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,,Lichy to patriotyzm narodu, który by tylko pochwa³y znosi³... - Kazimierz Wyka

Ministerstwo Gospodarki
zani¿y³o op³atê za
sk³adowanie odpadów
Artyku³ ukaza³ siê w Nr 11/2002 dwutygodnika
samorz¹dowego ,,Ziemia Makowska"
Jedyne w Polsce Krajowe Sk³adowisko
Odpadów Promieniotwórczych znajduje siê w
Ró¿anie, niespe³na 90 km od przedmieæ Warszawy. Administrowane przez Zak³ad Dowiadczalny Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w wierku dzia³a od prawie
czterdziestu lat, a w murach starych carskich
fortów przechowuje siê wykorzystane promieniotwórcze materia³y z ca³ej Polski.
System sk³adowania odpadów promieniotwórczych jest ró¿ny. Rozwiniête technologie pozwalaj¹ na plazmowanie, które polega na
termicznej obróbce i zamienieniu ton odpadów
w bry³kê o objêtoci centymetra szeciennego.
cd. na str. 3

Dlatego te¿ ,,róbmy swoje (...) mo¿e to co da? Kto wie? 

Koncert
Piotra Szczepanika
Szczepanik Piotr (ur.1942r.), polski piosenkarz i aktor. Debiutowa³ w 1963 na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. W 1965 zyska³ ogromn¹ popularnoæ m.in. dziêki
melodyjnym piosenkom A. Korzyñskiego, piewanym ciep³ym g³osem o charakterystycznej
barwie. Na prze³omie lat 60. i 70. wraz z B. £azuk¹ i J. Fedorowiczem prezentowa³ popularny program estradowo-kaberetowy ,,Popierajmy siê". W latach 70. wystêpowa³
solo (przy akompaniamencie gitary) w programach muzyczno-poetyckich oraz z recitalami pieni i romansów. W latach 80.,
zwi¹zany z opozycj¹ polityczn¹, dawa³
koncerty m.in. w kocio³ach. W latach 90.
pracowa³ krótko w kancelarii Prezydenta
RP Lecha Wa³êsy.
Najpopularniejsze piosenki: ¯ó³te kalendarze, Goni¹c kormorany, Kochaæ,
Nigdy wiêcej, Puste koperty, Zabawa podmiejska.
,,Prawdziwa mi³oæ do Solidarnoci eksplodowa³a we mnie po 13 grudnia, gdy "S"
zosta³a zabroniona i po kilku latach z dziesiêciu milionów jej wielbicieli osta³a siê
garstka niez³omnych
Koncert Piotra Szczepanika
03.05.2002r. w Ró¿anie na Pl. Obroñców
Ró¿ana podoba³ siê bardzo. Jak wielkie i
fot.Kruszewski
wieczne s¹ jego przeboje wiadczyæ mo¿e
fakt, i¿ rozda³ on i sprzeda³ po koncercie
prawie 100 autografów i p³yt co jak na Ró¿an jest ewenementem. Równie¿ grupa ,,Trzeci
Oddech Kaczuchy ze swoim repertuarem satyryczno-kabaretowym da³a popis estradowego
kunsztu i trafnoci oceny naszej rzeczywistoci.
K.Kruszewski
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W kilku zdaniach jednym tchem

W dniu 29.04.2002 roku obradowa³a
Rada Miejska. Porz¹dek obrad by³ nastêpuj¹cy:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocnoci obrad, uchwalenie porz¹dku
obrad, przyjêcie protokó³u z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Zarz¹du miêdzy Sesjami.
3. Informacja o stanie bezpieczeñstwa
publicznego na terenie Gminy Ró¿an za
2001 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu
gminy za rok 2001. (podjêcie uchwa³y
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du
Gminy)
5. Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a) zaci¹gniêcie d³ugoterminowej po¿yczki z WFOiGW,
b) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2002,
c) zabezpieczenia prawid³owego wydatkowania przyznanych rodków z
UKFiS w formie weksla ,,in blanco",
d) ustalenia op³aty za znakowanie zwierz¹t i wydawanie wiadectw miejsca ich
pochodzenia,
e) odwo³anie kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego,
f) odwo³anie z-cy kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego,
g) powo³anie kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego,
h) powo³anie z-cy kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego.
6. Wnioski i interpelacje radnych.

***

W roku szkolnym 2001/2002
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w Ró¿anie ukoñczy³o 61 uczniów ze redni¹
ocen 3,8. Wielu absolwentów ,,podstawówki" otrzyma³o wiadectwa z wyró¿nieniem i nagrody. Najlepsi uczniowie to:
1. Dominika Osowiecka /5,5/
2. Jacek Pep³owski /5,3/
3. Patryk S³owikowski /5,2/
4. Anna Opacka /5,2/
5. Dominik Brzostek /5,1/
6. Justyna Zalewska /5,1/
7. Olga Witkowska /5,0/
8. Joanna Filipiak /5,0/
9. Paulina Cychowska /5,0/
Mistrzowie przedmiotu - wychowanie
fizyczne:
D. Brzostek, D.Osowiecka, J.Pep³owski,
D.Przybylski, O.Witkowska, M.Zalewski. A.Daszewska, J.Janyszko, M.Szymanik, P.Cychowska, R.Be³dycki.
Mistrzowie przedmiotu - Religia:
A.Opacka, J.Filipiak
inf.
Publiczna Szko³a Podstawowa

W kilku zdaniach jednym tchem
Taki oto puchar
otrzyma³a reprezentacja
Ró¿ana w III
Ogólnopolskim Rajdzie
Rowerowym Pielgrzymka
im. 108 Mêczenników i
S³.B.ks. Jerzego Popie³uszki. Patronem
rajdu by³ Wiceprezes Rady Ministrów
Jaros³aw Kalinowski. W rajdzie reprezentacja z Ró¿ana liczy³a 28 osób. Pokonali
trasê £om¿a - Ostrów Mazowiecka - W¹sewo - Rz¹nik - Serock - Jab³onna - Warszawa. Opiekunem by³ ks. Franciszek
Bieñkowski i Adam Ho³ozubiec.
Sportowe wakacje
Od 1 lipca grupa 45 dzieci uczestniczy
w dwutygodniowym obozie sportowym
w Reszlu zorganizowanym przez Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Zajêcia z pi³karkami i pi³karzami prowadz¹ byli pi³karze z kadry Kazimierza Górskiego. W
programie pobytu jest równie¿ zwiedzanie w. Lipki oraz Kêtrzyna. Organizatorem wyjazdu s¹ w³adze samorz¹dowe
i UPKS ,,Victoria" Ró¿an. Koszt pobytu
jednego dziecka wynosi 250 z³. odp³atnoc rodziców od 1 dziecka wynosi 100
z³.
Mundial w Sypniewie
W Sypniewie w dniu 9.06.2002r. m³odzi
pi³karze Szko³y Podstawowej z Ró¿ana
brali udzia³ w turnieju pi³ki no¿nej. Pi³karze którymi opiekuje siê Witold S³awiñski zajêli II miejsce zdobywaj¹c puchar. Wszyscy swoj¹ postaw¹ podczas
rozgrywek zas³u¿yli na wyró¿nienie. Pi³karze prosili podziêkowaæ panu Adamowi Napiórkowskiemu za to, ¿e podczas
turnieju w³aciwie wcieli³ siê w rolê trenera, podpowiada³, dodawa³ odwagi i
ducha walki. ¯yczymy m³odym pi³karzom wielu sukcesów oraz gry w reprezentacji Polski za kilka czy kilkanacie
lat.
Urz¹d Gminy w Ró¿anie wraz z
Uczniowsko-Parafilnym Klubem Sportowym ,,Victoria" ufundowa³ wyró¿niaj¹cym siê uczniom na zakoñczenie roku
szkolnego 2001/2002 Puchary. Otrzymali je ci uczniowie sportowcy, którzy reprezentowali Ró¿an na arenach sportowych powiatu i województwa. Puchary
na uroczystym zakoñczeniu roku szkolnego wrêczali burmistrz Jerzy Parciñski
i prezes UPKS ,,Vctoria" Ró¿an ks. Franciszek Bieñkowski.
A.Wasielewski

W kilku zdaniach jednym tchem

Absolwenci
ró¿añskiego gimnazjum
W dniu 21.06.2002 roku zakoñczy³ siê rok
szkolny 2001/2002. Zaczynaj¹ siê wakacje. W minionym roku szkolnym do Publicznego Gimnazjum w
Ró¿anie uczêszcza³o 73 uczniów. Najlepszymi absolwentami minionego roku zostali /rednia ocen/:
Klasa IIIa
1. Marta Opacka /5,5/
2. Agnieszka Opacka /5,5/
3. Adam Biedrzycki /5,1/
4. Wioleta Kujawa /5,1/
5. Milena witalska /5,1/
6. Wojciech Lewandowski /4,8/
Klasa IIIb
1. Anna Wasielewska /5,7/
2. Monika Ksi¹¿ak /5,6/
3. Marta Che³stowska /5,5/
4. Monika Za³êska /5,1/
Klasa IIIc
1. Joanna Olkowska /5,7/
2. Aleksandra Gos /5,4/
3. Magdalena Kamiñska /5,3/
4. Monika Sumiñska /5,0/
5. Marta Skrocka /4,9/
6. Liliana Wróblewska /4,9/
Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali
wiadectwo z czerwonym paskiem. Uczniowie ze redni¹ od 5,0 otrzymali nagrodê ksi¹¿kow¹. Nagrodê ksi¹¿kow¹ otrzyma³a równie¿ Anna Godzieba za 100% frekwencjê. Ponadto 14 uczniów z klas trzecich otrzyma³o dyplomy i miano ,,Mistrza przedmiotu". S¹ to:
Klasa IIIa
1. Ma³gorzata Bialik /wychowanie fizyczne/
2. Agnieszka Opacka /sztuka, WOS/
3. Marta Opacka /sztuka, matematyka/
4. Katarzyna Romaszewska /sztuka/
5. Milena witalska /wychowanie fizyczne/
Klasa IIIb
1. Marta Che³stowska /sztuka/
2. Anna Kruszewska /wychowanie fizyczne/
3. Monika Ksi¹¿ak /sztuka, jêzyk niemiecki/
4. Rados³aw Obrêbski /wychowanie fizyczne/
5. Pawe³ S³awiñski /wychowanie fizyczne/
6. Anna Wasielewska /matematyka, sztuka, WOS, jêzyk
niemiecki/
Klasa IIIc
1. Aleksandra Gos /wychowanie fizyczne, WOS, jêzyk
niemiecki/
2. Magdalena Kamiñska /wychowanie fizyczne/
3. Joanna Olkowska /jêzyk angielski, biologia, informatyka, jêzyk niemiecki, sztuka/
Najwy¿sz¹ redni¹ ocen na koniec roku szkolnego 2001/2002 uzyska³y dwie uczennice:
Anna Wasielewska z klasy IIIb i Joanna Olkowska z
klasy IIIc.
W dniu 15-16.05.2002 r. odby³ siê egzamin gimnazjalny dla klas III w dwóch blokach: pierwszego dnia
w bloku humanistycznym, a drugiego w matematyczno
- przyrodniczym. Egzamin wypad³ ze redni¹ 72 punktów na 100 mo¿liwych.
Inf. Gimnazjum Publiczne w Ró¿anie
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Okrêgi wyborcze w miecie i
gminie Ró¿an
Zgodnie z now¹ ordynacj¹ wyborcz¹ w tym roku bêdziemy
wybieraæ do samorz¹du 15 radnych i w wyborach bezporednich
burmistrza miasta i gminy. Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2001 r.
w gminie Ró¿an zamieszkuje 4727 osób. W miecie 2877, a na wsi
1850 mieszkañców. Na jeden mandat wyborczy przypada wiêc
rednio 315 osób. Radni na specjalnie zwo³anej Sesji w dniu
03.07.2002r. ustalili okrêgi wyborcze.
Okrêg Nr 1
ulica: Gdañska 4, 5, 6A, 6E, 7, 9, 11, 11a, 13.
Okrêg Nr 2
ulica: Gdañska 6B, 6, 10, 12, 14, 15,16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 29, 33, 35, 39, 45, 49.
Okrêg Nr 3
ulica: Gdañska 6C i Gdañska 6D,
Okrêg Nr 4
ulice: Gen.Józefa Hallera, Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego,
Przemys³owa, kap. Z.M.Uklei, Warszawska, Wileñska.
Okrêg Nr 5
ulice: Zygmunta Augusta, Królowej Bony, Anny Jagielonki, Jagiellonów, Fortowa, Jana Kiliñskiego, Kamienne Schodki, Mostowa, Ostrowska, Barbary Radziwi³ówny, Henryka Sienkiewicza, Zygmunta Starego, Zjazd.
Okrêg Nr 6
ulice: Cmentarna, Lwowska, Nadnarwiañska, Nowa, Panny Marii, Pl.
Obroñców Ró¿ana, Przechodnia, Rolna, 3 Maja.
Okrêg Nr 7
ulice: Tadeusza Kociuszki, Lazurowa, Marzanny, S³oneczna, Têczowa,
Okrêg Nr 8
ulice: Parkowa, Polna, Spokojna, Targowa, Wincentego Witosa,
Okrêg Nr 9
ulice: Czysta, Miko³aja Kopernika, Ksiêcia J. Poniatowskiego, Marii
Sk³odowskiej, Szkolna,
Okrêg Nr 10
so³ectwa: Che³sty, D¹brówka, Kaszewiec,
Okrêg Nr 11
so³ectwa: Dzb¹dz, Mroczki Rêbiszewo, Paulinowo,
Okrêg Nr 12
so³ectwo: Za³uzie
Okrêg Nr 13
so³ectwa: Podborze, Prycanowo, Szygi, Zawady Ponikiew,
Okrêg Nr 14
so³ectwa: Za³ê¿e-Eliasze, Za³ê¿e-Gartki, Za³ê¿e-Sêdziêta, Za³ê¿e Wielkie,
Okrêg Nr 15 /so³ectwa: Chrzczonki, Dyszobaba, Mi³ony

17-18 sierpnia
DNI RÓ¯ANA
Zainteresowanych prosimy o kontakt z
organizatorem
Gminnym Orodkiem
Upowszechniania Kultury
(tel.7669042)
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Ministerstwo Gospodarki zani¿y³o
op³atê za sk³adowanie odpadów
S¹ kraje, które celowo sprowadzaj¹ na swoje terytorium wykorzystane i bezwartociowe odpady, aby zarabiaæ na ich przetwarzaniu. Najpowszechniejsz¹ i najtañsz¹ metod¹ jest jednak sk³adowanie i wieloletnie, czasem niemierzalne w latach oczekiwanie na wyganiêcie ich promieniotwórczoci. Dlatego te¿ szczególn¹ uwagê przywi¹zuje siê do ich w³aciwego przechowywania, na które sk³ada siê
odpowiednio pod wzglêdem geologicznym i technicznym przygotowane miejsce oraz system zabezpieczeñ.
Polskie sk³adowisko w Ró¿anie mieci siê na terenie starych
carskich fortów. Czêæ materia³ów zawieraj¹cych pierwiastki promieniotwórcze jest zamkniêta w forcie, czêæ przechowywana w tunelach
fortowego nasypu, a czêæ po prostu betonowana w przygotowanej
do tego celu fosie. System zabezpieczeñ pozwala na ca³kowit¹ kontrolê przywo¿onych odpadów i odpowiada miêdzynarodowym standardom. Prowadzony na bie¿¹co monitoring rodowiska i warunków,
zarówno na, jak i poza terenem sk³adowiska pozwala stwierdziæ, ¿e
nie zagra¿a mu ono w ¿aden sposób. Nie zagra¿a, co za tym idzie
równie¿ mieszkañcom. Naturalna promieniotwórczoæ pomników w
formie g³azu na terenie makowskiego, czy ró¿añskiego rynku jest wy¿sza od echa promieniowania na ogrodzeniu sk³adowiska.
Paradoks szczêcia i nieszczêcia
Zabezpieczone sk³adowisko wpisa³o siê w krajobraz Ró¿ana.
Chocia¿ spe³nia wszelkie wymogi bezpieczeñstwa, jest jednak nieszczêciem miasteczka. Odstrasza ewentualnych inwestorów, którzy
mogliby zdecydowaæ siê na lokowanie tu kapita³u. Obawiaj¹ siê oni
reakcji klientów, gdy ci dowiedz¹ siê sk¹d pochodzi kupowany przez
nich produkt. Ma to niew¹tpliwy wp³yw na gospodarczy rozwój
gminy, a w³aciwie jego brak.
Paradoksalnie Ró¿an pomimo utraconych korzyci równie¿
zyskuje. Protesty mieszkañców na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
wymog³y ustawowe uregulowanie spraw zwi¹zanych z op³atami na
rzecz gminy z tytu³u lokalizacji sk³adowiska na jej terenie. Rada miejska do koñca 2001 r. mog³a dysponowaæ corocznie kwot¹ 200% podatku od nieruchomoci zebranego w roku poprzednim, jaki w ramach
rekompensaty przekazywa³a z bud¿etu pañstwa Pañstwowa Agencja
Atomistyki, a jaki przewidywa³a ustawa - Prawo atomowe. Pokany
zastrzyk rodków pozwala³ unikaæ Ró¿anowi problemów finansowych trawi¹cych inne samorz¹dy. W odniesieniu jednak do utraconych korzyci, które niesie za sob¹ umiejscowienie sk³adowiska by³a
to kwota nazbyt ma³a.
Dziêki dzia³aniu gminnych w³adz i pomocy Instytutu Energii
Atomowej, dziêki nieustannemu lobbingowi i pomocy ze strony Pañstwowej Agencji Atomistyki, wreszcie dziêki formalnie powo³anej
Gminnej Komisji Ochrony Radiologicznej - w nowej ustawie - Prawo
atomowe, uchwalonej przez Sejm w koñcu 2000 r., kwota op³aty na
rzecz gminy zosta³a zwiêkszona z dotychczasowych 200 do 400%
dochodów z tytu³u podatku od nieruchomoci uzyskanych w roku
poprzednim, powiêkszonych w stopniu odpowiadaj¹cym wskanikowi wzrostu cen detalicznych towarów i us³ug konsumpcyjnych.
Zmiana op³aty wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Ró¿añscy radni uchwalaj¹c bud¿et gminy na 2002 r. zaplanowali zgodnie z ustawowymi wskazaniami, gwarantowanymi sejmowym g³osowaniem i podpisem prezydenta 5.139.403 z³ dochodów z
tytu³u lokalizacji sk³adowiska. Dziêki temu do planu inwestycji uda³o
siê wpisaæ budowê nowego orodka zdrowia i pe³nowymiarowej hali
sportowej przy publicznym gimnazjum. Na transport i asfaltowanie
gminnych dróg przeznaczono ponad milion z³otych, zaplanowano
równie¿ budowê nowych odcinków wodoci¹gu i kanalizacji. Wszystko po to, aby poprawiæ warunki w jakich ¿yj¹ mieszkañcy i pozwoliæ

4

wierszcz Ró¿añski

im na chwilowe zapomnienie o promieniotwórczym s¹siedztwie. Skoro ju¿ jest niech przynosi korzyci, zamiast wywo³ywaæ strach, nawet nieuzasadniony.
Ministerialna niekompetencja
Op³ata na rzecz gminy powinna byæ przekazywana w równych kwartalnych ratach w terminie do 14 dnia od up³ywu ostatniego
miesi¹ca kwarta³u. Obowi¹zek przekazania rodków wraz z nowym
rokiem zosta³ z Pañstwowej Agencji Atomistyki scedowany na Ministerstwo Gospodarki. Gdy w po³owie kwietnia na rachunku bankowym urzêdu gminy nie znalaz³y siê gwarantowane ustaw¹ rodki zawrza³o. Na skutek interwencji i ponagleñ kierowanych do Ministerstwa okaza³o siê, ze w bud¿ecie pañstwa zaplanowano zamiast ponad
piêciu milionów z³otych, niespe³na pó³torej miliona, co stanowi oko³o
30% nale¿nej kwoty. Na domiar z³ego ministerialni urzêdnicy nie kwapili siê z przekazaniem nawet zani¿onej kwoty. Pierwsza kwartalna
rata w wysokoci 367.500 z³ (powinno byæ 1.284.850 z³) wp³ynê³a na
konto urzêdu dopiero 9 maja, a wiêc prawie miesi¹c po ustawowym
terminie. Wp³ynê³a oczywicie bez odsetek, czym po raz kolejny
rz¹dowa instytucja wyrazi³a swoj¹ ignorancjê dla potrzeb samorz¹du.
Kto odpowie?

Smarkacze
Dzieci s¹ dzi wielbione i rozpuszczane. Rodzice dr¿¹, aby
nie utraciæ ich mi³oci, a one zrêcznie to wykorzystuj¹ staj¹c
siê mistrzami szanta¿u uczuciowego.
Dzieci s¹ dzi rozpuszczane przez rodziców jak przys³owiowy ,,dziadowski bicz". Maj¹ kosztowne buty, kurtki, telefony komórkowe, nie uznaj¹ ¿adnej dyscypliny, ci¹gle siê czego domagaj¹,
krzycz¹ bij¹ siê, wyk³ócaj¹. W wieku 8 - 12 lat posiadaj¹ ju¿ radio,
walkmana, konsolê do gier, komputer, ponad jedna trzecia z nich wie¿ê hi-fi, jedna czwarta telewizor w swoim pokoju, a spora ich czêæ
dysponuje telefonem komórkowym. Prawie wszyscy dostaj¹ kieszonkowe. W ci¹gu 30 lat koszty wykszta³cenia dziecka wzros³y czterokrotnie, czego nie mo¿na powiedzieæ o dochodach ich rodziców.
cd.na str. 9

Ka¿dy mo¿e siê pomyliæ, cz³owiek jest ze swej natury skory
do pope³niania b³êdów. Nie sposób jednak usprawiedliwiæ odpowiedzialnego za projektowanie wydatków bud¿etu pañstwa, jeli gmina
na bie¿¹co i pisemnie informowa³a o spodziewanej kwocie rekompensaty. W konsekwencji mo¿e j¹ czekaæ przerwanie zaczêtych inwestycji, co w sposób naturalny spowoduje podwy¿szenie ich kosztu i
wp³ynie na niezadowolenie mieszkañców. Narazi równie¿ samorz¹d
na p³acenie karnych odsetek za nieterminowe uiszczanie zobowi¹zañ
za wykonane ju¿ prace. Czy zza biurka w Ministerstwie Gospodarki
kto siê nad tym zastanawia? Kto poniesie odpowiedzialnoæ za niew³aciwe zaplanowanie bud¿etu? Czy gmina utrzyma na swoich barkach odium ministerialnej ignorancji? Wiele pytañ, jak na razie ¿adnej
odpowiedzi.
Op³ata na rzecz Ró¿ana nie ma charakteru roszczeniowego, bo
wynika wprost z ustawowych zapisów. Gmina nie mo¿e nawet dochodziæ swoich praw na drodze postêpowania s¹dowego. Administracja rz¹dowa zabezpieczaj¹c swoje interesy zapomina o interesach samorz¹du. To ju¿ praktyka, praktyka os³abiaj¹ca i tak nadw¹tlone zaufanie dla pañstwowych instytucji.
Piotr widerski
PS. Poselskie zapytanie skierowane do Ministra Gospodarki w sprawie op³at na rzecz gminy Ró¿an z³o¿y³ w Sejmie Pose³ Zbigniew
Deptu³a.
Czy¿ nie przebija z tego artyku³u dramatyzm sytuacji, w jakiej znalaz³a siê gmina. Nie wszyscy prawdopodobnie zdawali sobie z
tego sprawê. Oto walka poprzedników, wszystkich tych ,,ró¿aniaków" którzy starali siê o zadoæuczynienie gminie za miercionone
odpady promieniotwórcze sk³adowane, rzec mo¿na, prawie w centrum miasta sta³aby siê zupe³nie bezowocna. Jak widaæ wszystko w
tym kraju mo¿na odwróciæ, zabraæ, przekrêciæ, popsuæ nawet ustawê,
która przecie¿ powinna byæ gwarantem praworz¹dnoci.
Nieoficjalnie wiadomo, i¿ w dniu 27.06.2002r. na posiedzeniu
komisji sejmowej zapad³a decyzja o przyznaniu dla Ró¿ana gwarantowanych ustaw¹ rodków. I dobrze siê sta³o gdy¿ bez nich nast¹pi³yby
ciêcia inwestycyjne i bud¿etowe powoduj¹ce niema³e perturbacje finansowe w gminie.
Kruszewski
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Z wielk¹ przyjemnoci¹ przeczyta³em korespondencjê zamieszczon¹ w Nr 3 z tego roku wierszcza, a nades³an¹ przez p.
Jerzego Szweglera. Okazuje siê, ¿e kto nie tylko czyta wierszcza,
ale tak¿e znajduje czas i ochotê aby napisaæ do redakcji. Jest to niezwykle cenne, ¿e jeszcze teraz po przesz³o 50 - ciu latach odzywaj¹
siê ró¿aniacy mieszkaj¹cy czêsto daleko od Ró¿ana, czêsto w innych
krajach. Okazuje siê, ¿e Ró¿an ma wielu mi³oników. Okazuje siê
tak¿e, ¿e wród nich s¹ i tacy, którzy chwytaj¹ za pióro aby swoj¹
pamiêæ przekazaæ innym. Jest tak¿e pewien problem, bowiem z up³ywem czasu wiele zdarzeñ zaciera siê w pamiêci, a tak¿e niektóre z nich
ulegaj¹ przemianom i na to w³anie nie mamy wp³ywu.
Jednak, aby odwie¿yæ swoj¹ pamiêæ co do zdarzeñ opisanych w korespondencji p. Szweglera, chc¹c ustaliæ stopieñ wojskowy
i przydzia³ Jego Ojca niestety w sk³adzie Korpusu Oficerskiego WP
nie znalaz³em tego nazwiska, czego bardzo ¿a³ujê. Tak¿e w wykazach
oficerskich obozach /oflagach/ nie uda³o mi siê znaleæ nazwiska Szwegler, b¹d jak by to pisano z niemiecka Schvegler. Mam jednak nadziejê, ¿e co siê jeszcze dowiemy na ten temat. Tak¿e sprawa w³asnoci
ziemi nie da³a siê jako uciliæ. W wykazie gruntów tabelowych z
przed tzw. komasacji i póniejszych wykazów gruntów ró¿añskich
nie uda³o mi siê znaleæ nic w³aciwego. Figuruje tam tylko p. Czes³aw
Trzaska, a dziadek p. Szweglera mia³ zdaje siê na imiê Stanis³aw. Nie
pamiêtam tak¿e jakiego gospodarstwa w takim zrozumieniu, jak to
mia³o miejsce w Ró¿anie. A to pamiêtam w³anie doæ dobrze, bowiem
w latach 1939 - 45 mieszkalimy ,,przez p³ot" na ulicy Gdañskiej.
Pamiêtam rodzinê Trzasków, jak równie¿ ich córki i wnuki, w³anie
autora listu i jego siostrê nazywan¹ zdrobniale ,,Hulk¹". By³y to ma³e
dzieci. Pamiêtam te¿, ¿e kiedy Rosjanie we wrzeniu 1944 roku wypêdzili z Ró¿ana wszystkich mieszkañców, to w³anie Stanis³awa
Trzaskê pozostawili w miecie, a nastêpnie powo³ali na burmistrza
Ró¿ana.
Moje spostrze¿enia na temat p. Stanis³awy Mereckiej, w³acicielce zak³adu fotograficznego, któr¹ zna³em i spotyka³em a¿ do Jej
mierci przed kilkoma laty - podam w jednym z najbli¿szych nr
wierszcza, kiedy zbiorê wiêcej wykonanych przez Ni¹ zdjêæ fotograficznych.
JM¯
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Turniej rodzin
W sali gimnastycznej Publicznej Szko³y Podstawowej w Ró¿anie
w dniu 14.06.2002 roku o godz.1400
odby³ siê turniej rodzin. Przygotowa³y go panie nauczycielki K. Borajkiewicz i D. Pauszek-Trzeciak. Sponsorami turnieju by³ Bank Spó³dzielczy
z Ró¿ana, Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy
Urzêdzie Gminy oraz Towarzystwo
Ubezpieczeñ i Reasekuracji ,,Warta".
W turnieju wziê³o udzia³ 7 rodzin:
p. Janyszko, którzy zajêli I miejsce,
p. Kujawa II miejsce,
p. Sawiccy III miejsce,
p. Kurlanda IV miejsce,
p. Brzostek V miejsce,
p. Che³stowscy VI miejsce,
p. Jakubowscy VII miejsce.

fot.kruszewski

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody (komplety
naczyñ sto³owych, serwisy obiadowe i kawowe, aparaty fotograficzne, walkmany, torby). W turnieju rodziny musia³y min.: zdaæ egzamin
z wiedzy ogólnej, przejæ sprawdzian sportowy w postaci rzutów do
kosza, zabawê w literowanie polegaj¹ca na u³o¿eniu jak najwiêcej wyrazów ale tylko z liczb¹ pojedyncz¹ w mianowniku, sprawdzian z
ruchu drogowego, bieg z jajkiem, sporz¹dzanie wykwintnych kanapek, sprawdzian z muzyki /u³o¿yæ piosenkê/, test komunikacyjny.
Zmagania dru¿yn ocenia³o jury w sk³adzie:
H. £oziñska-Rybacka, J.Chojnowski, H.Chrostowska, J. Napiórkowska, T.Opacka, K.Kêpka.
(red.)

fot.kruszewski

Dzieñ dziecka

W dniu 29.05.2002 na stadionie miejskim w Ró¿anie odby³a
siê impreza zorganizowana przez Szko³ê Podstawow¹ i Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie z okazji Dnia Dziecka.
Nauczyciele przygotowali gry i zabawy sportowe dla dzieci, a Dom
Kultury przygotowa³ nag³onienie i zaprosi³ artystów estradowych.
Pogoda dopisa³a, dzieci otrzyma³y mnóstwo upominków i wietnie
siê bawi³y, co widaæ na fotografiach.
(red.)

fot.Kruszewski

fot.Kruszewski
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,,Ziemio ty nasza ..."
Ziemio ty nasza, ziemio rodzona
Przepiêkn¹ szat¹ w kr¹g przystrojona,
Borem zielonym, ³¹k¹ kwiecist¹
I chlebem polem, i rzek¹ czyst¹,
B³êkitem nieba i szar¹ chmurk¹,
Nad brzegiem Narwi fa³dzist¹ górk¹,
Gdzie drzemi¹ chaty popod dachami,
Jak przepióreczka miêdzy bruzdami,
Ty nam najmilsza, ty nam najdro¿sza,
Bo jeste per³¹ krañców Mazowsza.
Puszczy granie, s.12

W dniu 14 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ró¿anie odby³o siê bardzo sympatyczne spotkanie powiêcone poezji
Wac³awa Lipowskiego. Spotkanie zorganizowa³y nauczycielki H.Duda, H. £oziñska-Rybacka, K.Borajkiewicz wraz z uczniami i uczennicami klasy Va. W spotkaniu uczestniczy³a równie¿ rodzina p. Wac³awa Lipowskiego jego ¿ona, córki i wnuczki. Recytowano wiersze.
Teksty prezentowa³y dziewczynki uczêszczaj¹ce na zajêcia pozalekcyjne z zakresu kultury ¿ywego s³owa prowadzone przez Hannê Dudê
oraz nauczycielki. Og³oszono równie¿ wyniki konkursów powiêconych twórczoci naszego rodzimego poety. Wrêczono nagrody i upominki. Wród nagrodzonych w konkursie recytatorskim
I miejsce zajê³a M. Os³owska,
II miejsce E. Majkowska i N.K¹dzielska, a III miejsce E.Mylak, W Mylak i J. Soin. Wyró¿nienia otrzymali K. Rajkowska i M. Grzegorczyk. W konkursie plastycznym miejsca zajêli kolejno: J. Soin, O.Rybacka,
M.Os³owska, E. Majkowska,
fot.Kruszewski
P.S³awiñski, P.Opacki, J.Zylbert i M.Grzegorczyk. Wyró¿nienia otrzymali: S. Mroczkowska, N. K¹dzielska, E. Mylak, K.Komsta, M.Napiórkowski, A.Kêpka, A.Napiórkowski i T.P³odzich.
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e poezja Wac³awa Lipowskiego w której chcia³ przekazaæ cz¹stkê w³asnych dowiadczeñ ¿yciowych i estetycznych bêdzie dla Ró¿ana przyk³adem jak mocno mo¿na byæ zwi¹zanym z miejscem swojego urodzenia, kochaæ ludzi, zachwycaæ siê
muzyk¹, przyrod¹ i histori¹ ziemi ró¿añskiej. Byæ w pe³ni tego s³owa
patriot¹.
Do tej pory ukaza³y siê dwa tomiki poezji Wac³awa Lipowskiego ,,Puszczy granie" i wydany w ubieg³ym roku, staraniem Jana
Mieczys³awa ¯ytowieckiego ,,Z praojców wieków".
Na podstawie materia³ów ród³owych zebra³ K.Kruszewski

fot. Kruszewski

Wac³aw Lipowski urodzi³ siê w
1901 roku w Ró¿anie. Nosi³ w sobie dwie pasje artystyczne granie i
pisanie. Mo¿na o nim powiedzieæ,
¿e z zawodu by³ grajkiem wiejskim.
Jego twórczoæ, rymowana i rytmiczna, wi¹¿e siê cile z melodi¹,
a wiersze przyporz¹dkowane s¹
czêsto poetyce pieni ludowej. Wac³aw Lipowski zwi¹za³ siê ca³ym
sercem z Ró¿anem i ziemi¹ nadnarwiañsk¹. Opiewa³ w swej twórczoci piêkno rodzinnego miasteczka i okolicy, siêga³ do historii, ¿eby
przedstawiæ dawn¹ i nowsz¹ przesz³oæ, podkrela³ bohaterskie postawy przodków, którzy umi³owali ponad wszystko wolnoæ i za ni¹ oddawali ¿ycie. St¹d wiele w
jego dorobku jest rymowanych legend, ballad, bani. Da³ siê poznaæ jako cz³owiek bezporedni, interesuj¹cy siê wszystkim, co
go otacza. Nazywa³ siê ,,grajkiem wierszoklet¹" - ,, Twórczoæ
moja nie jest klasyczna, jak zawodowych poetów, trzeba mieæ wykszta³cenie, by napisaæ dobrze, Jest ona, jak te ¿ycie nasze znojne,
jak ta praca nasza w codziennym trudzie, jak ten chleb powszedni,
prosta". Listy pisane do Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych bardzo trafnie charakteryzuj¹ go jako niepoprawnego spo³ecznika w pozytywnym tego s³owa znaczeniu; s¹ te¿
dobrymi komentarzami jego twórczoci poetyckiej. Tak pisa³ w
jednym z listów do ZGSTL: ,,Rad bym do¿yæ jeszcze i przeczytaæ
swoje lune wiersze w ksi¹¿ce wydrukowane. Dziêkujê Wam z
góry za trud dla ludzi starych ponoszony przez Was, dziêkujê
Gdy Was dobry los wprowadzi³
W kr¹g kultury tego wiata,
W rêce r¹bek wiedzy wsadzi³,
Obdziel ni¹ siostry i brata.
Gdy z owiat¹ idziesz w d³oni,
Nie zaniedbuj cnej podniety
I za szczêciem wci¹¿ w pogoni
Prowad innych a¿ do mety"
W³aciwie debiut literacki Wac³awa Lipowskiego przypad³ na rok 1949, czyli zaraz po II wojnie wiatowej, kiedy zosta³
zaproszony na Zjazd Korespondentów Terenowych do Warszawy urz¹dzony przez redakcjê ,,Przyjació³ki". Na obradach wyst¹pi³ z przemówieniem w mowie wi¹zanej, zaczynaj¹cym siê od
s³ów: ,,Oj, ¿ebym to ja spotka³ tego, co wymyli³ wojny ..." Tematyka tak wówczas popularna spodoba³a siê zebranym. Wiersz
zosta³ wydrukowany w pimie, a fakt ten mo¿na uznaæ za formalny debiut poetycki.
Nie zmieni³ trybu ¿ycia nie rzuca³ siê redakcjom z napisanymi utworami. Publikowano je sporadycznie na ³amach ,,Ch³opskiej Drogi", ,,Kameny", ,,Regionów", ,,Zarzewia", ,,Zielonego
Sztandaru" i Biuletynach Informacyjnych STL. O pecie i jego
dorobku ukaza³o siê kilka opracowañ: ,,Wac³aw Lipowski - poeta
i muzy ludowy" Donata Niewiadomskiego, ,,Poeci i pisarze ludowi. Wac³aw Lipowski" Heleny Kozickiej, ,,Lipowskiego puszczy granie" Stanis³awa Waremczuka, ,,Poeta rodzinnego gniazda"
Marii Przesmyckiej, a w artykule Jêdrzeja Wiercha pt. ,,Poezja
ludowa" na ³amach ,,Regionów" zosta³ wyró¿niony jako jeden z
nestorów wród twórców samorodnych.
Wac³aw Lipowski by³ uwa¿any przez teoretyków literatury za ,,prawdziwego poetê ludowego". Nale¿a³ do gin¹cej grupy artystów wywodz¹cych siê z wielowiekowej tradycji anonimowych niepimiennych bardów.
Zmar³ 1 listopada 1993 roku w wieku 92 lat.
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Ró¿an, maj 1935 rok.
Pierwsza dekada maja 1935 roku up³ynê³a w Ró¿anie pod
znakiem z³ej pogody. Potê¿ne wiatry, omal jesienna s³ota oraz zimne i
kilkakrotne nie¿yce, by³y przyjmowane tak w Ró¿anie, jak i w okolicznych wsiach jako zapowied nie najlepszych urodzajów na polach
i w sadach. Tak¿e w ¿yciu spo³eczno - politycznym nie by³o dobrych
perspektyw. W codziennych gazetach zamieszczane komunikaty
mówi³y o pogarszaj¹cym siê stanie zdrowia marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Potêgowa³o to z³e nastroje w sprawach Polski i jej s¹siadów. A
s¹siadów mielimy nie najlepiej do nas nastawionych, ¿eby nie powiedzieæ jednoznacznie wrogów. Rzesza Niemiecka nie mog³a zapomnieæ
przegranych powstañ: Wielkopolskich i l¹skich, Zwi¹zek Sowiecki
dysza³ zemst¹ za 1920 rok, Czesi chcieli l¹ska Cieszyñskiego za
Wolne Miasto Gdañsk tonê³o coraz bardziej we flagach ze swastyk¹, a
miejski gwar g³uszy³y ³omoty werbli i wrzaski uczestników pochodów organizowanych przy ka¿dej okazji omal codziennie, przez
NSDAP i hitlerowskie organizacje m³odzie¿owe. To wszystko dociera³o do Ró¿ana, przez radio, gazety i przywo¿one z Warszawy wieci.

Józef Pi³sudski
Pierwszy Marsza³ek Polski urodzi³ siê w
1867 r. w Zu³owie pod Wilnem, w rodzinie
pielêgnuj¹cej tradycje patriotyczne.
M³ody Ziuk - jak nazywano go w domu
rodzinnym - wychowywa³ siê wraz z piêcioma braæmi i czterema siostrami do siódmego roku ¿ycia na wsi, póniej przenosi siê z rodzin¹ do Wilna.
Tam koñczy rosyjskie gimnazjum i zapisuje siê na studia medyczne w Charkowie. Wkrótce zostaje wydalony z uniwersytetu
za udzia³ w rozruchach studenckich.
Po powrocie do Wilna zostaje wmieszany w przygotowywany przez rewolucjonistów rosyjskich spisek na ¿ycie cara
Aleksandra III. W³adze aresztuj¹ go i skazuj¹ na 5 lat zsy³ki na
Syberiê. W 1892 r. Pi³sudski wraca na ziemie polskie i bierze
udzia³ w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej. Pod pseudonimem "Wiktor" redaguje i drukuje pismo PPS-u - "Robotnik".
W tym czasie ¿eni siê z Maria Juszkiewiczow¹ z Koplewskich.
W 1900 r. zostaje aresztowany przez Rosjan i osadzony w X
pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Symuluj¹c ob³êd zmusza w³adze do przeniesienia go do szpitala w Petersburgu sk¹d ucieka w
1901 r. i osiedla siê w Krakowie.
Kontynuuje dzia³alnoæ m.in. na czele za³o¿onej przez
siebie Organizacji Bojowej PPS, która jest jedn¹ z g³ównych si³
rewolucji 1905-1907 r. Po klêsce rewolucji, Pi³sudski koncentruje
siê na przygotowaniu polskiej si³y zbrojnej - niezbêdnej w obliczu coraz wyraniej zbli¿aj¹cego siê konfliktu pañstw zaborczych.
Udaje mu siê powo³aæ do ¿ycia "Zwi¹zek Strzelecki", "Strzelca",
"Dru¿yny Strzeleckie" a w 1912 r. zostaje wybrany ich Komendantem G³ównym. Podczas I wojny wiatowej organizowa³ oddzia³y zbrojne - zal¹¿ek przysz³ej armii polskiej. Pocz¹tkowo
prowadzi³ niezale¿n¹ akcjê na ziemiach polskich podleg³ych Rosji, póniej musia³ podporz¹dkowaæ siê w³adzom Austrii, w wyniku czego powsta³y Legiony Polskie. Osobicie dowodzi³ I Brygad¹ Legionów i na jej czele stoczy³ z Rosjanami wiele bitew,
zdobywaj¹c sobie s³awê wskrzesiciela polskiej armii. Równoczenie zacz¹³ tworzyæ i kierowaæ konspiracyjn¹ organizacj¹ POW
(Polska Organizacja Wojskowa).
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Józef Pi³sudski walcz¹c z legionami u boku armii austriackiej, konsekwentnie domaga³ siê od Niemiec i Austrii utworzenia niezawis³ego
rz¹du polskiego. W 1917 r. po odmówieniu z³o¿enia przysiêgi przez
polskich ¿o³nierzy na wiernoæ Austrii i Niemiec Józef Pi³sudski
zostaje aresztowany i osadzony przez Niemców w twierdzy w
Magdeburgu. Przebywa tam do listopada 1918 r. W tym czasie
rodzi siê Pi³sudskiemu pierwsza córka Wanda ze zwiazku z Aleksandr¹ Szczerbiñsk¹ - towarzyszk¹ ¿ycia Komendanta jeszcze sprzed
I wojny. Dwa lata póniej przychodzi na wiat druga córka - Jadwiga. Po klêsce Niemiec - Pi³sudski wraca w listopadzie 1918 r. do
Warszawy obejmuj¹c urz¹d Naczelnika Pañstwa. W latach 19191920 skupi³ siê na obronie zdobytej prze Polskê niepodleg³oci.
Jako Naczelny Wódz wojsk polskich przeprowadzi³ Pi³sudski zwyciêsk¹ wojnê z bolszewick¹ Rosja, koñcz¹c walkê pokojem w Rydze. Od 1920 r. by³ marsza³kiem Polski. W 1922 r. po wyborze
Gabriela Narutowicza na prezydenta z³o¿y³ urz¹d Naczelnika Pañstwa a w nastêpnym roku zrezygnowa³ ze wszystkich funkcji wojskowych. Rozczarowany kierunkiem, w jaki zmierza³a demokracja
w Pañstwie, odsun¹³ siê od ¿ycia politycznego i zamieszka³ w Sulejówku pod Warszaw¹ razem z ¿ona Aleksandr¹, któr¹ polubi³ w
1921 r. po mierci Marii Pi³sudskiej oraz z córkami.
W maju 1926 r. niezadowolony z istniej¹cych w Pañstwie
stosunków, zaniepokojony pogarszaj¹ca siê stale sytuacja ekonomiczn¹ i polityczn¹ Polski, stan¹³ na czele wiernych mu oddzia³ów
wojskowych i przej¹³ w³adzê, zmuszaj¹c do ust¹pienia z urzêdu
prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. Od tej chwili
wywiera³ decyduj¹cy wp³yw na wszystkie wa¿niejsze zagadnienia
polityczne w Polsce sprawuj¹c bez przerwy urz¹d Generalnego
Inspektora Si³ Zbrojnych oraz Ministra Spraw Wojskowych. Pe³ni³
równie¿ dwukrotnie urz¹d premiera (w latach 1926-28 i 1930r.).
Wobec rosn¹cego zagro¿enia zewnêtrznego i anarchizacji
¿ycia wewnêtrznego ograniczy³ uprawnienia Sejmu. Stara³ siê utrzymaæ samodzielne miejsce Polski w polityce miêdzynarodowej - domaga³ siê zawarcia paktu o nieagresji z ZSRR (1932) i Niemcami
(1934), próbuj¹c jednoczenie wzmocniæ pozycjê Polski wobec sojuszników zachodnich. Wiosn¹ 1935 r. u maj¹cego od wielu lat k³opoty ze zdrowiem Marsza³ka stwierdzono raka w¹troby. 12 maja
1935 roku Józef Pi³sudski umiera. Zosta³ pochowany na Wawelu,
serce za - zgodnie z Jego ostatni¹ wol¹ - spoczê³o w grobie matki na
wileñskim cmentarzu na Rossie.
Wreszcie przyszed³ dzieñ 12 maja. Do Ró¿ana dotar³a wiadomoæ, ¿e marsza³ek Józef Pi³sudski w Belwederze zakoñczy³ ¿ycie.
¯al by³ powszechny. Wzrasta³ niepokój jak siê potocz¹ losy Polski
kiedy zabrak³o jej Pierwszego Obywatela. Odprawiano ¿a³obne nabo¿eñstwa w miejscowym kociele parafialnym z udzia³em miejscowych
w³adz, spo³eczeñstwa i m³odzie¿y rózañskiej oraz wojska. Spo³ecznoæ ¿ydowska Ró¿ana modli³a siê w bó¿nicy, a wyznawcy kocio³a
Polsko - Katolickiego w kaplicy zaadaptowanej ze stra¿nicy przy
mocie. W szko³ach odby³y siê akademie ¿a³obne, dla ca³ych szkó³ na
placach apelowych, a dla poszczególnych klas w salach szkolnych
po³¹czonych z odpowiednimi prelekcjami naszych nauczycieli o marsza³ku Pi³sudskim. Wojsko z koszar przemaszerowa³o wieczorem przez
miasto. Na cmentarzu odby³ siê apel poleg³ych w wojnie 1920 roku
oraz pomordowanych przez bolszewików. W apelu poleg³ych i pomordowanych bra³a udzia³ miejscowa stra¿ po¿arna z orkiestr¹, wojsko, harcerze i inne organizacje. Pamiêtam jak stoj¹cy za murem cmentarnym batalion ¿o³nierzy po wyczytaniu przez p. Rusinka nazwiska
odpowiada³ - po wyczytaniu ¿o³nierza ,,Poleg³ na polu chwa³y" za
pochowanych we wspólnej mogile ,,Zamordowany przez bolszewików". Chodzilimy do koszar, gdzie wywietlano kronikê filmow¹
PAT`a z uroczystoci pogrzebowych marsza³ka.
Czêæ mieszkañców Ró¿ana, a w tym moja rodzina by³a zaszokowana jeszcze jedn¹ mierci¹ i to tu w Ró¿anie. Na wiadomoæ o
mierci marsza³ka zmar³ na atak serca 39 letni p. Jan Edward Nowiñski
wspó³w³aciciel O³dy. Nabo¿eñstwo ¿a³obne odprawiono w domu w
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Jak zapobiegaæ niepowodzeniom szkolnym?

cd. ze str. 7
O³dzie. By³ ksi¹dz pastor z parafii ewangeliczno - augsburskiej. Zmar³y spocz¹³ obok swoich rodziców i rodziny na ró¿añskim cmentarzu.
mieræ p. Nowiñskiego by³a szeroko i z wielkim ¿alem komentowana.
Mówiono o niej wród przyjació³ rodziny Nowiñskich mieszkañców
Ró¿ana i okolicznych wsi, bowiem rodzina Nowiñskich, a szczególnie
p. zmar³y cieszyli siê powszechnym szacunkiem i uznaniem. Ju¿
jako doros³y, a wczeniej jako ciekawy wszystkiego ch³opak rozmawia³em wielokrotnie wypytuj¹c moich rodziców, p. Bonis³awskie, p.
Strupczewskiego, p. Stanis³awa Napiórkowskiego z Chrzczonek i wiele
innych osób o okolicznoc mierci p. J.E.Nowiñskiego. Wszyscy w
rozmowach wyra¿ali ¿al po stracie m³odego, przyjaznego wszystkim
i mi³ego cz³owieka. Okaza³o siê, ¿e marsza³ek cieszy³ siê mi³oci¹ i
przywi¹zaniem nie tylko swoich ¿o³nierzy, legionistów i ,,pi³sudczyków", ale tak¿e licznych mieszkañców naszej Ojczyzny, dla której
wywalczy³ wolnoæ i Niepodleg³oæ.
Od tej pory up³ynê³o ju¿ 67 lat. Niewiele osób pamiêta te
zdarzenia, a jednak pamiêæ o marsza³ku jest kontynuowana. W³anie
w Ró¿anie 13.09.1988 roku utworzone zosta³o Towarzystwo Pamiêci
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Pierwsze w Polsce, chocia¿ tak wiele
lat up³ynê³o od jego mierci. By³y to lata trudne i niesprawiedliwe.
Niszczono pamiêæ o marsza³ku Pi³sudskim na ka¿dym kroku. Pamiêtam artyku³y prasowe pe³ne inwektyw, fa³szów i niesprawiedliwych
s¹dów. Naturalnie by³ to jeden z punktów programu fa³szowania historii Polski.
Jan M. ¯ytowiecki

Od prawej: Jan Edward Nowiñski, Helena Ko³odziejska, Irena
Brzozowska, Mieczys³aw ¯ytowiecki. Zdjêcie ze zbiorów autora.

Rodzic czêsto nie wiedz¹ jak ustosunkowaæ siê do powodzeñ
i niepowodzeñ szkolnych swoich dzieci. Niejednokrotnie nagradzaj¹
swoje dzieci za dobre stopnie, a karz¹ za z³e.
Rodzice nie tylko chc¹ wiedzieæ, jak siê uczy ich dziecko, lecz
tak¿e dlaczego osi¹ga w³anie takie wyniki. I co tym decyduje.
O powodzeniu w nauce szkolnej decyduj¹ dwie grupy czynników:
1. Wewnêtrzne - zwi¹zane z rozwojem fizycznym i psychicznym
dziecka
2. Zewnêtrzne - warunki ¿ycia dziecka, oddzia³ywanie otoczenia, opieka i praca wychowawcza.
Bardzo wa¿nym zdaniem rodziców dziecka jest czuwanie nad
jego prawid³owym rozwojem umys³owym.
Elementy warunkuj¹ce powodzenia w nauce:
- stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka,
- rozwój motoryczny, umys³owy i emocjonalny,
- rozwój zainteresowañ,
- atmosfera panuj¹ca w rodzinie,
- tryb ¿ycia, organizacja codziennych zajêæ
Dobry stan dziecka stanowi podstawowy warunek osi¹gania dobrych
wyników w nauce. Wszelkie wady fizyczne dziecka, zw³aszcza wady
wzroku, s³uchu, je¿eli nie s¹ systematycznie leczone - utrudniaj¹ uzyskiwanie dobrych wyników w nauce.
RODZICE !
· Systematycznie dbajcie o zdrowie dziecka.
· B¹dcie w sta³ym kontakcie z lekarzem, przeprowadzajcie badania
kontrolne.
· Nie zaniedbujcie troski o zdrowie tak¿e i wówczas, gdy dziecko staje
siê nastolatkiem
Badania wykazuj¹, ¿e u wielu dzieci rozwój intelektualny jest
prawid³owy, a jednak maj¹ one niepowodzenia szkolne. Niepowodzenia wyp³ywaj¹ z tego, ¿e rozwój ów ma charakter nieharmonijny.
Ogólnie jest prawid³owy, jednak nie we wszystkich sferach przebiega
równomiernie. Takie fragmentaryczne opónienia nazywamy deficytami rozwojowymi. Obejmuj¹ one dziedziny:
· rozwój spostrzegania wzrokowego,
· rozwój spostrzegania s³uchowego,
· rozwój motoryczny a, zw³aszcza manualny.
Zwi¹zek zainteresowañ dziecka z nauk¹ szkoln¹ ma charakter
wielostronny. Pod wp³ywem nauki budz¹ siê u dzieci i m³odzie¿y
nowe zainteresowania lub utrwalaj¹ ju¿ istniej¹ce. Zainteresowania
powinny siê rozwijaæ, a sprzyjaæ temu powinna kulturalna atmosfera
domu. Zainteresowania mog¹ te¿ mieæ z³y wp³yw na powodzenia w
nauce wtedy kiedy:
· dziecko ma zbyt du¿o zainteresowañ,
· dziecko ma tylko jedno zainteresowanie, lecz jest ono tak silne, ¿e
stanowi przeszkodê w nauce szkolnej. Dziecko powinno mieæ wiadomoæ, ¿e nauka szkolna jest najwa¿niejsza.
Dziecko, w którego domu panuje atmosfera konfliktowa, pe³na napiêcia ma du¿e trudnoci w osi¹gniêciu pozytywnych wyników
w nauce. Atmosferê tê zaburzaj¹:
- konflikty miêdzy rodzicami,
- alkoholizm,
- atmosfera pe³na nerwowoci, ci¹g³ego popiechu.
Dziecko na pewno lepiej siê czuje w rodzinie w której panuje
spokój, gdzie rodzice maja dla niego czas, aby je zawsze wys³uchaæ.
Nad rozk³adem zajêæ dziecka m³odszego powinni czuwaæ rodzice. Ów
rozkaz powinien byæ uzale¿niony od indywidualnych w³aciwoci
dziecka. Warunkiem wydajnej pracy umys³owej i osi¹gania dobrych
wyników w nauce jest:
· odpowiednia iloæ wypoczynku, zw³aszcza snu nocnego,
· nie nale¿y przyzwyczajaæ do d³ugiego ogl¹dania telewizji,
· dziecko powinno odpoczywaæ w formie czynnej,
· powinno pomagaæ w domu,
· pozwólmy dziecku na kontakt z rówienikami,
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· powinno dobrze siê od¿ywiaæ,
· przyzwyczajmy dziecko do systematycznoci.
RODZICE, CO MO¯ECIE ZROBIÆ, ABY WASZE DZIECKO
UNIKNÊ£O TRUDNOCI W SZKOLE
· Troszczyæ siê o wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka w
okresie poprzedzaj¹cym naukê w szkole.
· Przygotowaæ dziecko do nauki szkolnej poprzez rozwijanie samodzielnoci, zainteresowañ poznawczych, chêci pracy.
· Przez wszystkie lata nauki dbaæ o zdrowie fizyczne i psychiczne
dziecka.
· Troszczyæ siê o dobr¹, ¿yczliw¹, spokojn¹ atmosferê w domu.
· Dbaæ o prawid³owe stosunki swego dziecka z rówienikami.
· Stawiaæ dziecku wymagania dostosowane do jego mo¿liwoci.
· Utrzymywaæ systematyczny kontakt ze szko³¹, wspó³pracowaæ z
nauczycielami i wychowawc¹ klasy.
· Zapewniæ najlepsze warunki do odrabiania lekcji.
· ¯ywo i systematycznie interesowaæ siê sprawami szkolnymi przez
ca³y czas nauki.
Troska o powodzenie dziecka w nauce, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, wymaga od rodziców znacznego wysi³ku, niema³ego wk³adu pracy. Jest to jednak wk³ad, który procentuje w postaci aktualnych sukcesów szkolnych dziecka, a tak¿e jego przysz³ych
osi¹gniêæ ju¿ w samodzielny dojrza³ym ¿yciu.
Bo¿ena Strzemieczna
PSP Rzewnie

Smarkacze

cd.ze str.4

Dziecko jest dzi panem i w³adc¹. W szkole nie godz¹ siê na
oceny ani kary. Zawsze winni s¹ ci niedobrzy nauczyciele i tak przedstawiaj¹ sprawê rodzicom. Na ulicy i w mediach coraz wiêcej towarów
jest do nich kierowana zachêcaj¹c je do kupowania, konsumowania,
¿¹dania. Rodzice wielbi¹cy je pozwalaj¹ ju¿ na wszystko i dbaj¹ by
by³o szczêliwe, najlepsze, najzdolniejsze itd. Pope³niaj¹ mnóstwo
b³êdów wychowawczych, których czêsto nie widz¹. Dlatego staj¹ na
g³owie by spe³niæ ¿¹dania dziecka. Bior¹ po¿yczki by wyprawiæ
,,osiemnastkê", ,,komuniê" czy ubraæ córkê lub syna na zakoñczenie
szko³y. ,,Wypruwaj¹ sobie ¿y³y", bo pan i w³adca Syn musi chodziæ w
,,pumach", ,,adidasach" czy innym markowym obuwiu. To tylko przyk³ady. W naszym spo³eczeñstwie zwyk³o siê postrzegaæ dziecko jako
istotê z natury dobr¹ pozbawion¹ z³a, powo³an¹ do swobodnego rozwoju. Rodzice natomiast maj¹ mu to umo¿liwiæ. Gdyby spytaæ rodziców, czego pragn¹ dla swojego dziecka to prawie zawsze mówi¹, by
by³o szczêliwe. Jest to niestety trudne do spe³nienia. Dziecko zawsze wykonywa³o polecenia rodziców i historycznie by³o to wpisane
w pewien ³ad spo³eczny. Syn szewca najczêciej zostawa³ szewcem,
syn kowala, kowalem itd. Dzi licz¹ siê wy³¹cznie uczucia. Jest to
niestety doæ w¹tpliwe do zrealizowania gdy¿ nie jest tak ³atwo zostaæ szczêliwym, ni¿ zostaæ szewcem. Przegl¹daj¹c ró¿ne materia³y i
dociekaj¹c wy¿ej wymienionej problematyki mo¿na zadaæ pytanie,
które jakby samo siê cinie na usta, - Dlaczego tak siê dzieje?
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Okazuje siê, ¿e rednia wieku, w którym ludzie zostaj¹ rodzicami to
29 lat kobieta i 32 lata mê¿czyzna. Robi¹ karierê, pracuj¹ i w wiêkszoci przypadków starannie zaplanowali sobie dalszy ci¹g wychowania
Jego Wysokoci Bobasa. Zawczasu rozpuszczanego.
Nasze dzieci funkcjonuj¹ w wiecie, w którym brak mi³oci.
Wiêzi ma³¿eñskie s¹ kruche, ulotne, niepewne. Rodzice boj¹c siê, ¿e
nie bêd¹ mogli d³u¿ej darzyæ siê mi³oci¹ przenosz¹ j¹ na dzieci. Daje
ona rodzicom zadowolenie i jest przecie¿ niezawodna. Widaæ to nawet
w naszym ma³ym miasteczku.
Dzieci ¿yj¹ w wiecie, w którym wszystko siê uzgadnia, dyskutuje, uzasadnia. Zrównuje to w jakim sensie prawa dzieci i doros³ych. Rodzic przyklêka wiêc, by ,,dzidziusiowi" wyjaniæ, przedyskutowaæ. Dzieci wykorzystuj¹ te sytuacje i wyk³ócaj¹ siê prawie o
wszystko. Rodzice staraj¹ siê oszczêdziæ swoim pociechom jakichkolwiek przykroci. Ci¹gle s³yszê ,,jak doronie bêdzie ich mia³ a¿ za
wiele". Mo¿e to i prawda, ale przez to nie uczy siê ich znoszenia
nieprzyjemnoci. Rodzice d¹¿¹ by doprowadziæ swoje dzieci w doros³e ¿ycie bez staræ i przymusów z minimum konfliktów. A wiedzieæ
trzeba, ¿e dojrzewanie przynosi ró¿ne przykroci. Im wiêcej dziecko
jest rozpieszczone tym bardziej trudniej bêdzie mu zdobyæ siê na
wyrzeczenia w wiecie doros³ych. Odpowiednia porcja dyskomfortu,
braku, zakazu czy frustracji to dowiadczenie w³aciwe ka¿demu cz³owiekowi. Dlatego kochani rodzice musimy byæ przygotowani i nauczyæ siê tego, ¿e chwilowo dziecko mo¿e nas nie cierpieæ. Poza tym
kult dziecka wynika równie¿ z nie zawsze czystego sumienia rodziców. Rozpuszcza siê dzieci chc¹c zrekompensowaæ im swoj¹ nieobecnoæ lub mieæ wiêty spokój, w³¹czaniem telewizora w momencie, gdy
dziecko chce rozmawiaæ o swoich problemach, kupuj¹c to, co chce,
pozwalaj¹c na siedzenie godzinami przed komputerem. Natomiast ¿ycie
rodzinne to nieustanna walka o to, aby nasze dzieci by³y naprawdê
szczêliwe.
Coraz wiêcej ludzi w wiecie uczy siê jak wychowywaæ dzieci
z dala od pokus spo³eczeñstwa. I czy w zwi¹zku z tym pojawiaæ siê
bêd¹ przed hotelami czy teatrami napisy w rodzaju ,,Dzieciom wstêp
wzbroniony"? Jeszcze nie jest za póno, by nauczyæ dzieci niewyszukanych, niewymylnych i prostych przyjemnoci. Jeli do tego
nie dojdzie to wychowamy najbardziej chimeryczne, kapryne, materialistyczne i nieznone pokolenie w naszej historii.
K.Kruszewski
/na pods.mat.ród³./
??????????????????????????????

Jak badamy mózg

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny to dwie
podstawowe techniki wykorzystywane do badania mózgu. Tomografia doskonale nadaje siê do wykrywania powik³añ ostrych urazów
g³owy, tzn. powsta³ych w wyniku urazu krwiaków, z³amañ lub wgniecenia koci czaszki, obrzêku mózgu. Jest najwa¿niejszym badaniem
do wykrywania ognisk udarów mózgowych czy w przypadkach podejrzenia krwotoku z pêkniêtego naczynia krwiononego. Guzy mózgu te¿ uwidoczni¹ siê w tomografii, choæ niewielkie zmiany lepiej
poka¿e rezonans. Badanie rezonansu jest niezast¹pione w diagnostyce chorób takich jak stwardnienie rozsiane, choroby zapalne opon
mózgowych czy w badaniu rdzenia krêgowego.

Czego nie lubi pole magnetyczne

Uczestnicz¹c w badaniu j¹drowego rezonansu magnetycznego znajdujemy siê w zasiêgu oddzia³ywania pola magnetycznego.
cd. na nastêpnej stronie
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Komórki cia³a, w szczególnoci badanego narz¹du, odpowiednio reaguj¹ na silne pole, a reakcjê tê mierzy specjalny czujnik. Wynik zale¿y od rodzaju tkanki i zawartej w niej wody. Jak wiemy, metal nie
pozostaje obojêtny wobec magnesu, mo¿e pod jego wp³ywem zmieniæ po³o¿enie, a ponadto zak³óciæ strukturê pola magnetycznego. To
dlatego pacjenci, którzy maj¹ wszczepione metalowe urz¹dzenia: symulatory serca, implanty ucha wewnêtrznego, metalowe klipsy naczyniowe na têtniakach mózgu czy jakie inne cia³o obce np.: od³amek
pocisku w ciele, nie mog¹ mieæ wykonanego badania rezonansu.

Do czego s³u¿¹ ultradwiêki

Fale dwiêkowe mo¿na wykorzystywaæ do tworzenia obrazów narz¹dów wewnêtrznych. Najbardziej pomocne s¹ tony o bardzo wysokiej czêstotliwoci, niemo¿liwe do wychwycenia przez ludzkie ucho.
Podczas tego badania, zwanego ultrasonografi¹, lekarz mo¿e obejrzeæ
dany narz¹d za porednictwem trzymanej w rêku sondy, któr¹ przyk³ada do powierzchni cia³a, a która wysy³a i odbiera ultradwiêki.

Przechodz¹c przez tkanki odbijaj¹ siê one, za³amuj¹, a nastêpnie przekszta³caj¹ w obraz widoczny na monitorze. Ultradwiêki s¹ ca³kowicie bezpieczne dla pacjenta , tote¿ badania USG oddaj¹ nieocenione
us³ugi w ginekologii (pozwalaj¹ oceniæ rozwój p³odu w ³onie przysz³ej
matki), w diagnostyce chorób narz¹dów jamy brzusznej, tarczycy,
gruczo³u krokowego czy dla oceny przep³ywu krwi w naczyniach.

Niemodne zdjêcia rentgenowskie

Niemiecki fizyk Roentgen pod koniec XIX wieku odkry³ promienie,
które zaczêto wykorzystywaæ w diagnostyce. Promienie Roentgena,
zwane te¿ promieniami X, wytwarzane przez lampê rentgenowsk¹
maj¹ zdolnoæ przenikania przez cia³a nieprzezroczyste. Choæ mo¿na
czêsto zast¹piæ zdjêcia Rtg badaniem tomograficznym, to jednak nadal
dziêki przewietleniom specjalici uzyskuj¹ cenn¹ wiedzê o z³amaniach i innych urazach w obrêbie czaszki, krêgos³upa i koñczyn, a
tak¿e innych zniekszta³ceniach koæca i zmianach zwyrodnieniowych
w stawach. Pamiêtaæ trzeba jedynie o zakazie robienia badañ rentgenowskich kobietom ciê¿arnym.

Orkiestra

wyró¿niaj¹ orkiestrê na tle innych bior¹cych udzia³
w przegl¹dzie zespo³ów. Powinnimy równie¿ pamiêtaæ, ¿e wykreowanie takiej orkiestry w czasach
zupe³nie innych zainteresowañ lub wrêcz totalnego
ich braku wród m³odzie¿y oraz znikom¹ popularnoæ muzyki orkiestrowej jest nie byle jakim wysi³kiem. Zasadniczo bardziej potrzeba tu osobistego
kontaktu ni¿ nakazów i przymusów. I w tym widaæ
pracê i wysi³ek kapelmistrza. Mo¿e najwy¿szy czas
by, orkiestra pokaza³a siê szerszej widowni na ogólnopolskim czy miêdzypañstwowym przegl¹dzie.
By³a by to piêkna i chyba jedyna jaskó³ka promocji
Ró¿ana, bo o innych nie s³ysza³em (bodaj bym siê
myli³). Wiem, ¿e nie jest to proste. Trzeba przekonaæ
oponentów, uzupe³niæ instrumenty i umundurowanie, znaleæ na to wszystko pieni¹dze no i najwa¿niejsze wszyscy cz³onkowie orkiestry musz¹ dopasowaæ swój czas do terminu wyjazdu. Jeli chcemy
by Ró¿an nie by³ zaciankiem Polski i Europy, a jest
fot.Kruszewski
taka okazja w dobie wejcia do UE, to by³ bym za
tym by ewentualny wyjazd cz³onkom orkiestry zrefundowaæ.
Uwa¿am,
¿e jeli ju¿ kto w sposób nale¿yty reprezentuje
W dniu 9.06.2002r. ju¿ po raz drugi w Ró¿anie odby³ siê Miênasze
miasto,
nas
wszystkich,
to jest ze wszech miar godnym bymy
dzypowiatowy Przegl¹d Orkiestr Dêtych Ochotniczych Stra¿y Powszyscy mu to wynagrodzili. O pos³ach i senatorach w wiecie nikt
¿arnych. Tym razem w przegl¹dzie udzia³ wziê³y orkiestry OSP z
nic nie wie, za to Ma³ysza znaj¹ wszyscy. I nie ma siê czemu dziwiæ,
Pu³tuska, Pienic, Zielonej i Ró¿ana. Impreza zorganizowana zosta³a
za sport siê p³aci, za bycie pos³em, za bycie senatorem, za bycie
wspólnie przez Starostwo Powiatowe z Makowa Maz. i Gminny
radnym to i za bycie cz³onkiem Orkiestry Dêtej OSP reprezentuj¹cym
Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie. Jak pokaza³ przegl¹d
miasto Ró¿an w wiecie te¿ mo¿na. Okres czynów spo³ecznych, któtradycja wspólnego muzykowania jest popularna tak wród starszych,
rych m³odzi cz³onkowie orkiestry nie mog¹ pamiêtaæ i nie rozumiej¹, o
jak i m³odzie¿y. Szkoda tylko, ¿e zainteresowanie imprez¹ wród
co chodzi, odesz³y do lamusa historii.
spo³eczeñstwa Ró¿ana by³o, rzec mo¿na, ¿adne. I miêdzy innymi
Apelujê do szanownych radnych, podejmijcie dyskusjê w tej
dlatego w przysz³ym roku impreza prawdopodobnie odbêdzie siê w
sprawie,
zaufajcie orkiestrze ze 100 - letni¹ tradycj¹, jednej z najstarMakowie Mazowieckim.
szych w Polsce, lansujcie Ró¿an w kraju i zagranic¹, a przysz³e pokolenia wam tego nie zapomn¹.
Najbardziej podoba³a siê orkiestra z Ró¿ana. Bez zbytniej
skromnoci i przesady mo¿na powiedzieæ, i¿ to, co prezentuje w
chwili obecnej jest ju¿ na niez³ym poziomie artystycznym. Okazuje
siê równie¿, ¿e podjêta swego czasu decyzja (Prezesa OSP J. Pilcickiego i Komendanta Gminnego OSP K. Reszko) o powo³aniu na kapelmistrza orkiestry Janusza Chojnowskiego by³a ze wszech miar trafna.
Orkiestra z roku na rok prezentuje coraz wy¿szy kunszt artystyczny.
Nie jest to tylko moje zdanie, ale wielu, którzy mieli okazjê jej s³uchaæ.
Równie¿ prezencja, swego rodzaju poczucie humoru - bo przecie¿ jest
to dla wielu cz³onków orkiestry równie¿ wietna zabawa, zdyscyplinowanie, prawie profesjonalne podejcie do tematu to cechy, które

K.Kruszewski

PS. Pisz¹c ten tekst mogê uchodziæ w oczach niektórych za lizusa, gdy¿
kapelmistrzem orkiestry jest mój bezporedni szef w pracy i redaktor
naczelny wierszcza. Jemu te¿ zapewne nie by³o ³atwo czytaj¹c ten
tekst wiedzieæ, ¿e bêd¹ go czytaæ ró¿ni adwersarze. Ale ja mówiê: nie
pisa³em go dla szefa tylko dla orkiestry. Jednych lubiê, a innych nie lubiê
i wiem dlaczego. Orkiestrê lubiê, ale tylko wtedy gdy gra.

