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

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

Hanka Bielicka w Ró¿anie
W dniu 2.03.2002 w Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury w
Ró¿anie odby³ siê koncert Hanki Bielickiej. W koncercie wziê³a
równie¿ udzia³ znana piosenkarka Lidia Stanis³awska.
Pary¿a, w padzierniku 1939 roku pojecha³a
Bielicka Hanna urodzi³a siê w 1915
do Wilna, gdzie gra³a w Teatrze Polskim "Na
roku, polska aktorka teatralna i filmowa. WyPohulance". Potem wysz³a za m¹¿ i losy akbitna osobowoæ polskiej estrady. Absolwenttorki potoczy³y siê inaczej. Teraz mo¿na tylka Pañstwowego Instytutu Sztuki Teatralnej
ko gdybaæ, co by by³o, gdyby zosta³a w Pary(PIST) w Warszawie. Wystêpy w warszaw¿u. Bohaterki recitali Hanki Bielickiej, jak choæskim Teatrze Syrena, a tak¿e na scenach esby Dziunia Pietrusiñska, s¹ zawsze bardzo
tradowych, w radiu i telewizji. Role filmowe:
wygadane, ¿eby nie powiedzieæ - pyskate.
Zakazane piosenki (1947), Jasne ³any (1947), SpraJednak prywatnie mówi o sobie, ¿e jest ma³owa do za³atwienia (1953), Irena do domu (1955).
mówn¹ i spokojn¹ osob¹. Rozwi¹zuje krzyMówi o sobie, ¿e gdyby nie II wojna
¿ówki, uczy siê tekstów, rozmyla.
wiatowa to pewnie studiowa³a by na Sorbo- Jest w Polsce wielu satynie. Tu¿ przed wojn¹
ryków politycznych, którzy
ukoñczy³a romanistyteraz siê ju¿ trochê skoñczykê oraz Pañstwowy Inli, bo nie maj¹ w kogo wastytut Sztuki Teatralnej
liæ. Trudno siê bowiem poi w chwilê póniej do³apaæ w tych zmiennych posta³a bardzo dobre stylitycznych kombinacjach. A
pendium - pó³teatralne
tekst musi trwaæ. Dzi siê
i pó³romanistyczne.
napisze, jutro siê go cz³oPlan by³ taki: na Sorwiek nauczy i musi byæ akbonie broni pracy, jedtualny. Najwa¿niejsze to
noczenie chodzi do
umieæ siê miaæ z samego
teatrów paryskich, a
fot. kruszewski
siebie, z w³asnych dzieci, z
potem zdaje z tego regaf itd. To jest dopiero
lacjê w szkole teatralprawdziwy humor. Ale oczywicie musi byæ to
nej. Za to otrzymywa³aby 2,5 tysi¹ca z³odobrze napisane. A potem zagrane - tak matych, co by³o ogromn¹ sum¹ na tamte czasy.
wia Hanka Bielicka.
Niestety, przysz³a wojna.... Zamiast wiêc do
Kruszewski
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wierszcz Ró¿añski
W kilku zdaniach jednym tchem

n W dniu 28.02.2002 r. obradowa³a Rada
Miejska. Porz¹dek obrad przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocnoci obrad, uchwalenie porz¹dku obrad, przyjêcie protokó³u z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Zarz¹du miêdzy sesjami.
3. Sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ró¿anie za 2001 rok.
4. Sprawozdanie z Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Ró¿an za rok 2001.
5. Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok,
b) ustalenia bonifikaty przy przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci,
c) okrelenia wysokoci op³at za korzystanie
z przystanków autobusowych na terenie
Gminy Ró¿an,
d) utworzenia Stowarzyszenia Gmin po³¹czonych gazoci¹giem Jama³ - Europa Zachodnia,
e) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na
2002 r.,
f) uchwalenia planu pracy komisji rewizyjnej
Rady Miejskiej na 2002 r.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
n W Ró¿anie 1m3 wody kosztuje 1,5 z³
brutto i tak p³ac¹ za wodê wszyscy ci którzy
posiadaj¹ zamontowane wodomierze w swoich gospodarstwach domowych. Inni p³ac¹ za
wodê na podstawie tzw. rycza³tu. Ile m3 wody
przypada na 1 osobê w rodzinie p³ac¹cej za
wodê rycza³towo reguluje rozporz¹dzenie
ministra finansów z 31 stycznia 2002 roku
obowi¹zuj¹ce od 15 lutego. Niestety ³amy
wierszcza Ró¿añskiego s¹ zbyt ma³e aby
szczegó³owo je przedstawiæ, aby ewentualnie
czytelnik sam sprawdzi³ czy Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prawid³owo obci¹¿a go za zu¿ycie wody. Dlatego podajemy numer aktu prawnego reguluj¹cego
w/w zale¿noci: Dziennik Ustaw Nr 8 z dnia
31.01.2002r, rozporz¹dzenie Nr 70 Ministra
Finansów RP. Za odprowadzenie cieków do
miejskiej oczyszczalni trzeba w Ró¿anie zap³aciæ 1,40 z³ za m3 na zasadzie - ile wody
zu¿yjesz tyle za cieki zap³acisz. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ró¿anie na zmianie cen za wodê wymuszonej
w/w aktem prawnym poniós³ stratê w wysokoci prawie 1/3 rodków, które do tej pory
inkasowa³ od rycza³towców. W Ró¿anie jest
jeszcze sporo osób, które nie p³ac¹ za pobór
wody. W myl nowych przepisów ZGKiM
mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
- przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
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- odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa
okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
- jakoæ wyprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach
prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie
albo pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,
- zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody
lub nielegalne odprowadzenie cieków, to jest
bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych.
Jednoczenie ZGKiM odcinaj¹c komu wodê jest zobowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu
poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu. Zak³ad informuje jednoczenie o zamiarze odciêcia dostawy wody powiatowego inspektora sanitarnego, zarz¹d gminy oraz odbiorcê wody
na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia lub zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego czy kanalizacyjnego.
n Przystanek autobusowy w naszym miecie jest sukcesywnie dewastowany i zamiecany. Niestety winê za ten stan rzeczy ponosi m³odzie¿ doje¿d¿aj¹ca do szkó³ ró¿añskich.
P³ot odgradzaj¹cy przystanek od budynków
komunalnych w³aciwie nie ma ju¿ ani jednej
ca³ej górnej czêci. I tylko fakt, i¿ sam p³ot
jak i wiaty przystankowe jak mawia³ pewien
radny s¹ ,,idioto odporne" nie nast¹pi³o jego
ca³kowite zniszczenie.
n Asfaltowana bêdzie ulica Polna. Obecnie
uk³adane s¹ tam krawê¿niki. Równie¿ zostanie po³o¿ony asfalt do wsi Mroczki Rêbiszewo. Prosi siê równie¿ nowa nawierzchnia na
ul. Szkolnej, lecz dopiero po zakoñczeniu planowanej budowy hali sportowej. Wczeniejsze asfaltowanie tej ulicy staje siê problematyczne z uwagi na prace budowlane, które
bêd¹ tam wówczas prowadzone. Inn¹ kwesti¹ jest rozwi¹zanie ruchu komunikacyjnego
w tamtym rejonie szczególnie z chwil¹ uruchomienia targowiska w okolicy Zak³adu Energetycznego, co jest w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ró¿an.
Ju¿ teraz ruch na ul. Szkolnej szczególnie w
godzinach rannych jest jak na przys³owiowej
,,marsza³kowskiej". Co bêdzie kiedy w pi¹tki targowe strach pomyleæ. To samo tyczy
siê okolicy Przedszkola Samorz¹dowego.
Przypomnieæ nale¿y, i¿ na terenie obecnego
targowiska planowana jest budowa cmentarza komunalnego.
n W budynku Przedszkola Samorz¹dowego jest jeszcze wêglowa instalacja centralnego ogrzewania. Po sezonie grzewczym teren
wokó³ budynku i plac zabaw gdzie przebywaj¹ dzieci jest pokryty warstw¹ sadzy.
Przyda³o by siê nowoczesne ogrzewanie olejowe.

n W tym roku planowany jest remont budynku Urzêdu Gminy. W bud¿ecie Rada Miejska przeznaczy³a na ten cel 50 tys. z³. W budynku urzêdu s¹ ju¿ nowoczesne piece olejowe. By ca³oæ by³a ogrzewana sprawnie i ekonomicznie nale¿a³o by jeszcze wymieniæ okna,
ociepliæ budynek, zamontowaæ nowoczesne
grzejniki i przewody doprowadzaj¹ce.
n W Piasecznie ko³o Warszawy 14 kwietnia
2002r. rozegrano fina³ siedmiu redakcji gazet
regionalnych w tenisie sto³owym. Jedynym
finalist¹ z Ró¿ana, który zakwalifikowa³ siê
by³ Mariusz Napiórkowski reprezentuj¹cy
zarazem Szko³ê Podstawow¹, Klub ,,Victoria", a tak¿e miasto i gminê Ró¿an. Mariusz
jest uczniem IV klasy. W swoim roczniku 1991
zaj¹³ wysokie 9 miejsce, gdzie rywalizowali
tenisici sto³owi z ca³ego województwa mazowieckiego i nie tylko. wiadczy to o wysokim poziomie turnieju. Na ten sukces z³o¿y³a
siê praca nauczyciela wychowania fizycznego i opiekuna m³odych tenisistów Witolda S³awiñskiego, a tak¿e du¿e zaanga¿owanie rodziców Mariusza. Aby tak dalej a sukcesy
bêd¹ coraz wiêksze. ¯yczymy powodzenia.
n W dniu 26 lutego mia³a posiedzenie Komisja Owiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej i Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. Posiedzenie, w
którym wziê³y udzia³ równie¿ osoby spoza
sta³ego sk³adu obydwu komisji wypracowa³o
stanowisko.
1. Objêcie systematycznym i kompleksowym
szkoleniem rodziców w zakresie skali zagro¿enia zjawiskami narkomanii i konsekwencjami z tym zwi¹zanymi.
2. Zorganizowanie w szko³ach ponadpodstawowych grup wsparcia dla pedagogów szkolnych. Osoby te nale¿y obj¹æ systematycznym szkoleniem z zakresu rodków odurzaj¹cych, programów profilaktycznych, nowoczesnych metod pracy z m³odzie¿¹.
3. Objêcie szkoleniem nauczycieli na temat
rodków odurzaj¹cych, nauczyæ rozpoznawania sygna³ów wskazuj¹cych na za¿ywanie
rodków odurzaj¹cych i mo¿liwociami przeciwdzia³ania.
4. Stworzenia w szkole zespo³u konsultacyjnego z³o¿onego z pedagoga, wychowawcy
klasy oraz terapeuty z Poradni Odwykowej.
5. Przekazanie wiedzy m³odzie¿y na lekcjach
wychowawczych odnonie zagro¿eñ wynikaj¹cych z nadu¿ywania narkotyków - systematyczne i ci¹g³e dzia³anie.
6. Stworzenie w szkole i wokó³ szko³y stref
wolnych od rodków odurzaj¹cych (wspó³praca uczniów, nauczycieli, rodziców i policji).
7. Wprowadzenie do Statutu i Regulaminu
Szkó³ zapisu zakazuj¹cego ca³kowitego u¿ywania narkotyków oraz zwi¹zanych z tymi
wykroczeniami konsekwencjami. W ka¿dej
klasie wychowawca powinien omówiæ ten
zapis i wyjaniæ konsekwencje dla uczniów:

wierszcz Ró¿añski
a) posiadaj¹cych narkotyki i rozprowadzaj¹cych je,
b) odurzaj¹cych siê i odmawiaj¹cych skorzystania
z porady lub nie chc¹cych poddaæ siê leczeniu.
8. Udzia³ policji, rodziców i nauczycieli w organizowanych przez policjê kontrolach lokali gastronomicznych, pubów.
9. Kontrola punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych dot. sprzeda¿y napojów alkoholowych
nieletnim a) policja, b) komisja rozwi¹zywania
problemów alkoholowych
10. Wprowadzenie kontroli w lokalach publicznych ze sprzeda¿¹ alkoholu pod k¹tem przebywania nieletnich po godz. 22-giej bez nadzoru opiekunów prawnych.
Nareszcie zauwa¿ono problem narkomanii w Ró¿anie, o którym nieoficjalnie rozmawiano i wiedziano ju¿ od dawna. wierszcz Ró¿añski porusza³ ten problem niejednokrotnie, jednak
bez echa (Narkotyki w szkole Nr8-9/2001, Szko³a wolna od narkotyków Nr10-11/2001, Nr1/
2000). Dopiero przedruk ,,Marihuana na receptê" w Nr 1/2/2002 spowodowa³ lawinê krytyki i
oburzenia. Chcê powiedzieæ, i¿ alkohol to równie¿ lekarstwo i znajduje siê w wielu lekach na
bazie spirytusu. To samo dotyczy równie¿ marihuany, której wyci¹g zwany tetrahydrokanabinol
jest stosowany w farmakoterapii. I nikomu w redakcji wierszcza nawet nie przysz³o do g³owy
by w jaki sposób reklamowaæ narkotyki, a niektórzy czytelnicy tak to zrozumieli. Jednak okaza³o siê, i¿ w wiêkszoci krytykowali ci, co artyku³u nie czytali ,,tylko s³yszeli". Po przeczytaniu zmieniali zdanie. Ale nie to w tym wszystkim
jest najwa¿niejsze. Wa¿ne jest, ¿e problem raczono zauwa¿yæ. A czy dzia³ania, które komisje nie
maj¹ce przecie¿ ¿adnego dowiadczenia w eliminacji narkomanii bêd¹ w³aciwe czas poka¿e. Nie
dowiedzia³em siê niestety czy za wymienionym
wy¿ej stanowiskiem id¹ jakie pieni¹dze. Bo przecie¿ ka¿dy w tym kraju dobrze wie, ¿e bez pieniêdzy nie da siê nic zrobiæ, a s¹ i tacy, co twierdz¹, ¿e z pieniêdzmi te¿. Rozmawiaj¹c z m³odzie¿¹ dowiedzia³em siê, i¿ w Ró¿anie jest tylko
jeden sklep, w którym nieletni nie kupi alkoholu i
papierosów, a w innych mo¿na nawet kupiæ papierosy na sztuki. Dzi rodzice zwykli zwalaæ
winê za wychowanie swoich pociech na nauczycieli myl¹c b³êdnie zreszt¹, ¿e szko³a za nich to
za³atwi. Mo¿e powinno siê ka¿dego rodzica, choæ
raz zaprosiæ by prze¿y³ jeden dzieñ w dzisiejszej
szkole. Byæ mo¿e po tym dowiadczeniu zmieni³by swoje horyzonty mylowe, choæ znaj¹c niektórych nie jestem pisz¹c te s³owa tego taki pewny. M³odzie¿ coraz czêciej w domu przed rodzicami jest przyk³adem dobrego wychowania. Inaczej jest poza domem gdzie decyduj¹ inne regu³y
bardziej ,,wiedmowate" i agresywne. Dlatego
rodzic dziwi siê i niedowierza, gdy dowiaduje siê,
¿e jego dziecko sprawia problemy wychowawcze. K³opoty egzystencjalne dosiêgaj¹ce coraz
wiêksz¹ grupê rodziców te¿ nie s¹ bez wp³ywu i
przek³adaj¹ siê na postrzeganie wiata przez ich
pociechy. Dlatego jeli my sami nie zaczniemy
siê zmieniaæ i reagowaæ na patologiczne zjawiska
w naszym ¿yciu to ¿adna komisja nic tu nie zmieni.
Kruszewski
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Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszkañ
Powszechny Spis Rolny
21 maja - 8 czerwca 2002 roku
Lata prze³omu XX i XXI wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjê³a
jako okres przeprowadzenia wiatowego spisu ludnoci. W spisie tym nie mo¿e zabrakn¹æ
Polski. Wyniki narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszkañ 2002 bêd¹ fotografi¹ rozwoju ludnociowego, stanu warunków ¿ycia, poziomu edukacji i aktywnoci zawodowej ludnoci. Pos³u¿¹ one do szczegó³owych analiz dokonuj¹cych siê przemian demograficznych i spo³ecznych. Jednoczesne przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego
umo¿liwi poznanie aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa, szczególnie istotnej dla kontynuowania procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej.

Szanowni Pañstwo

Zwracam siê z serdeczn¹ prob¹ o pomoc i ¿yczliw¹ wspó³pracê przy przeprowadzeniu w dniach 21 maja do 8 czerwca 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoci i Mieszkañ oraz Powszechnego Spisu Rolnego. Podstawê prawn¹ spisów
stanowi¹ ustawy uchwalone przez Sejm RP.
W okresie od ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszkañ
(1988 r.) oraz Powszechnego Spisu Rolnego (1996 r.) w kraju zasz³y powa¿ne zmiany,
obejmuj¹ce wszystkie sfery ¿ycia.
Dok³adnych informacji o skali i kierunkach dokonuj¹cych siê zmian maj¹ dostarczyæ prowadzone spisy. Uzyskane na ich podstawie opracowania i analizy zostan¹ wykorzystane w pracach nad planowaniem rozwoju kraju oraz poszczególnych miast, gmin,
województw i regionów. Uzyskane wyniki bêd¹ te¿ przydatne w procesie integracji z Uni¹
Europejsk¹.
Spisy przeprowadzone bêd¹ przez specjalnie przeszkolonych i zaprzysiê¿onych
rachmistrzów (osoby wiarygodne i posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje). Ka¿dy rachmistrz posiada legitymacjê ze zdjêciem, upowa¿niaj¹c¹ do wykonywania czynnoci
spisowych, wystawion¹ przez dyrektora urzêdu statystycznego.
Zgodnie z postanowieniami ustaw spisowych wszystkie osoby podlegaj¹ce spisom obowi¹zane s¹ do udzielenia rachmistrzom cis³ych, wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach spisowych. S¹ to m.in.
pytania o: datê urodzenia, p³eæ, stan cywilny, miesi¹c i rok zawarcia ma³¿eñstwa, poziom
wykszta³cenia, aktywnoæ zawodow¹, zawód i rodzaj wykonywanej pracy oraz warunki
mieszkaniowe: liczbê izb, powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkania, wyposa¿enie w urz¹dzenia
techniczno-sanitarne, a ponadto w przypadku spisu rolnego o: u¿ytkowanie gruntów,
zwierzêta gospodarskie, dochody i wydatki gospodarstw, liczbê pracuj¹cych i wyposa¿enie gospodarstwa w rodki produkcji.
Rachmistrzowie spisowi maj¹ obowi¹zek spisaæ wszystkie osoby stale zamieszka³e, zarówno obecnie jak i nieobecne, w tym cudzoziemców niekorzystaj¹cych z immunitetów, a tak¿e osoby czasowo przebywaj¹ce w Pañstwa mieszkaniu - wed³ug stanu w dniu
20 maja 2002 r. o godz.24:00.
W okresie od 9 do 15 maja br. Rachmistrz spisowy z³o¿y Pañstwu pierwsz¹
wizytê, w czasie której poinformuje o celach i zasadach spisów oraz uzgodni konkretny
termin spisywania.
Informacje zebrane bêd¹ na podstawie udzielonych przez Pañstwa odpowiedzi bez koniecznoci okazywania jakichkolwiek dokumentów. Odpowiedzi na pytania winna
udzieliæ ka¿da z osób spisywanych, a je¿eli nie jest to mo¿liwe, w jej imieniu, inna osoba
pe³noletnia wspólnie zamieszka³a.
Wszystkie informacje uzyskane od Pañstwa w trakcie spisów s¹ chronione
tajemnic¹ statystyczn¹, co oznacza, ¿e bêd¹ one wykorzystane wy³¹cznie do zestawieñ, opracowañ i analiz statystycznych. Nigdy i nikomu spoza statystyki nie zostan¹ udostêpnione.
Uprzejmie proszê o zaproponowanie rachmistrzowi terminu (dnia i przybli¿onej
godziny) przeprowadzania spisów. Wa¿ne jest, aby w uzgodnionym terminie by³a obecna
w domu przynajmniej jedna doros³a osoba, która mog³aby udzieliæ odpowiedzi równie¿ o
innych domownikach i o u¿ytkowanym gospodarstwie rolnym. Bêdê wdziêczny za ¿yczliwe przyjêcie rachmistrza oraz udzielenie wyczerpuj¹cych odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach spisowych.
Gminne biuro spisowe przez ca³y okres spisów bêdzie pe³ni³o dy¿ur. Adres i
telefon gminnego biura spisowego mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ od rachmistrza spisowego.
Dziêkujê serdecznie za wspó³pracê.
Generalny Komisarz Spisowy
Tadeusz Toczyñski
Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego
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Zimowy epizod ...
Wprawdzie opisywany temat bardziej pasowa³by do numeru styczniowego ale dopiero niedawno dotar³em do materia³ów pozwalaj¹cych uzupe³niæ ustne relacje zebrane przeze mnie w 2000
roku w D¹brówce i Czerwonce. Zbiera³em wspomnienia mieszkañców tych miejscowoci dotycz¹ce wydarzeñ wojennych zim¹ 1944/
45 roku.
Kilkakrotnie rozmawia³em z p. Edwardem Chmielewskim z
D¹brówki. Pamiêta³ kilka ciekawych epizodów i historii z tamtych
czasów. Kilka z nich popar³ nawet ,,dowodami rzeczowymi". Jesieni¹ 1944 roku wojska radzieckie zatrzyma³y siê na linii Narwi i Wis³y. Zdobyto przyczó³ki pod Ró¿anem i Serockiem. Impet uderzenia
zatrzyma³ siê na licznej i dobrze przygotowanej oraz wyposa¿onej
niemieckiej Grupie Armii ,,Mitte". Szef sztabu wojsk l¹dowych, gen.
Heinz Guderian, dowódca frontu wschodniego, do obrony Mazur i
Pó³nocnego Mazowsza zgromadzi³ 40 dywizji tj. oko³o 600 tys.
ludzi wyposa¿onych w 750 czo³gów, 8100 dzia³ i modzierzy, 400
samolotów. By³o to oko³o 25% wszyskich si³ niemieckich dzia³aj¹cych od Ba³tyku po Adriatyk, oraz oko³o 13% sprzêtu jakim dysponowa³a niemiecka armia l¹dowa. Czyli militarna potêga ... .
Naprzeciwko, Rosjanie zgromadzili wojska 2-go i 3-go Frontu
Bia³oruskiego w sk³adzie: 31, 39, 47, 48, 49 i 50 Armia. Na kierunku
Maków - Ró¿an uderzy³a 48 Armia (w sk³adzie: 29,42 i 52 Korpus
Armijny) dowodzona przez gen. lejt. N.Gusiewa. W sk³ad g³ównego zgrupowania 48 Armii wchodzi³a tak¿e 2 Armia Uderzeniowa
(w sk³adzie: 8 Korpus Zmechanizowany, 57 i 58 Bryg. Zmechanizowana oraz 28 Brygada Piechoty Zmotoryzowanej). Na jej wyposa¿eniu by³o 158 czo³gów i dzia³ pancernych. Jedno z nich i jego
za³oga s¹ bohaterami tej historii.
Rankiem 14 stycznia 1945 roku Rosjanie rozpoczêli prze³amywanie frontu niemieckiego i ,,rzucili" do walki znaczn¹ czêæ
zgromadzonych na linii Narwi si³. Pogoda sprzyja³a Niemcom; s³aba widocznoæ ogranicza³a dzia³anie lotnictwa i artylerii. Prze³amanie obrony nie uda³o siê. Zajêty zosta³ teren do g³êbokoci 3 -5 km
w g³¹b niemieckich pozycji. Na nastêpny dzieñ zaplanowano zdecydowanie uderzyæ na kierunku Ró¿an - Przasnysz piechot¹ wspart¹ czo³gami i dzia³ami pancernymi. W nocy z 14 na 15 stycznia gen.
H. Guderian przegrupowa³ jedn¹ dywizjê grenadierów pancernych z
korpusu pancernego ,,Grossdeutschland" (nad Orzyc w rejon Krasnosielca) z zadaniem os³abienia przewidywanego uderzenia Rosjan
i przywrócenia linii frontu sprzed 14-go stycznia.
Rankiem 15-go stycznia wspomniana dywizja grenadierów
pancernych uderzy³a z Krasnosielca na kierunku D¹brówka - Czerwonka. Pod D¹brówk¹ mia³a miejsce bitwa czo³gów ... (I tu opiszê
jeden z epizodów zas³yszanych od p. E.Chmielewskiego).
Drog¹ Czerwonka - D¹brówka posuwa³o siê kilka radzieckich czo³gów i dzia³ pancernych. Atakowa³y pozycje niemieckie.
By³a mg³a, s³aba widocznoæ; trudno by³o wypatrzyæ stanowisko
dzia³a p. pancernego lub ,,przyczajonego" Niemca z ,,Pauzerfaustem"
... . Celny strza³ (w ty³ pojazdu) w jedno z dzia³ pancernych unieruchomi³ je na zawsze ... . Wybuch amunicji rozerwa³ ISU-152 na strzêpy; p³yty pancerza i lufa zosta³y odrzucone na kilka metrów od
podwozia. Ca³a za³oga zginê³a.
Opisana historia mia³a miejsce na skraju drogi w pobli¿u cmentarza w Czerwonce (patrz mapa). Wed³ug s³ów mego rozmówcy na
okolicznych polach zosta³o oko³o 15-tu wraków pojazdów pancernych obu walcz¹cych stron.
Kilka dni po tym zdarzeniu, gdy dzia³ania wojenne przenios³y siê za Maków Maz. Mieszkañcy Czerwonki i D¹brówki zaczêli
wracaæ do swych domów lub raczej miejsc, gdzie takowe kilka dni

temu sta³y i ,,ci¹gaæ" na podwórka wszelkie ,,skarby" zostawione
przez wojnê, a mog¹ce przydaæ siê w gospodarstwie. Z rozbitego
pod cmentarzem ISU-152 zaczêto wykrêcaæ ró¿ne elementy ... .
Pan Henryk Gronowski (który przed wojn¹ ,,s³u¿y³" w artylerii) ,,grzeba³" przy odrzuconej wybuchem lufie dzia³a i ... pad³ strza³
! Pan Gronowski cudem unikn¹³ mierci, bo le¿¹c¹ na ziemi lufê,
za³adowan¹ kilka dni wczeniej przez nie¿yj¹c¹ za³ogê, odrzuci³o
kilka metrów, a rykoszetuj¹cy od zamarzniêtego gruntu pocisk niespodziewanie pomkn¹³ przed siebie ... . Sytuacja jak z filmowego
scenariusza. Widoczne na zdjêciu elementy pan. E.Chmielewski wskaza³ jako pochodz¹ce z rozbitego w opisanej historii dzia³a pancernego (mieszka³ oko³o 400-500 metrów od miejsca tego zdarzenia). Charakterystyczne ko³o ,,jezdne", ³uska haubicy 152 mm wz. 37 pozwala jednoznacznie stwierdziæ, ¿e by³o to ciê¿kie dzia³o pancerne ISU152.

ISU-152

fot.W.£askarzewski

Wed³ug literatury, kilkanacie takich pojazdów by³o na wyposa¿eniu 2 Armii Uderzeniowej i bra³y udzia³ w walkach w tej
w³anie okolicy. Intensywne dzia³ania wojenne pod Czerwonk¹ i
D¹brówk¹ mia³y miejsce 15 i 16 stycznia 1945 roku. Który z tych
dni jest dat¹ wspomnianych wydarzeñ. We wskazanym strza³k¹ na
mapie miejscu, widoczne jest w gruncie lekkie wg³êbienie na powierzchni oko³o 2 arów, na niewielkiej g³êbokoci mo¿na znaleæ
setki drobnych elementów tego pojazdu; ruby, blachy, kawa³ki rurek i fragmenty aluminiowych i ¿eliwnych odlewów.
Wies³aw £askarzeski
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styczn¹ wolnoæ, uznaj¹c¹ przyjemnoci i rozkosze za cel i najwy¿W okresie Wielkiego Postu w Gminnym Orodku Upowszechsze dobro cz³owieka za g³ony motyw dzia³ania, a unikniêcie przykroniania Kultury zosta³o kilkakrotnie wystawiane Misterium Mêki Pañci, cierpienia za warunek szczêcia, na wolnoæ jako wszechrozpasaskiej ukazuj¹ce tajemnicê mêki mierci i zmartwychwstania Pana Jenie dos³ownie we wszystkim, które owocuje rozk³adem moralnym,
zusa. W misterium wyst¹pili nauczyciele, studenci a tak¿e m³odzie¿ z
deprawacj¹ charakterów i u¿ywaniem gdzie i jak siê tylko da, chcia³oZespo³u Szkó³ i Publicznego Gimnazjum. Widowisko wyre¿yserowaby siê zapytaæ; jak d³ugo tak bêdzie do jakiego stopnia, za jak¹ cenê i
³a jak zawsze siostra Kornelia przy wspó³pracy sióstr misjonarek, jak
dok¹d to w koñcu ich zaprowadzi. Ze wszystkich stron widzimy
równie¿ innych osób.
propozycjê ¿ycia ³atwego z beztroskim umiechem ¿ycia, który z
Wszyscy aktorzy interpretowali swoje kwestie w sposób progóry wyklucza w za³o¿eniach jakiekolwiek ograniczenia moralne hafesjonalny w tekstach swobodnie operuj¹c s³owem. W intonacjach
muj¹ce liczenie siê z wartociami chrzecijañskimi opartymi przecie¿
czysto brzmia³o piêkne s³owo, w którym zwracano uwagê na w³acina boskich nakazach i zakazach ¿ycia w których nie ma miejsca na
wy akcent, modulacjê g³osow¹, a tak¿e ekspresjê. Tragiczne sytuacje
trud, ból i cierpienie. Do ca³oci obrazu ¿ycia s¹ wkomponowane:
w monologach, w których zawiera³y siê g³êbia cierpienia wyrzutów
cierpienie i znój,
sumienia (Pi³at) w
które s¹ nieod³¹czkulminacyjnych mone od cz³owieka.
mentach wymaga³y
Mêka i mieræ na krzy¿u Jezusa, a tak¿e jego zmartwychwstanie
Nie tylko chrzeod graj¹cych najwy¿sk³ania nas do zadumy nad swoim dotychczasowym stosunkiem do
cijanin, ale ka¿dy
szego stopnia koncencierpienia czy niepowodzeñ w naszym ¿yciu.
powa¿nie myl¹tracji, empatii - umiecy cz³owiek musi
jêtnoci wczuwania
braæ serio pod
siê w stany emocjouwagê tajemnice cierpienia w modelu swego ¿ycia i odpowiednio do
nalne granych postaci, identyfikowanie siê uczuciowe z tymi postaniego siê ustosunkowaæ odczytuj¹c g³êboki w nim sens. Nie mo¿e nikt
ciami, ekspresji etc. Wszyscy graj¹cy wietnie sprostali tym wymojak motylek lekuchno fruwaæ po mielinie ¿ycia, upstrzonej tylko
gom. Aktorzy byli sugestywni i przekonywuj¹cy w konstruowaniu
samymi rozryweczkami, bo w pewnej chwili cierpienie i pot wysi³ku
swoich ról i dali z siebie wszystko co najlepsze, wiadectwo swojej
go dosiêgnie i gdy nie potrafi w³aciwie siê wtedy odnaleæ, odczytaæ
religijnoci, mi³oci do Boga, wra¿liwoci, bogactwa duchowego, amzbawczy sens cierpienia, prze¿yje wielk¹ frustracjê i bêdzie bola³ zabicji etc. To co zaprezentowali by³o koñcowym efektem ich mozolnej
³amany w niemym buncie w³asnej bezsilnoci, a st¹d ju¿ krok tylko do
pracy konfrontowanej podczas prób z zespo³em i re¿yserem siostr¹
utraty wiary, rozpaczy etc. Mêka i mieræ na krzy¿u Pana Jezusa, a
Korneli¹, korygowanie i doskonalenie swoich ról pod sugestie siostry
tak¿e jego zmartwychwstanie sk³ania nas do zadumy nad swoim do,,przynoszone" z prób do domu.
tychczasowym stosunkiem do cierpienia czy
niepowodzeñ w naszym
¿yciu. Mo¿e Bóg pragnie
nas dowiadczyæ przez
cierpienie i t¹ w³anie
mow¹ bólu zapytaæ nas
po imieniu, jak ongi Pan
Jezus zapyta³ Kefasa
,,Piotrze czy ty mnie kochasz?". W zwi¹zku z
tym trzeba na serio wzi¹æ
to nasze istnienie na ziemi. Ka¿dy z nas ma tylko jedno ¿ycie, to na ziemi w oczekiwaniu na
szczêcie wieczne lub ...
na inny wybór - potêpienie. Jezus oczekuje nas w
swoim królestwie, gdzie
nie bêdzie ju¿ ani ³ez, ani
cierpienia, gdzie przepe³ni nas szczêcie nie do
wyobra¿enia, gdy¿ ,,ani
fot.kruszewski
oko nie widzia³o ...., ani
serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹c, jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uOgl¹daj¹c tak sugestywnie przedstawione Misterium Mêki
j¹" (1 Kor 2,9). Tak Jezus ¿yje, a jego zmartwych wstanie jest gwaranPañskiej i z bólem wpatruj¹c siê w Chrystusa ukrzy¿owanego nie
cj¹ naszego zmartwychwstania. To s¹ moje refleksje w kontekcie
sposób oprzeæ siê refleksji, ¿e to w³anie ukrzy¿owany Chrystus
obejrzanego widowiska.
ukaza³ nam najg³êbszy sens cierpienia w swej mêce. Poniós³ j¹ dla
Opraw¹ muzyczn¹ misterium by³y psalmy paschalne i pieni
naszego zbawienia. Wspó³czesnemu wiatu który tak rozpaczliwie
wielkanocne, które stwarza³y nastrój pe³en patosu, a tak¿e zadumy i
ucieka od krzy¿a nale¿y koniecznie mówiæ o jego wartoci i otwieraæ
refleksji. Aktorzy graj¹cy w Misterium Mêki Pañskiej dostarczyli
mu oczy, by umia³ równie¿ dostrzec w nim i czerpaæ z niego ukryte
nam wielu wzruszeñ i doznañ religijnych, duchowych, etycznych etc.
dobro, bo w przeciwnym razie bêdzie upada³ pod ciê¿arem w³asnego
Serdecznie dziêkujê za to wszystko siostrze Korneli, wspania³ym
krzy¿a i bêdzie mu ze strat¹ dla siebie z³orzeczy³ jak z³y ³otr po lewej
aktorom, a tak¿e wszystkim osobom, które wnios³y swój wk³ad w to
stronie cierpi¹cego Zbawiciela na Golgocie.
widowisko.
Patrz¹c na wspó³czesn¹ codziennoæ, na wielu m³odych rozParafianka
bawionych ludzi, na bardzo nieraz le i opacznie rozumian¹ hedoni-
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NIEPOWODZENIA SZKOLNE I ICH PRZYCZYNY
Wykonuj¹c kilkanacie lat zawód nauczyciela
coraz czêciej spotykam siê z dzieæmi, które maj¹
k³opoty w nauce. Przyczyny tego s¹ bardzo ró¿ne. Zale¿nie od nich samych, nauczyciela, rodowiska w którym ¿yj¹.
Niepowodzenia szkolne to te sytuacje, które
charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem wyranych
rozbie¿noci miêdzy wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szko³y, a postêpowaniem
uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami w nauce. Najczêciej wystêpuj¹ pewne schematy niepowodzeñ
szkolnych.
Zaliczamy do nich niepowodzenia wychowawcze i dydaktyczne. Zgodnie z nomenklatur¹ nazewnictwa stosowanego w pedagogice dziel¹ siê na ukryte i jawne, przejciowe wzglêdnie trwa³e,
drugorocznoæ i odsiew.
Niepowodzenia ukryte - wystêpuj¹ wówczas, gdy nauczyciel
nie dostrzega braków w wiadomociach i nawykach uczniów mimo, ¿e
braki tego rodzaju z punktu widzenia celów oraz programu nauczania
- rzeczywicie istniej¹ i prowadz¹ do niepowodzeñ jawnych.
Niepowodzenia jawne - z tym rodzajem niepewnoci mamy
do czynienia gdy nauczyciel stwierdza okrelone braki w opanowanej
przez ucznia wiedzy i w rezultacie ocenia wyniki jego niedostatecznie. W przypadku gdy ocena niedostateczna nie obejmuje ca³orocznej
pracy ucznia, lecz odnosi siê do rezultatu uzyskanego przez niego np.:
w ci¹gu pierwszego semestru nauki szkolnej stanowi wskanik tzw.
jawnego opónienia przejciowego. Wczesne wykrycie przez szko³ê
tego opónienia oraz podjêcie rodków maj¹cych na celu jego zlikwidowanie - to zabiegi dziêki którym uchroniæ mo¿na ucznia przed powtarzaniem danej klasy. Je¿eli natomiast ocena niedostateczna odnosi
siê do wyników ca³orocznej pracy ucznia to musi wówczas powtarzaæ dan¹ klasê, staje siê wówczas uczniem drugorocznym.
Zjawisko drugo i wielorocznoci prowadzi czêsto do odsiewu
szkolnego tzn. do ca³kowitego przerwania przez ucznia nauki w szkole przed jej ukoñczeniem. R. Gal na podstawie swoich badañ wyró¿ni³
dwie zasadnicze grupy przyczyn niepowodzeñ szkolnych:
1. Spo³eczno - ekonomiczne
a) ogólne (dotycz¹ nauczyciela, warunków, rodków i metod jego pracy)
b) spo³eczne (rodowisko - warunki materialne, brak opieki, z³y stan
zdrowia)
Dzieci ze rodowiska robotniczego i ch³opskiego wykazuj¹
najwy¿sz¹ redni¹ opónienia w nauce tzn. uzyskuj¹ najs³absze wyniki w nauczaniu. Szkodliwy wp³yw wywiera te¿ niekorzystna sytuacja rodzinna, brak odpowiedniej opieki, nadmierne obci¹¿enie dzieci
pracami domowymi.
2. Biopsychiczne (sk³adaj¹ca siê na ¿ycie wewnêtrzne ucznia)
a) poziom rozwoju umys³owego (zadatki dziedziczne, inteligencja,
zdolnoæ, zami³owania i stopieñ ich wykorzystania w szkole)
b) motywacja - brak motywów uczenia siê (wp³yw pochwa³y i naga
ny). Autorzy znanych publikacji tematycznych M. Grzywak - Kaczyñska twierdzi, ¿e dziecko nie tylko ma prawo do nauki w szkole
ale równie¿ do tego a¿eby siê dobrze czu³o, a¿eby mu siê powodzi³o w
pracy szkolnej, gdy¿ jest to niezbêdne dla jego samopoczucia.
c) zaburzenia nerwowe (stres szkolny, warunki rodzinne)
d) cechy charakteru (zale¿noæ miêdzy zdolnociami, zainteresowaniem i temperamentem)
e) nieprzestrzeganie zasad higieny szkolnej i higieny psychicznej
f) czynniki tkwi¹ce w pracy wychowawczej - dydaktycznej nauczyciela.
Wyniki dotychczasowych badañ wykazuj¹, ¿e niepowodzenia
szkolne s¹ z regu³y wynikiem wielu wy¿ej wymienionych przyczyn,
które prawie nigdy nie wystêpuj¹ pojedynczo. Wp³yw ró¿nego rodzaju przyczyn jest inny w zale¿noci od wieku uczniów, rodzaju

szko³y, sk³adu pedagogicznego, itp.
Do dydaktycznych rodków zapobiegania i zwalczania niepowodzeñ szkolnych zaliczamy:
a) profilaktykê pedagogiczn¹ ( nauczanie problemowe i grupowe)
b) diagnozê pedagogiczn¹ (poznawanie, kontrola i ocena wyników
nauczania)
c) terapiê pedagogiczn¹ (wyrównanie wykrytych zaleg³oci)
Niepowodzenia dydaktyczne prowadz¹ do trudnoci wychowawczych. Dziecko le oceniane w szkole, maj¹ce k³opoty z przyswajaniem wiedzy czêsto pozostaje w tej samej klasie na drugi rok i nie
wyprowadzone z zaleg³oci przez nauczyciela mo¿e zakoñczyæ przed
czasem naukê w szkole. Zwykle takie dzieci s¹ przyczyn¹ wielu trudnoci wychowawczych. I odwrotnie dzieci zaniedbane rodowiskowo, przychodz¹c do szko³y sprawiaj¹ k³opoty wychowawcze, a te z
kolej poci¹gaj¹ za sob¹ niepowodzenia dydaktyczne. Przejawem trudnoci wychowawczych jest k³amstwo, lenistwo szkolne, ucieczki,
wagary, w³óczêgostwo, kradzie¿e, wybryki chuligañskie.
Bo¿ena Strzemieczna
Szko³a Podstawowa w Rzewniu
Listy Listy Listy Listy Listy Listy Listy Listy Listy Listy Listy
widnica, 21.12.2001
Szanowny Panie Redaktorze
Przesy³am Panu kopiê zdobytej ¿ydowskiej mapy Ró¿ana.
Nie jest ona zbyt cis³a szczególnie w rejonie ulicy Gdañskiej, która w
dzisiejszym po³o¿eniu chyba by³a wytyczona póniej, nie ma równie¿ ulicy Fortowej. Nie mam pojêcia z jakiego jest okresu ale, ¿e s¹
zaznaczone forty I i II byæ mo¿e jest z koñca XIX wieku.
Przesy³am Panu równie¿
zdjêcia Stasi Mereckiej najlepszej
przyjació³ki mojej matki. Mój ojciec w roku 1939 s³u¿y³ w Kaszewcu, z Kaszewca poszed³ na wojnê,
po bitwie pod Kockiem dosta³ siê
do niewoli i przesiedzia³ w oflagu
pod Hanowerem do koñca wojny.
Przed wojn¹ w wojsku obowi¹zywa³y takie przepisy, ¿e podoficer
lub oficer nie dosta³ pozwolenia na
lub je¿eli jego kandydatka na ¿onê
nie mia³a matury, lub - jako substytut zapisane 10 tys. z³ posagu.
Moja matka jako najstarsza
z rodzeñstwa (6-cioro) otrzyma³a
wykszta³cenie. Niemcy owszem
zamknêli w obozach jenieckich
podoficerów i oficerów ale doszli
do wniosku, ¿e ich ¿ony, wykszta³cone i bardzo patriotyczne s¹ na wolnoci bardzo niebezpieczne. Potwierdzam, ¿e zarówno moja matka jak i moja babcia by³y ¿arliwymi patriotkami.
Wiosn¹ 1940 r. do domu na
ulicy Gdañskiej przyszli ¿andarmi aby aresztowaæ matkê i wywieæ j¹ do obozu koncentracyjnego jak wiele innych ¿on oficerów. Matka mia³a szczêcie, ¿e
akurat nie by³o jej w domu i uniknê³a aresztowania, ale od tego czasu musia³a siê ukrywaæ. Pomieszkiwa³a w³anie u Stasi Mereckiej w Makowie Mazowieckim, u ciotek w
Ostrowi Mazowieckiej , w Komorowie u kole¿anki, w Warszawie, w
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£odzi, w Zakopanem. To w³anie ze
wzglêdów bezpieczeñstwa kontakt z
ojcem w obozie utrzymywa³a przez
Stasiê Mareck¹. Stasia Merecka w imieniu matki pisa³a listy do ojca, robi³a
zdjêcia minie i siostrze przygotowywa³a paczki by potem pos³aæ je ojcu.
To w³anie na du¿ym zdjêciu Stasia
Merecka niesie na pocztê paczkê przeznaczon¹ dla mego ojca. Na kopii ma³ego zdjêcia pierwsza z prawej to Stasia Merecka, a druga z lewej to moja
matka.
Stasia Merecka w 1945 roku by³a dwa
02.08.1941
razy na ul Gdañskiej w domu moich
dziadków. To by³a bardzo ³adna i bardzo zgrabna i sympatyczna dziewczyna. Ale mnie jako dziecko rozmiesza³a jednym szczegó³em - goli³a nogi ! Owszem widzia³em jak siê
goli dziadek, jak siê gol¹ wujowie ale golili twarz nie nogi. Z takim
zjawiskiem nie spotka³em siê wczeniej nigdy. Panie redaktorze proszê przes³aæ zdjêcie na Narwi, ale tego stalowego z czasów wojny,
zdjêcie uszkodzonego kocio³a i zdjêcie zniszczonej bó¿nicy, które mi
pan obieca³.
Kiedy skoñczê pisaæ
wspomnienia z czasów
pobytu mojego w Ró¿anie, w Prycanowie, w
Ostrowi Mazowieckiej,
w Komorowie i na powrót w Ró¿anie na pewno je Panu przylê.
15.02.1942
Mnie najbardziej zale¿y na tym aby wydarzenia, których by³em wiadkiem - a widzia³em i pamiêtam bardzo
du¿o - nie posz³y w zapomnienie. Wymieraj¹ ju¿ niestety w Ró¿anie
moi koledzy z czasów dzieciñstwa: Jasiu Z³otkowski, Kazik Werbanowski, Tadek Walterski, Piotrek Zygmunt. Nie ukrywam, ¿e kocham
Ró¿an, miasteczko mojego bardzo szczêliwego dzieciñstwa
Jerzy Szwegler
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ta babci i oczywicie mnie zaczyna³a siê sakramentalnym: ,,Cholera,
znów nam podora³ miedzê!". W czasie okupacji babcia nie pozwala³a
mi nawet zbli¿aæ siê do fosy fortu. W 1945 roku GS z Makowa uruchomi³ na terenie I Fortu wytwórniê elementów betonowych. Mój
wujek Tadeusz Trzaska otrzyma³ tam pracê. Wujek by³ s³abego zdrowia do tego stopnia, ¿e nawet Niemcy odes³ali go z robót przymusowych z Rosji, gdzie z okolic Nowogrodu. Wujek otrzyma³ pracê
najl¿ejsz¹ - formowa³ betonowe dachówki. Dla mnie jego praca to by³a
prawie zabawa. Wujkowi p³acono chyba od sztuki wykonanej dachówki, bowiem wychodzi³ z domu wczenie rano a wraca³ pónym
popo³udniem, gdzie o
15.02.1942
godz. 1600 - 1700.
Moim obowi¹zkiem by³o nosiæ
mu w po³udnie ciep³e
jedzenie. Omielony
obecnoci¹ wujka i
jego kolegów ogl¹da³em sobie Fort I wtykaj¹c nos w ka¿d¹
dziurê.
Dziadkowie drugie pole miêli z kolei na Grzêdzie. Przechodzi³em czêsto ko³o II Fortu, ale zawsze co w nim by³o i nie mia³em okazji
tego fortu zwiedziæ. Dopiero w 1955 roku dowiedzia³em siê od babci,
¿e w II Forcie Spó³dzielnia Ogrodnicza prowadzi hodowlê pieczarek.
Bardzo mnie to zainteresowa³o i za pozwoleniem stró¿a ogl¹da³em
sobie t¹ hodowlê. Pieczarki ros³y tam wspaniale. Pó³okr¹g³e wa³y usypane z nawozu koñskiego i przykryte warstw¹ ziemi by³y prawie
bia³e od bardzo gêsto rosn¹cych pieczarek.
Dziadkowie na polu przy I forcie siali zawsze ¿yto a na grzêdzie sadzili ziemniaki. Mia³em dobry wzrok i z racji wzrostu oczy
blisko ziemi i by³em specjalist¹ os poszukiwania stonki ziemniaczanej. Natomiast fort III odwiedzi³em dopiero w 1993 roku kiedy by³o
ju¿ bardzo g³ono w prasie, radiu i telewizji o uczynieniu z tego fortu
miêdzynarodowego mietnika odpadów radioaktywnych. Fort III jest
ju¿ stracony na zawsze. W mojej duszy za pozosta³a gorycz, ¿e tak
sprofanowano mój kochany Ró¿an.
15.02.1942

widnica, 25.04.2002
Szanowny Panie Redaktorze
Dziêkujê piêknie za przes³ane mi zdjêcia i materia³y na temat
Ró¿ana. Bardzo mnie ucieszy³a wiadomoæ, ¿e jacy pasjonaci postanowili zrekonstruowaæ fort I.
Ten fort jest mi najlepiej znany, bowiem moi dziadkowie tu¿
za obrysem granic fortu na rodku jego wysokoci i równolegle do
szosy makowskiej miêli
pole.
By³a to ziemia
z dzia³ów rodzinnych.
Pole nie mia³o wiêcej jak
piêæ metrów szerokoci,
ale by³o bardzo d³ugie.
Ka¿da wiosenna wizy-

Mylê, ¿e chocia¿ jeden fort powinien zostaæ ocalony. Wiem
z opowiadañ babci, ¿e równie¿ ludzie z Ró¿ana pracowali przy budowie fortów, czyli, ¿e Polacy maj¹ swój udzia³ w ich wykonaniu. Forty
w Ró¿anie powinny byæ zabytkiem architektury umocnieñ wojskowych. Przecie¿ w widnicy uznano za zabytek architektoniczny koszary wybudowane przez Prusaków. Równie¿ pod ochron¹ s¹ twiercd. na str. 8
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dze w K³odzku i Srebrnej Górze wybudowane przez Franciszka Wielkiego.
W mojej ocenie zarówno Prusacy jak
i carska Rosja by³y jednakowymi wrogami
Polski, ale forty w Ró¿anie znajduj¹ siê na
rdzennych ziemiach polskich i powinny mieæ
wiêksze wzglêdy ni¿ budowle na tak zwanych kiedy Ziemiach Odzyskanych, gdzie
na moje nieszczêcie mnie osiedlono, wbrew
zreszt¹ mojej woli. Ale co ma³y ch³opak mia³
wtedy do powiedzenia - zachód to by³a ,,ziemia obiecana" dla wielu - dla mojej rodziny
te¿. Wyjecha³y dwie ciotki, wuj, moja matka,
zosta³ wuj Tadek i ciotka Henryka ale na cmentarzu w Ró¿anie.(...)
Serdeczne pozdrowienia

J. Szwegler

Jest wród nas wielu wspania³ych
ludzi, oddanych miastu kochaj¹cych go,
których losy rzuci³y gdzie w wiat. Zapomnieli u schy³ku ¿ycia o wielu sprawach,
chwilach bolesnych i szczêliwych, ale nie
zapomnieli o rodzinnym miecie. Jednym z

nich jest pan Efraim Ben Dor mieszkaniec
Izraela, którego wspomnienia niedawno
drukowalimy w wierszczu Ró¿añskim, a
teraz jest nim pan Jerzy Szwegler mieszkaniec widnicy, którego mia³em przyjemnoæ
poznaæ w lecie ubieg³ego roku. Postaæ barwna i sympatyczna, z którym przegada³em
ca³e popo³udnie, a póniej nastêpne. O
czym z nim rozmawia³em, jakie mog³em mieæ ciekawe tematy do rozmowy z panem
pamiêtaj¹cym przedwojnê i
wojnê w Ró¿anie ja, którego
wtedy nie by³o na wicie?
Wierzcie mi lub nie ale ja s³ucha³em. Wys³ucha³em tak
wspania³ych wspomnieñ,
szczegó³ów, detali i drobiazgów z ¿ycia miasta, ¿e wyprosi³em Jerzego Szweglera
o próbê ich spisania. I jak
siê okaza³o Pan Jerzy w³anie to czyni. Mylê, ¿e bêdzie to wspania³a lektura. W
wielu wspomnieniach ró¿aniaków czêsto s³ysza³em na-

zwisko pani Mereckiej. Podobnie jest równie¿ w licie pana Szweglera. Kim by³a, ¿e
tak trwale wpisa³a siê w pamiêæ ró¿aniaków? Czym siê na tê pamiêæ zas³u¿y³a?
Mo¿e znajdzie siê kto kto chcia³by siê podzieliæ wspomnieniami o tej pani.
K.Kruszewski

Sala gimnastyczna, która powstanie przy Publicznym Gimnazjum w Ró¿anie.
Widok od strony ul. Szkolnej i magazynów GS.
Sala o powierzchni u¿ytkowej 2025,5
m2 obejmuje 25 ró¿nego rodzaju pomieszczeñ
pocz¹wszy od g³ównej sali gimnastycznej
poprzez szatnie, wc, pokoje trenerów i sêdziów, si³ownie, sale æwiczeñ korekcyjnych,
pomieszczenia techniczne i kot³owniê olejow¹. Sala przeznaczona jest do realizacji wychowania fizycznego w szkole w nastêpuj¹cych dyscyplinach:
- pi³ka rêczna na boisku o wymiarach 40mx20m
(boisko pe³nowymiarowe),
- koszykówka na boisku o wymiarach
28mx15m (boisko pe³nowymiarowe) oraz tre-

ning rzutów do koszy umieszczonych na d³ugich bokach sali z mo¿liwoci¹ gier w koszykówkê i minikoszykówkê na dwóch boiskach
treningowych,
- siatkówka na boisku g³ównym o wymiarach
18mx9m (boisko pe³nowymiarowe),
- gimnastyka
Dodatkowe mo¿liwoci: siatkówka na
dwóch boiskach treningowych o wymiarach
18mx9m umiejscowionych w poprzek sali z
ograniczonymi wybiegami na liniach koñcowych, tenis na boisku centralnym o wymia-

rach 23,77x10,97m (boisko pe³nowymiarowe),
babigton 13,4x6,10m (boisko pe³nowymiarowe do gry deblowej), pi³ka no¿na halowa na
bazie boiska do pi³ki rêcznej, unihokej.
Przetarg na budowê hali sportowej
odbêdzie siê w dniu 7.05.2002 roku. Samorz¹d gminny przeznaczy³ w tegorocznym
bud¿ecie kwotê 1.080.811 z³ na w/w inwestycjê.
Inf. z UG
K.Kruszewski

