na funk-
cjonariuszy i  funkcjonariuszki, 
które, niestety, nie spotkały się 
z powszechnym potępieniem.

Od radzyńskiego samorządu 
należą się Państwu słowa wdzięcz-
ności za  wzorowe wypełnianie 
obowiązków związanych z zacho-
waniem bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego jak również za 
otwarcie na lokalną społeczność, 
zaangażowanie społeczne, podej-
mowane działania profilaktycz-
ne w  ramach licznych spotkań 
z dziećmi, młodzieżą, seniorami.

Niech nagrodą za codziennie 
podejmowany trud i szczere zaan-
gażowanie w służbę będzie zaufa-
nie społeczne i  satysfakcja z  po-
prawy bezpieczeństwa na naszym 
terenie.

Z  okazji Święta Policji życzę 
Państwu sukcesów i  bezpieczeń-
stwa podczas wykonywania obo-
wiązków służbowych, szacunku 
społeczeństwa, a  także zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym 
oraz rodzinnym.

Burmistrz Miasta 
Radzyń Podlaski

Jerzy Rębek

Tekst Listu gratulacyjnego burmistrza Jerzego Rębka, wręczonego 
na ręce Komendanta Powiatowego Policji insp. Zbigniewa Krzosa

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji odbyła się 8 lipca w sali konferen-
cyjnej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Podczas akademii 
z rąk I-go Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspek-
tora Jerzego Czebreszuka, funkcjonariusze otrzymali nominacje na wyższe 
stopnie policyjne. Przedstawiciele zaproszonych gości, w tym Burmistrz 
Jerzy Rębek, na ręce Komendanta radzyńskiej jednostki przekazali gratula-
cje wszystkim funkcjonariuszom Policji, dziękując za pomoc niesioną miesz-
kańcom powiatu.

W związku z drastycznym 
wzrostem kosztów przebudo-
wy dróg Miasto unieważniło 
dwa przetargi na przebudowę 
ulic: Warszawskiej, Wyszyń-
skiego, Chomiczewskiego i 
Partyzantów. Oferowane przez 
wykonawców ceny w znacznym 
stopniu przekraczały możliwo-
ści budżetu, a Miasto nie ma 
możliwości zaciągnięcia kilkuna-
stomilionowego kredytu. 

Miasto Radzyń Podlaski złożyło 
13 sierpnia 2021 r. dwa wnioski o 
dofinansowanie inwestycji z pro-
gramu Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych, dotyczące:  1) przebudowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ka-
nalizacji deszczowej wraz odtworze-
niem dróg w ulicach Warszawska, 
Chomiczewskiego i Wyszyńskiego 
w Radzyniu Podlaskim – wartość 
szacunkowa inwestycji na kwotę 8 
700 000,00 zł, wnioskowane dofi-
nansowanie 8 000 000,00 zł, oraz 2) 
przebudowy sieci wodno-kanaliza-
cyjnej oraz kanalizacji deszczowej 
wraz z odtworzeniem drogi w ulicy 
Partyzantów w Radzyniu Podlaskim 
– wartość szacunkowa inwestycji na 
kwotę 2 631 500,00 zł, wnioskowane 
dofinansowanie 2 500 000,00 zł.

17 listopada 2021 r. Miasto otrzy-
mało zapewnienie otrzymania dofi-
nansowania na powyższe inwestycje 
z programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych, na całość wnioskowanej 

kwoty, tj. 10 500 000,00 zł.
W dniu 8 czerwca 2022 r. ogło-

szono przetargi w celu wyłonienia 
wykonawców wyżej wymienionych 
inwestycji.

27 czerwca 2022 r. nastąpiło 
otwarcie ofert w przetargu na 1. pro-
jekt (ul. Partyzantów).  Ofertę złoży-
ły: PUK w Radzyniu Podlaskim za 
cenę ofertową 4 614 987,41 zł oraz 
STRABAG z Pruszkowa za cenę 
ofertową 5 899 116,65 zł.

1 lipca 2022 r. otwarto oferty w 
przetargu na 2. projekt (ulice: War-
szawska, Chomiczewskiego i Wy-
szyńskiego). Ofertę złożył tylko je-
den wykonawca tj. firma STRABAG 
Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, za cenę 
ofertową 23 867 940,96 zł.

Ponieważ oferowane ceny w 
znacznym stopniu przekraczały 
możliwości budżetu Miasta, prze-
targi na powyższe inwestycje zosta-
ły unieważnione i wkrótce Miasto 
rozpisało drugi przetarg. Niestety, w 
drugim przetargu ogłoszonym  od-
powiednio  12 i 13 lipca, po otwar-
ciu ofert  27 i 28 lipca okazało się, 
że ceny są równie wysokie: odno-
śnie 1. przetargu (ul. Warszawska, 
Wyszyńskiego i Chomiczewskiego) 
ofertę złożył Zakład Budownictwa 
i Eksploatacji Urządzeń Wodno-
-Kanaliacyjnych z siedzibą w Mięt-
nem z ceną  23 247 000 zł, odnośnie 
przetargu 2. (ul. Partyzantów) ofertę 
za 4 725 000 mln zł złożył radzyński 
PUK. 

Ten przetarg również został unie-
ważniony.   AW

Drastyczny wzrost kosztów
przebudowy dróg w mieście 

Kolejne znalezisko
na terenie 
budowy ronda
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Zastąpi Bożenę Płatek, która 
kierowała Szkołą Podstawową 
od 1 lipca 2018 r., a  w  latach 
1999-2019 pełniła funkcję dy-
rektora Gimnazjum nr 1. 

Renata Sieromska (ur. 1979 
w Lublinie) uczęszczała do Szko-
ły Podstawowej nr 1 oraz I  LO 
w  Radzyniu Podlaskim (1994-
98), następnie studiowała filo-
logię polską z  przygotowaniem 
pedagogicznym na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie (1998-2003). 

Jest nauczycielką języka 
polskiego od 18 lat, z  czego 14 
przepracowała w  ZSP. Od 2014 
r. - nauczycielem dyplomowa-
nym. Ostatnie cztery lata pełni-
ła funkcję wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

O  szerokich zainteresowa-
niach Renaty Sieromskiej pro-
blematyką edukacyjną świadczy 
imponująca wręcz liczba odby-
tych studiów podyplomowych, 
kursów i szkoleń z zakresu emi-
sji głosu, logopedii, biblioteko-
znawstwa, pedagogiki korekcyj-
nej, zarządzania oświatą, neuro-
dydaktyki. 

Swą wiedzę wykorzystywa-
ła w  pracy w  szkole oraz w  in-
nych instytucjach edukacyjnych 
i  opiekuńczych, gdzie podej-
mowała się prowadzenia zajęć 
również jako wolontariuszka, 
prowadziła m.in. szkolenia dla 
nauczycieli, wykłady dla biblio-
tekarzy. 

O  docenieniu jej pracy, wie-
dzy i  doświadczenia świadczą 
nagrody (pięciokrotnie otrzy-
mała nagrody dyrektora szkoły) 
oraz powierzenie jej recenzowa-
nia podręcznika do nauki języka 
polskiego w kl. 1 liceum i  tech-
nikum Wydawnictw Szkolnych 
i Pedagogicznych. 

Renata Sieromska znajduje 
czas na działalność kulturalną, 
udzielając się m.in. w  różnych 
formach działalności Radzyń-
skiego Stowarzyszenia „Podróż-
nik” (w  cyklach Radzyńskie 
Podróże Teatralne oraz Radzyń-
skie Wędrówki Literackie).

Poniżej szczegółowe infor-
macje na temat przebiegu ka-
riery zawodowej Renaty Sie-
romskiej.

Po uzyskaniu tytułu magistra 
od 1 września 2003 roku przez 14 
lat Renata Sieromska pracowała 
jako nauczycielka języka pol-
skiego w  Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Pawła II 
w  Radzyniu Podlaskim. W  tym 
czasie w (2009-2010) ukończyła 
trzysemestralne studia podyplo-
mowe w  zakresie emisji głosu 
na Wydziale Artystycznym In-
stytutu Muzyki Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1 
października 2011 r. rozpoczęła 
czterosemestralne kształcenie 
w zakresie logopedii na Wydzia-
le Humanistycznym Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. W roku 2013 odbyła 
kurs kwalifikacyjny z  zakresu 
bibliotekoznawstwa, zorganizo-
wany przez Lubelskie Centrum 
Samorządowe Doskonalenia 
Nauczycieli. W  roku szkolnym 
2016/2017 odbyła studia pody-
plomowe w  zakresie Zarządza-
nie oświatą na Wydziale Nauk 
Społecznych i  Humanistycz-
nych Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Administracji w Lu-
blinie. Wreszcie w lutym 2020 r. 
rozpoczęła studia kwalifikacyj-
ne na kierunku Pedagogika ko-
rekcyjna (terapia pedagogiczna) 
na Uczelni Nauk Społecznych 
w  Łodzi, zakończone w  marcu 
2022 roku. Dodatkowo odbyła 
kilkadziesiąt szkoleń, webina-
rów, kursów oraz konferencji 
o tematyce edukacyjnej. 

Oprócz pracy na stanowisku 
nauczyciela polonisty w  roku 
szkolnym 2013/2014 pracowała 
w  wymiarze połowy etatu jako 
nauczyciel bibliotekarz, a  od 
2015 podejmowała pracę jako 
logopeda (Niepubliczne Przed-
szkole „Biedroneczka”, „Akari” 
- Niepubliczny Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy w Ustrzeszy). 
W  2016 roku przeprowadziła 
badania przesiewowe dzieci 
uczęszczających do Niepublicz-
nego Przedszkola „Ananas”. 

W  czasie pracy w  Zespo-

le Szkół Ponadgimnazjalnych 
sprawowała funkcję opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego oraz 
przez wiele lat opiekuna Szkol-
nego Koła Wolontariatu, któ-
re z  czasem przekształciło się 
w Koło „Caritas”.

Uzyskała kolejne stopnie 
awansu zawodowego, w  sierp-
niu 2014 roku zdobywając tytuł 
nauczyciela dyplomowanego. 
W trakcie pracy w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych otrzymała 
cztery nagrody Dyrektora Szko-
ły. Do najważniejszych osią-
gnięć zawodowych z  tego okre-
su zalicza:

• recenzowanie podręcznika 
do nauki języka polskiego w kl. 
1 liceum i  technikum Wydaw-
nictw Szkolnych i  Pedagogicz-
nych, 

• kilkuletnie przygotowywa-
nie montaży słowno-muzycz-
nych, tzw. wieczornic poświę-
conych osobie patrona, Jana 
Pawła II, cieszących się dużym 
uznaniem ze strony środowiska 
lokalnego, 

• wysokie wyniki na egzami-
nach maturalnych uzyskiwane 
przez swoich uczniów,

• współprowadzenie strony 
internetowej szkoły www.pro-
menadazsp.

Od września 2018 roku roz-
poczęła pracę na stanowisku 
wicedyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Zupełnie nowy za-
kres działań skierował jej zain-
teresowania w  stronę aspektu 
menedżerskiego i  neurodydak-
tycznego. W  czasie 4 lat pracy 
w tym miejscu m.in. koordyno-
wała projekt miejski „Świetlica 
na miarę XXI wieku”, prowa-
dziła zajęcia teatralne i  tera-
pię zajęciową, naukę kaligrafii 
artystycznej, pełniła z  ramie-
nia dyrekcji dyżury w  Ośrodku 
Szkolenia i  Wychowania OHP 
w  Maryninie. W  2021 r. otrzy-
mała nagrodę dyrektora szkoły 
za wyróżniającą pracę. 

W  ramach dzielenia się wie-
dzą w  roku szkolnym przepro-
wadziła w  ZSP 40-godzinny 
trening emisji głosu dla nauczy-
cieli oraz szkolenie rady peda-

gogicznej pt. „Sztuka wystąpień 
publicznych”. W  trakcie pracy 
w przedszkolu szkoliła rodziców 
z  zakresu rozwoju mowy oraz 
nauczycieli w  kontekście syla-
bowej nauki czytania. W  maju 
2017 roku w ramach III Forum 
Bibliotekarzy Powiatu Radzyń-
skiego wygłosiła wykład pt. 
„Głodne mózgi. Potrzeby neu-
rodydaktyczne czytelników bi-
blioteki”, który powtórzyła dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w  czerwcu 2018 r. 
W 2021 roku, ponownie na Fo-
rum Bibliotekarzy Powiatu Ra-
dzyńskiego, przeprowadziła on-
line wykład „Szczęśliwy biblio-
tekarz – efektywny bibliotekarz”.

Uczestniczy w życiu kultural-
nym, szczególnie najbliższego 
otoczenia. Od roku 2017 należy 
do Radzyńskiego Stowarzysze-
nia „Podróżnik”, działającego 
przy Radzyńskim Ośrodku Kul-
tury, wchodzi w  skład jego za-
rządu. W  ramach pracy stowa-
rzyszenia prowadzi dwa cykle: 
Radzyńskie Podróże Teatralne 
(14 edycji) oraz Radzyńskie Wę-
drówki Literackie. Od kwietnia 
2018 roku wydanych zostało 10 
tomów poezji lokalnych twór-
ców, z czego moderowała osiem 
wieczorów promocyjnych. 

W  ramach współpracy z  Bi-
blioteką Pedagogiczną w  Ra-
dzyniu prowadziła spotkania 
autorskie z  Józefem Henem 
i  Alicją Twardowską, uczestni-

czyła w  realizacji Narodowego 
Czytania. Współpracuje z  Ra-
dzyńskim Ośrodkiem Kultury, 
gdzie od trzech lat uczestniczy 
w  pracach jury powiatowych 
konkursów recytatorskich.

Z edukacją związane są rów-
nież zainteresowania naukowe 
Renaty Sieromskiej, które kon-
centrują się wokół szeroko ro-
zumianej neurodydaktyki, prób 
zrozumienia prawidłowości 
funkcjonowania mózgu ludz-
kiego i podnoszenia jego poten-
cjału oraz uskuteczniania pro-
cesu uczenia się na drodze jego 
indywidualizacji. - Na bieżąco 
zapoznaję się z  badaniami na-
ukowymi na temat pracy mózgu, 
szczególnie opartymi na wnio-
skach płynących z  obserwacji 
prowadzonych z  wykorzysta-
niem metod neuroobrazowania. 
Interesują mnie także badania 
edukacyjne prowadzone w  kra-
ju i  za granicą. Systematycznie 
zgłębiam wiedzę na temat róż-
norodnych systemów edukacyj-
nych i  alternatywnych praktyk 
pedagogicznych związanych 
z  modelem szkół waldorfskich, 
demokratycznych (w  stylu Su-
mmerhill oraz Sudbury Valley 
School), montessoriańskich, 
daltońskich, leśnych, edukacją 
domową oraz unschoolingiem – 
mówi Renata Sieromska.

 AW

Renata Sieromska z aktem mianowania 
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Jerzy Rębek 8 lipca wręczył Renacie Sieromskiej akt mianowania na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów 
Powstania Styczniowego w Radzyniu. Nowa dyrektor będzie pełniła obowiązki od 1 września. Konkurs na to stanowisko został 
rozstrzygnięty 23 maja. Renata Sieromska była jedyną kandydatką, która przystąpiła do konkursu. 
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W homilii ks. bp Kazimierz Gur-
da wskazał na św. Annę jako tę, któ-
ra „wypełniła w  historii zbawienia 
swą niezastąpioną rolę” i  jest wzo-
rem zaufania Bogu. Kaznodzieja 
podkreślił, że Ewangelia nie przeka-
zuje informacji o rodzicach Maryi, 
dlatego powołał się na apokryficzną 
protoewangelię św. Jakuba, gdzie 
czytamy, że Joachim i Anna „długo 
oczekiwali na narodziny dziecka, 
długo nie rozumieli braku łaski ro-
dzicielstwa, a  swą niepłodność św. 
Anna przyjmowała z  wielkim bó-
lem i zaufaniem do Boga”. - W swo-
im bólu św. Anna nie odwróciła 
się od Boga, pozostała Mu wierna, 
ufając Jego mądrości. W  końcu 
otrzymała dar macierzyństwa, ale 
nie dlatego, że ona tak chciała, ale 
że Bóg tak chciał, aby urodziła cór-
kę, którą On obdarzył łaską niepo-
kalanego poczęcia, aby mogła stać 
się Matką Jego Syna. Annie trudno 
było odczytać Boże plany wobec 
niej, dopiero później zobaczyła, jak 
była ważna dla Boga i zapewne była 
zaskoczona tym, co Bóg zrobił dla 
niej – mówił Ordynariusz Siedlec-
ki i odniósł to do sytuacji, w jakich 
znajdują się ludzie wierzący: - Bar-
dzo często nie rozumiemy naszych 

ludzkich, trudnych sytuacji, których 
nie planowaliśmy, które zdarzają się 
wbrew naszym planom i oczekiwa-
niom, które wszystko zmieniają, 
przynoszą nam wiele bólu. Jednak 
jako ludzie wierzący przyjmujemy 
je w duchu wiary, pragniemy zoba-
czyć ukrytą w nich Bożą mądrość, 
którą często dostrzegamy dopiero 
po dłuższym czasie lub pod koniec 
życia.

Kaznodzieja wskazał na św. 
Annę i  Joachima jako tych, którzy 
przekazali swe zaufanie do Boga 
swojej córce Maryi, byli dla niej 
świadkami wiary w Boga i zaapelo-
wał do rodziców, by byli świadkami 

wiary dla swych dzieci: - Drodzy 
Rodzice, bądźcie świadkami głę-
bokiej wiary, zaufania do Boga dla 
swoich dzieci, uczcie ich, aby trwali 
w  trudnościach, na które natrafia-
ją, pytali Pana Boga, co pragnie im 
przez nie powiedzieć i by trudności 
nie uznawali jako przyzwolenie do 
odrzucenie Boga, bo natychmiast 
nie spełnia ich pragnień. To Bóg 
prowadzi ich drogami swojej mą-
drości i pokazuje nam ją w Jezusie 
Chrystusie. 

Nawiązując do tego, że uro-
czystość odpustowa jest tradycyj-
nie związana z  kaplicą św. Anny 
znajdującą się na cmentarzu para-

fialnym, Kaznodzieja zachęcił do 
modlitw i  ofiar w  intencji spoczy-
wających na nim zmarłych, któ-
rych dusze znajdują się w czyśćcu. - 
W święto Patronki parafii św. Anny 
zgromadzeni na cmentarzu przy 
kaplicy noszącej jej imię przez jej 
wstawiennictwo prosimy o  wiecz-
ne zbawienie dla naszych wiernych 
zmarłych, a  dla nas i  naszych bli-
skich o  wiarę w  Jezusa Chrystusa, 
o  wiarę tak mocną jaką miała św. 
Anna i Maryja jej Córka. Obyśmy 
z tą mocną wiarą mogli trwać przy 
Bogu, w  Chrystusie, mogli trwać 
w Kościele i iść w naszym życiu dro-
gą zbawienia. 

Po Mszy św. zgromadzeni na 
cmentarzu odmówili litanię do 
św. Anny, a  następnie odbyło się 
poświęcenie tablicy dedykowanej 
inicjatorowi parafii – ks. kan. Zbi-
gniewowi Chabrowi oraz budow-
niczemu kościoła pw. św. Anny 
i  Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich ks. kan. Henrykowi Do-
mańskiemu. 

Od połowy XIX wieku na cmen-
tarzu parafialnym w Radzyniu znaj-
duje się zbudowana przez rodzinę 
Korwin-Szlubowskich neogotycka 
kaplica pw. św. Anny. Parafia św. 
Anny została erygowana w  1994 
roku z inicjatywy ks. kan. Zbignie-
wa Chabra, a  kościół dedykowany 
Błogosławionym Męczennikom 
Podlaskim został wybudowany 
w  latach 1996–1999 staraniem ks. 
kan. Henryka Domańskiego oraz 
parafian. Proboszczem parafii jest 
od 2013 roku ks. kan. Henryk Och. 
Posługę wikariusza pełni od 2021 
roku ks. Michał Rodak. Kościół zo-
stał konsekrowany 10 października 
2021, przed rokiem – 26 lipca 2021 
r. została poświęcona znajdująca się 
w ołtarzu głównym figura św. Anny 
Samotrzeciej.

 Anna Wasak

Tradycyjnie 3 sierpnia do pąt-
ników zmierzających na Jasną 
Górę w ramach Podlaskiej 
Pielgrzymki Pieszej dołączyła 
Grupa 15A z Radzynia i 15B 
z Komarówki. Msza św. dla piel-
grzymów została odprawiona 
o godzinie 6.00 w Sanktuarium 
MBNP. Eucharystię konce-
lebrowali: dziekan dekanatu 
radzyńskiego ks. kan. Krzysztof 
Pawelec, kustosz Sanktuarium 
ks. kan. Jarosław Sutryk oraz 
wicekierownik PPP ks. Marek 
Strzeżysz. 

 Grupy prowadzi ks. Arkadiusz 
Markowski i ks. Damian Gadamer. 
Pielgrzymi przejdą łącznie ponad 
360 km.

Hasłem tegorocznej, 42. PPP są 

słowa „Rodzina nadzieją Kościo-
ła”. Temat ten pojawia się w konfe-
rencjach, homiliach, modlitwach. 
- W czasie pielgrzymki chcemy po-
chylić się nad tą podwójną rzeczy-
wistością rodziny i Kościoła – tych 
dwóch podstawowych wspólnot, 
w  których każdy wzrasta i  które 
mają być dla nas wsparciem – mó-
wił o haśle pielgrzymki bp Grzegorz 
Suchodolski (Siedlce 2 sierpnia). - 
Jeśli mamy odbudowywać także te 
dwie wspólnoty, najbliższe każde-
mu z nas, którymi są: moja rodzina 
i mój Kościół, to nie zrobimy tego 
tylko poprzez zmianę struktur in-
stytucji prawa, ale zrobimy to wte-
dy, kiedy w swoim sercu odnowimy 
relację. Najpierw do naszego Boga, 
a później wzajemnie do siebie.

Radzyńska i komarowska grupa 

jest jedną z bardziej licznych. Piel-
grzymuje w nich ponad 120 pątni-
ków. 

Ci, którzy nie mogli iść na szlak 
fizycznie, pielgrzymują duchowo. 
Liczne grupy osób spotykają się 
w parafiach na wieczornych Mszach 
św., które sprawowane są o godz. 20, 
kończą się Apelem Jasnogórskim. 

 AW

6

We wspomnienie św. Joachima i św. Anny – rodziców Maryi i dziadków Jezusa tradycyjny doroczny odpust odbył się 26 lipca 
na cmentarzu parafialnym w Radzyniu Podlaskim. Sumie odpustowej przewodniczył ordynariusz siedlecki Kazimierz Gurda. Po 
Mszy św. Ksiądz Biskup poświęcił umieszczoną w pobliskim kościele św. Anny tablicę dedykowaną inicjatorowi parafii św. Anny 
ks. kan. Zbigniewowi Chabrowi oraz budowniczemu kościoła ks. kan. Henrykowi Domańskiemu.

AKTUALNOŚCI

Radzyńscy pielgrzymi w drodze na Jasną Górę

Św. Anna wzorem mocnej wiary i zaufania Bogu
Odpust św. Anny w Radzyniu
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W niedzielę, 24 lipca br. pod-
czas uroczystej Mszy Świętej 
o godzinie 12.15 odbyło się 
przywitanie i wprowadzenie 
w urząd proboszcza i kustosza 
Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Ra-
dzyniu Podlaskim, księdza ka-
nonika Jarosława Sutryka.

Uroczystą procesją nowy 
ksiądz proboszcz został wprowa-
dzony do Sanktuarium, następnie 
dziekan dekanatu radzyńskiego 
ks. Kanonik Krzysztof Pawelec 

odczytał dekret nominacyjny 
Księdza Biskupa. Kolejnym eta-
pem było przekazanie przez księ-
dza Dziekana symbolicznych klu-
czy do kościoła

- Drogi Księże Proboszczu! 
Biskup ustanowił Cię nauczycie-
lem w  tej wspólnocie parafialnej 
i  szafarzem sakramentów świę-
tych. Znakiem przyjęcia probosz-
czowskich obowiązków są klucze 
do kościoła. Przyjmij je. Odtąd 
jesteś odpowiedzialny za wszyst-
ko, co stanowi parafię. Niech wy-
konywanie tej troski będzie na 

chwałę Bożą i  duchowy pożytek 
twój i twoich parafian - mówił ks. 
Krzysztof Pawelec. Nowy ksiądz 
Proboszcz odpowiedział: - Przyj-
muję klucze do kościoła i  przy-
rzekam służyć moim parafianom, 
jak tylko potrafię najlepiej. Pragnę 
głosić Ewangelię Chrystusa i spra-
wować sakramenty święte na Bożą 
chwałę i duchowy pożytek moich 
parafian.

Nowy Ksiądz Proboszcz złożył 
wyznanie wiary i  przysięgę wier-
ności przy obejmowaniu Urzędu 
Wykonywanego w  imieniu Ko-

ścioła. Słowa powitania do nowe-
go kaznodziei skierowali przed-
stawiciele władz samorządowych 
w  osobach: Burmistrza Miasta 
Jerzego Rębka, Wicestarosty Po-

wiatu Radzyńskiego Michała Za-
jąca oraz Wójta Gminy Radzyń 
Podlaski Wiesława Mazurka oraz 
przedstawiciele parafian.

 Michał Maliszewski

Ustępujący Proboszcz do zgro-
madzonych na Mszy św. o  godz. 
12.15 skierował słowo, w  którym 
błogosławił wszystkim, którzy 
przyczynili się do wzniesienia 
świątyni, z  ks. prał. Witoldem Ko-
bylińskim i  ks. prał. Henrykiem 
Hołoweńką, pełnili w parafii posłu-
gę kapłańską, katechetyczną, anga-
żowali się w życie parafii, w ruchy 
modlitewne, uczestniczyli w spra-
wowanych liturgiach, wszystkim 
rodzinom parafii, nauczycielom 
wprowadzającym dzieci i  mło-
dzież „na wstęgi życia narodo-
wego i  odpowiedzialnego”. - Bło-
gosławię nowemu Proboszczowi, 
Księdzu Kanonikowi Jarosławowi, 
by otoczony modlitwą i  miłością 

parafian przyniósł błogosławio-
ne owoce. Błogosławię nowemu 
dziekanowi ks. kan. Krzysztofowi 
Pawelcowi, proboszczowi parafii 
Trójcy Świętej – mówił ks. Prałat. 
Słowa wdzięczności skierował do 
radzyńskich samorządów.  - Na 
ręce Burmistrza Miasta Jerzego 
Rębka, Starosty Powiatu Szczepa-
na Niebrzegowskiego, Wójta Gmi-
ny Wiesława Mazurka składam 
słowa podziękowania i  uznania 
władzom samorządowym wszyst-
kich kadencji. Ich relacje z parafią 
i Kościołem z zachowaniem pełnej 
autonomii i wspólnego budowania 
dobra jest godna podziwu i naśla-
dowania – podkreślił ks. prał. Ro-
man Wiszniewski. 

Ks. Prałatowi Romanowi Wisz-
niewskiemu za posługę dziekana 
w  dekanacie radzyńskim dzię-
kował  proboszcz parafii Świętej 
Trójcy i  nowy dziekan dekanatu 
radzyńskiego ks. kan. Krzysztof 
Pawelec. 

Następnie słowa podziękowa-
nia kolejno skierowali przedstawi-
ciele radzyńskich władz samorzą-
dowych:  Burmistrz Jerzy Rębek, 
Starosta Szczepan Niebrzegowski 
oraz Wójt Wiesław Mazurek. 

Burmistrz Radzynia dziękował 
za dar 13-letniej posługi kapłań-
skiej - „tej codziennej, będącej 
uwielbieniem Pana Boga i  wyra-
zem miłości i  troski o  bliźniego”, 
ale również wspominał wydarze-
nia szczególne, które miały miej-
sce w tym czasie w parafii, a ważne 
były również dla miasta i regionu. 
- Są to niezapomniane przeżycia 
związane ze Światowymi Dniami 
Młodzieży, które mieliśmy okazję 
przeżywać pod przewodnictwem 
Księdza Dziekana. Dziękujemy za 
uroczystości państwowe, którym 
Ksiądz Dziekan patronował oraz 
za Nekropolię Dzieci Utraconych, 
której utworzenie jest wydarze-
niem ważnym nie tylko dla para-
fii, ale również dla całego naszego 
środowiska – wskazywał włodarz 
Radzynia. -Dziękuję Panu Bogu, 
że postawił Księdza Dziekana na 

naszej drodze, wyrażam nadzieję, 
że pozostanie Ksiądz z nami, nadal 
będzie darzył nas ojcowską troską 
– mówił Jerzy Rębek.  

- W  imieniu swoim, Rady Po-
wiatu Radzyńskiego i  wszystkich 
mieszkańców powiatu pragnę wy-
razić podziękowanie za  posługę 
Księdza Dziekana jako probosz-
cza i kustosza Sanktuarium. Dzię-
kujemy za  cenne rady, duchowe 
wsparcie oraz serdeczną troskę 
o  postawy religijne i  patriotycz-
ne w naszych mieszkańcach i pa-
rafianach – mówił Starosta Ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski 
- Dziękuję za owocną i wspaniałą 
współpracę z  naszym samorzą-
dem na  różnych płaszczyznach. 
Cieszymy się, że  Ksiądz Prałat 
zostaje z  nami, że  nadal będzie 
służył tu  w  Sanktuarium. Mamy 
nadzieję, że nie zabraknie Księdza 
Dziekana w czasie obchodów reli-
gijnych i patriotycznych organizo-

wanych przez nasz powiat.
Następnie słowa podziękowa-

nia złożył Wójt Wiesław Mazu-
rek, kolejno słowa wdzięczności 
skierowali przedstawiciele parafii, 
wspólnot i oświaty. 

 AW

W niedzielę 17 lipca społeczność parafii, dekanatu, miasta oraz ziemi ra-
dzyńskiej dziękowała za posługę  ks. prał. Romanowi Wiszniewskiemu, od-
chodzącemu na emeryturę proboszczowi, kustoszowi Sanktuarium Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy oraz dziekanowi dekanatu radzyńskiego.

Ksiądz Prałat Roman Wiszniewski przeszedł 
na zasłużoną emeryturę

AKTUALNOŚCI

Ks. Jarosław Sutryk nowym proboszczem
w Sanktuarium MBNP 
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Czy jest Pani usatysfakcjo-
nowana efektem prac przy 
renowacji wnętrza kościoła 
Świętej Trójcy w Radzyniu?
Tak, jestem zadowolona z  efektu 
– jest on taki, jak sobie założyli-
śmy, a  nie zawsze tak wychodzi. 
Prace przebiegały płynnie. Nie 
było też wielkiego zaskoczenia, 
jeśli chodzi o  kolorystykę, bo 
wcześniej robiliśmy trochę od-
krywek, zapoznałam się z  doku-
mentacjami kolegów, którzy pra-
cowali w innych obiektach. W ra-
dzyńskim kościele sklepienie było 
malowane w  sposób intuicyjny, 
kolorami prostymi, podstawo-
wymi, ale dobranymi z  dobrym 
gustem. Mieliśmy szczęście, że 
pod grubą warstwą wtórnych 
przemalowań dotarliśmy do pier-
wotnej powierzchni – do tego, 
co było 400 lat temu. Widocznie 
przeprowadzającym wcześniejsze 
remonty nie chciało się oczyścić 
powierzchni, nakładali jedną 
warstwę farby na drugą. 

Musiało być ich wiele, bo 
patrząc na zdjęcia sprzed re-
montu, wręcz nie poznajemy 
kształtów pod nimi ukrytych. 
Teraz je widać: anioły, rozety, 
herby. Patrząc na odnowio-
ne sklepienie, widzimy dużą 
różnorodność w kolorysty-
ce poszczególnych części 
kościoła. Odkryta została 
przestrzenność sztukaterii, 
która wcześniej była trudno 
dostrzegalna. Detale robią 
duże wrażenie.
Prezbiterium, nawa i kaplica róż-
nią się, jakby pracowały tu 3 eki-
py albo prace były wykonywane 
sukcesywnie. Widać różnice nie 
tylko w wielkości form, ale także 
polichromii i  sposobie malowa-
nia. 
Przestrzenność  sztukaterii zo-
stała uzyskana dzięki uwypukle-
niu kształtów kolorami. Gdyby 

to zostało pomalowane równo, 
odbierane byłoby jako płaskie. 
Pierwotnie było to wykonywane 
farbami wodnymi – ta technika 
była łatwiejsza, bo łatwiej było 
tak nałożyć farbę, żeby w  dołek 
wciekło więcej, a w górkę mniej. 
My staraliśmy się uzyskać ten 
sam efekt, punktując albo wyko-
nując to innymi technikami. 
Trzeba było nad każdym elemen-
tem popracować, w  etap malar-
ski włożyliśmy dużo pracy (choć 
i  techniczny był ciężki), bo zda-
waliśmy sobie sprawę, że ta for-
ma pierwotnie była bardzo bo-
gata plastycznie. Należało ją od-
tworzyć, żeby sklepienie było nie 
tylko dobrze zakonserwowane, 
ale i żeby można je było w pełni 
podziwiać. 

Czy było podczas pracy coś, 
co Panią szczególnie zasko-
czyło, zaintrygowało?
Pracowaliśmy ciężko, długo, 
w  pyle. W  sposób szczególny 
przeżywałam zauważone niedo-
ciągnięcia, pomyłki, bo pozwala-
ły doświadczać łączności z  daw-
nym artystą – tego, że jesteśmy 
ulepieni z tej samej gliny. Tu coś 
się nie zeszło, tu aniołek miał od-
wrotnie przyklejone skrzydełka, 
tam coś wyszło krzywo. Ten brak 
perfekcji w  niektórych detalach 
był miły, jego ludzka uroda pole-
ga na tym, że wykonawcy nie byli 
hiper precyzyjni, może nie przy-
wiązywali zbytniej uwagi do dro-
biazgów, liczył się efekt ogólny. 
A ten robi duże wrażenie. Wielka 
różnorodność, jaką mają rozety, 
anioły świadczy, że twórcy się do 
tego przyłożyli. 
Poza tym mieli poczucie humoru. 
Niosą go ze sobą aniołki, których 
jest mnóstwo, są urocze i  zróż-
nicowane: z  włosami ciemnymi, 
blond i  rudymi, miały namalo-
wane rzęsy, brwi, usta, rumieńce. 
Pierwotnie były nawet mocniej-
sze niż to odtworzyliśmy - odkry-

łam okrągłe, czerwone placuszki 
na policzkach. Koleżanki śmiały 
się, że to malowali mężczyźni - 
bo to rzeczywiście wykonywali 
mężczyźni, tylko oni byli sztuka-
torami. Mówiłam koleżankom: 
„Jesteście pierwszymi od 400 lat 
kobietami, które dotykają skle-
pienia”. 

Ściany wnętrza kaplicy Anio-
łów Stróżów są zapisane 
wielkimi podpisami murarzy. 
Czy napotkaliście Państwo 
jakieś ślady zostawione przez 
budowniczych kościoła Świę-
tej Trójcy?
Choć pilnie szukaliśmy sygnatu-
ry, nie znaleźliśmy znaku wyko-
nawcy. Powinna się ona znajdo-
wać na łuku tęczowym (oddzie-
lającym prezbiterium od nawy). 
Łuk tęczowy był mocno pęknięty 
– uszkodzenie powstało prawdo-
podobnie w czasie wojny. Jednak 
został porządnie wzmocniony, 
jest wiele zabezpieczeń, został 
tam położony nowy tynk.

Być może została zatarta podczas 
czyszczenia ścian po pożarze. Na-
trafiliśmy na ślady pożarów – nad 
chórem w  kierunku rozety nad 
organami oraz w  kaplicy Matki 
Boskiej. W  jej prawym górnym 
rogu paliło się strasznie - pod 
nowymi warstwami farby i gipsu 
pojawiły się sadza, węgiel, rozsy-
pujące się elementy. Już w XIX w. 
zostało to poprawione, elementy 
były wyprawiane gipsami. 

Wspomniała Pani, że oprócz 
malarskiej podczas prac kon-
serwatorskich ważna jest też 
strona technologiczna.
Trafiliśmy tu na wspaniały kunszt 
technologiczny i  wielką kulturę 
techniczną! Prace wykonywała 
dobra ekipa, stosowała świetne 
materiały. Nie widziałam śladu 
źle wymieszanego wapna. Fanta-
stycznie zachowane jest prezbite-
rium, praca w nim to była wielka 
przyjemność. Widać tam było 
ślady pędzla. Trudno uwierzyć, że 
po 400 latach nawet jedno ziarno 

się nie rusza. Gdy pracowaliśmy 
w zakrystii po lewej stronie, mie-
liśmy wrażenie, jakby to było zro-
bione w obecnym czasie i z jakie-
goś nowoczesnego materiału. 

Remont trwał ponad rok. 
W tym czasie nie było więk-
szych zakłóceń w funkcjono-
waniu parafii. 
Całość prac zakończyliśmy 3 
miesiące przed terminem. Jest 
to zasługa dobrej organizacji ze 
strony ks. Proboszcza, zgodnej 
współpracy dwóch ekip, zdy-
scyplinowania i  pracy z  wielkim 
zapałem. Wiele prac wykonu-
jemy w  kościołach, mamy duże 
doświadczenie w  tej dziedzinie. 
Wiemy, kiedy można hałasować, 
a  kiedy trzeba pracować w  ciszy 
– wtedy wykonujemy tylko ma-
lowanie. Zachowywany był rów-
nież reżim w  sprawie czystości. 
Każdy miał miotełkę i woreczek, 
gdzie zbieraliśmy usuwane war-
stwy farby, jakie zebraliśmy ze 
sklepienia. Były tego olbrzymie 
ilości.

Czy mogłaby Pani przedsta-
wić zespół, który pod Pani 
kierunkiem pracował nad re-
nowacją kościoła? 

Stały skład zespołu tworzyli: 
Monika Michalczuk – artystka 
malarka z okolic Białej Podlaskiej, 
Marek Siedlecki z  Białej Podla-
skiej, który zajmował się konser-
wacją techniczną, Bogdan Białek 
student konserwacji z  Akademii 
Sztuk Pięknych z Warszawy, Emi-
lia i  Dorota Walasek studentki 
z  okolic Ryk , Katarzyna Matusz 
konserwator z Gorzanowa, Alek-
sandra Blicharz spod Radzynia, 
mój syn Wiktor Rózga. Kilka 
osób pracowało czasowo, poma-
gało sporadycznie.

Gratuluję efektu pracy i dzię-
kuję za rozmowę.

 Anna Wasak

Zofia Kamińska pochodzi z  Lu-
blina, jest absolwentką ASP w  War-
szawie, Wydziału Konserwacji Rzeź-
by i  Elementów Architektury, od 25 
lat pracuje jako konserwator dzieł 
sztuki, głównie w  naszym regionie. 
Pracowała w  Radzyniu Podlaskim 
(m.in. prowadziła renowację nagrob-
ka Mniszchów), w  Białej Podlaskiej, 
Czemiernikach, Kodniu. 

AKTUALNOŚCI

„Twórcy się do tego przyłożyli. 
  Trafiliśmy tu na wielką kulturę techniczną”
Wywiad z Zofią Kamińską kierująca pracami konserwatorskimi w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim.
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Po ponad roku prac remon-
towych i konserwatorskich 
ujrzeliśmy odnowiony kościół 
Świętej Trójcy w pełnym bla-
sku. Czy jest ksiądz zadowo-
lony z końcowego efektu?
Założeniem renowacji wnętrza 
kościoła było odtworzenie pier-
wotnego wyglądu świątyni, szcze-
gólnie sztukaterii na sklepieniu. 
Nie miałem wcześniej wyobraże-
nia, jaki będzie ostateczny efekt, 
ale jestem z  niego bardzo zado-
wolony. Takiego zdania są też pa-
rafianie, którzy mi gratulują obec-
nego wyglądu wnętrza kościoła. 

Jak wspomina Ksiądz trudny 
czas prowadzenia prac re-
montowych w kościele?
Remont spowodował pewne 
utrudniania w normalnym funk-
cjonowaniu parafii, najbardziej – 
w  czasie remontu prezbiterium, 
ale nie było konieczności doko-
nywania zmian, odwoływania 
nabożeństw. Cały czas odbywały 
się zaplanowane nabożeństwa, 
jedynie misje zostały przesunięte 
w  czasie. Ekipa wykonująca re-
mont była bardzo słowna, zdyscy-
plinowana, rozumiejąca specyfikę 
funkcjonowania świątyni. Świet-
nie nam się współpracowało. 

Wypada zaprosić zarówno pa-
rafian, mieszkańców Radzynia 
i ziemi radzyńskiej, ale także 
turystów do zwiedzenia od-
nowionej świątyni…
Dla parafian jest to przede wszyst-
kim miejsce kultu, życia religijne-

go, sprawowania liturgii, nasze-
go uświęcenia. Piękno kościoła 
pomoże nam w  realizacji drogi 
powołania chrześcijańskiego, w 
rozwoju życia duchowego. Oso-
by, które odwiedzają jako turyści 
dodatkowo mają okazję doświad-
czenia piękna zabytku, poznania 
jego historii. 
Pragnę również serdecznie po-
dziękować wszystkim za wyro-
zumiałość, cierpliwość, a także za 
współodpowiedzialność za pro-
wadzone prace: pomoc fizyczną, 
a także wsparcie materialne.

Dziękuję za rozmowę

 Anna Wasak

Złote Gody obchodziło w nie-
dzielę 3 lipca 9 par, które 
zawarły związek małżeński 
w 1971 roku. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą św. spra-
wowaną w intencji Jubilatów 
w kościele pw. Świętej Trójcy. 
Eucharystię koncelebrowali 
proboszcz parafii - ks. kan. 
Krzysztof Pawelec oraz ks. 
Mirosław Niewęgłowski – syn 
jednej z par Jubilatów.

Małżeństwo drogą 
do świętości

W homilii ks. Krzysztof Pawelec 
wskazał, że małżeństwo i rodziciel-
stwo jest – podobnie jak kapłaństwo, 
życie zakonne czy samotne - jedną 
z dróg powołania do świętości. - Re-
alizując powołanie, mamy dojść do 
tego, co jest powiedziane w dzisiej-
szej Ewangelii: „Cieszcie się z tego, ze 
wasze imiona zapisane są w niebie” 
– podkreślił kaznodzieja. - To jest 
najważniejsze: czy jestem księdzem, 
osobą samotną, małżonkiem, ojcem 
czy matką, najważniejsze jest to, 
czy przez realizację powołania imię 
moje będzie zapisane w niebie.

Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

Dalsze uroczystości miały miej-
sce w  sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta, dokąd, by świętować wspól-
nie z Jubilatami, przybyli burmistrz 
Jerzy Rębek, przewodniczący Rady 
Miasta Adam Adamski, radny Jaro-
sław Zaprzalski, ks. Mirosław Nie-
węgłowski, a  także członkowie ro-
dzin i przyjaciele Jubilatów. Uroczy-
stość poprowadził naczelnik USC 
Paweł Tarkowski, który na wstępie 
powiedział:

- Drodzy Jubilaci, ponad pół 
wieku temu miał miejsce fakt, któ-
ry zaważył na całym Waszym życiu 
- zawarliście związek małżeński. Te 
50 wspólnych lat to czas, w którym 
nie brakowało szczęścia, sukcesów, 
radosnych wzruszeń, ale zapewne 
i  kłopotów, rozczarowań, kłótni, 
a może i łez. Jednak idąc razem, oka-
zaliście się silniejsi od wszystkich ży-
ciowych przeciwności, pokonaliście 
je, bo wzajemnie się wspieraliście. 
Przeżyte razem 50 lat to zasługa 
obojga małżonków, to wzór i przy-
kład zgody i  miłości małżeńskiej, 
symbol wierności, dowód wzajem-
nego zrozumienia. Życzyłbym so-
bie, aby wszystkie małżeństwa były 
tak dobre i trwałe jak wasze - mówił 

na wstępie naczelnik Urzędu Stanu 
Cywilnego.

Następnie Jubilaci z  rąk burmi-
strza Jerzego Rębka otrzymali Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie przyznane przez Prezydenta RP.

Po dekoracji medalami głos za-
brali ks. Mirosław Niewęgłowski, 
burmistrz Jerzy Rębek, radny Jaro-
sław Zaprzalski i  przewodniczący 
Rady Miasta Adam Adamski.

- Przez 50 lat pożycia małżeń-
skiego realizujecie miłość Bożą 
względem siebie. Wspólna droga 
nie jest pozbawiona zakrętów, wy-
boistych dróg, a nawet porażek, ale 
miłość się rozwija i  rozkwita przez 
trudne doświadczenia – mówił ks. 
Mirosław Niewęgłowski. - Jesteście 
świadectwem, że nie tylko można, 
ale warto ze sobą być, rozmawiać, 
słuchać drugiego i służyć sobie wza-
jemnie, cieszyć się, przeżywać szczę-
ście, ale i pokonywać trudności.

- Pragnę wyrazić wielką radość, 
że możemy wraz z  Państwa rodzi-
nami – dziećmi i wnukami towarzy-
szyć wam w przeżywaniu wspania-
łego jubileuszu – mówił burmistrz 
Jerzy Rębek. - Piękna, zgodna, wie-
lopokoleniowa rodzina to jest pra-
gnienie małżonków i najważniejsze 
ich osiągnięcie. Jesteście wzorem do 
naśladowania – podkreślił włodarz 
Radzynia i dodał: - Wprawdzie ju-
bileusz małżeństwa to święto przede 
wszystkim rodzinne, ale nie jest bez 
znaczenia w  środowisku społecz-
nym, takim jak nasze miasto, bo 
społeczności są silne siłą rodzin. 
Życzę błogosławieństwa i  zdrowia, 
abyście mogli przeżywać kolejne 
lata i jubileusze, dawać radość i siłę 
wszystkim, którzy was otaczają.

Jarosław Zaprzalski - przedsta-
wiciel młodego pokolenia w Radzie 
Miasta, zacytował „Hymn o  miło-
ści” z 1. Listu św. Pawła do Koryn-
tian, a składając życzenia Jubilatom 
zaznaczył, że w  obecnych czasach, 
gdy rodzina jest z  wielu stron ata-
kowana, wspólne 50-lecie jest szcze-

gólnym osiągnięciem.
- Trzeba się cieszyć, że taki jubi-

leusz może być świętowany. Wasza 
rocznica przypadła w 2021 roku, ale 
została przełożona z  powodu pan-
demii. Nie wiemy, co się może zda-
rzyć w  niedługim czasie, bo różne 
dramaty dzieją się w świecie. Jednak 
dzisiejsza uroczystość napawa opty-
mizmem. Fakt, że Państwo potrafi-
cie 50 lat iść jeden obok drugiego, 
często trzymając się za rękę, poka-
zuje, jak bardzo w życiu człowieka 
ważne są uczucia, serce, które ko-
cha – mówił przewodniczący Rady 
Miasta Adam Adamski. - Ta sala 
w  Urzędzie Miasta jest świadkiem 
decyzji podejmowanych dla dobra, 
rozwoju naszego miasta i jego miesz-
kańców. Nie zapominamy przy tym, 
że warunkiem pomyślności naszego 
środowiska są rodziny, jego przy-
szłością - dzieci ukształtowane na 
prawych i  odpowiedzialnych oby-
wateli. Życzę kolejnych wspaniałych 
jubileuszy i codzienności znaczonej 
cierpliwością, wzajemną miłością, 
życzliwością i zgodą.

Po przemówieniach przyszła 
pora na lampkę szampana i  od-
śpiewanie gromkiego „Sto lat” oraz 
chwile przy wspólnym stole

Prezydenckie Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie otrzy-
mali: Krystyna i  Józef Krasuscy, 
Danuta i Adam Kułakowie, Elżbieta 
i Tomasz Maliszewscy, Janina i Zbi-
gniew Michalscy, Anna i Stanisław 
Niewęgłowscy, Danuta i Zenon Sa-
łatowie, Stanisława i  Jan Siwczuko-
wie, Bogumiła i  Piotr Spozowscy, 
Krystyna i Janusz Szczepaniukowie.

Państwo zawarli związki małżeń-
skie w 1971 roku, jednakże z powo-
du pandemii koronawirusa uroczy-
stość została przesunięta o rok. Jesz-
cze w tym roku podobne spotkanie 
odbędzie się z parami małżeńskimi, 
które na ślubnym kobiercu stanęły 
w 1972 roku.

 Anna Wasak

AKTUALNOŚCI

Piękno kościoła będzie
służyło życiu duchowemu „Małżeństwo jest jedną z dróg 

do świętości”

Starania o  remont kościo-
ła i  związane z  tym pozyskanie 
środków finansowych podjął 
już poprzedni proboszcz parafii 
Świętej Trójcy w  Radzyniu ks. 
kan. Andrzej Kieliszek. Wysiłki 
kontynuował obecny proboszcz 
ks. kan. Krzysztof Pawelec. Za-
kończyły się one sukcesem: we 
wrześniu 2020 roku Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski wręczył duchow-
nym umowy na dofinansowanie 
remontu kościoła w  ramach 
projektu „Remont konserwa-
torski wnętrza Kościoła Para-
fii Trójcy Świętej w  Radzyniu 
Podlaskim”. Radzyński kościół 
znalazł się w  gronie 8 świątyń 

z  województwa lubelskiego, na 
które przyznane zostały pienią-
dze z Działania 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne RPO WL 
2014-2020, mającego za zadanie 
m.in. ochronę miejsc ważnych 
kulturowo. Projekt zakładał wy-
konanie prac konserwatorskich 
sztukaterii w  nurcie renesansu 
lubelskiego w  prezbiterium, za-
krystii, nawie i portalach kaplic, 
odrestaurowanie kaplic, chóru 
i  kruchty, remont ścian i  sufitu 
wewnątrz zabytku.

Wartość projektu oszacowa-
no na ponad 1,76 mln zł, z czego 
wsparcie unijne wynosi ponad 
1,2 mln zł. Reszta pochodzi bę-
dzie ze środków parafii. 

Rozmowa z ks. kan. Krzysztofem Pawelcem – 
- proboszczem parafii Świętej Trójcy w Radzyniu

Złote Gody rocznik 2021
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Komenda Wojewódzka Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie informuje, że pa-
nujące na zewnątrz wysokie 
temperatury powietrza mogą 
być przyczyną emisji tlenku 
węgla w mieszkaniach i do-
mach.

W  dniach, gdy temperatu-
ra powietrza na zewnątrz jest 
bardzo wysoka, nagrzewają się 
dachy, kominy i  przewody wen-
tylacyjne. Gromadzi się w  nich 
ciepłe powietrze, co skutku-
je powstaniem w  przewodach 
tzw. poduszki powietrznej, czyli 
braku ciągu. W  skutek powyż-
szego spaliny przedostają się 
do pomieszczeń mieszkalnych. 
W  czerwcu i  lipcu na trenie 
woj. lubelskiego odnotowano 42 

interwencje związane z  emisją 
tlenku węgla w  mieszkaniach. 
W  interwencjach tych nie było 
osób poszkodowanych. Więk-
szość zdarzeń dotycząca emisji 
tlenku węgla była zgłoszona do 
PSP po uruchomieniu się czuj-
ki tlenku węgla zainstalowanej 
w mieszkaniu.

Problem zagrożenia zatru-
ciem tleniem węgla w upalne dni 

został również opisany   na stro-
nie Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej pod adresem 
https://www.gov.pl/web/kgpsp/
strazacy-rekordowo-czesto-wy-
jezdzali-do-interwencjizwiaza-
nych-z-emisja-tlenku-wegla-w-
-mieszkaniach-i-domach--przy-
czyna-upal.

Zgodnie z Wytycznymi Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Lokalna Grupa Działania 
„Zapiecek” zobowiązana jest 
do końca 2022 roku przepro-
wadzić ewaluację realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju. 
W ramach ewaluacji reali-
zowany jest szereg badań 
społecznych dotyczących 
wszystkich aspektów działa-
nia LGD.

Ministerstwo wymaga również 
by przeprowadzić ankietowanie 
wśród mieszkańców partner-
skich gmin. Ankieta realizowana 
jest drogą internetową i  dotyczy 
różnych wymiarów zadowolenia 
z zamieszkiwania na terenie gmi-
ny oraz rozpoznawalności LGD. 

Zgodnie z  wytycznymi ankieta 
powinna być rozpowszechniana 
wśród ogółu mieszkańców, a  nie 
tylko tych powiązanych z  LGD. 
Ankieta jest anonimowa i dotyczy 
różnych wymiarów zadowolenia 
z zamieszkiwania na terenie gmi-
ny oraz rozpoznawalności LGD.

Uprzejmie prosimy o  jej wy-
pełnienie. https://omikronbada-
nia.pl/questo/b.php?a=ea03b-
c1f&b=176e6e871&c=db152a07

OGŁOSZENIA

Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski oraz Wójt 
Gminy Komarówka Podlaska 
Ireneusz Demianiuk serdecz-
nie zapraszają na Dożynki 
Powiatowo-Gminne 2022. 
Powiatowe Święto Plonów 
odbędzie się 28 sierpnia 
2022 r. w Kolembrodach. 
Gwiazdą wieczoru będzie Ze-
spół BOYS.

Program uroczystości:
11:00 Zbiórka na  placu 

przy OSP w Kolembrodach
11:15 Przemarsz korowodu 

do Sanktuarium Maryjnego – ko-
ścioła pw.  Nawiedzenia NMP 
w Kolembrodach

11:30 Msza Święta
12:30 Przejście na plac dożyn-

kowy, ceremoniał dożynkowy
- Prezentacje wieńców
- Wystąpienia okolicznościowe
14:30 Program artystyczny
Więcej informacji już  wkrót-

ce na  stronie:  www.powiatra-
dzynski.pl. Wystawców, którzy 
są  zainteresowani udziałem 
w Dożynkach prosimy o kontakt 
z  pracownikiem Urzędu Gminy 
w Komarówce Podlaskiej pod nu-
merem telefonu: 83-353-50-04 

lub  83-353-50-39 e-mail: kinga.
eljaszuk@komarowka.home.pl 

Serdecznie zapraszamy!

Wyniki badań (cytologii szyjki 
macicy) wykonanych podczas 
Białej Niedzieli są do odebra-
nia w Starostwie Powiato-
wym pok. nr 10.

Zapraszamy do zgłaszania się 
po nie osobiście wraz z  doku-
mentem tożsamości. 26 czerwca 
br. w  I  Liceum Ogólnokształcą-
cym zorganizowano Białą Nie-
dzielę dla mieszkańców Powiatu 
Radzyńskiego. Zainteresowani 
mogli skorzystać z  konsultacji 
u: kardiologa (37), pulmonologa 

(26), geriatry (15), laryngologa 
(33), ginekologa (24), neurologa 
(28), chirurga-urologa (34), or-
topedy (29) i  dermatologa (39). 
Wykonano łącznie 265 konsulta-
cji lekarskich.

Udzielono również porad 
i  świadczeń zdrowotnych m.in.: 
badania EKG z opisem (37), cy-
tologii szyjki macicy (17), ba-
dania pojemności płuc (32), ba-
dania poziomu cukru we krwi 
(119), rejestracji do gabinetów 
specjalistycznych w poliklinice – 
dalsze leczenia (14), skierowania 

na leczenie szpitalne (4), badania 
słuchu (19).

W  tegorocznej edycji Białej 
Niedzieli uczestniczyło 9 lekarzy 
i  6 pielęgniarek z  I  Wojewódz-
kiego Szpitala Klinicznego z Po-
likliniką SP ZOZ w Lublinie.

Wydarzenie zostało zorga-
nizowane i  sfinansowane przez 
Powiat Radzyński oraz Miasto 
Radzyń Podlaski.

 Michał Maliszewski

Informacja Komendy Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej w Lublinie 

Zapraszamy na dożynki powiatowo - gminne

Wyniki badań z Białej Niedzieli do odebrania
w Starostwie

Wypełnij ankietę 
dla LGD Zapiecek

Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, że posiada dwa wol-
ne miejsca, położone w Radzyniu Podlaskim przy ulicy 11 Listopada 
do wydzierżawienia pod tymczasowy przenośny garaż.

Szczegółowe informacje pod numerem tel: 83 351 24 75.

OGŁOSZENIE

W Szkole Podstawowej nr 1 do 
egzaminu ósmoklasisty przy-
stąpiło 64 uczniów. 

Średni wynik egzaminu z języ-
ka polskiego wyniósł 61%, z ma-
tematyki - 53%, z  języka angiel-
skiego - 69%. 

W Szkole Podstawowej nr 2 do 
egzaminu ósmoklasisty przystą-
piło 135 uczniów, średni wynik 
z  języka polskiego wyniósł 67%, 
z matematyki - 58%, z języka an-
gielskiego - 63%.

Warto porównać, jak nasze 
szkoły wypadły na tle powiatu, 
województwa lubelskiego i kraju. 

Średnia ocen w  powiecie ra-
dzyńskim to: język polski 62%, 
matematyka 57%, język angielski 
55%. W województwie lubelskim 
j. polski – 61%, , matematyka 56% 
i j. angielski64%. W Polsce – język 
polski 60%, matematyka 57%, j. 
angielski 67%.

 AW

Wyniki egzaminów ósmoklasistów
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Była to kolejna - i  z  pewnością 
nieostatnia impreza dla dzieci zor-
ganizowana wspólnie przez MO-
SiR i  RGR. Jest coraz lepiej, coraz 
weselej i  coraz liczniej. Przed pły-
walnią Dyr. MOSiR  Beata Sposób 
przywitała wszystkich i  ruszyliśmy 
w  drogę. Droga była bardzo bez-
pieczna, praktycznie bez jazdy ulicą, 
a dodatkowo członkowie RGR po-
mogli przy przekraczaniu ulic czy 
niebezpiecznej drogi 19. Na miejscu 
wszystkie dzieci otrzymały upomin-
ki i rozpoczęło się bańkowe szaleń-
stwo.  Był także czas na gry i zabawy, 
a niespodziewanie głównym anima-
torem stał się Pan Tadeusz Pietras. 

Członkowie „I LO i Przyjaciele” nie 
potrafili wyjść z podziwu nad zapa-
łem i pomysłami swego rowerowego 
„szefa”, a dzieci wręcz nie chciały, by 
ta zabawa się skończyła. Pod koniec 
imprezy „licealiści” pojechali po 
swoje niedzielne 100 km, a zabawa 
trwała dalej. Gdy skończył się płyn 
do baniek i  czas imprezy, wszyscy 
grupkami bezpiecznie ścieżką rowe-
rową wrócili do Radzynia. 

Dziękujemy dzieciom, rodzicom, 
współorganizatorom, Nadleśnictwu 
Radzyń za udostępnienie miejsca 
i firmie drGerard za słodycze i upo-
minki.

 Marek Topyła MOSIR

W ramach niedzielnych wy-
praw rowerowych z historią 
w tle 10 lipca odbył się rajd 
rowerowy śladami walki i mę-
czeństwa wsi polskiej. 

Imprezę, pod Patronatem Bur-
mistrza Miasta Radzyń Jerzego 

Rębka oraz Starosty Radzyńskiego 
Szczepana Niebrzegowskiego, zor-
ganizował Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Radzyńska Grupa 
Rowerowa „I LO i Przyjaciele”.

Głównym celem było Rud-
no i  las w  Plancie, gdzie Niemcy 
w  czasie wojny rozstrzelali po-

nad 50 mieszkańców Rudna. Po 
drodze zatrzymaliśmy się także 
w Zbulitowie Małym, gdzie Niem-
cy rozstrzelali kilku mieszkańców 
w akcie zemsty za zamach na ge-
stapowca Adolfa Dykowa.

 Marek Topyła MOSiR 

Impreza zorganizowana przez radzyński MOSiR oraz 
RGR „I LO i Przyjaciele” odbyła się na Feliksówce 3 
lipca br.

„Bańkowe” rozpoczęcie wakacji

SPORT

Rajd śladami walki i męczeństwa
wsi polskiej

Świetnie w VII Międzynaro-
dowym Festiwalu Szachowym 
w Bydgoszczy - GRUPA AZOTY 
OPEN B (ELO 1601-2100) spi-
sał się zawodnik Radzyńskiego 
Towarzystwa Szachowego - 
Jakub Prokopiuk. 

W bardzo silnej stawce wywal-
czył 4,5 pkt z 9 partii, a co ważniej-
sze, za ten wynik uzyskał normę 
na I  kategorię szachową. To jak 

dotąd drugi (po Przemysławie Po-
nikowskim) najmłodszy zawod-
nik z Radzynia Podlaskiego, który 
w wieku 12 lat osiągnął tak wysokie 
wtajemniczenie szachowe. Wielkie 
gratulacje!

Na zdjęciu Jakub przed partią 
z  arcymistrzem Zbigniewem Pa-
klezą.

Radzyńskie Towarzystwo
Szachowe

Jakub Prokopiuk z Radzynia zdobył 
I kategorię szachową
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Kolejna edycja Filmowego 
Klubu Seniora odbyła się 
28 lipca o godz. 15.00. Tym 
razem w sali kinowo-widowi-
skowej można było obejrzeć 
francuską komedię „A oni 
nadal grzeszą, dobry Boże”.
Jest to trzecia odsłona prze-
bojowego cyklu komediowego 
o rodzinie Verneuil, w któ-
rej każda z czterech córek 
poślubiła mężczyznę innej 
religii i o innym kolorze skóry. 
W kosmopolitycznej rodzinie 
nie brak międzykulturowych 
i obyczajowych antagoni-
zmów i złośliwości. 

W  trzeciej części przebojowe-
go cyklu pretekstem dla próby sił 
i  charakterów są szmaragdowe 
gody państwa Verneuil. Ich córki 
chcą im wyprawić godne 40 lat 
wspólnego życia obchody.

11. sierpnia (również czwartek 
o godz. 15.00) Filmowy Klub Se-
niora zaprasza na polską komedię 
„Każdy wie lepiej”; film opowiada 

o parze zakochanych, którzy stają 
się celem intrygi najbliższych. 

Przypominamy, że osoby po-
siadające Kartę Seniora mają 50% 
zniżki na bilet (płacą 7 zł, cena 
normalnego biletu - 14 zł). Na 
seans zapraszają: Burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski, Radzyński 
Ośrodek Kultury, Kino Oranże-
ria oraz Radzyński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski Jerzy Rębek:

78. rocznica wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego to czas, kiedy 
jako naród powinniśmy być ra-
zem, wspólnie złożyć hołd Pola-
kom, mieszkańcom Warszawy, 
którzy oddali życie za wolność 
naszej Ojczyzny.

Czasem spotykamy się z  opi-
niami wyrażającymi wątpliwość, 
czy warto było rozpoczynać tę 
walkę. Z  całym przekonaniem 
twierdzę, że gdyby nie ten zryw 
narodowo-wyzwoleńczy, Pola-
ków czekałby jeszcze gorszy los. 
W  Polakach jest wola wolności, 
pragnienie demokracji. Obec-
nie nie ma konieczności walki 
zbrojnej, ale są w Polsce konflikty 
wewnętrzne, które powinniśmy 
rozwiązać pokojowo, na drodze 
negocjacji, bez agresji i wznieca-

nia nienawiści.
Dziś solidaryzujemy się z ofia-

rami ludobójstwa. Oddajemy 
szacunek tym, co oddali życie za 
Polskę, bo naszą powinnością jest 
zachować i  pielęgnować pamięć, 
oddać cześć bohaterom, którzy 
z  bronią w  ręku walczyli o  wol-
ność i dla niej oddawali życie, gdy 
taka była konieczność.

Starosta Radzyński Szcze-
pan Niebrzegowski:

Spotykamy się na placu Wol-
ności, by uczcić pamięć tych, co 
78 lat temu podjęli nierówną wal-
kę o wolność. 

Wielu twierdzi, że była to bo-
haterszczyzna. Uważam, że gdy-
by nie Powstanie Warszawskie, 
nie byłoby tego zaczynu, który 
w  1989 r. przyczynił się do od-
rodzenia niepodległego Państwa 

Polskiego. To krew powstańców 
dała przykład kolejnym pokole-
niom Polaków, że o wolność trze-
ba walczyć, nic nie dostajemy za 
darmo. Dla nas żyjących dzisiaj 
to lekcja o tym, co podkreślał św. 
Jan Paweł II, że wolność nie jest 
dana raz na zawsze, stale trzeba 
ją pielęgnować i  o  nią walczyć. 
Ukraińcy obecnie mają lekcję, że 
po kilkudziesięciu latach istnienia 
państwa muszą walczyć o  wol-
ność. Jesteśmy w lepszej sytuacji, 
jednak musimy pamiętać i  prze-
kazywać kolejnym pokoleniom 
pamięć o  bohaterach Powstania 
Warszawskiego, setkach tysięcy 
ofiar wśród mieszkańców War-
szawy, także cywilów, którzy nie 
brali udziału w walce. Musimy te 
lekcję odrobić, by Polska pozosta-
ła trwale wolna. 

Cześć i chwała bohaterom!

W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dokładnie o godzinie „W” 
przedstawiciele samorządów: Miasta Radzyń Podlaski z burmistrzem Jerzym 
Rębkiem i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim oraz Powiatu Ra-
dzyńskiego ze starostą Szczepanem Niebrzegowskim, wicestarostą Michałem 
Zającem i przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem stanęli przed 
Pomnikiem Niepodległości, by oddać hołd Bohaterom Powstania Warszawskie-
go. Przy dźwięku syren złożyli wieńce i zapalili znicze.

Samorządowcy Miasta Radzyń 
Podlaski i Powiatu Radzyńskiego
oddali hołd Powstańcom Warszawskim W kościele pw. Świętej Trój-

cy w Radzyniu Podlaskim 
znajduje się obraz Józefa 
Buchbindera (1839-1909) 
„Przemienienie Pańskie”. 

Jego twórca - urodzony w Ra-
dzyniu, w  rodzinie żydowskiej, 
europejskiej klasy malarz reli-
gijny (przyjął chrzest w  Mor-
dach w 1857 r.), studiował m.in. 
w  Rzymie w  Akademii Święte-

go Łukasza. Był zafascynowa-
ny malarstwem renesansowym. 
Radzyński obraz, inspirowany 
ostatnim dziełem Rafaela, jest 
tego dobitnym przykładem.

Józef Buchbinder na swym 
obrazie nie umieścił dolnej sce-
ny, która przedstawia przypro-
wadzenie do uczniów epileptyka, 
któremu towarzyszy tłum ludzi. 

 Anna Wasak

Obraz Józefa Buchbindera
„Przemienienie Pańskie”

Filmowy Klub Seniora

HISTORIA
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Roman Niebrzegowski 
– uczestnik Powstania 
Warszawskiego

Legitymację AK otrzymał
z rąk gen. Tadeusza Bora-
-Komorowskiego

Roman Niebrzegowski urodził 
się w  Stoku koło Ulana w  1923 
roku. Kiedy miał 13 lat w wypad-
ku przy pracach rolniczych stracił 
nogi: prawą poniżej kolana i lewą 
na wysokości biodra. Dzięki wiel-
kiej determinacji, uporowi, har-
towi ducha oraz młodemu wie-
kowi  nauczył się chodzić, mając 
protezę na prawej nodze i posłu-
gując się kulami.

Był bardzo zdolnym uczniem, 
dlatego gdy zbliżał się koniec na-
uki w  szkole podstawowej, dy-
rektor szkoły – pan Samborski 
namówił rodziców Romana, by 
umożliwili mu kontynuowanie 
nauki.- Panie Janie, trzeba byka 
sprzedać i  wysłać syna do War-
szawy – powiedział. Tak się stało. 
Chłopak podjął naukę w  szko-
le średniej, która miała siedzibę 
w Zamku Książąt Mazowieckich.  

Zdobył tytuł mistrza krawiec-
kiego. 1 sierpnia 1944 r. wstąpił 
w  szeregi Armii Krajowej. Legi-
tymację otrzymał bezpośrednio 
z rąk gen. Tadeusza Bora-Komo-
rowskiego.

-Tato pokazał mi tę legityma-
cję, miałem ją w  rękach, widzia-
łem podpis generała. To były lata 
siedemdziesiąte. Chciałem po-
kazać ją w szkole, ale tata mi nie 
pozwolił. Potem ta legitymacja 
zaginęła, już jej więcej nie widzia-
łem, być może tata gdzieś ją ukrył 
lub zutylizował, obawiając się 
kłopotów, gdyby się dowiedziano, 
że jest powstańcem warszawskim 
– wspomina Szczepan Niebrze-
gowski. 

W latach 90. na Canal+oglądał 
jeden z filmów o Powstaniu War-
szawskim, w  którym pokazane 
były sceny, jak gen. Bór-Komo-
rowski wręczał nowym żołnie-
rzom legitymacje AK i przyjmo-
wał od nich przysięgę. - Wśród 
tych osób był chłopak podobny 
do taty, stojący o  kulach. Podo-
bieństwo zauważyłem nie tylko 
ja, bo tego samego dnia brat taty, 
który mieszkał w  Toruniu, za-
dzwonił do mnie i  zapytał, czy 
widziałem tę scenę. Najprawdo-
podobniej był to tata – dodaje ze 
wzruszeniem 

Świadek eksplozji 
„czołgu-pułapki”

Jako niepełnosprawny nie 
mógł walczyć z  bronią w  ręku, 
pełnił służbę, wykorzystując 
umiejętności krawieckie (szycie 
mundurów, opasek). Był świad-
kiem wielu wstrząsających wy-
darzeń, które przeszły do historii. 
Najtragiczniejszym była eksplo-
zja „czołgu-pułapki” 13 sierpnia 
na ul. Kilińskiego. W  wyniku 
wybuchu zdobytego przez po-
wstańców niemieckiego pojazdu 
specjalnego zginęło ponad trzy-
stu powstańców i  cywilów, któ-
rzy zbiegli się podziwiać zdobyty 

„czołg” (w  rzeczywistości był to 
ciężki transporter ładunków). 
Wydarzenie to jest uznawane za 
jeden z najtragiczniejszych epizo-
dów obrony Starego Miasta. Ro-
man Niebrzegowski jako kaleka 
nie mógł nadążyć za rozentuzja-
zmowanym tłumem ani przeci-
snąć się blisko pojazdu. Pozostał 
w tyle, to ocaliło mu życie. Wspo-
minał krwawy deszcz ludzkich 
szczątków spadających z góry po 
wybuchu (scena wybuchu znala-
zła się w filmie „Miasto 44” w re-
żyserii Jana Komasy.) 

Wspominał epizod z  czasu 
okupacji. Jako kaleka nie mógł 
dostać się w  tramwaju do wa-
gonu dla Polaków, bo panował 
tam taki tłok, że nie był w  sta-
nie wejść. Wszedł więc do tego 
„nur für Deutsche” . Zaczepił go 
gestapowiec, krzyknął „Raus!”  
Świadkiem tej sceny był żołnierz 
Wehrmachtu, który odpiął kabu-
rę pistoletu i  nastraszył nim ge-
stapowca. Ten wyskoczył z wago-
nu.  - Tata nie żywił nienawiści do 
całej nacji. Mówił, że w  każdym 
narodzie są dobrzy i  źli ludzie, 
nie wolno jednoznacznie oceniać 
całego narodu.

W czasie powstania było wiele 
nalotów. Gdy słyszał nadlatują-
ce samoloty, Ojciec nie krył się 
w domu, ale wychodził na środek 
ulicy. Z  jednej strony wychodził 
z  założenia, że samolot nie bę-
dzie zrzucał bomby ze względu 
na pojedynczego człowieka na 
ulicy, z  drugiej bał się powolnej 
śmierci pod gruzami zburzone-
go budynku. Jego krewna  Janina 
Maciorowska (wyjechała po woj-
nie do Kanady) została zasypana 
w  czasie powstania. Udało się ją 
po kilku dniach ocalić, jednak 
do końca życia odczuwała skutki 
zdarzenia.

Jego przyjaciele, którym uda-
ło się przeżyć, korespondowali 
z  nim, listy przychodziły nawet 
po jego śmierci. Jeden z  jego 

przyjaciół brał udział w zdobyciu  
gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki 
Telefonicznej (PAST-y) przy ul. 
Zielnej, co było jednym z  naj-
większych sukcesów powstania. 

Cudownie ocalony. „Babcia 
myślała, że to duch”

  Gdy powstanie upadło, 2 
października został podpisany 
akt kapitulacji, ocaleni musie-
li opuścić miasto. Niemcy po-
dzielili ludność na dwie grupy: 
żołnierzy i  cywilów. Niemcy nie 
przypuszczając, że osoba z  taką 
niepełnosprawnością mogła być 
żołnierzem, zaliczyli Romana do 
cywilów, których poprowadzono 
do obozu przejściowego w Prusz-
kowie, gdzie wkrótce odbyła się 
selekcja: osoby młode, zdrowe 
i silne zostały wysłane na roboty 
przymusowe do Niemiec, sta-
rych, chorych, inwalidów prze-
znaczono na śmierć w  obozach 
koncentracyjnych. Tata Szczepa-
na Niebrzegowskiego został włą-
czony do transportu do Oświę-
cimia. 

Tu stał się kolejny cud, który 
ocalił życie Romanowi Niebrze-
gowskiemu: w trakcie transportu 
niedaleko Oświęcimia  Niemcy 
odłączyli od składu pociągu 1 czy 
2 wagony z  niepełnosprawnymi.  
W pobliskiej wsi u jednych z go-
spodarzy przetrwał do zimy, gdy 
w  wyniku ofensywy styczniowej 
na okupowane dotychczas przez 
Niemców tereny weszli Sowieci. 
Roman wyruszył w drogę. Na pie-
chotę, podwożony przez furman-
ki czy przypadkowe samochody, 
zmierzał spod Oświęcimia do ro-
dzinnego Stoku. Tym, co głęboko 
zapadło mu w pamięć, był widok 
trupów żołnierzy niemieckich, 
z  bosymi nogami. Zwyczajem 
Sowietów było ściąganie butów 
z zabitych (i nie tylko) Niemców. 
Gdy dotarł  do rodzinnej wsi, była 
już wiosna, rozkwitły jabłonie. 
Ku domowi szedł przez kwitnący 

sad. Ubrany był w  białą koszulę 
i jasne, płócienne spodnie. Pierw-
sza ujrzała go babcia, przerażona 
uklękła i zaczęła się modlić. My-
ślała, że ma przed sobą ducha. 

Nieporozumienie spowodo-
wane było tym, że skrupulatni 
Niemcy, wysyłając go do Oświę-
cimia, wysłali zawiadomienie do 
rodziny, że Roman zmarł.

Mimo kalectwa pracował 
i wychował troje dzieci

Po wojnie jako osoba ze śred-
nim wykształceniem, znalazł pra-
cę w Urzędzie Miasta w Łukowie, 
potem w Urzędzie Gminy w Ula-
nie, gdzie pracował do emerytu-
ry, mimo że jako inwalida I grupy 
mógł nie pracować. Jednak co 
kilka lat był wzywany przed ko-
misję lekarską. - Ten fakt świad-
czy, iż władze komunistyczne 
były jednak wierzące – wierzyły, 
że nogi, które stracił w wieku 13 
lat, mogą mu cudem odrosnąć- 
kwituje Szczepan Niebrzegowski. 
Najmłodszy z  rodzeństwa pod-
kreśla, że Tato nie tylko pracował 
na swoje utrzymanie, ale samot-
nie wychował i  wykształcił troje 
dzieci, gdyż żona zmarła, gdy naj-
młodsze  - syn – miał zaledwie 4 
lata.

Dodaje, że Tata spisał wspo-
mnienia z  Powstania, które za-
warł w  pamiętniku. - Jednak 
babcia, obawiając się represji ze 
strony władz, spaliła zapiski syna. 
Dziś mogły być gotowym scena-
riuszem do filmu o jego życiu.

- To, co go w sposób szczegól-
ny charakteryzowało to głęboka 
wiara i cześć do Najświętszej Ma-
ryi Panny. Taką postawę wyniósł 
z  domu rodzinnego, ale zapew-
ne miały na to wpływ przeżycia 
wojenne i  wielokrotne ocalenie 
życia, mimo doświadczenia skraj-
nych sytuacji – podsumowuje 
Szczepan Niebrzegowski.

 Anna Wasak

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski ma szczególne powody, by głęboko 
przeżywać kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. W szeregach 
żołnierzy Armii Krajowej, którzy podjęli walkę z niemieckim okupantem, był także 
jego ojciec – Roman Niebrzegowski. Mimo iż był niepełnosprawny – nie miał nóg, 
1 sierpnia wstąpił do AK, służył jako krawiec, pod koniec walk także z karabinem 
w ręku. Wielokrotnie doświadczył cudownej opieki Matki Najświętszej, czego do 
końca życia dawał świadectwo. 

HISTORIA

Fotografia wykonana kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Z osób na fotografii Po-
wstanie przeżył prawdopodobnie tylko Roman Niebrzegowski

Roman Niebrzegowski (z prawej) w tle - Zamek 
Książąt Mazowieckich, gdzie mieściła się szkoła.
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Ważną, wpływową familią zwią-
zaną z Radzyniem ponad wiek: od 
roku 1540 do 1653, byli Mniszcho-
wie. Niestety, jej ówcześni czołowi 
przedstawiciele w  historii Polski 
nie okryli się dobrą sławą - choć się 
w niej mocno zaznaczyli. Świadczą 
o  tym choćby takie fakty, że ro-
kosz szlachecki z  1537 roku miał 
w  swych postulatach – zarzutach 
wobec pary królewskiej Zygmun-
ta Starego i  Bony - także sprawę 
Mikołaja Mniszcha (ojca), a  po 
śmierci Zygmunta Augusta (1572) 
podczas sejmu elekcyjnego z 1573 
roku sprawą Mikołaja i  Jerzego 
Mniszchów (synów) zajął się na-
wet sąd sejmowy. Być może była to 
pierwsza komisja śledcza do spraw 
„dzikiej prywatyzacji” mienia kró-
lewskiego. Niestety, jej efekty były 
mierne.

Ulubieniec Bony
Mikołaj Mniszech senior (1484-

1553) – przybył do Polski z Wiel-
kich Kończyc na Morawach, szybko 
zrobił karierę na dworze Zygmunta 
I  Starego, potem Zygmunta Au-
gusta (od 1537), osiągając kolejne 
tytuły po podkomorzego wielkie-
go koronnego i  burgrabiego kra-
kowskiego. Wzrastała także jego 
pozycja majątkowa. Mikołaj otrzy-
mywał kolejne nadania, które były 
wyrazem szczególnych względów, 
jakimi darzyła go królowa Bona. 
W  1540 otrzymał dobra radzyń-
skie, o  które monarchini proceso-
wała się 9 lat z poprzednimi właści-
cielami – rodziną Kazanowskich.

Mikołaj ożenił się z  Barbarą 
z  Kamienieckich, miał 5 dzieci: 
trzech synów - Jana (starosta łu-
kowski), Jerzego (późniejszy wo-
jewoda sandomierski, bohater dy-
mitriad, ojciec Maryny – pierwszej 
koronowanej carycy Rosji) i  Mi-
kołaja oraz dwie córki - Katarzynę 
i Barbarę.

 
Ten, co wysłał 
Twardowskiego na Księżyc

Najmłodszy syn Mikoła-
ja Mniszcha – też Mikołaj (ok. 
1550–1597), późniejszy właściciel 
Radzynia wraz z  bratem Jerzym 
(1548-1613) należał do najbardziej 
zaufanych sług Zygmunta Augusta.

Jednak źle odpłacił monarsze 
za okazane łaski. Podczas sejmu 
elekcyjnego zwołanego po śmierci 
ostatniego Jagiellona jemu i  bra-
tu zarzucono grabież królewskich 
skarbów po śmierci Zygmunta Au-
gusta, sprowadzanie na dwór kró-
lewski znachorek i  czarowników, 
co miało się przyczynić do śmierci 
władcy, oraz licznych kochanek. 
Jedną z  nich była mieszczka war-
szawska Barbara Giżanka, łudząco 
podobna do ukochanej żony Ja-
giellona Barbary Radziwiłłówny, 
która zmarła 20 lat wcześniej.

Tyle za uszami miał 22-letni 
młodzieniec. Trzeba przyznać, że 
nie brakło mu pomysłowości ani 
tupetu w oszukiwaniu innych, na-
wet gdy chodziło o  władcę potęż-
nej monarchii, jaka była wówczas 
Rzeczpospolita. Cierpiał jedynie na 
deficyt sumienia.

Z udziałem sobowtóra królowej 
– wspomnianej Giżanki oraz czar-
noksiężnika Jana Twardowskiego 
(właściwie był to Niemiec - Lau-
renty Dur lub Lorenz Dhur, Waw-
rzyniec Durrus, z łaciny Durentius, 
co oznacza tyle co “twardy - 1515-
1573) zainscenizował „wywołanie 
ducha” Barbary Radziwiłłówny. 
Zaskarbił sobie tym dodatkową 
łaskę monarchy i  został przez to 
obficie obdarowany przez władcę. 
Potem, już po śmierci króla, chcąc 
zatrzeć ślady swych knowań, zle-
cił zabójstwo wspólnika. Legenda 
posłała czarnoksiężnika – jako 
Jana Twardowskiego - na Księżyc. 
Można powiedzieć więc, że Mnisz-
chowie „zasponsorowali” pierwszą 
wyprawę na Srebrny Glob – w do-
datku na kogucie, jak to przedsta-
wia legenda.

Po dwóch latach, gdy Zygmunt 
August umierał w  swej ulubio-
nej siedzibie w  Knyszynie, bracia 
Mikołaj i  Jerzy Mniszchowie bez 
skrupułów złupili konającego kró-
la. Monarcha konał obdarty przez 
nich z kosztowności i godności. Za-
chowały się świadectwa bezpośred-
nich świadków wydarzenia, którzy 
stawili się przed wspomnianą sej-
mową komisja śledczą i opowiadali 
o  tym, jak Mniszchowie wynosili 
z  komnat królewskie skarby. Na 
obrazie Jana Matejki „Śmierć Zyg-
munta Augusta w Knyszynie” w le-
wym dolnym rogu przedstawiona 
jest bulwersująca scenka pokazują-
ca złodzieja królewskich kosztow-
ności.

Jednak to wszystko uszło Mnisz-
chom na sucho, ponieważ sejm 
musiał zająć się ważniejszą sprawą 
– sukcesją tronu, a  byli też i  tacy, 
którzy zbagatelizowali sprawę.

 
Grzech.... i ekspiacja?

Jakie były losy złodziei? Jerzemu 
cała sprawa nie przeszkodziła w ro-
bieniu dalszej kariery i  dobrym 
ożenku z Jadwigą Tarło, córką Mi-
kołaja Tarło – sekretarza królew-
skiego. Miał 8 dzieci. Wraz ze swą 
córką Maryną zasłynął z  udzia-
łu w  tzw. dymitriadach. Zmarł 
w 1613, Maryna w 1615 r..

O  dalszych losach Mikołaja – 
starosty radzyńskiego, wielka hi-
storia milczy. Wiadomo tylko, że 
ożenił się z  Zofią z  Działyńskich, 
miał syna Andrzeja (?-1653), zmarł 
w  1597 roku. Prawdopodobnie 
dla niego i jego żony dobudowano 
murowaną kaplicę do istniejącego 
wcześniej drewnianego kościoła 
pw. Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Panny i  następnie zbudowano 
tam przepiękny nagrobek, stano-
wiący arcydzieło sztuki maniery-
stycznej. Wiadomo, że żona Miko-
łaja na początku XVII w. odnowiła 
kościół pw. Świętej Trójcy – pierw-
szą radzyńską świątynię, która 
znajdowała się na miejscu obecnej 
kaplicy pw. Aniołów Stróżów przy 
ul. Sitkowskiego.

W  1612 trzeci brat – Jan (zm. 
1612), starosta łukowski zaczął 
wznosić murowany kościół na 
miejscu drewnianego (obecnie pw. 
Trójcy Świętej), który jest wotum 

przebłagalnym za grzechy rodzi-
ny. Budowa ciągnęła się prawie 30 
lat została ukończona w 1641 roku 
już przez syna Jerzego – Stanisław 
Bonifacego Mniszcha. Konsekracja 
świątyni odbyła się w 1644 roku.

Za panowania Mniszchów 
dwukrotnie został przebudowany 
radzyński pałac. Wzniesiony jako 
średniowieczna warownia, rozrósł 
się i  przybrał cechy renesansowej 
palazzo in fortezza.

W 1653 roku zmarł syn Mikoła-
ja – Andrzej kuchmistrz koronny. 
Po jego śmierci dobra radzyńskie 
wróciły do królewszczyzn.

Czy na rozbudowę pałacu 
Mniszchowie wydali pieniądze 
skradzione umierającemu Zyg-
muntowi Augustowi? Być może. 
Wśród nich były słynne i bezcenne 
perły Barbary Radziwiłłówny. Za-
kupiono je dla królowej Elżbiety. 
Zdobiły królową Anglii.

 Anna Wasak

450 lat temu - 7 lipca 1572 r. w Knyszynie umarł Zygmunt II August - ostatni 
męski władca z dynastii Jagiellonów. Z tym tragicznym dla Polski wydarzeniem 
łączy się wątek radzyński. Właściciel Radzynia - Mikołaj Mniszech był przy 
śmierci króla, zachował się tam skandalicznie. Jego i brata Jerzego uwiecznił 
Jan Matejko na obrazie „Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie”.

Wątek radzyński związany ze 
śmiercią ostatniego Jagiellona
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„Letnie Granie 2022” zainau-
gurował 1 lipca koncert Marka 
Andrzejewskiego, podczas którego 
muzyk wystąpił z  synem Micha-
łem. Towarzyszyła mu promocja 
płyty pt. „Wariactwo” oraz wydane-
go właśnie tomiku poezji pt. „Jak li-
sty”, których jednym z mecenasów 
jest Radzyński Ośrodek Kultury. 
Ze sceny wybrzmiały piosenki do-
skonale znane radzyniakom, m.in.: 
„O  13 czarnych kotach”, „Drobin-
ka”, „Jak listy”, „Raz na walcu” czy 
„Trolejbusowy batyskaf”. Były też 
utwory premierowe, wśród których 
znalazła się zagrana na bis piosenka 
o wojnie w Ukrainie.

14 lipca wystąpił Lech Dyblik, 
który jest pieśniarzem i  jednym 
z  najbardziej charakterystycznych 
polskich aktorów drugoplanowych. 
Uwielbia śpiewać po rosyjsku, jest 
wielkim fanem odeskiej muzyki 
bandyckiej i  ze swoimi „bandyc-

kimi piosenkami” odwiedza m.in. 
zakłady karne w  różnych miej-
scach Polski.  Pomiędzy pieśniami 
aktor prowadził subtelny dialog 
z publicznością. Okazało się, że jest 
to człowiek wyjątkowo doświad-
czony i  pokorny, który w  ciekawy 
sposób przekazał sedno swych do-
świadczeń, nie pouczając, a jedynie 
wskazując kierunek właściwej dro-
gi człowieka trzeźwego.

31 lipca w swoim recitalu przed 
radzyńską publicznością zaprezen-
towała się Olga Bończyk. Z powo-
du mało sprzyjającej pogody wyda-
rzenie zostało przeniesione do sali 
kameralnej ROK. Koncert obejmo-
wał piosenki autorskie Olgi Boń-
czyk jak i covery znanych polskich 
gwiazd, m.in. Ireny Santor, Bogu-
sława Meca, Anny Marii Jopek, 
Anny Jantar czy Nataszy Zylskiej. 
Pomiędzy poszczególnymi utwora-
mi wokalistka zdradziła anegdoty 

związane m.in. z serialem „Na do-
bre i  na złe”. Mówiła też o  swoich 
rodzicach, wspólnych występach 
z Ireną Santor oraz o nowej płycie, 
którą nagrywa a  capella śpiewając 
na 6 głosów.

„Letnie Granie 2022” na pl. 
Wolności w  Radzyniu nakręca 
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. 
Do końca wakacji odbędą się jesz-
cze 2 koncerty: Jacka Borkowskie-
go (12 sierpnia) i Piotra Selima (26 
sierpnia). Zapraszamy.

Red.
Fot. Karol Niewęgłowski 

i Tomasz Młynarczyk

„Letnie Granie 2022” 
z Radzyńskim 
Ośrodkiem Kultury
Z okazji 60-lecia Radzyński Ośrodek Kultury przy-
gotował nową inicjatywę pod nazwą „Letnie Gra-
nie 2022”. Jest to cykl wakacyjnych koncertów 
odbywających się na pl. Wolności w Radzyniu.
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W  ramach przedsięwzięcia Ra-
dzyński Ośrodek Kultury zaprosił 
dzieci na teatrzyki „Śpiąca Królew-
na” oraz „Jaś i  drzewo fasolowe”. 
Ponadto odbył się pokaz magika 
„Wesoła zabawa z  czarami” oraz 
spotkanie z  bajkowymi postacia-

mi: Pszczółką Mają i Filipem oraz 
Shrekiem. „Letnia Scena” niosła 
też ze sobą walory edukacyjne. 
Niezawodna Magdalena Szwed 
przygotowała warsztaty malowa-
nia na folii „Kids street art” oraz 
urządzania „Hotelu dla owadów”. 

W niedzielę 7 sierpnia miał miejsce 
piknik z  radzyńską Policją, pod-
czas którego odbył się pokaz broni, 
motocykla policyjnego oraz tresu-
ry psa. Zainteresowani mogli też 
oznakować swój rower. Za każdym 
razem odbywały się gry i  zabawy 

z  animatorką oraz liczne atrakcje 
dodatkowe: malowanie twarzy ze 
Slim & Beauty w Radzyniu, dmu-
chańce, trampoliny, popcorn, wata 
cukrowa oraz przejażdżki bryczką.

Ostatnia w  tym roku odsłona 
„Letniej Sceny” ROK zaplanowana 

jest na 21 sierpnia. Podczas niej od-
będzie się teatrzyk „Kot w butach”, 
warsztaty robienia laleczek z  ma-
kramy oraz animacje dla dzieci. 
Zapraszamy.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Tegoroczną „Letnią Scenę” Radzyński Ośrodek Kultury zadedykował najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. W trzy wakacyjne 
niedziele (10 i 24 lipca oraz 7 sierpnia) w radzyńskim parku na dzieci czekały liczne atrakcje, które każdorazowo cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Ostatnia w tym roku odsłona „Letniej Sceny” ROK zaplanowana jest na 21 sierpnia.

„Letnia Scena” Radzyńskiego Ośrodka Kultury
KULTURA
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– Wakacyjne „Kino pod 
Chmurką” od samego początku 
cieszy się dużą popularnością. Re-
kordy frekwencji padają podczas 
projekcji bajek dla dzieci, które 
każdorazowo skupiają ponad pół 
tysiąca osób – powiedział nam Ro-
bert Mazurek, dyrektor ROK. 

W  tym roku najmłodsi mogli 
obejrzeć 3 bajki: „W  80 dni do-
okoła świata” (7 lipca), „Prazio-
mek” (21 lipca) i „Wyrolowani” (4 
sierpnia). Z  kolei dla młodzieży 
i  starszych zagrane zostały filmy 
„Greenland” (14 lipca) i  „Siedem 

minut po północy” (28 lipca). 
Ostatnia projekcja w  ramach wa-
kacyjnego „Kina pod Chmurką” 
odbędzie się już 11 sierpnia, kie-
dy to wyświetlony zostanie film 
„Wierzę w  Ciebie”. Opowiada on 
o prawdziwej miłości wystawionej 
na próbę. Gdy wydaje się, że zdo-
bywający popularność piosenkarz 
i jego ukochana mają świat u stóp, 
ich szczęście burzy diagnoza, która 
brzmi jak wyrok. Początek projek-
cji o godz. 20.30.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

7 lipca Radzyński Ośrodek Kultury zainaugurował piąty sezon wakacyjnego „Kina pod Chmurką”. W tym roku przygotowanych zo-
stało 6 plenerowych projekcji, które odbywają się na terenie trawiastym od strony północnej pałacu Potockich i zaadresowane są do 
wszystkich mieszkańców Radzynia i powiatu radzyńskiego.

Wakacyjne „Kino pod Chmurką”
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22 lipca w Galerii „Oranżeria” 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
odbył się wernisaż fotografii 
Małgorzaty Bilskiej „Oddech 
Ziemi”. Jak sama artystka 
przyznała, w swojej twórczości 
najwięcej inspiracji czerpie 
z przyrody, co było bardzo 
widoczne na wystawie. Wy-
darzenie odbyło się w ramach 
cyklu „ROK ludzi z pasją”, który 
został przygotowany z okazji 
60-lecia jednostki.

– Fotografuję to, co uważam 
za piękne i  ważne w  moim życiu 
jak również w  życiu mojej rodzi-
ny i  przyjaciół. Chwytam te pięk-
ne chwile i  uwieczniam w  postaci 
zdjęć, aby na długo cieszyły oczy 
i budziły miłe wspomnienia. Z apa-
ratem przez życie i na koniec świata 
– powiedziała podczas wernisażu 
Małgorzata Bilska, która prezentuje 

pozytywnie abstrakcyjną osobo-
wość oraz artystyczną duszę.

Małgorzata Bilska urodziła się 
14 maja 1978 r. w Lublinie. Ukoń-
czyła Pedagogikę Ogólną, Peda-

gogikę Przedszkolną, Kształcenie 
Zintegrowane klas I-III, Oligo-
frenopedagogikę i  Wychowanie 
Plastyczne. Pracuje jako nauczy-
ciel Wychowania Przedszkolnego 

w  Niepublicznym Przedszkolu 
„Uniwersytet Maluszka”. Swoją 
pracę traktuje jako pasję życiową, 
aktywnie współpracuje też z  Ra-
dzyńskim Ośrodkiem Kultury oraz 

działającym przy nim Radzyńskim 
Klubem Fotograficznym „KLAT-
KA”. 

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

„Oddech Ziemi” Małgorzaty Bilskiej

Zlot Food Trucków
w Radzyniu
W dniach 22-24 lipca Radzyń-
ski Ośrodek Kultury zaprosił 
na Zlot Food Trucków. Miło-
śnicy gotowania „na czterech 
kółkach” już po raz trzeci 
przygotowali prawdziwą grat-
kę dla fanów dobrej kuchni 
i jedzenia pod chmurką. 

Oryginalne dania z  różnych 
stron świata, nieoczywiste smaki 
i  nęcące zapachy przyciągnęły do 
radzyńskiego parku całe rodziny.

W piknikowej atmosferze moż-

na było spróbować dań z  co naj-
mniej 4 kontynentów. Nie zabrakło 
dań kuchni orientalnej, bałkań-
skiej, śródziemnomorskiej, a także 
królujących na wszystkich even-
tach – amerykańskich burgerów 
i belgijskich frytek. Organizatorzy 
zapewnili też słodkie przekąski, 
kawę oraz zimne napoje. Z  kolei 
dla dzieci przygotowane zostało 
mini wesołe miasteczko.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Oddali krew z okazji 60-lecia
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

KULTURA

– Akcja została zorganizowana 
w  ramach 60-lecia Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Każdy Krwio-
dawca z tej okazji otrzymał w pre-
zencie pamiątkowy kubek – po-
wiedział nam Robert Mazurek, dy-
rektor ROK. Krew potrzebującym 
mogła oddać każda pełnoletnia 

i zdrowa osoba. – W sumie zareje-
strowano 32 chętnych, nie wszyscy 
jednak mogli zostać Krwiodaw-
cami. Decydowały o  tym drobne 
kwestie zdrowotne, ale najważ-
niejsze jest to, że tak wielu osobom 
zależy na zdrowiu i  życiu innych 
ludzi. Ostatecznie krew oddały 24 

osoby, z czego aż 7 po raz pierwszy. 
W sumie zebrano blisko 11 litrów – 
dodaje Mazurek.

Najbliższa akcja organizowana 
przed pałacem Potockich w Radzy-
niu odbędzie się 1 września.

Red.
Fot. Robert Mazurek

28 lipca Radzyński Ośrodek Kultury we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Oddziałem Rejonowym PCK 
w Radzyniu, zorganizował Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Mobilny punkt 
poboru krwi stanął przed pałacem Potockich, a Krwiodawcy z Radzynia kolejny 
raz udowodnili, że zawsze można na nich liczyć!
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10 lat temu...
Dokładnie 10 lat wcześniej – 21 

lipca 2012 roku w Bibliotece Peda-
gogicznej w Radzyniu odbyła się 1. 
edycja „Radzyńskich Spotkań z Po-
dróżnikami”. Jej gościem był Michał 
Kruszona, który swych słuchaczy 
przeniósł do Ugandy. Pomysło-
dawcą i  głównym organizatorem 
cyklu był i  dotychczas jest Robert 
Mazurek, który mówiąc o  genezie 
inicjatywy, wspomina prezent od 
żony Małgorzaty w  postaci książki 
podróżniczej, która go zainspirowa-
ła do zapraszania globtroterów do 
Radzynia.

Od tamtej pory gośćmi „Spo-
tkań” było 40 podróżników – za-
wsze przy wielkim zainteresowaniu 
słuchaczy, którzy szczelnie wypeł-
niali kolejne sale. Każdy z  nich to 
głośne nazwisko, osoba znana nie 
tylko w  środowisku podróżników, 
często – związana ze światem me-
diów. Wśród nich byli m.in. Jaro-
sław Kret, Arkady Radosław Fiedler 
i  jego syn Arkady Paweł Fiedler, 
Tadeusz Chudecki, Wojciech Cej-
rowski, Aleksander Doba, Artur 
Orzech, Elżbieta Dzikowska, Nela 
Mała Reporterka, Marek Kamiński, 
Jacek Pałkiewicz, Marek Fiedler, 
Marek Niedźwiecki, Robert Makło-
wicz, Jakub Porada, Krzysztof Wie-
licki, Tomasz Gorazdowski, Krzysz-
tof Baranowski.

Początkowo spotkania były 
organizowane przy współpracy 
z  Radzyńskim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Lokalnych, Szkolnym Ko-
łem Krajoznawczo-Turystycznym 
PTTK przy I LO w Radzyniu Pod-
laskim, a od 2015 roku cykl organi-
zowany jest jako wspólna inicjaty-
wa Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
i działającego przy nim Radzyńskie-
go Stowarzyszenia „Podróżnik”.

Radzynianie pokochali 
„Spotkania z Podróżnikami”

– Długo zastanawiałem się, dla-
czego mieszkańcy naszego miasta 
pokochali „Radzyńskie Spotkania 
z Podróżnikami” – i to w dobie, gdy 
można usiąść przed telewizorem 
czy komputerem i  w  ten sposób 
przenieść się w  dowolny zakątek 
świata – mówił podczas spotkania 
jubileuszowego Robert Mazurek. – 
Odpowiedź jest bardzo prosta: każ-
da edycja cyklu to gwarancja cie-
kawego tematu, barwnej opowieści 
oraz spotkania z  nietuzinkową 
osobowością podróżnika. I  oczy-
wiście – zdobycia szerokiej wiedzy 
o  dalekich, egzotycznych lub też 
tajemniczych miejscach, odległych 
nie tylko geograficznie, ale również 
kulturowo. Relacje z wypraw to nie 
tylko pasjonujące, czasem mrożące 
krew w żyłach, czasem wzruszające, 
ale także pełne humoru opowieści, 
ale również – pokazy slajdów, cza-
sem przywiezionych z  szerokiego 
świata pamiątek, projekcje filmów, 
wystawy fotograficzne, rozmo-
wy on-line, warsztaty podróżni-
cze, koncerty czy niezapomniany 
„Afrykański Tydzień w  Radzyniu 
Podlaskim”. – Jednym słowem: każ-
de spotkanie było inne, ale zawsze 
– niezwykle atrakcyjne. Warto za-
uważyć, że atrakcyjność „Spotkań” 
polegała także na tym, że były one 
organizowane w różnych miejscach 
Radzynia i  okolic – placówkach 
oświatowych, kulturalnych, biblio-
tekach, szkołach, parafiach.

Należałoby dodać, że oprócz wy-
mienionych czynników starannego 
przygotowania każdego spotkania, 
ważne było również to, że do miesz-
kańców Radzynia i  ziemi radzyń-
skiej poprzez liczne media lokalne 
i  regionalne docierały informacje 
nie tylko o terminie i miejscu spo-
tkania, ale również o jego bohaterze 
i jego podróżniczych dokonaniach. 
O  ich przygotowanie i  rozesłanie 
dbał również Robert Mazurek.

„Skwer Podróżników” – 
nową atrakcją turystyczną 
Radzynia

Stałą pamiątką „Radzyńskich 
Spotkań z  Podróżnikami” i  dodat-
kową atrakcją turystyczną Radzynia 
stał się Skwer Podróżników. Dzięki 
przychylności władz miasta z  bur-
mistrzem Jerzym Rębkiem na czele 

od 21 maja 2015 roku globtrote-
rzy odsłaniają tam swoje tabliczki. 
Każdorazowo mają one kształt łapy 
niedźwiedzia – motyw nawiązujący 
do herbu miasta – w którą wpisane 
jest imię i  nazwisko podróżnika. 
W  ten sposób niedźwiedź sym-
bolicznie wędruje sobie po skwe-
rze. Odwiedzający Radzyń turyści 
bardzo się nimi interesują, bo za-
zwyczaj znają nazwiska osób tam 
uwiecznionych. Inauguracji Skweru 
Podróżnika dokonał Aleksander 
Doba – pierwszy człowiek na świe-
cie, który trzykrotnie przepłynął 
kajakiem Ocean Atlantycki, wy-
korzystując do tego wyłącznie siłę 
własnych mięśni. Od tamtego czasu 
na skwerze swoje tabliczki odsłoni-
ło 19 podróżników. 

Ogólnopolska reklama
Radzynia

W ciągu 10 lat dzięki „Radzyń-
skim Spotkaniom z Podróżnikami” 
mieszkańcy naszego miasta mo-
gli „z  pierwszej ręki” poznać wie-
le różnych, ciekawych miejsc na 
świecie, a dzięki swoistemu „sprzę-
żeniu zwrotnemu” – Polacy mogli 
poznać Radzyń Podlaski. Ciepłe 
przyjmowanie podróżników (co 
wyrażało się zawsze dużym zainte-
resowaniem spotkaniami ze strony 
mieszkańców, obdarowywaniem 
gości niebanalnymi upominkami 
(sympatyczną karykaturą, pamiąt-
kowym medalem czy nawet ta-
bliczką na Skwerze Podróżników) 
sprawiło, że Radzyń stał się miej-
scem znanym w  środowisku po-

dróżników, zaproszenie do naszego 
miasta zaczęło być traktowane jako 
wyróżnienie (powiedział o  tym 
wprost Tomek Michniewicz). Poza 
tym każda wizyta stała się okazją do 
przynajmniej krótkiej prezentacji 
miasta i jego zabytków. Wielu gości 
stało się ambasadorami Radzynia. 

– Do tej pory wspominają oni 
i  ciepłe przyjęcie, i  wielkie zainte-
resowanie ich spotkaniami, a także 
fascynujące zabytki Radzynia – 
podkreślał Robert Mazurek. A oto 
działania podróżników promujące 
nasze miasto: Stefan Czerniecki 
– autor reportaży podróżniczych 
„Za siódmą górą” emitowanych 
w TV Republika zrealizował o na-
szym mieście cały cykl programów, 
głównie o  pałacu Potockich, które 
dały nam ogólnopolską, darmową 
promocję. Rozmowy z  Martyną 
Wojciechowską wprawdzie dotych-
czas nie doprowadziły do ustale-
nia terminu jej wizyty w  naszym 
mieście (głównie z  powodów oso-
bistych podróżniczki data wizyty 
była wielokrotnie przesuwana), ale 
zainteresowały ją naszym miastem, 
dzięki czemu pałac Potockich zna-
lazł się na liście kandydatów – a po-
tem zwyciężył w  plebiscycie na „7 
Nowych Cudów Polski” ogłoszo-
nym przez „National Geographic 
Traveler”, którego Martyna Wojcie-
chowska jeszcze do niedawna była 
redaktor naczelną. W  2015 roku 
wiele mediów ogólnopolskich infor-
mowało o tym fakcie. Na zdjęciach 
Romualda Koperskiego płynącego 
samotnie przez Atlantyk widzimy 

podróżnika z  serami ze Spomleku 
– to także efekt wizyty w  naszym 
mieście. Tomek Michniewicz pre-
zentował Radzyń na antenie Radia 
Zet w  swojej audycji „W  drogę!”, 
a  Weronika Mliczewska napisała 
scenariusz programu „Zakochaj 
się w Polsce”, którego 221. odcinek 
poświęcony został naszemu miastu 
i  był już wielokrotnie emitowany 
w TVP1 i TVP Polonia. W 2022 r. 
Elżbieta Dzikowska otrzymała tytuł 
„Honorowego Obywatela Powiatu 
Radzyńskiego”.

„Radzyńskie Spotkania z  Po-
dróżnikami” oraz Skwer Podróżni-
ków były tematem różnych audycji 
radiowych i  programów telewi-
zyjnych. Robert Mazurek w  pro-
gramach TVP3 Lublin „Poranek 
między Wisłą i Bugiem” czy „Pano-
rama Lubelska” wielokrotnie mó-
wił o  wydarzeniach odbywających 
się w  ramach cyklu. W  2019 roku 
redaktor Krzysztof Kot w  „Twoje 
miasto w RMF FM” na żywo z Ra-
dzynia przybliżał ideę skweru. Po-
dobnie w  2021 roku Aneta Dyrla 
w programie „Odkryj regiony”, któ-
ry jest emitowanym przez oddziały 
TVP w  Rzeszowie, Krakowie, Lu-
blinie i  Kielcach, prosto z  placu 
zapraszała do Radzynia na nasze 
spotkania. Aktor Tomasz Bednarek, 
we wspomnianym już programie 
TVP1 „Zakochaj się w Polsce”, spa-
cerował po skwerze i mówił o  idei 
spotkań. To wszystko potwierdza 
fakt, że Skwer Podróżników stał się 
nową atrakcją turystyczną nie tylko 
na skalę województwa ale i  całego 

Dokładnie w 10. rocznicę inauguracji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” 21. lipca świętowano jubileusz dekady wydarzenia, które 
na stałe wpisało się w kulturalno-towarzyską mapę Radzynia, zapoczątkowało szereg inicjatyw, które cieszą się wielką popularnością 
wśród mieszkańców naszego miasta i ziemi radzyńskiej, wywarło duży wpływ na ogólnopolską promocję Radzynia. 

10 lat „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
KULTURA
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kraju. Podobnie jest z „Radzyński-
mi Spotkaniami z  Podróżnikami”, 
które już dawno wyrobiły sobie 
ogólnopolską renomę.

Spotkania starannie
udokumentowane 

„Radzyńskie Spotkania z  Po-
dróżnikami” mają bogatą doku-
mentację, dzięki czemu do ich treści 
można wracać. Z okazji jubileuszu 
5-lecia cyklu w Galerii „Oranżeria” 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
odbył się wernisaż karykatur po-
dróżników autorstwa Przemysława 
Krupskiego. Inicjatywa doczekała 
się kontynuacji podczas jubileuszu 
10-lecia cyklu, tym razem w „Gale-
rii na Płocie” ROK. Na wystawie za-
prezentowanych zostało czterdzie-
ści obszernych i  niezwykle staran-
nie opracowanych banerów. Każdy 
został poświęcony odrębnej edycji 
„Spotkań”. Co roku informacje 
o odbytych spotkaniach są publiko-
wane w Radzyńskim Roczniku Hu-
manistycznym. Ponadto obecne są 
w książce Anny Wasak pt. „Radzyń 
Podlaski. Wielka historia małego 
miasta”, albumie fotograficznym 
Antoniny Bożym-Rotari i Tomasza 
Młynarczyka pt. „Radzyń Podlaski. 
Nowy jest piękny, a  stary – pełen 
tajemnic” oraz w przewodniku tu-
rystycznym Roberta Mazurka pt. 
„Spacerkiem po Radzyniu Pod-
laskim”. W  2017 roku ukazała się 
również książki „Radzyń Podlaski 
miejscem światowych spotkań”, 

która zawiera wywiady z  gośćmi 
„Radzyńskich Spotkań z Podróżni-
kami”. Obecnie w  przygotowaniu 
jest druga część tej publikacji zaty-
tułowana „Radzyń Podlaski na po-
dróżniczym szlaku”.

– Przez ostatnich 10 lat Radzyń 
stał się miejscem światowych spo-
tkań. Śmiało mogę powiedzieć, że 
zbiegło się też u nas wiele podróż-
niczych szlaków! – podsumował 
Robert Mazurek.

Podziękowania
Inicjator i  główny organizator 

„Radzyńskich Spotkań z  Podróż-
nikami Robert Mazurek wymienił 
i  uhonorował okolicznościowymi 
dyplomami duże grono osób, które 
były przychylne inicjatywie i w róż-
ny sposób ją wspierały, współpra-
cowały przy organizacji. W  tym 
gronie znaleźli się przedstawiciele 
władz samorządowych: Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rę-
bek, Przewodniczący Rady Miasta 
Radzyń Podlaski Adam Adam-
ski, Starosta Radzyński Szczepa-
na Niebrzegowski, Wicestarosta 
Radzyński Michał Zając, a  także 
sponsorzy: firma drGerard oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych i Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w  Radzyniu Podlaskim. 
Podziękowania trafiły do Janusza 
Chmielarza, dziennikarzy: Anny 
Wasak, Mirosława Piasko, Tomasza 
Młynarczyka, Karola Niewęgłow-
skiego i  Michała Maliszewskiego 

oraz autora karykatur Przemysława 
Krupskiego.

Burmistrz Jerzy Rębek dzięko-
wał wiernej publiczności – wszyst-
kim, którzy przez 10 lat przybywa-
li na spotkania z  podróżnikami, 
współtworzyli ich wspaniałą at-
mosferę, przyczyniali się do trwania 
i rozwoju inicjatywy. Podkreślił, że 
dzięki kolejnym edycjom i  wspa-
niałej atmosferze „Spotkań z  Po-
dróżnikami” Radzyń jest miejscem 
znanym nie tylko w województwie, 
ale i  w  Polsce, a  goście przekazują 
pozytywną opinię o  naszym mie-
ście. Zaznaczył też szczególną rolę 
Małgorzaty i  Roberta Mazurków: 
– Niemożliwe byłoby to, gdyby nie 
determinacja i  radość towarzyszą-
ce organizacji „Spotkań” ze strony 
Państwa. Wyrażam wielki szacunek 
i  wdzięczność za zaangażowanie 
w  ubogacenie życia kulturalnego, 
towarzyskiego i  społecznego życia 
miasta – mówił włodarz.  

Wicestarosta Michał Zając gra-
tulował jubileuszu „Radzyńskich 
Spotkań z  Podróżnikami” i  wyra-
żał satysfakcję, że Powiat Radzyń-
ski jest częścią projektu i jest przez 
„Spotkania” promowany.

Jubileuszowe spotkanie  uświet-
nił koncert Adama Szabata i  Jana 
Kondraka pt. „Pieśni Kresów Na-
szych”. Zebrani ze wzruszeniem 
słuchali muzycznych opowieści bę-
dących osobistym, pełnym tęsknoty 
wyznaniem za czasem minionym, 
za ludźmi, którzy odeszli, a  także 
o tragicznej historii Kresów i zwy-
czajnych ludziach w  nią wplata-
nych, mieszkających dawniej bądź 
teraz na kresach Rzeczypospolitej, 
tej przeszłej i tej obecnej.

Obchodom towarzyszy wystawa 
„podróżniczych” karykatur Prze-
mysława Krupskiego, którą do 30 
września można oglądać w „Galerii 
na Płocie” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury (ogrodzenie stadionu miej-
skiego od strony ścieżki rowerowej 
„Bulwar nad Białką”).

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Młynarczyk

21 lipca „Radzyńskie Spotka-
nia z Podróżnikami” święto-
wały jubileusz 10-lecia. Z tej 
okazji przygotowana została 
m.in. wystawa karykatur au-
torstwa Przemysława Krup-
skiego, które wręczane były 
globtroterom jako prezent 
w podziękowaniu za spotka-
nie. Oglądać można ją do 30 
września w „Galerii na Pło-
cie” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury (ogrodzenie stadionu 
miejskiego na wysokości 
ścieżki rowerowej „Bulwar 
nad Białką”).

– Na wystawie zaprezentowa-
nych zostało 40 obszernych i nie-
zwykle starannie opracowanych 
banerów. Każdy poświęcony jest 
odrębnej edycji „Radzyńskich 
Spotkań z  Podróżnikami”. Na 
każdym honorowe miejsce zaj-
muje karykatura podróżnika, 
obok przeczytamy krótką notę 
biograficzną oraz obejrzymy re-
lację ze spotkania w  Radzyniu 
w  formie trzech zdjęć z  komen-
tarzami oddającymi treść i  jego 
atmosferę – powiedział nam 
Robert Mazurek, dyrektor ROK 
oraz pomysłodawca „Radzyń-
skich Spotkań z Podróżnikami”.

Przemysław Krupski uro-
dził się w  1975 r. w  Radzyniu 
Podlaskim. Od 1995 r. – dzię-
ki uprzejmości grona pedago-
gicznego Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Józefa 
Chełmońskiego w  Nałęczowie – 
jest plastykiem. Ponadto należy 
do Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Karykatury. Zajmuje się 
ilustracją prasową i  książkową, 
karykaturą, grafiką użytkową.

Na wystawę zaprasza Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Je-
rzy Rębek oraz Starosta Radzyń-
ski Szczepan Niebrzegowski, 
a  także organizatorzy: Radzyń-
ski Ośrodek Kultury i działające 
przy nim Radzyńskie Stowarzy-
szenie „Podróżnik”. Sponsorami 
wydarzenia są: firma drGerard, 
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych oraz Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Patronat nad wysta-
wą objął ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj Świat”, portal Ko-
cham Radzyń Podlaski, Telewizja 
Radzyń, Biuletyn Informacyjny 
Miasta Radzyń oraz Informator 
Powiatowy.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Wystawa podróżniczych karykatur 
Przemysława Krupskiego
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Wirtualny Teatr Historii
„Niepodległa” w Radzyniu

– Na trasie mobilnego cen-
trum edukacyjnego znajduje 
się 40 miejscowości w  całej Pol-
sce, w  tym Radzyń Podlaski. Na 
multimedialnej i  interaktywnej 
wystawie przygotowanej przez 
Biuro Programu „Niepodległa” 
zaprezentowana zostanie historia 
polskiej niepodległości. Dostępna 
będzie ona dla zwiedzających bez-
płatnie przez trzy dni – powiedział 
nam Robert Mazurek, dyrektor 
ROK.

W  Wirtualnym Teatrze Histo-
rii „Niepodległa” przedstawiono 
historię Polski czasu pierwszych 
lat II Rzeczypospolitej w  formie 
ciekawostek historycznych. Sto lat 
temu kończył się proces formowa-
nia granic państwowych po I woj-
nie światowej i  konfliktach przy-
granicznych. Na mapach Europy 
pojawił się nowy kształt niepodle-
głej Polski, a wysiłki tysięcy oby-
wateli skupiły się na odbudowie 
polskiej państwowości w  wielu 
dziedzinach życia, w szkołach, za-
kładach przemysłowych, biurach, 
szpitalach, urzędach, bankach czy 
instytucjach kultury.

Ekspozycja przygotowana 
przez Biuro Programu „Nie-
podległa” pokazuje właśnie naj-
ciekawsze osoby i  wydarzenia 
z  tamtych lat. W przestrzeni mo-
bilnego centrum edukacyjnego 
w  specjalnym, rozkładanym sa-
mochodzie ciężarowym, ekrany 
i  cyfrowe wizualizacje pozwalają 
łatwo przejść przez najważniej-

sze informacje z  lat 1918-1925. 
Holoboxy prezentują historyczne 
artefakty, a  gospodarzem wysta-
wy jest cyfrowo zrekonstruowany 
Józef Piłsudski, którego głos wita 
i  żegna gości. O  kulturze, która 
była integralnym elementem toż-
samości narodowej, opowiada 
makieta polskiego pawilonu z wy-
stawy światowej w Paryżu z 1925 
roku. Wystawa została w tym roku 
rozszerzona o strefę dla najmłod-
szych, a  miłośnicy nowych tech-
nologii będą mogli poznać histo-
rie ciekawych bohaterów II RP 
dzięki trzem fabularnym filmom 
VR z serii „Niepodległa w kadrze”. 
Podróż w czasie zapewniają gogle 
VR, które pozwalają spotkać się 
z  tenisistką Jadwigą Jędrzejewską 
w  filmie „Dża-Dża” lub z  akto-

rem Aleksandrem Żabczyńskim 
w filmie „Nie kochać w taką noc”. 
Dostępny jest również film „Wik-
toria 1920”, który w  technologii 
wirtualnej rzeczywistości prze-
niesie widzów do czasów wojny 
polsko-bolszewickiej. Zwiedza-
nie wystawy wieńczy możliwość 
zrobienia pamiątkowego zdjęcia 
z wybranym ojcem niepodległości 
w specjalnej fotobudce.

Odwiedziny w mobilnym Wir-
tualnym Teatrze Historii „Nie-
podległa” to atrakcyjna forma 
wspólnego spędzenia czasu dla 
starszych i  młodszych. Wystawa 
została dostosowana również do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami ruchu – dla potrzebujących 
dostępna jest specjalna, rozkłada-
na rampa ułatwiająca zwiedzanie.

Wstęp jest bezpłatny i nie obo-
wiązują zapisy. Zwiedzanie stref 
trwa około pół godziny, do któ-
rych należy dodać jeszcze czas na 
obejrzenie wybranego filmu VR. 
Wszyscy zwiedzający muszą sto-
sować się do regulaminu korzysta-
nia z Wirtualnego Teatru Historii 
„Niepodległa”. 

Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Mecenasem 
Projektu jest PKN ORLEN.

 Red.
Fot. Biuro Programu

„Niepodległa”

Miasto Radzyń Podlaski i Radzyński Ośrodek Kultury zapraszają do odwie-
dzenia mobilnego Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”. W dniach 26-28 
sierpnia dostępny będzie on dla zwiedzających na parkingu przed pałacem 
Potockich. Wstęp wolny.
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16 i 30 lipca w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury odbyły się 
warsztaty „Roślinne styliza-
cje”. Poprowadziła je doktor 
sztuki i stylistka Magdalena 
Szyszkowska.

Podczas pierwszego spotkania 
(teoretycznego) uczestnicy warsz-
tatów zapoznali się doborem roślin 
i farb, a także z metodami łączenia 
przygotowanych stylizacji. Ponadto 
omówione zostały techniki wyko-
rzystywane w  pracy z  modelem. 
Magdalena Szyszkowska wyjaśniła 
też, gdzie i jak szukać inspiracji.

Uczestnicy warsztatów zdoby-
tą wiedzę wykorzystali w  prakty-
ce podczas drugiego spotkania. 
Na bazie ROK oraz w pałacowym 
parku odbyły się sesje zdjęciowe, 

na których modele prezentowali 
przygotowane wcześniej roślinne 
stylizacje. Efekty warsztatów będzie 
można podziwiać podczas specjal-
nie przygotowanej wystawy, która 
planowana jest na okres jesienny.

Warsztaty odbyły się w ramach 
60-lecia ROK oraz 20-lecia RKF 
„Klatka”.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Roślinne stylizacje

Radzyński Ośrodek Kultury 
i działające przy nim Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” zapraszają na 
spotkanie z Katarzyną Łozą, 
autorką książki „Ukraina. 
Soroczka i kiszone arbuzy”, 
która przyjedzie do Radzynia 
prosto ze Lwowa. Wydarze-
nie odbędzie się we wtorek 
30 sierpnia, początek o godz. 
18.00 w sali kameralnej Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury 
(ul. Jana Pawła II 4). Wstęp 
wolny.

Jak pisze wydawca – ta książka 
miała ukazać się w innych okolicz-
nościach. „Kiedy dwa lata temu 
zaczynaliśmy nad nią pracować, 
chcieliśmy wydać tytuł, który po-
może nam poznać sąsiadów – za-
równo tych zza naszej wschodniej 
granicy, jak i tych, którzy tak licznie 
żyją między nami. Chcieliśmy, aby 
Katarzyna Łoza – popularna prze-
wodniczka po Lwowie – wskazała 
czytelnikom miejsca, które warto 
odwiedzić, i opowiedziała o histo-
rii i  współczesności Ukrainy tak 
zajmująco, jak tylko ona potrafi. 
To miała być książka, którą można 
byłoby wrzucić do plecaka i ruszyć 
w fascynującą podróż po pięknym 
kraju. Dzisiaj to niemożliwe.

Kiedy pod koniec grudnia 
zeszłego roku autorka stawiała 
ostatnią kropkę, rosyjskie wojsko 
czekało już u  granic Ukrainy. Jej 
opowieść kończy się w  momencie 
zawieszenia i obawy – obawy, która 
się ziściła. Wojna trwa już w całej 

Ukrainie, nie tylko na wschodzie 
kraju. Miasta opisane przez Ka-
tarzynę Łozę – Kijów, Odessa, 
Chersoń, Charków – zostały zaata-
kowane przez Rosję. Oglądamy je 
w  telewizji i  na ekranach naszych 
telefonów. Patrzymy na bombardo-
wane budynki i ofiary wojny.

Książka trafiła do druku tuż 
przed rosyjską inwazją. Kiedy do 
niej doszło, zastanawialiśmy się ra-
zem z autorką, co zrobić – jak za-
reagować, jak pomóc. Nie zmienili-
śmy ani przecinka. Zrozumieliśmy, 
że teraz to coś więcej niż książka 
podróżnicza. Teraz to opowieść 
o tym, co jest na szali – o tym, o co 
walczy bohaterski naród ukraiński, 
o  bogatej historii, tożsamości, ale 
i normalnym życiu. Chcemy wspo-
móc ich w tej walce”.

Katarzyna Łoza urodziła się 
w  Warszawie. Studiowała etnolo-

gię i antropologię kultury na Uni-
wersytecie Warszawskim. Od 2004 
roku mieszka we Lwowie, który 
wciąż odkrywa, także przed innymi 
Polakami. Wieloletnia przewod-
niczka, założycielka biura wyciecz-
kowego i bloga lwow.info, autorka 
artykułów prasowych poświęco-
nych miastu i książki o Cmentarzu 
Łyczakowskim. Chętnie podróżuje 
po mało znanych zakątkach Ukra-
iny i świata. Autorka książki „Ukra-
ina. Soroczka i  kiszone arbuzy” 
wydanej w 2022 r. tuż po wybuchu 
wojny. Ukazuje w  niej ukraińskie 
miasta, które wyglądają już zupeł-
nie inaczej oraz świat, którego już 
nie ma.

Na „Radzyńskie Spotkania z Po-
dróżnikami” zaprasza Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek 
oraz Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski, a  także organiza-
torzy: Radzyński Ośrodek Kultury 
i  działające przy nim Radzyńskie 
Stowarzyszenie „Podróżnik”. Spon-
sorami wydarzenia są: firma drGe-
rard, Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych oraz Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w  Radzyniu 
Podlaskim. Patronat nad spotka-
niem objął ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj Świat”, portal Kocham 
Radzyń Podlaski, Telewizja Ra-
dzyń, Biuletyn Informacyjny Mia-
sta Radzyń oraz Informator Powia-
towy. Więcej informacji o wydarze-
niu dostępnych jest na http://www.
podroznik-radzyn.pl/podroznicy/
163-katarzyna-loza.html 
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Ukraińskie spotkanie w Radzyniu
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Radzyński Ośrodek Kultury 
i działający przy nim Radzyński 
Klub Fotograficzny „Klatka” 
zapraszają do udziału w pro-
jekcie „Poezja fotografii – fo-
tografia poezji”. Zadaniem 
uczestników jest zinterpre-
towanie przez sztukę wierszy 
autorstwa Elżbiety Kalarus.

Co miesiąc, na łamach Biule-
tynu Informacyjnego Miasta Ra-
dzyń oraz portalu internetowego 
Kocham Radzyń Podlaski, publi-
kowane są nowe wiersze Elżbiety 
Kalarus. Zadaniem uczestników 
projektu jest ich interpretacja za 
pomocą fotografii, rysunku, grafiki, 
obrazu a nawet rzeźby. Na zakoń-
czenie projektu wszystkie przesłane 
prace zostaną zaprezentowane na 

wystawie w Galerii „Oranżeria” Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury, której 
wernisaż odbędzie się 16 grudnia 
2022 r. Ponadto, wybrane przez au-
torkę prace znajdą się w wydanym 
z tej okazji tomiku poezji.

Na zdjęcia będące fotograficzną 
interpretacją ósmego wiersza cze-
kamy do 31 sierpnia 2022 r. pod 
adresem bocianpl@wp.pl

„Poezja fotografii 
– fotografia poezji” (cz. 8)

W kradzionym blasku
ostatnich promieni

słońca
uczy się wypowiadać

jej imię

Usta złożone w
tysiącach miejsc

bezgłośnie wyszeptują
zgłoski

wypalając na skórze
pozbawione formy

tatuaże

Wrzącą falą
opływają ich wzajemne

emocje
gdy płuca wypełnia

białe światło...

„Pułapka Miłosna” 
  w Radzyńskim Ośrodku Kultury

Joanna Galewicz jest piękną, 
utalentowaną aktorką u  szczy-
tu kariery. Zmęczona natłokiem 
obowiązków decyduje się przy-
jąć zaproszenie do jury w  ama-
torskim przeglądzie teatralnym, 
który odbywa się nad morzem. 
40-letni przystojny architekt, Pa-
weł, zaprasza Joannę na kolację 
do domu, podczas której mają 
omówić szczegóły uczestnictwa 
w jury festiwalu. Joanna jest pod 
wrażeniem pięknej willi z  wido-
kiem na morze, oraz gościnno-
ści gospodarza. Sytuacja zmienia 
się diametralnie, kiedy Joanna 
zamierza wyjść na galę otwar-
cia przeglądu teatralnego. Paweł 
przyznaje, że tego dnia ma uro-
dziny, a na prezent sprawił sobie 

towarzystwo uwielbianej aktorki. 
Przyznaje również, że festiwal 
i  uczestnictwo w  jury były pod-
stępem i  mistyfikacją. Początko-
wo aktorka nie zdaje sobie sprawy 
z powagi sytuacji. Zaczyna się bać 
w  chwili, kiedy orientuje się, że 
w całym domu nie ma klamek...

Tak jak w  życiu, podobnie 
między głównymi bohaterami 
relacje ewaluują wywołując coraz 
silniejsze emocje. Czy pokonają 
strach przed bliskością? Czy zda-
dzą się na instynkt? Czy zrozu-
mieją, czego chcą od życia i co są 
gotowi poświęcić, żeby dostać to, 
czego pragną?

A  Ty, co byś zrobił, gdyby 
dzisiaj na Twojej drodze stanęła 
prawdziwa miłość? Jaka by była 

Twoja odpowiedź?
Bilety w cenie 70 zł można na-

być w Radzyńskim Ośrodku Kul-
tury (ul. Jana Pawła II 4) w godz. 
od 8.00 do 16.00. Grupowe zamó-
wienia biletów przyjmuje Robert 
Mazurek, tel. 606-234-320.

Sponsorami spektaklu są: fir-
ma dr Gerard, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i  Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej 
w Radzyniu Podlaskim. Patronat 
nad wydarzeniem sprawują: Te-
lewizja Radzyń, portal Kocham 
Radzyń Podlaski oraz Biuletyn 
Informacyjny Miasta Radzyń. 
Więcej o wydarzeniu można do-
wiedzieć się na www.facebook.
com/radzyn.teatr
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Radzyński Ośrodek Kultury i działające przy nim Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” zapraszają na spektakl teatralny pt. „Pułapka miłosna”. Jest to 
znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje re-
lacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną walkę pomiędzy kobietą 
i mężczyzną. Wystąpią w niej znani z teatru i telewizji aktorzy – Adrianna Bie-
drzyńska, Agnieszka Mrozińska, Michał Lesień i Jacek Rozenek. Wydarzenie, 
organizowane w ramach 15. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”, odbę-
dzie się 20 listopada 2022 r. (niedziela) w sali widowiskowo-kinowej Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury. Początek o godz. 17.00.
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