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Od Redaktora: 
Redakcja pragnie, żeby „SW” były naszą 
dumą i społeczną radością, z czego 
wszyscy powinniśmy czerpać inspiracje 
do pracy nad sobą. Nie obciążajmy 
swojego życia zbytecznym balastem 
w postaci gier komputerowych, halu-
cynogenów, czy też innych nałogów 
oraz trwałą pamięcią negatywnych 

przeżyć tylko dlatego, żeby zagłuszać nimi to, co nam dokucza. 
Każdego dnia warto walczyć o zdrowy uśmiech i zadowolenie 
z osiągnięć osobistych, cieszyć się z rozwoju naszego miasta i 
gminy, w której żyjemy. Nigdy i nigdzie nie ma takiej sytuacji, że 
wszystko dzieje się według marzeń każdego mieszkańca miasta 
lub jego ulubionej gminy. W Szczuczynie jednak widzimy nie-
ustanny ciąg niekwestionowanych przeobrażeń w uszlachetnianiu 
gminnego podwórka. 
 Gminne inwestycje obejmują drogi, termomodernizację, 
wymarzone mieszkania w bloku przy ul. Łąkowej i Kilińskiego, 
etc. W ramach kulturalnej rozrywki odbyły się radosne pikniki 
sołeckie, zawody pożarnicze, dożynki para�alne, rozgrywki spor-
towe, itp. Także instytucje kultury nie odpoczywały, bowiem dzieci 
i młodzież korzystała z przyjemnie zagospodarowanego czasu. 
 Rozpoczął się rok szkolny z mrówczą i ciągłą pracą 
uczniów, z którymi bardzo sprzężona jest odpowiedzialna 
praca dydaktyczno-wychowawcza całej kadry pedagogicznej. 
Redakcja życzy sukcesów! 
 Polecam komentowane przez nas publikacje o istotnym 
znaczeniu, jako informacje o faktach, które mają miejsce w 
lokalnych wydarzeniach. Niech wszystko, co dzieje się dla 
naszego dobra, nie będzie wścibską polityką, ale środowiskową 
formą życia, w aktywnym zaspakajaniu potrzeb. 
 Oddając kolejny numer informatora „SW”, zachęcam 
„Przyjaciół Szczuczyna” do relaksującego spaceru po mieście i 
obiektywnego analizowania tego, co powstało nieco wcześniej i 
tego, co jest najnowsze. Nie pachnie tu nic żywicą, ale estetyką 
nowych obiektów i nadzieją, która systematycznie jest realizowana. 
 Dziękuję wszystkim autorom za publikacje oraz ich 
całoroczne angażowanie się w obowiązkach społecznych, 
z których tworzy się dobro ogólnie użyteczne, przez nas 
opisywane. 

 Stanisław Orłowski – redaktor naczelny 

Od Wydawcy:
Lato, lato… już za nami. Tego-
roczne „ciepło” jak zwykle długo 
oczekiwane szybko przemija i na 
porannej mapie pogody coraz czę-
ściej pojawiają się liczby zbliżone ku 
zeru. Wraz z tymi przyrodniczymi 
obserwacjami trwa nieustanny wir 
nowych zdarzeń, faktów i obrazów, 
które tworzą naszą szczuczyńską 

codzienność. Cieszy mnie to, że jednym z takich „rodzi-
mych elementów” stały się Szczuczyńskie Wieści, których 
najnowszy numer trzymacie Państwo w ręku.
 W mieście i gminie Szczuczyn stało się już normą 
(mam nadzieję, że dobrą i oczekiwaną), że okres wakacyjny 
oznacza nasilenie prac inwestycyjnych i jak zwykle na jego 
końcu okazuje się, że to jeszcze nie wszystko i że owego 
czasu było kolejny raz za mało. 
 Nareszcie udało nam się oddać do użytku oba bu-
dowane w ostatnim roku bloki. Ponad trzydzieści nowych 
mieszkań znalazło swoich najemców, a już za widnokręgiem 
pojawia się plan budowy kolejnych mieszkań. Trzeba jed-
nak jasno powiedzieć, że ostatnie miesiące upływają pod 
znakiem nowych dróg i o tych inwestycjach przeczytacie 
Państwo w bieżącym numerze. 
 Ciekawą inicjatywą, którą w ostatnim czasie miałem 
okazję podjąć i wspierać, jest organizacja Zlotu Przyjaciół 
Szczuczyna, który odbędzie się w dniach 7-9 października 
2016 r. Mam nadzieję, że nasze prace spotkają się z pozy-
tywnym odbiorem i przede wszystkich zainteresowaniem 
nie tylko mieszkańców ale również osób, które przez lata 
rodzinnie lub zawodowo były związane z naszym mia-
steczkiem.
 Zapraszam do lektury zamieszczonych w Szczu-
czyńskich wieściach materiałów, a tym samym do analizy 
bieżącej działalności naszych jednostek, a także  życia miasta 
i gminy Szczuczyn.

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna
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XI Wojewódzka Konferencja Rolna 
AGRO-Podlasie 2016 – DEBATA
 Rolnictwo jest jedną z ważniejszych gałęzi 
gospodarki Podlasia – a w szczególności powiatu 
grajewskiego. Dlatego też, niejako naturalnie – 11 
lat temu – zrodziła się potrzeba zorganizowania na 
terenie województwa podlaskiego konferencji poświę-
conej bieżącym sprawom rolnictwa. W ten sposób 
powstał cykl konferencji pod nazwą AGRO-Podlasie”. 
Przedsięwzięcie spotkało się z pozytywnym odbio-
rem zarówno ze strony samych rolników jak i gości 
zaproszonych. Kolejne edycje konferencji „AGRO-
-Podlasie” były równie udane – udział w nich brało 
300-500 osób żyjących z rolnictwa i pracujących dla 
rolnictwa. Również samo miejsce spotkania – Zespół 
Szkół w Niećkowie – nie zostało wybrane przypad-
kowo, gdyż w placówce tej kształci się (również na 
kierunkach rolniczych) głównie młodzież z terenów 
wiejskich – i podczas każdej konferencji aktywnie w 
niej uczestniczy. 
 Tematyka konferencji zawsze była odpowie-
dzią na bieżące problemy rolnictwa. Prelegenci byli 
fachowcami najwyższych lotów i w sposób zwięzły i 
jednocześnie wyczerpujący przekazywali swoja wiedzę 
uczestnikom konferencji. Nie sposób nie wspomnieć 
o wspaniałej kadrze i młodzieży Zespołu Szkół w 

Niećkowie, która z niespotykanym zaangażowaniem 
obsługiwała wszystkie dotychczasowe spotkania. Dziś 
z perspektywy minionych lat i odbytych spotkań 
trudno wyobrazić sobie miejsce o lepszej gościnności 
i zorganizowaniu. 
 Entuzjazm, z którym podchodziliśmy do orga-
nizacji kolejnych edycji konferencji AGRO-Podlasie 
– okazywał się być zaraźliwy i z każdą kolejną edycją 
pozyskiwaliśmy kolejnych partnerów, którzy najczęściej 
poprzez swoje zaangażowanie �nansowe okazywali 
swoje wsparcie dla naszej idei. To dlatego też dzięki 
wsparciu Zbigniewa Łaguny (�rmy Zagłoba i Rekin) 
wszyscy uczestnicy konferencji mają zapewniony 
ciepły posiłek. Dzięki zaangażowaniu �rmy Birawit 
– wśród uczestników konferencji losowane są drobne 
upominki. I wreszcie dzięki osobie Jarosława Kalinow-
skiego – od 5 lat podczas konferencji przekazywana 
jest najświeższa wiedza o Wspólnej Polityce Rolnej 
Unii Europejskiej.
 Po zorganizowaniu dziesięciu edycji konfe-
rencji nadeszła chwila re�eksji wraz z zapytaniem 
czy warto robić to dalej ? Opowiedzieliśmy chyba 
już wszystko – o mleku, o zbożach, o maszynach, o 
roślinach energetycznych, o odnawialnych źródłach 
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energii, o alternatywnych źródłach dochodu na wsi, 
itp. itd. Jednakże świadomość – nie tyle wewnętrznego 
spełnienia – co misji jaką niesie całe przedsięwzięcie 
– wzięła górę i decyzja co do dalszych losów naszej 
konferencji mogła być tylko pozytywna. Ponadto nasi 
partnerzy (o których było powyżej) wprost nie wyrazili 
zgody na zawieszenie projektu „AGRO-Podlasie”. 
Dlatego odbędzie się kolejna edycja konferencji – 
nieco zmieniona, mamy nadzieję, że tylko lepsza.
 XI wojewódzka konferencja AGRO-Podlasie 
odbędzie się 14 października br – jak zwykle w Ze-
spole Szkół w Niećkowie. Początek o godzinie 1100. 
Wynosząc najlepsze doświadczenia z dotychczasowych 
spotkań zaobserwowaliśmy, iż najbardziej zapada w 
pamięć ten moment konferencji, podczas którego 
dochodzi do wymiany zdań, ostrej dyskusji czy też 
gorącej polemiki. Stąd też pomysł, aby tegoroczną 
konferencję wypełniła debata z udziałem wszystkich 
reprezentacji sejmowych – dotycząca bieżącej sytuacji 
w rolnictwie. 
 Udział w debacie zapowiedzieli:
— Jacek Bogucki (PiS) – Wiceminister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi,
— Jarosław Kalinowski (PSL) – członek Komisji 

Rolnictwa Parlamentu Europejskiego,
— Jarosław Sachajko (Kukiz’15) – Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa Sejmu RP,
— Robert Tyszkiewicz (PO) – Wiceprzewodniczący 

Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP,

 Debata będzie podzielona na 3 bloki po ok. 30 
minut:
— blok I – pytania moderatora do uczestników 

debaty,
— blok II – wzajemna dyskusja pomiędzy uczest-

nikami debaty,
— blok III – pytania z sali do uczestników debaty.
 Moderatorem dyskusji będzie Adam Dąbrow-
ski – redaktor Radia Białystok, od lat zajmujący się 
tematyka rolną. 
 Niezmiennie dla wszystkich uczestników zapew-
niamy serwis kawowy i ciepły posiłek. Swoje popisy 
wokalne-taneczne zaprezentuje zespół „Kłosek” dzia-
łający przy Zespole Szkół w Niećkowie. A na koniec 
– jak zwykle loteria fantowa. Do wygrania upominki 
przygotowane przez wystawców i gości specjalnych. 
 Do zobaczenia w Niećkowie.

UM w Szczuczynie

Sacrum et Musica
 W niedzielę 19 września 2016 r. już po raz drugi 
w swojej historii, w kościele pw. Imienia Najświęt-
szej Maryi Panny w Szczuczynie odbył się koncert 
muzyków z Filharmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego z Łomży w ramach XII Między-
narodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et 
Musica”. Tego dnia w naszej świątyni wystąpili:
— Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent 
— Anna Mikołajczyk – Niewiedział – sopran
— muzycy Orkiestry ŁFK im. Witolda Lutosław-
skiego. 
 Podczas koncertu usłyszeliśmy znane, a nieprze-
mijające w czasie, w mistrzowskim wykonaniu utwory 
wybitnych kompozytorów takich jak: A. Vivaldi, W.A. 
Mozart, H. Wieniawski, S. Moryto.

 Niezwykle miło słuchało się pieśni w wykonaniu 
Pani Anny Mikołajczyk – Niewiedział. Ta znakomita 
sopranistka jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki 
dawnej. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami 
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tego nurtu wykonawczego – m.in. Janem Tomaszem 
Adamusem, Markiem Coudle, Tadeuszem Czecha-
kiem, Markiem Toporowskim, Jackiem Urbaniakiem, 
Jerzym Żakiem, oraz zespołami – Arte dei Suonatori, 
Bornus Consort, Concerto Polacco, Dolnośląska 
Orkiestra Barokowa, Il Tempo, Kleine Kammer-
-Musique, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, 
Harmonia Sacra, Kapela Jasnogórska, Musica Florea 
i Collegium Marianum z Czech, Musica Aeterna i 
Solamente Naturali ze Słowacji, Capella Augustana 
z Włoch. Wielokrotnie występowała również z orkie-
strami: Filharmonii Narodowej, Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej, Filharmonii Białostockiej, Filharmonii 
Poznańskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Concerto 
Avenna, Capella Bydgostiensis. 
 Pani Anna śpiewa recitale, koncerty i przedstawienia 
operowe w kraju oraz za granicą. W swoim repertuarze 
posiada m.in. partię Eurydyki z Orfeusza i Eurydyki 
Christopha Willibalda Glucka, Galatei z Acis i Galatea 
Georga Friedricha Haendla, Dydony i Belindy z Dy-
dony i Eneasza Henry Purcella, Donny Anny z Don 
Giovanniego, Paminy z Czarodziejskiego �etu i Sifara z 
Mitrydates, król Pontu Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
Dorilly z Dorilla in Tempe Antonio Vivaldiego. Jej 
repertuar obejmuje także muzykę współczesną. Wielu 

kompozytorów powierzyło artystce wykonanie, często 
prawykonanie, swoich utworów, wśród nich Benedykt 
Konowalski i Paweł Łukaszewski.
 Anna Mikołajczyk – Niewiedział brała udział 
w takich festiwalach muzycznych, jak: «Warszawska 
Jesień», «Wratislavia Cantans», «Gaude Mater», 
«Laboratorium Muzyki Współczesnej», Festiwal 
Polskiego Radia, Letni Festiwal Pieśni Kompozyto-
rów Polskich, Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku 
Królewskim w Warszawie, Sagra Musicale Malestiana 
w Rimini (Włochy), Praska Wiosna (Czechy), Dni 
Starej Hudby w Bratysławie (Słowacja), Oude Muziek 
w Utrechcie (Holandia), Vantaan Barokki w Hel-
sinkach (Finlandia), Creations Baroques Atlantique 
(Francja), Tage alter Musik in Herne (Niemcy). Anna 
Mikołajczyk-Niewiedział dokonała wielu nagrań dla 
Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Jest niezwykle 
ceniona w świecie muzyki.
 Tym bardziej miło było gościć w naszym kościele 
tak utalentowaną sopranistkę, jak i muzyków Orkiestry 
Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej. 
 Już dziś z niecierpliwością czekamy na kolejny 
koncert.

UM w Szczuczynie
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W stepach Kazachstanu (5)

Powrót z Kresów w głąb Polski 
 Słońce było już nad zachodem, kiedy Polskie 
Wojsko oddalając się od nas machało czapkami i 
chusteczkami. Ostrzegali przed ukraińskimi ban-
dami, zboczeńcami, złodziejami i groźnymi dla nas 
bolszewikami, którzy przekroczyli już granice Polski. 
– omijajcie miasta! Jedźcie tylko w dzień i polnymi 
dro…ga…mi! – wołali przez zwinięte dłonie.
 Kołyszące się drzewa sosnowo-dębowego lasu 
wyciszały ich głosy i zwolna zasłaniały sylwetki. 
 Poczuliśmy się osamotnieni i niebezpieczni. 
Oni, z orłami w koronie na czapkach, ładni i młodzi 
oddalali się, jakby szli na de�ladę, a nie na taniec ze 
śmiercią, podczas przemieszczania się do Rumunii. 
 Nam kręciły się łzy, kiedy z lasu coraz ciszej i 
ciszej dochodziła od nich melodia i słowa żołnierskiej 
re�eksji: „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za 
tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani? (…)” 
Zapadła cisza i echo przestało odpowiadać. A my we 
wrześniu 1939 r. uciekaliśmy od Rosjan, do Niemców. 
  Omijając miasta, jechaliśmy przez chutory i sioła, 
wsie i zaścianki, krętymi drogami Polesia. Leśne drogi 
były to piaszczyste, to kamieniste z wybojami. Obok 
bagna, kępy wybujałych traw i sitowia. O zmierzchu, 
w swoim języku nawoływały się ptaki, beznadziejnie 
szukające miejsca na spokojny sen. Co chwila coś 
piszczało, to huczało, wyło. W tajemniczo trzeszczące 
gałęzie wplatały się ludzkie odgłosy. Zbyt bliskie 
szepty w krzakach jeżyły nasze przetłuszczone włosy. 
Jechaliśmy bez szmeru, a nawet nic nie myśleliśmy, 

żeby ktoś nie usłyszał pracy naszego mózgu i serca. 
Tylko rytmiczny klekot kół, parskanie spienionych 
koni w reakcji na zapach tubylców poświadczało, że 
jak osaczeni przesuwamy się do przodu. 
Polskie bogate i piękne Polesie zdawało się nie być 
ojczystą, przyjazną krainą, ale doliną grozy i rozpaczy. 
  Kilka dni po naszym wyjeździe, na rowerze 
dopędził nas pozostawiony w klasztorze, z powodu 
choroby, policjant Makarewicz. Mimo tłoku przy-
jęliśmy go na swoją furmankę ze względu na jego 
współpracę z ojcem Antonim Brzeskim na Poste-
runku Policji w Grajewie. Barczysty, silny i dobrze 
zbudowany usiadł na skrawku wozu. Zdawało się, że 
niezadowolone konie obejrzały się na tył wozu. Był 
rozpalony temperaturą, zmęczony, głodny, a przede 
wszystkim sprawiał wrażenia wystraszonego. 
 – Co skłoniło pana do ucieczki? W Lubieszowie 
są już bolszewicy? – zapytała Apolonia Brzeska.
 – Och! Przyjaciele…, co nas czeka…? Głos mu 
falował, zęby uderzały o siebie, cichł, to opowiadał, 
co przekazywali mu OO. Kapucyni z klasztoru w 
Lubieszowie. 
 – Na początku, z kierunku Białegostoku na po-
leskie miasta motocyklami nacierali Niemcy. Wkrótce 
„szwaby” wycofali się, a ich pozycje o świcie17 września 
1939 roku zajęły wojska bolszewickie. Przesuwają 
się do linii demarkacyjnej, ustalonej z „malarzem 
XX wieku” – Hitlerem. To, co jest dziwne, Rosjanie 
walczą nawet z opornie wycofującymi się wojskami 
niemieckimi, z którymi łączy ich umowa. 
 Przed wejściem bolszewików, polskie władze 
opuściły Lubieszów. Nie ma tam już polskiego wojska 
i policji. Na polecenie marszałka E. Rydza-Śmigłego, 
nasi bez walki mają wycofać się na Rumunię i Węgry. 
 Białorusini witali Czerwoną Armię kwiatami i 
całowali czołgi. Śpiewając, wymawiali niezrozumiałe 
nam słowa: „Panskoj Polshy netu bolsze, zloj staruszki 
net w zywych, ne zahwatit bolsze Polsza naszych 
bratjew trudowych”. Jednak bolszewik jakby umacniał 
ich przekonanie słowami: „ Ja sczitaju, czto sowetskaja 
włast bystro unicztożit godnost Polszi. (Uważam, że 
sowiecka władza szybko zniszczy dumę Polski.) 
 Zaczęła się rosyjska zemsta na Polsce za pogrom 
bolszewików w sierpniu 1920 roku przez J. Piłsud-
skiego. 
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   Według wzoru bohatersko broniącego się Grodna, 
pozostali tam tylko chłopcy w mundurach strzelców 
mających bronić Lubieszowa przed rosyjskimi bojów-
karzami. W większości to żydowscy kolaboranci od 
wieków żyjący z nami, teraz zapalczywie działają na 
rzecz bolszewików. Mieszkańcy Polesia pochodzenia 
żydowskiego mają zmysły do wysysania duszy. Po 
przejściu na stronę bolszewików, denuncjują nas z 
zapałem. W czołgach jeżdżą z Rosjanami i Biało-
rusinami w znane im miejsca, kryjówki i wskazują 
Polaków do deportacji lub rozstrzelania. 
 – Jak to tak? Czy takie postępowanie, może być 
prawdziwe? – wrzeszcząc, pytał Krygier.
 –„Stworzono nam bagno, a w nim kąpią się 
wszystkie męty”. To słowa z klasztoru – dodał gra-
jewianin, pan Makarewicz. 
 – Zdrada, to faryzejska zapłata za polskie soki, 
krew, chleb i przez wieki trwanie w obłudnej sym-
biozie. Teraz sieją śmierć przez zdradę – uzupełnił 
zburzony, a pot spływał mu po gorącym czole. 
 – Służyć morderczej, Czerwonej Armii było ich 
zaszczytem. Za nią szedł nowy świat anarchii, polityki 
korzystnej dla faszystowskiej, sowieckiej i przewrotnej 
�lozo�i wojennych artystów. Polska jest przeszkodą 
w interesach i łakomym kąskiem podziału dla tylu 
wrogów – łkał patrząc na spienione konie. 
 – To straszne! Mój dziadek już dawno mówił, 
do czego są oni zdolni – szepnęła pani Popławska. 
 „Pośród swoich tworzą perfekcyjne struktury 
społeczne i są idealnym wzorcem współpracy w swoim, 
dziwnym gatunku. Ich atakiem na zyski są podstępne 
wejścia we wnętrza innych społeczności, w miejsca 
najważniejsze i rządzenie. Tam, w idealnej konspiracji 
pustoszą, jak mrówki afrykańskie, ustawiając się na 
ścieżce własnej prawdy i zysku. Przydatna im jest 
rzymska zasada „divide et impera” (dziel i rządź), której 
elementy skłaniające do skłócenia innych narodów, 
powodują wygraną dla nich. Zresztą Polacy zawsze 
harowali, a oni złoto zbierali. Nosili klucze od domostw, 
a nam z Bożego miłosierdzia wskazywali ulice.” 
 – Jeżeli są mądrzy, to może mają obowiązek 
rządzić, bo zostali wybrańcami!? – podkreśliła mama. 
 – Makarewicz mówi, że strzelcy i harcerze bronią 
miasto przed sowietami? – zapytała niedowierzając. 
  – Tak! Ojciec przełożony mówił, że Polacy też 
ich witali, tyle, że silnym ogniem z 45 mm działek 
przeciwlotniczych i z francuskich, kawaleryjskich 
berdanek. Mówią, że ślady powitalnej walki na długo 
zachowa broniąca się poleska ziemia, nim wsiąknie 
złowieszcza, bolszewicka krew. 

 Pierwsze dni walki we wrześniu 1939 r. z barba-
rzyńcami, obnażyły samotność Polski i jej nie przy-
gotowanie do obrony suwerenności i bezpieczeństwa 
katolickiego narodu. Nie przewidywano, że wśród nas 
jest tyle utajonej podłości, zdrady i nienawiści, która 
teraz ujawniła się jako ludzkość zezwierzęcona! 
  – Zrozpaczona mama czule tuliła czworo dzieci w 
ramionach i szeptała: „Rysiu, ciesz się! Polska Armia 
wróci! Wróci synku, wróci… Nie płaczcie. Będziesz 
szefował razem z tatusiem”. 
   – Dziesięciolatek spojrzał mamie w oczy i 
zapytał: „Mamo, a Tata o tym też wie?”. 
  – Wie, sze�e nasz, wie doskonale! – głaszcząc 
jego włoski, tuliła do swego ciała, a pod jej pachy 
wciskała się sześcioletnia Danusia i ośmioletnia Ela. 
Tylko Lidia myślała, jakby notowała coś w pamięci. 
  Dojechaliśmy do miejsca, gdzie trzystu metrowy 
odcinek drogi trzeba było koniecznie przejechać 
trasą główną. W oddali powiewała czerwona �aga, 
zatkana na szczycie baraku, wokół którego kręcili się 
mężczyźni. Ich karabin maszynowy skierowany był w 
naszą stronę. Nagle, spostrzegli nas i kilku mężczyzn 
podbiegło do wozów i nerwowo pytali skąd, dokąd 
i po co jedziemy? Ze wszystkich wozów wyrzucili 
ładunki na szosę. Zaskoczeni, że nie przewozimy 
broni, porozumiewawczo zerkali na siebie, to na 
wozy, to znów na nas, potem pozwolili odjechać. 
 My, przemarznięci i głodni tułacze pozbawieni ojczyzny 
i obrony, ciągnęliśmy w kawalkadzie leśnymi drogami jak 
wystraszona zwierzyna swoimi duktami. Uciekaliśmy od 
Rosjan, do których jechaliśmy, bo przy ich granicy miało 
być bezpiecznie. Wracaliśmy niby do domu, a tra�liśmy 
w ręce dwóch wrogów, od Zachodu i Wschodu. Nim 
minęliśmy piętnaście km, powstało kolejne zagrożenie. 
  – Mamo, patrz, znów czerwona płachta! – zawołał 
Rysiu, a patrząc na pana Makarewicza, oczekiwał wyjaśnienia. 

(dcn.) 
Copyright by © Stanisław Orłowski
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Inwestycje drogowe w Gminie Szczuczyn

INWESTYCJE

 Od wielu lat zauważalnym jest fakt, iż samo-
rząd gminy Szczuczyn podejmuje ciągłe starania o 
pozyskanie środków zewnętrznych na remonty dróg 
lokalnych. Działania te przynoszą pozytywne efekty, 
czego dowodem są tegoroczne prace drogowe. Gmina 
Szczuczyn rozpoczęła wdrażanie w życie tzw. projektu 
„Asfaltowa Gmina”. Właśnie w ramach tego projektu 
rozpoczęły się prace w miejscowości Chojnowo. O 
ile pogoda pozwoli, w tym roku rozpoczną są jeszcze 
prace we wsiach: Skaje, Brzeżno i Jambrzyki. Projek-
tem objętych jest ok. 10 km dróg gminnych, które 
zostaną wyasfaltowane w przeciągu najbliższych 3 
lat. Na realizację niniejszego zadania Gmina Szczu-
czyn pozyskała wsparcie �nansowe z PROW na lata 
2014-2020, w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

 Warto podkreślić, że przebudowa i remont tych 
dróg będzie służyć poprawie bezpieczeństwa oraz 
usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego. Zatem 
realizacja przedmiotowej inwestycji, w ramach której 
zostały przewidziane działania poprawiające bez-
pieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w tym 
pieszych, rowerzystów, dzieci, osób niepełnosprawnych 
przyczyni się do poprawy stanu technicznego oraz 
estetyki, co z kolei wpłynie na wzrost poziomu bez-
pieczeństwa, dostępności oraz na rozwój i aktywność 
gospodarczą. 
 Cieszy również fakt, iż dobiega końca realizacja 
zadania polegająca na wykonaniu nawierzchni asfalto-
wej na ulicy Nadstawnej w Szczuczynie oraz na drodze 
Niećkowo – Wąsosz. Ulice te zyskały nowy wygląd, 

a jej użytkownicy lepsze warunki komunikacyjne.
 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie 
miasta i gminy Szczuczyn to jedno z priorytetowych 
zadań wyznaczonych przez Burmistrza Szczuczyna 
do realizacji. Takie działania przyczyniają się do po-
prawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na 
drogach oraz podnoszą rozwój gospodarczy gminy. 
Potrzeb jest jeszcze wiele. Mamy nadzieję, iż poprzez 
realizację m.in. projektu „Asfaltowa Gmina” uda się 
je w dużej mierze zaspokoić. 

UM w Szczuczynie
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Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Szczuczynie
 Gmina Szczuczyn w 2015 roku złożyła wniosek 
o do�nansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność ener-
getyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach 
użyteczności publicznej, priorytet inwestycyjny 4.3. 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, 
którego celem było przeprowadzenie kompleksowej 
termomodernizacji trzech budynków użyteczności 
publicznej, którymi są:
• Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego 

Szczuki w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 14;
• Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej wraz z przy-

ległym budynkiem mieszkalnym, Niedźwiadna 49;
• Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2.
 W czerwcu 2016 roku podpisano umowę na 
do�nansowanie wyżej wskazanego zadania. Wartość 
całkowita zadania planowanego do zrealizowania 
wynosi 3 696 221,72zł, zaś wartość do�nansowania 
2 956 977,20 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych 
inwestycji.
 W dniu 19 lipca 2016 r. podpisano umowę na 
wykonanie prac termomodernizacyjnych z �rmą LE-
BART Bartosz Łogwiński i wspólnik Spółka Jawna 
z Białej Podlaskiej. Termin wykonania wszystkich 
prac to koniec 2017 roku.
 Zakres prac jest bardzo obszerny w szczególności 
dla budynku w Niedźwiadnej, gdyż tam kompleksowo 
podeszliśmy do tematu i wymieniamy dwa duże kotły 
miałowe na dwie pompy ciepła o łącznej mocy 165 
KW z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła 
(około 35 odwiertów o głębokości do 100 m), stare 
żeliwne grzejniki wymieniamy na nowe niskotempe-
raturowe grzejniki typu PURMO wraz z przebudową 
całej instalacji sanitarnej z rur stalowych na rury typu 
INOX, zamontujemy zestaw kolektorów solarnych do 
podgrzewania centralnej wody użytkowej dla szkoły 
i budynku mieszkalnego, wymienione zostaną okna 
w całym budynku na okna o niskim współczynniku 
przenikalności cieplnej, wymienimy także dach wraz 
z przeprowadzeniem jego docieplenia, oraz oczywiście 

docieplimy ściany zewnętrzne i fundamenty styropia-
nem, wykonana zostanie również centrala wentylacyjna 
dla sali gimnastycznej wraz z odzyskiem ciepła, w 
związku z czym budynek nabierze nowego wyglądu.
 Budynek Publicznego Gimnazjum to wymiana 
pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem, docie-
plenie ścian zewnętrznych i fundamentów, wymiana 
drzwi wejściowych oraz montaż kolektorów solarnych.
Hala Sportowa będzie wyposażona we własną ko-
tłownię olejową wraz z kolektorami solarnymi do 
wspomagania podgrzewania centralnej wody użytkowej, 
wymienione zostanie zadaszenie nad pomieszczeniami 
wraz z dociepleniem stropów, wykonany zostanie 
całkowicie nowy docieplony dach nad salą wraz z 
wymianą stolarki okiennej oraz oczywiście zostaną 
docieplone ściany zewnętrzne i fundamenty budynku, 
wykonana zostanie również centrala wentylacyjna dla 
Sali wraz z odzyskiem ciepła.
 Zakres prac do wykonania wymieniono jedynie 
pokrótce, gdyż jest on o wiele szerszy i obejmuje 
kompleksowe przeprowadzenie robót nie tylko ze-
wnętrznych ale i wewnętrznych w tych budynkach, 
tak aby zapewnić w przyszłości jak największą ich 
oszczędność cieplną.
  Tego typu inwestycje nie miałyby miejsca gdyby nie 
obszerny zastrzyk wsparcia z funduszy unijnych, jednak aby je 
pozyskać trzeba się też napracować, spełnić szereg kryteriów i 
wymogów, pozyskać całą górę uzgodnień i pozwoleń, nie jest to 
łatwa i przyjemna praca, niejednokrotnie trzeba zmagać się z 
różnymi przeciwnościami losu. Wszystko jest rekompensowane 
w dniu podpisania umowy na do�nansowanie, jednak i to 
nie zawsze dochodzi do skutku, ale tym razem się udało, 
teraz czekamy na zakończenie inwestycji która potrwa 
blisko 1,5 roku.

UM w Szczuczynie
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Projekt PL-BY-UA – nawiązanie partnerstwa
 W dniu 22 sierpnia 2016 r. Burmistrz Szczuczy-
na, Artur Kuczyński gościł delegację przedstawicieli 
miasta Kowel na Ukrainie, które wyraziło chęć udziału 
we wspólnym projekcie mającym na celu pozyskanie 
dotacji UE w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014 
– 2020. Głównym celem Programu jest wspieranie 
transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu 
Polski, Białorusi i Ukrainy. 
 Burmistrz Szczuczyna wraz z pracownikami 
odpowiedzialnymi za realizację wspólnego zadania 
oraz z przedstawicielami władz Kowla opracowali 
porozumienie o współpracy, w wyniku którego Gmina 
Szczuczyn ubiegała się będzie o środki UE na budowę 
Stadionu Miejskiego w Szczuczynie oraz zbiornika 
wodnego na rzece Wissie. W mieście Kowel na Ukra-
nie również wybudowany zostanie stadion. Podczas 
rozmowy i analizy projektów okazało się, iż zarówno 
Szczuczyn jak i Kowel mają podobne problemy, jakimi 
są m.in. brak odpowiedniej infrastruktury sportowej 
oraz chęć realizacji zadania z możliwością uzyskania 
90 % do�nansowania ze środków unijnych. 
 Pracownicy referatu Rozwoju i Inwestycji rozpo-
częli już prace związane z projektem. Opracowywana 
jest dokumentacja, a także trwają prace związane z 

kompletowaniem załączników, uzyskiwaniem pozwoleń 
oraz spełnieniem wymogów założonych we wniosku. 
 Delegacja Ukraińska mimo deszczowej pogody 
zwiedziła nasze miasto, w tym stadion, Centrum 
Kultury, kościół. Padła też obustronna deklaracja 
współpracy na wielu płaszczyznach. Nabór wniosków 
w ramach ww. Programu rusza już w październiku, 
zatem trzymajmy kciuki za powodzenie realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia.

UM w Szczuczynie
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Sukces Para�i
 Dzień 16 sierpnia 2016 r. okazał się niezwykle 
ważny dla Para�i Rzymskokatolickiej pw. Imienia 
Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. Otóż tego 
dnia, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził 
do do�nansowania wniosek złożony przez Para�ę, 
aplikujący o środki na remont klasztoru popijarskiego i 
utworzenie tam Centrum Muzealno – Warsztatowego. 
 Na konferencji prasowej Wicemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego Maciej Żywno stwierdził, iż był 
to jedyny konkurs z RPO na renowację zabytków. 
W tej perspektywie �nansowej nie będzie już takich 
konkursów. Zatem, tym większy sukces odniosła 
Para�a, której wniosek okazał się jednym z najlepiej 
napisanych projektów. Z 63 złożonych wniosków, 
tylko 11 otrzymało do�nansowanie, a wniosek Para�i 
w Szczuczynie uzyskał wysoka punktację i znalazł się 
na 7 pozycji. 
 Wśród projektów objętych wsparciem są: remont 
dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego 
Muzeum Wsi (do�nansowanie 1,6 mln zł), pra-
ce konserwatorskie budynków Synagogi i Domu 
Talmudycznego w Tykocinie (do�nansowanie 1,3 
mln zł), restauracja obiektów zespołu pałacowo-
-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Mu-
zeum Rolnictwa w Ciechanowcu (do�nansowanie 
w wysokości 3,9 mln zł), konserwacja i rewitaliza-
cja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w 
Białymstoku (do�nansowanie 2,4 mln zł), remont 
budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim (do�nan-
sowanie ponad 800 tys zł), rozbudowa budynku 
Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
(do�nansowanie ١,٨ mln zł), zagospodarowanie parku 
podworskiego w Czyżewie (do�nansowanie ١,١ mln 
zł), remont zabytkowego kompleksu klasztornego w 
Szczuczynie (do�nansowanie 4,1 mln zł), renowacja 

zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie (do�nanso-
wanie w wysokości 6,2 mln zł), skarbiec dziedzictwa 
kulturowego (do�nansowanie w wysokości 1,1 mln 
zł), prace konserwatorskie kaplicy Matki Boskiej 
Studzieniczańskiej k/Augustowa (do�nansowanie 
w wysokości prawie 500 tys. zł). 
 Chcąc pogratulować proboszczowi szczuczyńskiej 
Para�i zapału do pracy oraz podpytać o szczegóły 
inwestycji – członkowie redakcji SW postanowili 
dokonać wizji lokalnej obiektu, w którym niebawem 
ma powstać owe Centrum Muzealno – Warsztatowe.
 Z księdzem dziekanem Robertem Zielińskim 
umawiamy się na spotkanie w środowe popołudnie, 
tak żeby wykorzystać spokojny czas przed wieczorna 
msza święta. Ku naszemu zdziwieniu spokój klasz-
tornych wnętrz okazuje się rzeczą bardzo względna. 
Na placu przed świątynią rozciąga się plac budowy. 
Wszędzie maszyny, budowlańcy i worki po zaprawie. 
Ks. Robert czeka jednak na nas tuż przy schodach 
wejściowych. Prowadzi do pokoju gościnnego części 
mieszkalnej i zaczynamy rozmowę, popijając ciepła 
kawę.
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 Redakcja SW: Księże proboszczu Redakcja 
Szczuczyńskich wieści serdecznie dziękuje za moż-
liwość spotkania i rozmowy. Jesteśmy wdzięczni tym 
bardziej, że widzimy, że praca wre i pewnie ma ksiądz 
przysłowiowe pełne ręce roboty?
 Ks. Robert Zieliński: Witam serdecznie. Roboty 
jak to mówią nie przerobisz więc chwilę można się 
oderwać i porozmawiać, tym bardziej, że umawialiśmy 
się na chwilę spotkania.
— Księże to już szósty rok posługi w naszej 
para�i, jak Ksiądz wspomina ten miniony czas?
— Tak szybko ten czas mija. A jak wspominam 
ten czas? Wiele było ciekawych wydarzeń spotkań, 
rekolekcji, adoracji i wspólnych nabożeństw przeżytych 
w naszym pięknym kościele, a jeszcze więcej prac 
remontowych przy całym obiekcie od pierwszych 
chwil kiedy tu przybyłem. Ale ogólnie wspominam 
ten miniony czas dobrze i owocnie.
— SW: Słucz czy Szczuczyn? Gdzie jest księdzu 
lepiej?
— O to pytanie z cyklu tych trudniejszych. Nigdy 
tak nie można oceniać naszej pracy kapłańskiej. Pa-
miętam, że jeszcze w seminarium w czasie jednych z 
rekolekcji kaznodzieja uczył nas, że ksiądz musi być 
jak kwiat, tam gdzie go posadzą tam rozkwitnie. I tak 
staram się pracować przez 20 już lat, jako wikariusz, 
dyrektor bursy katolickiej i proboszcz.
— Szczuczyn jest niewielkim miasteczkiem z 
tego faktu wynika szereg szans ale i zagrożeń, jak 
odnalazł się Ksiądz w realiach tego miasta i para�i?
— To jest wielki plus dla naszej wspólnoty miasto 
i okoliczne wioski tworzą jedną para�ę, tu wszyscy 
znają się dobrze, każda informacja lotem błyskawi-
cy rozchodzi się w para�i, ale jest więcej okazji do 
współpracy z instytucjami lokalnymi.
— Nie sposób zauważyć, ze w ostatnim czasie 
sporo się wokół i w środku kościoła dzieje, czy 
mógłby Ksiądz kilka słów powiedzieć czytelnikom 
o tym, co już za nami?
— Co za nami to pewnie widać. Ostatnia praca 
remontowa jest bardzo widoczna: elewacja i okna. 
Ale wiele prac zostało wykonanych, które są mniej 
widoczne np. nagłośnienie, wymiana oświetlenia na 
prezbiterium, prace porządkowe na cmentarzu, prace 
remontowe na plebanii, kancelarii i wikariacie. W 
poprzednim roku dokonaliśmy odwodnienia całego 
obiektu. W tym roku w kościele założony został sys-
tem przeciwpożarowy. Dokonaliśmy także renowacji 
żyrandoli kinkietów, wymiany żarówek oraz renowacji 
kielichów i naczyń liturgicznych, zakupione zostały 

nowe szaty liturgiczne. Wykonaliśmy także wiele 
prac zupełnie nie widocznych dla wiernych m.in. 
inwentaryzację obiektu kościoła i klasztoru (a więc 
wyrysowanie stanu obecnego budynku), projekty, 
ekspertyzy, pozwolenia… Wszystko to, choć nie 
widoczne jednak kosztowne i konieczne do prowa-
dzenia dalszych prac remontowych.
— Z czego spośród do tej pory zrealizowanych 
prac, jest Ksiądz szczególnie zadowolony?
— Wiele jest radości związanych z pracą, ale także 
wiele trudności i kłopotów. Najważniejsze jest to, 
że każdego roku dużo się dzieje, a moje pomysły 
związane z para�ą wybiegają do przodu na rok lub 
kilka lat.
— Wymienione zostały okna w głównej nawie, 
a co z resztą?
— Reszta też zostanie wyremontowana, ale wszystko 
w swoim czasie.
— Wszyscy słyszeliśmy w ostatnim czasie o 
znacznej dotacji ze środków Unii Europejskiej na 
remont części klasztornej, co i ile udało się nam 
otrzymać, a ile będzie jeszcze trzeba zdobyć tzw. 
udziału własnego?
— Jestem niezmiernie szczęśliwy, że wniosek zło-
żony przez Para�ę został dobrze oceniony przez 
Urząd Marszałkowski. Dzięki temu dostaliśmy wy-
sokie do�nansowanie na realizację inwestycji. Koszt 
całości zadania oszacowany został na prawie 5,2 
mln zł, z czego do�nansowanie wyniesie 4,1 mln 
zł. Zatem pamiętajmy, że musimy wnieść ponad 1 
mln zł wkładu własnego. To dużo, jak na możliwości 
para�i. Niebawem wyłonimy �rmę, która podejmie 
się realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy przygoto-
wany plan pracy remontowej. Przy pomocy Bożej, 
już za trzy lata w dawnej szkole, w której zapewne 
uczyło się wielu z czytelników „Szczuczyńskich 
Wieści” i naszych para�an, w tzw. „celach” powstanie 
Centrum Muzealno – Warsztatowe. Pamiętajmy, że 
szkoła opuściła nasze mury w latach 90 ubiegłego 
wieku i dziś zostały ruiny, które bezwzględnie trzeba 
odremontować.
— Jak Ksiądz radzi sobie z takim ogromem i 
rozpiętością prac? Tu remonty, tam wnioski, on i 
codzienne życie para�i?
— Mam wiele osób życzliwych wokół siebie i tylko 
dzięki nim udaje się nam te projekty składać, za co 
chcę im serdecznie podziękować. W tym miejscu 
pragnę podziękować Burmistrzowi – Arturowi Ku-
czyńskiemu, za wsparcie oraz dobrą współpracę na 
wielu płaszczyznach. Ponadto, szczególne podzięko- 
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wania kieruję do Pani Anny Romaniuk za osobiste 
zaangażowanie oraz pomoc w pisaniu i rozliczaniu 
wielu projektów. Dziękuję dla Pana Waldemara Filip-
kowskiego i Bogusława Ramotowskiego za pomoc w 
przygotowaniu dokumentacji i nadzór nad przebiegiem 
inwestycji. Bez merytorycznego wsparcia tych osób, 
sam nie dałbym rady pozyskać środków na prace 
remontowe przy kościele i klasztorze.
— To teraz może kilka słów o tym, jakie czekają 
nas prace w remontowanej części poklasztornej?
— W pomieszczeniach po dawnej szkole planujemy 
aby powstały sale spotkań dla grup para�alnych, kilka 
izb historycznych i muzealnych, pokoje noclegowe, 
sala konferencyjna i warsztatowa, a także biblioteka.
— Księże prace remontowe zostały zaplanowane 
na trzy lata, co potem z takim obiektem będzie się 
działo? Jak to Ksiądz widzi i planuje?
— Przede wszystkim chcę, aby tu wróciło życie. Od 
wieków, od czasów pijarów w miejscu tym ciągle była 
młodzież i dlatego moje marzenie jest takie, aby ten 
budynek wrócił do swojego pierwotnego zadania: 
kształtowania młodych ludzi, by bardziej cenili swoją 
historię, wiarę w Boga i z optymizmem patrzyli w 
przyszłość.
— Czyli z nowo wyremontowanych sal będą mogli 
skorzystać zwykli mieszkańcy Szczuczyna i nie 
tylko?

— Tak, ten budynek ma służyć dla nas, miejscowych, 
ale też dla turystów, którzy tu zajadą.
— Księże Robercie marzenie na przyszłość?
— Jak wspomniałem założyciel Stanisław Antoni 
Szczuka i Pijarzy mieli jasno wytyczony plan szkolić 
młodzież. Ja szkoły nie zakładam ale mam nadzieję 
że po części będziemy kontynuować dzieło naszych 
założycieli.
— Czy jest może jeszcze coś szczególnego, czym 
chciałby się Ksiądz podzielić z czytelnikami Szczu-
czyńskich wieści?
— Czytelnicy mam nadzieję, że przychylnym okiem 
spojrzą na nasze plany i zachęcam wszystkich do 
włączenia się w nasze wspólne dzieło.
— Księże Robercie serdecznie dziękuje za tak 
miłą i rzeczową rozmowę, jestem przekonany, że 
czytelnicy naszej gazety dzięki niej lepiej poznają, 
a przede wszystkim zrozumieją codzienność i przy-
szłość szczuczyńskiego kościoła i naszej wspólnoty.
— Dziękuję również i zapraszam za kilka miesięcy. 
Może już będziemy mogli pochwalić się nowymi 
konkretami. Do zobaczenia. Z Bogiem. 
 Wszyscy, którzy pragną wspomóc prace remon-
towe, mogą wnieść dobrowolną opłatę na konto 
bankowe Para�i:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
63 8768 0003 0000 1414 2000 0020.

Piknik Sołecki
 W dniu 10 lipca 2016 r. na ORLIKU w Szczu-
czynie odbył się Piknik Sołecki. Przygotowania do 
pikniku rozpoczęły się od wczesnych godzin rannych. 
Wiele osób zaangażowało się w rozstawianie namiotów, 
stolików i krzeseł oraz przygotowanie poszczególnych 
dyscyplin sportowych. Zawody rozpoczęły się w 
pełnym słońcu, a frekwencja dopisała.
 Do udziału w sportowych rywalizacjach zgłosiło 
się 12 sołectw: Skaje, Jambrzyki, Mazewo, Dołęgi, 
Brzeźno, Chojnowo, Niedźwiadna, Bzury, Tarachy, 
Świdry Awissa, Niećkowo, Bęćkowo. Poszczególne 
drużyny rywalizowały ze sobą w dziewięciu kon-
kurencjach sportowych. Konkurencje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, a przy ich przeprowadzaniu 
towarzyszyły wielkie sportowe emocje. Po rozegra-
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niu wszystkich dyscyplin sportowych okazało się, iż 
najlepszą drużyną była reprezentacja wsi Jambrzyki, 
która otrzymała z rąk burmistrza Szczuczyna – Artura 
Kuczyńskiego – główną nagrodę zawodów – czek o 
wartości 3 tys. zł, z przeznaczeniem do wykorzysta-
nia na potrzeby wsi. Zwycięzcy otrzymali specjalną 
nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa 
Podlaskiego – namiot dla wsi. 
 Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach 
otrzymały nagrody pieniężne z przeznaczeniem na 
potrzeby wsi. Dodatkowo Członek Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego – Stefan Krajewski, wręczył 
szelki dla najgrubszego sołtysa.
 Nie lada atrakcją tej imprezy była obecność 
Pani Krystyny Zabawskiej – czterokrotnej mistrzyni 
olimpijskiej, polskiej lekkoatletki, która specjalizowała 
się w pchnięciu kulą. Pani Krystyna dała namówić 
się nie tylko do przeprowadzenia i sędziowania kon-
kurencji polegającej na pchnięciu kulą, ale przede 
wszystkim do krótkiego pokazu i zademonstrowania 
tej dyscypliny sportu. Pani Krystyna opowiedziała 
uczestnikom swoją historię związaną ze sportem i 
karierą olimpijską. Było to niezwykłe przeżycie dla 
uczestników konkurencji – zmagania pod okiem 
zawodowca, instruktaż i ocena wykwali�kowanej 
lekkoatletki. Ponadto, podczas trwania PIKNIKU 
SOŁECKIEGO wszyscy jego uczestnicy mieli okazję 
rozmowy z Panią Zabawską, zdobycia autografu oraz 
zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
 Ponadto, podczas trwania zmagań sportowych 
– jako przerywniki i moment do odpoczynku dla 
uczestników konkurencji sportowych, a zarazem nie 
lada atrakcja dla publiczności, odbyły się wspaniałe 
pokazy sportowe. W pierwszym pokazie wystąpiła 
najmłodsza grupa dzieci uczących się sztuki walki 
karate. Dzieci zademonstrowały podstawowe umie-
jętności, jakich uczą się pod okiem senseia Grzegorza 
Fabryckiego, posiadacza I Dana. Dzięki temu wystą-
pieniu, widzowie dowiedzieli się, że KYOKUSHIN to 
pełnokontaktowa sztuka walki, rodzaj karate, stworzona 
przez Masutatsu Qyamę. Celem treningu karate jest 
rozwój duchowy ćwiczącego. Dokonuje się on poprzez 
wymagające ćwiczenia �zyczne. W trakcie treningu 
adept karate pokonuje swoją słabość, nieśmiałość i 
niezdecydowanie, dzięki temu może stać się lepszym 
człowiekiem.
 Drugim z pokazów był pokaz przygotowany 
przez wieloletniego instruktora zapasów – Grze-
gorza Zbigniewa Zańko, trenera adeptów MLUKS 
„GWIAZDA”. 
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  Wychowankowie Klubu z ochotą zapoznawali 
widzów z tajnikami sztuki walki, demonstrując różne 
chwyty i uniki. Dla nich zapasy to bardzo ważna 
część życia i tą miłość do sportu chcą zaszczepić u 
innych mieszkańców Gminy. 
 Pokazom zapaśniczym przyglądała się Pani Ka-
tarzyna Dauksz (wcześniej Zalewska) – wychowanka 
klubu sportowego „WISSA” Szczuczyn (obecnie 
członek MLUKS „GWIAZDA”), pięciokrotna repre-
zentantka Polski w zapasach kobiet na Mistrzostwach 
Europy i Świata w różnych grupach wiekowych.
Tego dnia, społeczność zróżnicowana wiekowo, 
miała okazję przekonać się jak wielką frajdę sprawia 
uprawianie sportu. Treningi choć ciężkie i wymagają 
dyscypliny, dają wymierne efekty, w postaci samoza-
dowolenia, dobrej kondycji zdrowotnej, osiąganych 
sukcesów, realizacji sportowych pasji…
 Specjalnie z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach Gminy, zorganizowano miejsce zabaw, gdzie 
oprócz dmuchanych zjeżdżalni, było także miejsce 
do kreatywnego myślenia. Nasi milusińscy mogli 
grać w gry, budować budowle, rysować, a animatorzy 
wymyślając wspólne zabawy dbali o to, aby dzieci się 
dobrze bawiły. Dzięki tej inicjatywie i organizacji 
swego rodzaju „kącika dla malucha” dzieci zostawały 
pod fachowym okiem animatorów, a rodzice mogli 
wziąć udział w zawodach.
 Podczas trwania pikniku, w namiotach i stoiskach 
poszczególnych sołectw można było degustować 
potrawy, wyroby oraz napitki przyrządzone przez 
gospodynie poszczególnych wsi. Miłą niespodzian-
ką było publiczne gotowanie „Chłopskiej Zupy” w 
wykonaniu Zastępcy Burmistrza Szczuczyna – Pana 
Krzysztofa Zalewskiego oraz Pani Katarzyny Wi-
szowatej – nauczycielki kierunku gastronomicznego 
Zespołu Szkół w Niećkowie.

 Niniejsza impreza została zgłoszona do kon-
kursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe oraz Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe, a mającego na celu integrację 
mieszkańców wsi należących do Gminy Szczu-
czyn oraz zainteresowanie aktywnym spędzaniem 
czasu całych rodzin, wielu pokoleń. Organizacja 
imprezy sportowo – rekreacyjnej to szansa dla całej 
społeczności gminnej na rozwijanie zainteresowań 
i umiejętności w różnych formach aktywności, szansa 
na zagospodarowanie wolnego czasu oraz zwiększe-
nie niedostatecznej ilości i jakości zajęć i wydarzeń 
sportowo – rekreacyjnych. Wszystkie powyższe formy 
aktywizacji ruchowej przyczynią się do podniesienia 
jakości życia społeczności lokalnej, pozwolą wytworzyć 
prozdrowotne postawy wśród dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców gminy. Ponadto sportowy 
charakter działań rodzi poczucie siły, możliwości 
osiągnięcia sukcesów i ma wpływ na zmianę postaw 
życiowych.

UM w Szczuczynie
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Gminne Zawody Pożarnicze

Zakup motopompy pływającej dla OSP Bęćkowo

 W dniu 17 lipca 2016 r. w Danowie odbyły się 
Gminne Zawody Pożarnicze jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W zmaganiach sportowo – po-
żarniczych uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z 
terenu Gminy Szczuczyn tj. OSP Szczuczyn, OSP 
Niećkowo, OSP Bęćkowo, OSP Niedźwiadna, OSP 
Bzury, OSP Brzeźno oraz gospodarze zawodów OSP 
Danowo. Zawody rozpoczęły się od konkurencji 
sztafety pożarniczej 7×50 metrów z przeszkodami, 
po której rozegrano kolejną konkurencję – ćwicze-
nia bojowe. Jak co roku, rywalizacja była duża. Nie 
zabrakło również kibiców.
 Pierwsze miejsce Gminnych Zawodów Pożar-
niczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
zajęła jednostka OSP Szczuczyn, drugie miejsce 
jednostka OSP Brzeźno, trzecie miejsce jednostka 
OSP z Danowa, kolejne miejsca zajęły jednostki 
OSP Bęćkowo, OSP Niedźwiadna, OSP Bzury oraz 
jednostka OSP z Niećkowa. Zawody zakończyły się 
wręczeniem dla wszystkich jednostek pucharów oraz 
dyplomów. Następnie, uczestnicy udali się na poczę-
stunek przygotowany przez gospodarzy zawodów.

UM w Szczuczynie

 Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił 
Gminie Szczuczyn dotacji w wysokości 3 000 
zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego 
dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Kwota ta została przeznaczona na zakup mo-
topompy pływającej, którą przekazano do OSP 
w Bęćkowie.
  Jest to już kolejny zakup, jaki udało się 
poczynić dzięki do�nansowaniu pozyskanemu 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego. W latach ubiegłych gminne jed-
nostki OSP wyposażone zostały zarówno w 
sprzęt medyczny (m.in. deskę ortopedyczną, 
nosze podbierakowe, butlę tlenową) jak i sprzęt 
gaśniczy (węże, prądownice, specjalistyczne 
ubrania strażackie, hełmy).

UM w Szczuczynie
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Miejski Dom Kultury w Szczuczynie

Lato w MDK

Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

 W Miejskim Domu Kultury w Szczuczy-
nie wzorem lat ubiegłych odbyły się półkolo-
nie w ramach „Wakacji z MDK”. W programie 
były zajęcia rytmiczno-taneczne, sportowe, pla-
styczne, kulinarne oraz wycieczki. W zajęciach 
uczestniczyło 91 dzieci w wieku 5 – 13 lat. 
Atrakcją zajęć kulinarnych było własnoręcznie przy-
gotowywanie obwarzanków z serem przez dzieci oraz 
ich pieczenie pod kierunkiem wolontariuszki Barbary 
Jankowskiej. W trakcie wycieczki w Krainie Mazur 
skorzystały z przejażdżki kolejką wąskotorową na trasie 
Ełk – Sypitki – Ełk oraz ogniska na którym dzieci 
piekły kiełbaski pod nadzorem wolontariuszki Krystyny 
Rosłoniewskiej. Zwiedziły Muzeum Kolejnictwa i Pra-
cownię Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów 
Nieprofesjonalnych (ESTiAN) – pracownię rzeźbiarską 
prowadzoną przez rzeźbiarza Stanisława Rudnik. 

 W Białymstoku w ATRIUM Biała w kinie 
Helios obejrzały �lm pt. „Bardzo fajny gigant” 
a następnie zwiedziły ZOO Akcent. W dniu 22 
lipca dzieci uczestniczyły w wycieczce do parku 
linowego i bezkrwawego safari w Zatykach w go-
spodarstwie ekologicznym rodziny Rudziewiczów. 
Wiele radości sprawił dzieciom całodzienny blok 
imprez połączony z noclegiem w MDK. Dzieci 
skorzystały z kąpieliska dzięki uprzejmości kie-
rownictwa Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne-
go „Knieja” w Rajgrodzie. Na zakończenie „Zajęć 
wakacyjnych z MDK” dzieci brały udział w balu 
przebierańców, otrzymały poczęstunek w posta-
ci pizzy i napoi oraz upominki – maskotki od 
sponsora indywidualnego Przemysława Piwko. 

 Wakacyjne zajęcia z dziećmi prowadzili: 
starszy instruktor Andrzej Szabelski, stażystki: 
Monika Czaplicka, Ewelina Modzelewska oraz 
wolontariuszka Maria Józwik. W czasie dwóch 
ostatnich tygodni pracowały z dziećmi rów-
nież Wioletta Modzelewska i Renata Gazowska. 
 Na zaproszenie Wójta Gminy Radziłów p. 
Krzysztofa Milewskiego zespoły działające przy 
MDK: „Szczuczyniacy”, „Mali Szczuczyniacy”, 
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solistka zespołu „MEDIES” oraz zespół tanecz-
ny ”Just Dance” wzięły udział w „FESTYNIE 
W RADZIŁOWIE”. Zaprezentowano widowi-
sko pt. „Na mapie małe miejsce” według scena-
riusza i oprawy artystycznej p. Marii Ostrowskiej.
 W dniu 25czerwca 2016 roku odbył się w 
parku miejskim XXXIX Konkurs Piosenki Dzie-
cięcej. W konkursie uczestniczyło 27 solistów, 
w trzech kategoriach wiekowych: 9 – 12 lat, 13 
– 16 oraz powyżej 16 lat. Komisja przyznała:
W kategorii 9 – 12 lat:
1.  Agata Daniłowicz – Grajewo
2.  Maria Czapska – Przechody
3.  Julita Żebrowska – Szczuczyn
4.  Magda Sokołek i Natalia Kaliszewska –   
 Szczuczyn
W kategorii 13 – 16 lat:
1.  Anna Czapska – Przechody
2.  Emilia Nagel – Szczuczyn 
3.  Julia Bartoszewicz – Szczuczyn 

W kategorii powyżej 16 lat:
1.  Maria Józwik – Skaje
2.  Laura Kobryńska – Szczuczyn
3.  Alicja Kaczyńska – Szczuczyn
 W upalne popołudnie 25 czerwca br. odbyła się 
w parku miejskim w Szczuczynie „PALINOCKA 
2016” zorganizowana przez Urząd Miejski i MDK. 
Festyn rozpoczął się występem członkiń zespo-
łu „Mali Szczuczyniacy”: Emilii Nagel, Weroniki 
Polińskiej, Wiktorii Końskiej (kończących szkołę 
podstawową) oraz Julity Żebrowskiej. Dziewczęta 
zaśpiewały piosenki ludowe oraz popularne. Na 
zakończenie swojej „kariery” otrzymały upominki. 
 W widowisku nawiązującym do Dnia Matki 
i Dnia Ojca – „Miłość ma dwa serca” wystąpiły 
połączone zespoły z MDK: „Szczuczyniacy”, „Mali 
Szczuczyniacy” i wokalny. Gościnnie wystąpił duet 
akordeonowy z PSM I stopnia Filia w Szczuczynie 
Damian Bagiński i Szymon Rózio. Zatańczyły na 
scenie dziewczęta z zespołu „Just Dance”. W dalszej 
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części wystąpiła kapela folkowa „Skansen Bend” z 
CKG Ełk w Stradunach. W trakcie koncertu or-
kiestry dętej OSP w Szczuczynie Naczelnik OSP 
dh Tadeusz Dembiński i Dyrektor MDK Janusz 
Marcinkiewicz podpalili ognisko. W dalszej części 
wystąpiły zaproszone zespoły: „Summer Night” z 
Ełku i „Avanti” z Białegostoku. Dzieci, młodzież i 
dorośli mogli skorzystać z „dmuchańców”, wesołego 
miasteczka, straganów i stoisk gastronomicznych. 
 W niedzielne popołudnie 28 sierpnia pożegnano 
wakacje z Miejskim Domem Kultury. Festyn odbył 
się w parku miejskim przy Muzeum Pożarnictwa.
Wystąpiły połączone zespoły z MDK: „Szczuczynia-
cy”, „Mali Szczuczyniacy” oraz wokalny w programie 
„Miasto me rodzinne” w składzie: Julia Wróblewska, 
Natalia Nagel, Julita Żebrowska, Emilia Nagel, Paulia 
Rudzka, Marianna Domiziak , Jadwiga Dylewska, 
Witold Dylewski, Helena Grabowska, Barbara Jan-
kowska, Krystyna Rosłoniewska, Ryszard Rybak, 
Jadwiga Sielawa, Marianna Szabelska, Andrzej Sza-
belski, Władysław Szymanowski i Ewa Zamojska. 
 Wystąpił muzyczny zespół dziecięcy i mło-
dzieżowy, taneczny „Just dance” oraz zaproszone 
zespoły: „Densi”, „�e Fruitcates”, „Alfa Boys”. Ro-

zegrano również zabawne konkurencje. Uczestnicy 
festynu bawili się do północy przy muzyce zespo-
łu „Technix”. Była również nauka tańca cha cha.
 Miejski Dom Kultury w Szczuczynie zorganizował 
w pierwszy weekend września wycieczkę na lubelsz-
czyznę. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce, Pałac Czartoryskich w Puławach, Zamek w 
Janowcu oraz zabytki Kazimierza Dolnego. Atrakcją 
był rejs statkiem do Janowca i przejażdżka ciuchcią. 

Tekst: Andrzej Szabelski
Zdjęcia: Barbara Paszkowska, Andrzej Szabelski
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„Narodowe czytanie 2016”
 Biblioteka Miejska w Szczuczynie po raz trzeci 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
czytanie”. Akcja ta objęta jest patronatem Pary Pre-
zydenckiej i ma na celu przybliżenie wartości i piękna 
literatury polskiej całemu narodowi. Tegoroczna edycja 
odbyła się 3 września i poświęcona była historyczne-
mu dziełu „Quo vadis”, napisanemu przez polskiego 
powieściopisarza, noblistę Henryka Sienkiewicza. W 
tym dniu zaproszeni goście oraz czytelnicy zebrali 
się w nowej siedzibie Biblioteki Miejskiej przy ulicy 
Łomżyńskiej 11, aby wspólnie odczytać wybrany 
rozdział powieści. Narodowe Czytanie” odbyło się 
w Wypożyczalni dla Dorosłych, która zosta-
ła specjalnie przygotowana na tę okazję, aby 
w kameralnej scenerii miło spędzić czas przy lekturze.
 Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych 
gości przez kierownika Biblioteki Miejskiej Pana Janusza 
Siemiona. Następnie zebrani mieli okazję wysłuchać 
biogra�i Henryka Sienkiewicza, którą przygotowała i 
przedstawiła zebranym bibliotekarka Anna Wojsław. W 
podniosły nastrój, swoją grą na akordeonie, wprowadził 
zgromadzonych stały czytelnik biblioteki – Hubert 
Niebrzydowski, za co został nagrodzony gromkimi 
brawami. Kolejnym punktem spotkania było czytanie 
wybranego wcześniej rozdziału „Quo vadis”. Został 
on odczytany przez zaproszonych gości, którymi byli: 
Pan Burmistrz Krzysztof Zalewski, Pani Sekretarz 
Jolanta Jadwiga Budzińska, Ksiądz Proboszcz Robert 
Zieliński, Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie Pan 
Dariusz Koniecko, Prezes Wielobranżowego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Pan Krzysztof Wysocki, 
Radny i Członek Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” Pan 
Michał Kaliszewski, zaprzyjaźniona z biblioteką Pani 
Jadwiga Baranowska, wolontariuszka Maja Markiewicz, 
uczniowie i uczestnicy realizowanych przez bibliotekę 
projektów Iwona Witkowska i Maciej Mroczkowski 

oraz pracownicy biblioteki: Anna Wojsław i Andrzej 
Kosmowski. 
 Podczas jednej z krótkich przerw w lekturze, 
zebrani goście mogli wysłuchać fragmentu powieści 
przeczytanego przez dwóch uczniów – Macieja Mrocz-
kowskiego i Mateusza Wojsław. Ucharakteryzowani na 
postacie z tamtej epoki, odczytali fragment rozmowy 
Marka Winicjusza z Gajuszem Petroniuszem, w którym 
to Winicjusz opowiada kuzynowi o swym uczuciu do 
Ligii. Podczas przerw uczestnicy „Narodowego Czy-
tania” mieli również możliwość przeczytania swoich 
ulubionych fragmentów wybitnego dzieła naszego 
noblisty. Swoje fragmenty czytały uczestniczki reali-
zowanych przez bibliotekę warsztatów dla seniorów 
pt. „Pierwszy krok w cyfrowy świat” Pani Elżbieta 
Przestrzelska, Pani Janina Grygoluk, Pani Apolonia 
Furchel oraz zaprzyjaźniona z biblioteką, regionalna 
poetka Anna Jachimska. Na koniec czekała na uczest-
ników spotkania miła niespodzianka – mogli oni wziąć 
udział w krótkim quizie, który został przygotowany 
specjalnie na tę okazję i dotyczył czytanego tekstu 
oraz faktów z życia Henryka Sienkiewicza. Zebrani 
chętnie odpowiadali na zadawane przez kierownika 
biblioteki pytania, a nagrodami były książki „Quo 
vadis”, opieczętowane stemplem okolicznościowym 
przysłanym bibliotece przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody ufundowane prze 
Bibliotekę Miejską otrzymali: Pan Krzysztof Zalewski, 
Pani Jolanta Jadwiga Budzińska, Ksiądz Proboszcz Ro-
bert Zieliński, Pani Elżbieta Przestrzelska, Pan Henryk 
Markowski, Pani Anna Jachimska, Maja Markiewicz, 
Pan Michał Kaliszewski, Pan Krzysztof Wysocki oraz 
Pan Dariusz Koniecko. Ostatnim punktem spotkania 
była wspólna rozmowa na temat powieści.
 Wszystkim zebranym serdecznie dzię-
kujemy za przybycie oraz wspólną lekturę, 
a zwycięzcom gratulujemy.

Anna Wojsław
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System ACADEMICA w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie
 Biblioteka Miejska w Szczuczynie przystąpiła w 
dniu 06.09.2016 r. do sieci Cyfrowej Wypożyczalni 
Publikacji Naukowych (CWPN) ACADEMICA, 
zapewniając swoim czytelnikom dostęp do najnow-
szych wydawnictw naukowych w formie cyfrowych 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 
 ACADEMICA to system wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych, który zastąpi tradycyjny sposób 
wypożyczeń przez wysyłanie egzemplarzy drogą 
pocztową. Zmniejszy to koszty i skróci czas oczeki-
wania na książkę do minimum, bowiem użytkownik 
będzie mógł skorzystać z elektronicznej wersji w 
cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA na terminalu 
w wybranej bibliotece partnerskiej w całej Polsce. 
Cyfrowa wypożyczalnia ACDAEMICA powstała z 
myślą o ułatwieniu dostępu do zasobów naukowych. 
Znajdziecie tu Państwo podręczniki akademickie, 
publikacje naukowe, czasopisma naukowe z listy 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to 
bardzo przydatne narzędzie do poszukiwań publikacji 
dla naukowców, studentów, badaczy, historyków, pasjo-
natów i innych zainteresowanych, ponieważ publikacje 
naukowe wydawane są w niskich nakładach i często 
nie są one dostępne w bibliotekach. Tym samym oferta 
edukacyjna naszej biblioteki zostanie powiększona o 
dostęp do tysięcy publikacji naukowych ze wszystkich 
dziedzin wiedzy. Wszystkie publikacje są powiązane 
z wynikami wyszukiwania w POLONA.
 Rejestrację użytkownika w CWPN ACADE-
MICA poprzedza złożenie w Bibliotece podpisanego 
oświadczenia. Oświadczenie może podpisać wyłącz-
nie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych.

 Zalogowany użytkownik ma dostęp do wszystkich 
publikacji w ACADEMICA. Publikacje chronione 
prawem autorskim można czytać w czasie, który 
użytkownik zarezerwował sobie na dedykowanych 
terminalach znajdujących się w bibliotekach na terenie 
całej Polski.
 W czasie pracy z tekstem użytkownik może 
skorzystać z przydatnych opcji powiększania tekstu, 
zmiany sposobu wyświetlania publikacji, zmiany 
formatu, nawigacji (atrybut: strona tytułowa lub spis 
treści). 
 Ze względu na ograniczenia, publikacje chronione 
nie mogą zostać skopiowane, pobrane lub wydru-
kowane. Istnieje jednak możliwość robienia notatek 
do tekstu lub sporządzania cytatów do objętości 
3600 znaków. Notatki te są zapisywane na koncie 
użytkownika i dostępne z każdego komputera po 
zalogowaniu użytkownika. 
 W celu skorzystania z usługi zapraszamy, do 
wyrobienia sobie konta w Wypożyczalni dla Do-
rosłych Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie przy ul. 
Łomżyńskiej 11. 
 Osobami odpowiedzialnymi za Cyfrową Wy-
pożyczalnię Publikacji Naukowych (CWPN) ACA-
DEMICA w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie są 
Anna Wojsław i Janusz Siemion.
 Szczegółowe informacje oraz regulamin ko-
rzystania z systemu ACADEMICA znajdują się w 
siedzibie Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie.
 Zapraszamy także do korzystania z zasobów 
naszej biblioteki, ul. Łomżyńska 11 oraz �lii biblio-
tecznej w Niećkowie.

Janusz Siemion
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 „Korea Day” – Dzień Kultury Koreańskiej
 Dzięki programom promującym 
bogate dziedzictwo kulturowe Korei i 
staraniom pracowników Centrum Kultury 
Ambasady Republiki Korei w Warszawie, 
kultura koreańska zyskując w Polsce na 
popularności. Jednym z takich programów 
jest „Moving Korean Culture”.
 Biblioteka Miejska w Szczuczynie 
po nawiązaniu w kwietniu tego roku 
współpracy z tą Placówką Dyplomatyczną 
i przeprowadzeniu zajęć przybli-
żających kulturę tego dalekiego i 
ciekawego kraju zdecydowała się 
zorganizować Dzień Kultury Ko-
reańskiej dla mieszkańców miasta. 
To wydarzenie zainaugurowało cykl 
spotkań pt. „Z kulturą przez świat 
– Coolturalna biblioteka”.
 Dnia 23 września 2016r. (piątek) 
w nowej siedzibie Biblioteki Miej-
skiej – przyszłego Centrum Kultury 
przy ulicy Łomżyńskiej 11 odbył się 
zaplanowany „Korea Day” – Dzień 
Kultury Koreańskiej. Ze względu 
na możliwości, jakie stwarza nowy 
budynek biblioteki możliwa była organizacja tak 
dużego przedsięwzięcia. 
 Miło było nam gościć: Dyrektora Centrum Kul-
tury Ambasady Republiki Korei w Warszawie Pana 
Hyunjun Kima ze współpracownikami, Panią Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 
Katarzynę Konopka, trenera Taekwondo Pana Paolo 
Cezarego Millera wraz z uczniami oraz Panią Dyrektor 
Biblioteki Samorządowej w Radziłowie – Katarzynę 
Wysocką. Swoją obecnością zaszczycili nas również: 

Pan Burmistrz Krzysztof Zalewski, Pani 
Sekretarz Jolanta Jadwiga Budzińska, Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Broniewskiego w Szczuczynie 
– Małgorzata Karwowska, Pani Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum im. Stanisława 
Antoniego Szczuki w Szczuczynie – Ewa 
Grunwald, Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Bolesława Podedwornego w Niećkowie 
Pan Dariusz Koniecko, uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Szczuczynie, Pu-
blicznego Gimnazjum w Szczuczy-
nie oraz Szkoły Podstawowej im. 
Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej 
wraz z nauczycielami, uczestnicy zajęć 
dla seniorów prowadzonych przez 
bibliotekę, uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz wieloletni 
przyjaciele biblioteki. 
 Spotkanie rozpoczęło się od pokazu 
Taekwondo w wykonaniu uczestników 
Klubu Sportowego Taekwondo WTF 
Gmina Stawiski pod kierunkiem tre-
nera Paolo Cezarego Millera. Chętne 
dzieci i młodzież mogły także nauczyć 

się podstaw tego sportu, naśladując trenera i jego uczniów. 
Następnie odbyło się o�cjalne powitanie gości przez 
Kierownika Biblioteki Janusza Siemiona oraz Burmistrza 
Krzysztofa Zalewskiego. Głos zabrał również Dyrektor 
Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei w Warsza-
wie Pan Hyunjun Kim. Po o�cjalnym powitaniu goście 
mogli zdecydować czy zostają na wykładzie pracownika 
Centrum Kultury Koreańskiej przybliżającym kulturę tego 
kraju, czy uczestniczą w wielu atrakcyjnych warsztatach, 
takich jak: Panhwa, czyli drzeworyt i pisanie imion po 
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koreańsku, przymierzanie tradycyjnego stroju (hanbok), 
malowanie wachlarzy, tradycyjne gry i zabawy oraz gra 
bębnach i gongu. Można było też obejrzeć wystawę zdjęć 
przedstawiających Koreę Południową. Wszystkie stano-
wiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości. 
Po zakończeniu warsztatów goście zostali zaproszeni 
na tradycyjny podlaski obiad
 Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom 
Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei w War-
szawie oraz Pani Dyrektor i pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach za współpracę, 
a wszystkim gościom za przybycie i wspólną zabawę.

Marlena Stocka
Olga Kowalewska

Renata Markiewicz

„Wakacje z Biblioteką 2016”
 Jak co roku, w okresie wakacji Biblioteka Miejska 
w Szczuczynie zaoferowała dzieciom i młodzieży 
możliwość spędzenia wolnego czasu, organizując im 
szereg warsztatów i zajęć, również terenowych oraz 
wycieczek, nie zabrakło także atrakcji. Wakacje można 
było ciekawie spędzić w Bibliotece Miejskiej, jej �lii 
bibliotecznej w Niećkowie oraz świetlicy wiejskiej w 
Skajach.
 Oferta warsztatów i zajęć cyklicznych była róż-
norodna i obejmowała:
— zajęcia plastyczne, m.in.: „Wakacyjny okręt”, 

„Papierowy Świat”, „Legal Gra�ti”, „ Kolorowa 
łapka”, „Kolaż”, „Wakacyjne pocztówki”, „Wesoły 
recykling” – wykorzystując różnorodne materiały 
plastyczne,

— warsztaty multimedialne z wykorzystaniem kom-
puterów i tabletów: „Edukacyjne komputery”, 
„Moja Bajka”, „Sleeveface”,

— zajęcia warsztatowe „Szczuczyńscy reporterzy” – 
podczas których dzieci dowiedziały się, na czym 
polega praca reportera, jak zredagować krótkie i 
zwięzłe informacje i poznały inne tajniki zawodu 
reportera, 

— w ramach organizowanych spotkań odbyły się 
również zajęcia kulinarne, na których dzieci przy-
rządzały, według własnego pomysłu, desery lodowe 
i inne smakołyki.

 Zrealizowaliśmy też zajęcia w terenie:

— w dniu 09.07.(sobota) odbył się II rajd rowerowy 
w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz 2016”. 
Dzieci pod opieką Olgi Kowalewskiej i Andrzeja 
Kosmowskiego pojechały do świetlicy wiejskiej w 
Skajach, gdzie wspólnie z uczestnikami prowadzo-
nych tam zajęć uczestniczyły w grach i zabawach 
zespołowych oraz piekły kiełbaski przy ognisku,

— dnia 15.07. (piątek) odbyły się zajęcia sportowe – 
siedmiobój pt.: „Szybciej, dalej, sprytniej”. Dzieci 
podzieliły się na dwie grupy, wymyśliły nazwy 
drużyn i wybrały swoich liderów. Zawodnicy 
zmierzyli się w różnorodnych konkurencjach, 
w których wykazali się szybkością, sprytem i 
kreatywnością. Uczestnicy rywalizacji otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki,

— w dniu 29.07. (piątek) uczestnicy „Wakacji z 
Biblioteką” wzięli udział w zajęciach dotyczących 
orientacji w terenie, przy wykorzystaniu aplikacji 
Google Maps. Dowiedzieli się, czym jest kompas 
i jak go wykorzystywać. Korzystali też z lornetek, 
by obejrzeć najbardziej charakterystyczne budynki 
w Szczuczynie. Na zakończenie zajęć dzieci z 
chęcią włączyły się do zabawy „Wodny Bicz”,

— w piątek 12.08. odbył się rajd – wycieczka rowero-
wa pt.: „Odkrywamy bunkry!”. Dzieci pod opieką 
Wojciecha Łapińskiego i Andrzeja Kosmow-
skiego pojechały do Niećkowa, gdzie w okolicy 
znajdują się bunkry z czasów II wojny światowej. 
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Uczestnicy rajdu, zwracając szczególną uwagę 
na bezpieczeństwo, obejrzeli wybrane bunkry, 
podziwiali ogrom pracy włożony w ich budowę 
oraz poznali ich przeznaczenie. Dzieci zadawały 
mnóstwo pytań dotyczących tych forty�kacji. 

 Na półmetek wakacji 30.07. (sobota) Biblioteka 
Miejska w Szczuczynie zorganizowała biwak z noc-
legiem na placu przy świetlicy wiejskiej w Skajach, 
gdzie dzieci pod opieką Moniki Kalinowskiej, Andrzeja 
Kosmowskiego, Marleny Stockiej i Olgi Kowalewskiej 
spędziły wieczór pełen atrakcji. Uczestnicy biwaku 
wzięli udział w grach terenowych:
— „Nocne podchody”,
— „Pokemon Go”, podczas której szukały ulubio-

nych bohaterów popularnej kreskówki, ukrytych 
w pobliżu świetlicy. Wszyscy gracze otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

 Biwakowicze wzięli też udział w konkursie „Mam 
Talent”. Obejrzeć można było różnorodne występy, a 
zwycięzców wybrano przez głosowanie publiczności.
Laureaci:
— I miejsce – Mateusz Wojsław – występ wokalny,
— II miejsce – duet Huberta Niebrzydowskiego i 

Patryka Końskiego – odegranie scenki „Kontrola 
drogowa”,

— III miejsce – duet Sara Dzięgielewska i Anna 
Orłowska – występ wokalny.

 Wszyscy �naliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
książki i słodkie upominki.
 W przerwach między zabawami, dzieci mogły 
zajadać się pieczonymi kiełbaskami przy ognisku. 
Zabawa trwała do późnego wieczora, a w niedzielny 
poranek przygotowano dla wszystkich pyszne śnia-
danie.
 W dniu 26.08. (piątek) w siedzibie Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie odbyła się impreza pt.: 
„Pożegnanie wakacji 2016!”. Dla uczestników tego 
wydarzenia przygotowano gry i konkursy zespołowe 
oraz szereg atrakcji i innych niespodzianek. 
 W konkursie „Sprytny taniec”, podczas którego 
dzieci tańcząc w parach wykazały się sprytem i re-
�eksem, bezkonkurencyjnie zwyciężyły dziewczyny: 
Maja Wojciechowska, Patrycja Chmielewska, Julia 
Niebrzydowska i Lena Niebrzydowska. 
 W konkursie „Karta i kostka” , podczas którego 
uczestnicy wykazali się spostrzegawczością, intuicją i 
szybkością, bezapelacyjnie najlepsze wyniki osiągnęli: 
Karol Orłowski, Julia Łopińska i Patryk Koński. 

Laureaci obu konkursów otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody książkowe.
 W konkursie muzycznym „Tak to leciało” wzięły 
udział dwie grupy: dziewczynki kontra chłopcy. Walka 
okazała się wyrównana do samego końca. Aby wyłonić 
zwycięską drużynę zarządzono dogrywkę, którą był 
konkurs „Taneczne krzesła”. Zwycięstwo odniosła 
drużyna chłopaków z Mateuszem Wojsławem na 
czele. 
 Wiele radości i mnóstwo śmiechu było podczas 
gry „Koło fortuny – wyzwanie wybierz ty”, podczas 
której dzieci wykonywały wylosowane zadania, m.in. 
taniec z balonem, najgłośniejszy krzyk, taniec maka-
reny, małpi taniec, itp.
 Punktem kulminacyjnym pożegnalnej zaba-
wy było puszczanie lampionów szczęścia. Dzieci z 
wielką radością obserwowały start i lot kolorowych, 
świecących lampionów. 
 Podczas całej zabawy dzieci mogły korzystać 
z Coctail Baru, gdzie w roli barmana wyśmienicie 
sprawdził się Kacper Świderski, serwując wszystkim 
owocowe napoje. Dla uczestników zabawy przygo-
towano też szwedzki stół, pełen słodyczy i kanapek. 
Głównym sponsorem „Pożegnania wakacji 2016!” był 
właściciel �rmy „GEOLID” Cezary Lidner, któremu 
bardzo serdecznie dziękujemy.
 Organizacją i prowadzeniem „Wakacji z Biblio-
teką 2016” zajmowali się w bibliotece w Szczuczynie: 
Andrzej Kosmowski – bibliotekarz Oddziału dla 
Dzieci, przy wsparciu Olgi Kowalewskiej, Marleny 
Stockiej, Wojciecha Łapińskiego oraz Marzenny 
Bijowskiej; w �lii bibliotecznej bibliotekarka Alicja 
Butkiewicz; w świetlicy wiejskiej w Skajach Monika 
Kalinowska i Aleksandra Jakubczyk.
 Dzieci i młodzież korzystają z oferty biblioteki 
zupełnie bezpłatnie, nie ponosząc żadnych kosztów 
związanych z uczestnictwem w organizowanych przez 
nas przedsięwzięciach. Finansowane są one z budżetu 
biblioteki oraz darowizn sponsorów. Korzystamy 
również z pomocy wielu zaprzyjaźnionych z instytucją 
ludzi oraz naszych niezawodnych wolontariuszek.
 Przez całe wakacje z różnych form spędzania 
wolnego czasu przygotowanych przez Bibliotekę 
Miejską w Szczuczynie skorzystało blisko 500 dzieci 
z terenu naszej gminy oraz tych, które spędzały tu 
wakacje.

Janusz Siemion
Andrzej Kosmowski 
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Współpraca szczuczyńskiej biblioteki
z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku
 Wrzesień to miesiąc szczególny w historii Polski. 1 
września 1939 r. atakiem Niemiec na Polskę rozpoczęła 
się jedna z najkrwawszych wojen w dziejach świata. 
17 września armia sowiecka realizując wcześniejsze 
ustalenia paktu Ribbentrop – Mołotow zbrodniczo 
wtargnęła na wschodnie terytorium Rzeczypospoli-
tej. Tragiczną, nie tylko dla obywateli narodowości 
polskiej, konsekwencją tych zbrodniczych wydarzeń 
było kilka wielkich deportacji obywateli anektowanych 
terytoriów w głąb Związku Socjalistycznych Republik 
Sowieckich zorganizowanych przez okupacyjne władze. 
W związku z tym Biblioteka Miejska w Szczuczynie 
przy współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji 
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, zor-
ganizowała wystawę upamiętniającą te dramatyczne 
wydarzenia pt. „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich 
w głąb ZSRS (1939-1941)”. Jej uroczyste otwarcie 
miało miejsce 5 września 2016 r. o godzinie 11:00 
w siedzibie biblioteki przy ulicy Łomżyńskiej 11. 
Wernisaż zaszczycili swoją obecnością świadkowie 
tamtych tragicznych wydarzeń: Pani Lidia Brzeska, 
Pani Marianna Milewska, Pan Augustyn Konopko z 
żoną. W otwarciu wystawy wzięli również udział: Pan 
Burmistrz Artur Kuczyński, Pani Sekretarz Jolanta 
Jadwiga Budzińska, obecni i byli dyrektorzy szkół z 
terenu gminy, nauczyciele i uczniowie, a także zaprzy-
jaźnieni z biblioteką lokalni poeci oraz jej przyjaciele. 
 Zgromadzonych na sali konferencyjnej gości 
przywitał kierownik biblioteki Pan Janusz Siemion, 
który wprowadził zebranych w temat zesłań i depor-
tacji, wygłaszając okolicznościowy referat pt. „Zsyłki 
na nieludzką ziemię”. Zabierając głos, swoimi re-
�eksjami na temat patriotyzmu podzielił się również 
burmistrz Szczuczyna, Pan Artur Kuczyński. Następnie 
wszyscy przeszli na I piętro budynku, gdzie w holu 
wystawienniczym mogli obejrzeć przygotowaną dla 
nich ekspozycję. Składa się ona ze świetnie opraco-
wanych merytorycznie, bogato ilustrowanych skanami 
archiwalnych dokumentów i zdjęć, 28 ułożonych w 
tematyczne bloki tablic pt.: Agresja, Zgromadzenie 
ludowe, Represje, NKWD, Zbrodnia katyńska, Pierw-
sza deportacja, Druga deportacja, Trzecia deportacja, 
Czwarta deportacja, Na nieludzkiej ziemi, Losy dzieci, 
Nadzieja – Amnestia, Repatriacja. Zainteresowane 

osoby miały też możliwość obejrzenia w sali edu-
kacyjnej prezentacji poświęconej zsyłkom na Sybir. 
Chętni goście zostali na wspólną, krótką rozmowę, 
podczas której dzielili się swoimi re�eksjami. 
 Wystawa zorganizowana została przy pomo-
cy Pani Dyrektor Małgorzaty Karwowskiej, Pani 
Dyrektor Ewy Grunwald, Pana Dyrektora Janusza 
Marcinkiewicza. Zwiedzać ją można było do koń-
ca września. Przez cały ten okres zorganizowane 
grupy mogły skorzystać z lekcji historii, na których 
oprócz zwiedzania wystawy mogły obejrzeć �lm pt. 
„Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach 
Polski północno-wschodniej” oraz wysłuchać relacji 
osób deportowanych w głąb sowieckiej Rosji.
 Wystawą tą wznowiliśmy i zacieśniliśmy współ-
pracę z Biurem Edukacyjnym Białostockiego IPN. 
Dnia 6 września, na nasze zaproszenie – Pani Ur-
szula Gierasimiuk z IPN Białystok przeprowadziła 
zajęcia dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w 
Szczuczynie pt. „Polak mały”. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z historią polskiej �agi, godła i hymnu. 
 Zwróciliśmy się z prośbą do dyrekcji IPN w 
Białymstoku o przeprowadzenie lekcji historiii jeszcze 
w tym roku odbędą się:
— 30 września lekcje dla uczniów klas VI szkoły 

podstawowej w Szczuczynie i Niedźwiadnej pt. 
„A więc wojna. Polski wrzesień 1939 roku”,

— 30 września dla uczniów Zespołu Szkół im. 
Bolesława Podedwornego w Niećkowie lekcja 
pt. „PRL państwo totalitarne”.

 Na grudzień została zarezerwowana wystawa 
„586 dni stanu wojennego”, podczas zwiedzania której 
będzie można obejrzeć edukacyjny �lm dokumentalny 
i wysłuchać relacji świadków tych wydarzeń. Już dziś 
zapraszamy na tę wystawę.

Janusz Siemion
Renata Markiewicz
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GRZĘDY w 72. Rocznicę bitwy 
 W czwartek 8 września 2016 roku na terenach, gdzie Niemcy chcieli akowców pogrążyć w mrokach bagien i 

lasów, w blasku pamięci bohaterów historii XX w. spotkali się ci, którym Bóg, Honor i Ojczyzna stanowi rzeczy-
wistą dumę narodową. Tego dnia znów ożyły podlaskie „Termopile”.
 Osowe Grzędy w 72. rocznicę zaciekłej bitwy obronnej 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej z niemiec-
kim najeźdźcą, po raz kolejny odwiedzili: weterani AK-owskich walk, członkowie ich rodzin, poczty sztandarowe, 
Wojsko Polskie, przedstawiciel IPN, Leśnicy, samorządowcy, zaproszeni goście, fotoreporterzy, dziennikarze TVP 
i PR, piłsudczycy, młodzież i inni. 

Przebieg uroczystości 
  Uroczystość 72. rocznicy bitwy 9.PSK AK z 
Niemcami w rejonie Osowe Grzędy rozpoczęła się 
koncelebrowaną Mszą świętą w kościele pw. Naro-
dzenia NMP w Rajgrodzie. 
 Świątynie zapełniło ponad 30 pocztów sztan-
darowych, sędziwi i ostatni już uczestnicy bitwy, 
organizacje kombatanckie, władze samorządowe; 
gminne, wojewódzkie i państwowe, członkowie rodzin 
poległych, potomkowie pomordowanych mieszkańców 
przez Niemców i NKWD, żołnierze WP z 15 Gi-
życkiej Brygady Zmechanizowanej z orkiestrą, służba 
leśna, delegacje AK z Suwałk, akowcy z Warszawy, 
i harcerze, goście oraz mieszkańcy rejonu. Zaskaku-
jącą pamięcią dali się poznać autentyczni uczestnicy 
bitwy w Osowych Grzędach – kpt Franciszek Duba 
i por. Alfons Gorajewski, por. Stanisław Wiśniewski 
i Leon Sierakowski, na których twarze patrzono z 
zadowoleniem, ale i z podziwem. 
 W koncelebrowanej Mszy św., której przewod-
niczył ks. dziekan Hieronim Mojżuk – proboszcz 
par. rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w 
Rajgrodzie udział wzięli kapłani: ks. prał. Czesław 
Oleksy, ks. Jan Grajewski i ks. Tadeusz Białous. 
Homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Białous proboszcz 
par. św. Jana Pawła II w Ełku, który w pięknych, 
re�eksyjnych słowach podkreślił to, co otrzymali-
śmy w patriotycznym przekazie od rodziców, braci i 
starszych pokoleń. 
 W podziękowaniu za uroczystą Mszę św. w 
intencji bohaterów dr Tomasz Dudziński wręczył 
kwiaty. 
   Po błogosławieństwie dalsza część uroczystości 
odbyła się przed pomnikiem k. Leśniczówki Grzędy 
na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w 
odległości ok. 15 km od skrzyżowania w Tamie. 
Honorową wartę przy pomniku pełnili członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej, działającej przy 
Towarzystwie Przyjaciół 9. PSK w Grajewie i harcerze. 

 Podobnie, jak w kościele miejsce upamiętnione 
krwią i chwałą, otoczyły: poczty sztandarowe i przed-
stawiciele: posłów na Sejm RP, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Wojska Polskiego z 
orkiestrą i kompanią honorową, duchowieństwa, Za-
rządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Biebrzańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa 
w Rajgrodzie, administracji rządowej i samorzą-
dowej, jednostki Straży Pożarnej, piłsudczyków ze 
Szczuczyna, służb mundurowych, zakładów pracy, 
instytucji, młodzieży szkolnej oraz goście i politycy. 
  W przemówieniach okolicznościowych głos 
zabrali: Starosta Grajewski – Zygmunt Kruszyński, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół 9. PSK, o�cerowie 
Wojska Polskiego – Antoni Dudziński, burmistrz 
Rajgrodu – Ireneusz Gliniecki, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Podlaskiego – Mieczysław 
Bagiński. Nasz rodak i godny reprezentant wszyst-
kiego, co propolskie – Mieczysław Bagiński odniósł 
się do uroczystości i heroizmu walczących akowców. 
Na zakończenie zadał retoryczne pytanie o wielkim 
znaczeniu: „(…) co by to było, żeby młodzież dalej 
uczyła się zakłamanej historii, takiej, jaką napisali nam 
tzw. zwycięscy?” W oczach goszczonego członka AK z 
Warszawy zalśniła łza, to była reakcja na silne bodźce 
patriotyczne. Ojczyznę, jak matkę, ma się jedyną i 
tylko dla siebie! Innym od niej wara! – powiedział 
szeptem. 
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  Podczas uroczystości prezes Antoni Dudziń-
ski, patriota i nieugięty krzewiciel pamięci 9.PSK, 
dokonał wręczenia odznaki 9.PSK dla o�cera WP 
współpracującego z Towarzystwem Przyjaciół 9.PSK 
w Grajewie. W podziękowaniu usłyszał bardzo miłe 
słowa w przyjacielskim kontekście. 
  –„Franciszek Duba, były żołnierz grajewskiego 9. 
Pułku Strzelców Konnych – wyjaśniał, że Komuniści 
i ich denuncjatorzy byli na tyle pewni w tym kraju, że 
ci akowcy, którzy pozostali przy życiu, postawili po 
kryjomu krzyż, to czerwoni szybko go zlikwidowali.” 
Na pomnik chwały, bohaterowie musieli czekać aż 
40 lat. Wcześniej, odważnie odsłonięto pamiątkową 
tablicę w kościele 14 sierpnia 1977 roku w Rajgrodzie. 
Mimo ogromnych trudności inicjatorzy pomnika 
Antoni Bielecki i Antoni Czajkowski sprawę pamięci 
bohaterów, jak żołnierzy do walki, poderwali w 1983 
roku i tkwili w niej aż do zwycięstwa. Żeby poko-
nać przeciwnika wykorzystano wrodzoną Polakom 
inteligencję, dzięki temu i bardzo wielu osobom, 
otrzymano światło na obelisk. Projekt wykonał inż. 
arch. Jerzy Talaga, a w niedzielę, 8.09.1984 roku 
odsłonięto upragniony pomnik. To była radość i szok! 
Ponadto wokół skrzyżowania 61-ki z drogą na Ełk i 
Woźnawieś (kierunek Grzędy) stoi krzyż drewniany 
i obelisk dla AK z 1944 r., a z przeciwnej strony 
drogi nr 61 promieniuje w chwale obelisk kamienny 
upamiętniający walkę „Wawra” z 1863 roku.
 
Niemców biliśmy: za Polskę, za ojca, za matkę, za… 
 Tereny wsi Grzędy położone są w gminie Go-
niądz, pow. Mońki, woj. podlaskie w enklawie kotliny 
rezerwatu Czerwonego Bagna i powstałego w 1993 
roku – Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wały 
wydmowe tego środowiska nazywane grzędami, 
zapewne wniosły nazwę tej miejscowości, tak wielce 
związanej z polskim – być, albo nie być. Leśno-
-bagienne obszary są wciąż ostoją fauny i �ory, ale 
były też schronieniem dla uczestników partyzanc-
kich walk i narodowych powstań. Tu w 1863 roku 
legendarny dowódca Powstania Styczniowego płk 
Konstanty Ramotowski ps. „Wawer” warzył tu losy 
Narodu. Tu, 81 lat później, 8 września 1944 roku 
pod rozkazami ostatniego dowódcy 9. Pułku Strzel-
ców Konnych Armii Krajowej rotmistrza Wiktora 
Konopko, odbyła się zacięta i największa bitwa z 
niemieckim przeciwnikiem na białostocczyźnie. 
Choć nieco wcześniej rozpoczęta Akcja „Burza” na 
Kresach II Rzeczypospolitej, utrudniała życie wro-
gom na Wileńszczyźnie, to w tym samym czasie co 

 bitwa na Grzędach, przelewała się też polska krew 
w Powstaniu Warszawskim, które Niemcy przerobili 
na pył powstały z mordu, nie walki! 
 Komendant obwodu grajewskiego rtm. Wiktor 
Konopko maskujący się pseudonimami „Sokół” i 
„Grom” przystąpił do Akcji „Burza”. Pułk polski liczący 
około 400 ludzi, śmiało przeciwstawił się 10-krotnie 
większej sile militarnej niemieckiego dyktatora. Ale 
kiedy polski pułk znalazł się w okrążeniu, zdecydował 
się przebić przez niemiecki pierścień natarcia i wycofać. 
Nocą główne siły pułku wydobyły się z okrążenia i 
przedostały za linię frontu, za rz. Biebrzę, na tereny 
niespodziewanie zajęte przez Rosjan, którzy czekali na 
ich rozbrajanie, nie z pomocą. Z niemieckiego okrą-
żenia nie wszyscy zdołali uciec. Pozostali, zgrupowali 
się w rejonie Grzędy-Brzeziny i podjęli dalszą walkę 
na bagnach. W zaciekłej bitwie 9. PSK AK poniósł 
straty w postaci zabitych, rannych i zaginionych w 
ogólnej ilości ok. 110 partyzantów, z którymi zginął 
ich dowódca pułku rotmistrz Wiktor Konopko. 
Natomiast straty po stronie niemieckich wojsk pod 
dowództwem generała Hossbacha, wyniosły aż ok. 
1500 zabitych, a liczba ta nie jest ostateczna. 
  Będąc na Czerwonych Bagnach trzeba pamiętać 
o memorabiliach, historii walk z 1863 r., z 8 wrze-
śnia 1944 roku i losami Polski, która wciąż stoi na 
przeszkodzie dla skrajnych wrogów. 
 Ten odludny obszar już dawno nazwano „polską 
Syberią”, bowiem za panowania cara to miejsce było 
przez niego przeznaczone dla zesłańców. W tamtym 
też czasie powstała wieś Grzędy. Nieprzyjazne i od-
izolowane od cywilizacji tereny sprawiły, że powstała 
tam wieś stanowiła schronienie dla wspomnianych 
powstańców, a podczas II Wojny Światowej ukrywała 
partyzantów z AK. Niemiecka zemsta na broniącym 
się narodzie była bezwzględna. Za pomoc partyzantom, 
żandarmeria z Grajewa, Rajgrodu i Woźnejwsi 16 
sierpnia 1943 roku dokonała likwidacji wsi Grzędy, 
z której 36 mieszkańców łącznie z 14 nieletnimi 
dziećmi, Niemcy zamordowali, a domostwa wsi spalili. 
Zamordowanych zagrzebano na Solistowskiej Górze, 
w pobliżu leśniczówki Grzędy. Pozostałych ok. 200 
mieszkańców zawieziono do obozu w Grajewie a 
stamtąd do Niemiec na bezpłatne roboty wzbogacające 
ten kraj. Z braku zaufania wysiedlono też miesz-
kańców z okolicznych wsi Jasionowo i Kopytkowo. 
Grzędy nie zostały odbudowane, a o tym, że wieś 
tam była, przypomina: historia z 8 września, krzyże, 
małe cmentarze, tablica memoratywna, fundamenty 
domków i zdziczałe już drzewa owocowe, na których 
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partyzancką myśl rzewnie polski ptak wyśpiewa: 
„Walczyć będziemy wiernie, do ostatniego tchu! 
Wrócimy jak zwycięzcy albo legniemy tu. (…)” 
 Nikt z AK-owców nie myślał wówczas, że po 
72 latach i po wieki, będą z pietyzmem przychodzić 
do o�ar wojny nowi patrioci, aby potwierdzić Ich 
bohaterski, a nie bandycki czyn przeciwko wrogom. 
Oni tułając się na własnej, polskiej ziemi ukrywali się 
pod pseudonimami, kiedy jeden wróg z Zachodu, a 
drugi ze Wschodu szli przez nasz kraj z odwagą, butą 
i nienawiścią: kradli, zabijali, gwałcili, palili żywcem 
i pacy�kowali…! Nie nazywali tego zbrodnią, tylko 
sielanką na polskich ziemiach doświadczalnych. 
Niemcy nawet do mordu polskich Żydów podstępnie 
i rzekomo dobrowolnie, tyle że pod – karą śmierci– 
nakłaniali, wskazanych przeciwników politycznych i 
kryminalistów polskich, żeby za „panów” nasączonych 
urojoną „błękitną krwią” aniołów, wykonać nieludzką, 
morderczą pracę. Inni z mową polską, w polskich 
mundurach z wroną bez korony na czapce, przez 
ponad 40 powojennych lat wykańczali na polskiej 
ziemi tych, których nie zdążyli deportować na rosyjską 
golgotę, w tereny ustawicznego cierpienia i śmierci. 
Ile lat odkłamywania historii, ile nowych odkryć i 
pochówków godnych niezłomnego Polaka po „Ince” 
i „Zagończyku” trzeba jeszcze dokonać, żeby „Polska 
była Polska”, jak wytrwale śpiewa Jan Pietrzak. Czy łzy 
wylane przez rodziny bohaterów zdążyły już wsiąknąć 
w lepszą, rodzącą nadzieję glebę lub wyparować do 
budzącej nam zaufanie atmosfery politycznej? 

Biogra�czny rys dowódcy 9. PSK AK 
  Wiktor Konopko urodził się 20.09.1912 r. w 
Szczuczynie, powiat Szczuczyn. Razem z rodzicami 
i bratem Kazimierzem mieszkał przy ul. Wąsoskiej 
10. Wiktor, jako dziecko uwielbiał zabawy w wojsko i 
sport. Posiadał krępą sylwetkę i wzrost ok. 1.72 m. Był 
bardzo zwinny i odważny i to skłoniło go do zawodu 
żołnierza. W młodości chodził często pieszo do wsi 
Kędziorowo, a jako że lubił towarzystwo i szanował 
ludzi, bardzo chętnie przystawał z rolnikami i rozma-
wiał z nimi o wszystkim. Jego ojciec Józef Konopko, 
brał udział w wojnie z bolszewikami i zginął z ich 
rąk w 1920 roku. Wiktor czekał na wiek poborowy, a 
potem ze względu na zasługi ojca, umożliwiono mu 
bezpłatne kształcenie w Korpusie Kadetów w Rawiczu. 
Mimo to, utrzymanie się w tej szkole pociągało dużo 
większe koszty. Matka pospieszyła mu z pomocą. 
Przy ul. Pawełki w Szczuczynie (tuż przed rowem), 
posiadała 1 ha ziemi, którą wydzierżawiała za 147 

dolarów rocznie, a pieniądze przesyłała na potrzeby 
szkolne syna. 
  Wiktor Konopko, Korpus Kadetów w Rawiczu 
ukończył w 1929 roku, a jako podo�cer zawodowy, służył 
w 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Z tzw. sławną 
„dziewiątką” przeszedł szlak bojowy. Po bitwie pod Kockiem 
toczonej od 2 do 6.10.1939r., jako ostatniej walki żołnierza 
polskiego w 1939 r, otrzymał stopień podporucznika. Po 
tej bitwie nie dostał się do niemieckiej niewoli i dotarł do 
Szczuczyna. Tu, natychmiast w 1939 r. w rejonie Szczu-
czyna, w gminie Wąsosz, rozpoczął aktywną działalność 
konspiracyjną. Wiosną 1943 r. dowództwo powierzyło mu 
stanowisko II zastępcy komendanta obwodu grajewskiego. 
Szybko, bo 8 marca 1944 r. Wiktor przyjął już obowiązki 
komendanta Obwodu Grajewo.
 Jego oddział partyzancki otrzymał nazwę dawnego 
pułku Wojska Polskiego w Grajewie, czyli 9. Pułku 
Strzelców Konnych, któremu dodano uzupełniającą 
nazwę AK. Było to nawiązanie do dumy i tradycji 
pułku stacjonującego w grajewskim garnizonie w jego 
świetlanym okresie. 
 W szybkim tempie partyzanci przeprowadzili 
wiele poważnych akcji zbrojnych silnie nękając zaple-
cze wroga. Pamięć o grajewskiej partyzantce wyrosłej 
z „dziewiątki”, walczącej o niepodległą Polskę jest 
żywa w narodzie. Przypominają o nich bardzo liczne 
opracowania książkowe, obchodzone rocznice przy 
pomniku koło leśniczówki Grzędy oraz w Szczuczynie 
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 na cmentarzu katolickim przy grobie rodzinnym Wik-
tora. Szczuczyńscy bohaterowie, Józef Konopko i jego 
syn Wiktor urodzili się po to, żeby walczyć z wieloma 
wrogami i zginąć za wolność Polski i jej Narodu. Józef 
Konopko w 1920 r. zginął w wojnie z bolszewikami, 
a jego syn Wiktor w wieku 32 lat, zginął w bitwie z 
Niemcami 8 września 1944 roku pod Grzędami. 

 Rotmistrz (odpowiednik kapitana) Wojska Pol-
skiego Wiktor Konopko, żołnierz, patriota i ostatni 
komendant 9.PSK AK Obwodu Grajewo odznaczony 
był Krzyżem Walecznych i Orderem Wojennym Vir-
tuti Militari, jako najważniejszym, polskim orderem 
wojennym. 

 Autor: ©Stanisław Orłowski 

Efekty II kwesty „Ratujemy zabytki szczuczyńskiej 
nekropolii”
 Dnia 27.06.2016 r. Państwo Lucyna 
i Wojciech Markiewiczowie prowadzący 
Pracownię Konserwacji Zabytków w 
Białymstoku zakończyli prace konser-
watorskie przy nagrobku �guralnym 
przedstawiającym Matkę Boską stojącą 
na kuli ziemskiej, który umieszczony jest 
na postumencie prostopadłościennym. 
Zakres prac przy usytuowanym po prawej stronie 
przed kaplicą nagrobku obejmował: 
— wykonanie dokumentacji fotogra�cznej i opisu 

stanu zachowania obiektu,
— demontaż �gury Matki Boskiej i przewiezienie 

jej do pracowni w Białymstoku (jesień 2015),
— poddanie pełnej konserwacji �gury w warunkach 

pracowni (chemiczne i mechaniczne oczyszczenie 
powierzchni, odtworzenie brakujących elementów, 
wypełnienie ubytków, zespolenie popękanej �gury, 
zabezpieczenie i wzmocnienie od wewnątrz preparatami 
konserwującymi, przywrócenie pierwotnego wyglądu),

— demontaż płyt epita�alnych i ich konserwacja w 
warunkach pracowni,

— umycie i mechaniczne oczyszczenie cokołu i jego 
otoczenia (słupów i płyty nagrobnej) z luźnych 
warstw, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
w miejscach widocznej destrukcji,

— wymianę kitów i uzupełnienie 
ubytków oraz odtworzenie zwieńczenia 
cokołu,
— strukturalną impregnację po-
wierzchni w celu jej wzmocnienia oraz 
jej pomalowanie,
— montaż odrestaurowanej �gury oraz 
tablic epita�alnych zakończony scalaniem 

kolorystycznym całości. 
     Pod koniec prac konserwatorskich członkowie 
Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” obłożyli nagrobek 
płytkami (takie same płytki położono wokół odre-
staurowanej ze środków zebranych podczas I kwesty 
�gury aniołka).

     Całość prac konserwatorzy wycenili na 11 800 zł. 
Na wyodrębnionym koncie kwesty zgromadziliśmy 
10 344,33 zł. Zebrane środki pochodzą z trzydniowej 
kwesty, wpłat indywidualnych oraz wiosennej zbiórki 
przed kościołem. Brakującą kwotę uzupełnił ks. 
proboszcz oraz Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”. 
Za solidnie wykonaną przez Państwa Markiewiczów 
pracę zapłaciliśmy.
 Wspólnie z ks. proboszczem Robertem Zielińskim, 
administratorem szczuczyńskiej nekropolii podjęliśmy 
decyzję o konserwacji kolejnych nagrobków, na które 



31numer 4/2016

Z życia Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Szczuczynie
 
 1 września 2016 r. zabrzmiał dzwonek rozpo-
czynający kolejny rok szkolny. Powitaliśmy klasę 
pierwszą (po raz pierwszy dwuzawodową: logistyk i 
technik pojazdów samochodowych) życząc im samych 
sukcesów i zadowolenia z wyboru szkoły.
  Minęły wakacje, które pracowicie upływały w 
szkole. Możemy podziwiać nowy hol szkolny, na któ-
rym czołowe miejsce znalazły sztandary: Zespołu Szkół 
i Związku Piłsudczyków RP o/Szczuczyn. Pojawiły 
się również nowe gabloty o tematyce patriotycznej i 
promującej nasze miasteczko Szczuczyn.
  W dniach 15-16 lipca 2016 r. Poczty Sztandaro-
we: Szkoły i Związku Piłsudczyków RP działającego 
przy szkole, wzięły udział w zjeździe szkół, których 
patronem jest Józef Piłsudski. Na zjazd przybyli 
również Piłsudczycy z różnych oddziałów i okręgów, 
był wnuk naszego patrona – Krzysztof Jaraczewski 
i syn Witolda Pileckiego. W 2017 r., który będzie 
Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, planujemy 
zorganizować taki zjazd w Szczuczynie.
  15 sierpnia 2016 r. ( już od czterech lat) obchodzi-
liśmy Święto Wojska Polskiego połączone z Piknikiem 
Piłsudczyków i kwestą z przeznaczeniem na remont 
naszego kościoła. Tym razem święto odbyło się pod 
patronatem Proboszcza Para�i pw. Imienia Najświętszej 
Maryi Panny w Szczuczynie, Burmistrza Szczuczyna, 
Związku Piłsudczyków RP o/Szczuczyn i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczuczynie. Do pikniku włączyły 
się sołectwa z Gminy Szczuczyn, Powiatowa Straż 
Pożarna w Grajewie, Grupa Rekonstrukcyjna 9. Pułku 
Strzelców Konnych z Białej Piskiej i mieszkańcy 

zostaną przeznaczone środki z tegorocznej kwesty. Są 
to kamienny nagrobek burmistrza Szczuczyna z okresu 
międzywojennego Marcelego Majewskiego z 1928 r. 
oraz bardzo mocno zniszczony nagrobek z piaskowca 
Fryderyka Fiedera z 1909 r. Elementy drugiego z wymie-
nionych nagrobków są już w pracowni konserwatorskiej.
 Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze 
dotychczasowe kwesty (zarówno darczyńcom jak i 
osobom kwestującym). Dziękujemy też Arturowi 
Świderskiemu, właścicielowi Zakładu Betoniarsko-
-Kamieniarskiego za pomoc przy demontażu i montażu 
�gury Matki Boskiej.

 Już dziś zapraszamy osoby zainteresowane zbie-
raniem środków w czasie III kwesty, by zgłaszały chęć 
swego udziału w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy 
Łomżyńskiej 11 (Biblioteka Miejska). Członkowie 
stowarzyszenia i wszyscy chętni zbierać będą fundusze 
w tegorocznej kweście na renowację zabytkowych na-
grobków przez 3 dni (30 października, 1-2 listopada).
 Wszystkie prace konserwatorskie na szczu-
czyńskim cmentarzu prowadzone są za zgodą ks. 
proboszcza Roberta Zielińskiego i wiedzą Urzędu 
Konserwacji Zabytków.

Janusz Siemion

Miasta i Gminy Szczuczyn. Aktywnie działali również 
pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Szczuczynie. Można było delektować się domowym 
ciastem, grochówką żołnierską, kiełbaską z grilla 
oraz zakupić różnego rodzaju gadżety. Nie zabrakło 
także wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych 
i o innej tematyce. Wszystkim uczestnikom bardzo 
dziękujemy za wkład pracy i „wielkie serca”.
  18 sierpnia br. odbyła się II Pielgrzymka Pił-
sudczyków na Jasną Górę. W wyjeździe towarzyszył 
nam Burmistrz Szczuczyna – Pan Artur Kuczyński 
i Proboszcz naszej para�i ks. Robert Zieliński. 
  W dniach 5-9 września br. dwóch naszych 
uczniów wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym 
„Śladami gen. Stanisława Maczka” (Niemcy, Belgia, 
Holandia) organizowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej w Białymstoku. 
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 Kiedy wybrzmi ostatni dzwonek w roku szkol-
nym i zakończy się uroczysty apel dla młodzieży i 
nauczycieli nadchodzi czas zasłużonego wakacyjnego 
odpoczynku. Szkoła na dwa miesiące pustoszeje. Jed-
nak letni czas nie zawsze jest stanem idealnej pustki 
i totalnego spokoju w szkole. Niejednokrotnie właśnie 
na wakacje w szkołach planuje się prace remontowe, 
których nie można przeprowadzić podczas obecności 
uczniów. Tak w minione wakacje było w Zespole Szkół 

Co robi się w szkole latem?

  Sztandar Szkoły został odznaczony medalem 
PRO PATRIA podczas Dnia Sybiraka w Łomży w 
dniu 17 września br. Jest to już trzecie odznaczenie, 
jakie otrzymała szkoła.
  19 września pożegnaliśmy grupę 17 uczniów, 
którzy wyjechali na trzytygodniową praktykę do Pragi 
w ramach programu POWER pn. „Mobilny mechanik 
na rynku europejskim”. Jest to druga grupa uczniów, 
która ma okazję poznać stolicę Czech. Kolejne grupy 
uczniów pojadą do Wilna z programu ERASMUS.
  Wzięliśmy również udział w obchodach 72. 
Rocznicy bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK 
z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy oraz XVI 
Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku. 

Anna Jagusz

im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Należy w 
tym miejscu nadmienić, że nasza szkoła posiada dwa 
budynki dydaktyczne przeznaczone do teoretycznych 
zajęć edukacyjnych. Trzy lata temu wyremontowano 
wszystkie sale lekcyjne, korytarze i toalety w jednym 
z tych budynków, nazywanym w szkolnym żargonie 
„drugim budynkiem dydaktycznym”. W wakacje 2015 
roku wyremontowano korytarze w „głównym budynku 
szkoły”, nazywanym tak zapewne dlatego, że mieści się 
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tutaj gabinet Dyrektora, sekretariat 
i księgowość. Natomiast w lipcu 
i sierpniu 2016 roku komplekso-
wo wyremontowano łącznie 9 sal 
lekcyjnych głównego budynku dy-
daktycznego. W każdej z odnawia-
nych sal wygładzono i wymalowano 
ściany, zmieniono oświetlenie oraz 
położono nową wykładzinę na pod-
łogę. W efekcie przeprowadzonych 
prac remontowych obydwa budynki 
dydaktyczne szkoły lśnią nowością 
i czystością, a tym samym wyglądają 
pięknie i sprzyjają efektywnej pracy 
uczniów i nauczycieli.
 Jednak remonty to nie wszystko 
co działo się w naszej szkole podczas 
wakacji. Integralną częścią Zespołu 
Szkół w Niećkowie jest również no-
wocześnie odnowiony i funkcjonal-
nie wyposażony Internat, w którym 
w dniach od 1 do 14 sierpnia 2016 
roku odbywały się kolnie dla dzieci 
w wieku od 8 do 16 lat. Adresatami 
tej formy letniego wypoczynku były 
dzieci rolników objętych rolniczym 
systemem ubezpieczenia społeczne-
go z do�nansowaniem Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Rolników. 
 Podczas kolonii dla dzieci 
przygotowano liczne atrakcje w 
postaci:
 zajęć artystyczno-plastycznych,
 zajęć sportowych i sprawnościo-

wych,
 gier terenowych,
 jazdy konnej,
 majsterkowania,
 wypraw wspinaczkowych,
 wycieczek na basen, jeziora ma-

zurskie czy Bagna Biebrzańskie,
 zjeżdżalni ustawionej na boisku 

Zespołu Szkół w Niećkowie.
 Dwutygodniowy pobyt do-
starczył młodym ludziom wielu 
niesamowitych i niezapomnianych 
wrażeń, które pozostaną w pamięci 
uczestników na bardzo długo. 

Bożena Sokołowska



34 numer 4/2016

SPORT

MLUKS „Gwiazda” Mistrzem Polski LZS

„Gwiezdne wakacje”
 „Gwiezdne” wakacje zaczęły się już w piątek 24 
czerwca 2016 roku w godzinach popołudniowych, gdy 
zawodniczki i zawodnicy otrzymali z rąk wiceprezesa 
Klubu, a zarazem trenera Grzegorza Zańko sportowe 
torby podróżne zakupione między innymi za talony, 
które młodzież wygrała podczas Międzynarodowego 
Turnieju Zapaśniczego Młodziczek i Młodzików o 
Puchar Warmii i Mazur w Olsztynie. Wielu z nich 
torby te z oznaczeniami i nazwą Klubu oraz herbem 
miasta Szczuczyna wykorzystało podczas wyjazdu 
rekreacyjno – sportowego do Kodnia i Okuninki 
nad jeziorem Białym, który odbył się w dniach 25-
27.06.2016 roku. Wyjazd był bardzo udany, a odbył 
się przy wielkim zaangażowaniu Zarządu Klubu, a 
także wsparciu sympatyków sportu zapaśniczego w 
Szczuczynie oraz Burmistrza Szczuczyna. Po powrocie 
starsi i młodsi członkowie Klubu udowodnili, że po-
tra�ą robić dla Gminy Szczuczyn i jego mieszkańców 
wiele dobrego. Otóż współorganizowali „V PIKNIK 
SOŁECKI”, który odbył się w dniu 10 lipca 2016 roku 
w Szczuczynie, podczas którego młodsi zademonstro-

wali uczestnikom pikniku oraz kibicom piękno sportu 
zapaśniczego, starsi zaś wspierali imprezę od strony 
organizacyjnej. W imprezie tej osobiście udział wzięły 
zaproszone „GWIAZDY”, tj. Krystyna Danilczyk 
– Zabawska – czterokrotna olimpijka i wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Europy i Świata w pchnięciu 
kulą oraz Katarzyna Dauksz ( poprzednio Zalewska) 
– medalistka Mistrzostw Europy i Świata Kadetek i 
Juniorek w zapasach – wychowanka Grzegorza Zańko 
i MLKS „WISSA” Szczuczyn. Ponadto dobre wyniki 
sportowe uzyskiwane przez „gwiezdną” młodzież na 
przestrzeni roku zaowocowała pobytem kilkoro z nich 
na zgrupowaniu rekreacyjno – sportowym w dniach 
16-26.08.2016r. w Augustowie. W Augustowie również 
odbyły się wybory nowych władz Podlaskiego Związku 
Zapaśniczego i okazało się, że dotychczasowa wieloletnia 
praca członków „GWIAZDY” na rzecz popularyzacji 
zapasów na Podlasiu zaowocowała wyborem Iwony 
Zańko do Zarządu, a Grzegorza Zańko do Komisji 
Rewizyjnej Podlaskiego Związku Zapaśniczego.

Grzegorz Zańko

 W dniach 02-04 września 2016 roku w Bielawie 
woj. dolnośląskie odbyły się Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Mło-
dziczek, Młodzików w zapasach w stylu wolnym oraz 
Młodzików w zapasach w stylu klasycznym. MLUKS 
„GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 
zaprezentowała się na tej imprezie ogólnopolskiej 
bardzo dobrze. Dziewczęta zdobyły na tych zawodach 
pierwsze miejsce drużynowo na 25 startujących ekip, 
wyprzedzając takie uznane marki jak AKS Piotrków 
Trybunalski i KS „AGROS” Żary. Zdobyły pięć me-
dali: dwa srebrne – Kinga Zielińska w kat. do 52kg 
i Agnieszka Dzięgielewska w kat. do 67kg oraz trzy 
brązowe – Łucja Ostaszewska i Renata Gutowska w kat. 
do 40kg i Magdalena Bagińska w kat. do 67kg. Punkty 
dla żeńskiej złotej drużyny zdobyły również: Oliwia 
Żebrowska – piąta w kat. do 52kg, Ewelina Gąsiewska 
– siódma w kat. do 44kg oraz Emilia Bagińska – 8-9 
w kat. do 57kg.„GWIAZDĘ” reprezentowali również 
chłopcy w stylu wolnym i zdobyli dla klubu 5 miejsce 

drużynowo na 21 startujących ekip. Medale zdobyli 
Paweł Chrostowski – złoty w kat. do 85kg oraz brązowe 
Wiktor Bobrowski i Krystian Pawłowski w kat. do 
66kg. Piękny puchar zdobyty przez dziewczęta został 
dostarczony do siedziby włodarza miasta Szczuczyn jako 
podziękowanie za dotychczasowe wsparcie młodzieży 
w realizacji ich młodzieńczych zapaśniczych marzeń.

Grzegorz Zańko



35numer 4/2016

SEZON PIŁKARSKI 2016/2017
 Do rozgrywek piłkarskich w sezonie 2016/2017 
Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA” zgłosił 
drużyny: – seniorzy – IV liga, – juniorzy, – tramp-
karze, – młodzicy, – żaki. 
 Prowadzimy szkolenie piłkarskie dzieci ze Szczu-
czyna i okolic. Przygodę z piłka nożną w Akademii 
mogą rozpocząć dzieci w wieku 5 lat. Chcemy spra-
wić aby dzieci czerpały jak największa satysfakcje z 
uczestnictwa w zajęciach , a rodzice byli pewni, że 
oddają swoje dzieci pod opiekę wykwali�kowanych 
i zaangażowanych trenerów. Piłkarskie przedszkole 
oraz orliki w ramach Piłkarskiej Akademii Wissy 
odbywają zajęcia w każdy poniedziałek o godz. 13,oo 
oraz środy i czwartki o godz. 14.00. 

 

Terminarz spotkań do końca rundy jesiennej sezonu 
2016/2017 drużyny seniorów:
24.09.2016 g. 15,oo – Cresovia Siemiatycze – Wissa
01.10.2016 g. 14,oo – Wissa – Promień Mońki
08.10.2016 g. 15,oo – Sparta Augustów – Wissa
15.10.2016 g. 14,oo – Sparta 1951 Szepietowo – Wissa
23.10.2016 g. 14,oo – Biebrza Goniądz – Wissa
29.10.2016 g. 13,oo – Wissa – Pogoń Łapy
05.11.2016 g. 13,oo – Puszcza Hajnówka – Wissa
12.11.2016 g.12,oo – Wissa – Warmia Grajewo

 Mecz VI kolejki czwartej ligi z Hetmanem Tykocin 
był chyba najlepszym widowiskiem z udziałem naszej 
drużyny w tej klasie rozgrywkowej. Wissa zagrała jak 
z nut i po golach Wojciecha Łapińskiego – 2, Piotra 
Bondziula – 2, Mateusza Zambrowskiego – 1 i Ad-
riana Świderskiego – 1 odniosła wysokie zwycięstwo 
6:1. Trener drużyny gospodarzy Andrzej Pogorzeliski 
stwierdził że ,,Wissa grała dobrą piłkę i nie mieliśmy 
nic do powiedzenia w tym spotkaniu. Jeszcze czeka 
nas dużo czasu i treningu by nawiązywać rywalizację z 
takimi zespołami.” Tym samym nasza drużyna została 
wiceliderem rozgrywek. Wissa dotychczas odniosła 
4 zwycięstwa i zanotowała dwa remisy. Najlepszymi 
strzelcami w naszej drużynie są Piotr Bondziul strzelec 
6 bramek i Wojciech Łapiński – 5 tra�eń.

 9 września br. rozpoczęły się rozgrywki turniejowe 
w grupie Żaków. W drugiej grupie występuje drużyna 
Wissy. W I turnieju, który się odbył w Suwałkach nasza 
drużyna odniosła trzy zwycięstwa pokonując Wigry 
Suwałki 2:1 (obie bramki zdobył Mikołaj Kowalewski), 
Warmię Grajewo 2:1 (dwie bramki zdobył Wiktor 
Walendzik), MOSiR Grajewo 7:0 ( po dwie bramki 
strzelili Nina Mioduszewska, Mikołaj Kowalewski, 
Wiktor Walendzik, jedno Artur Konopka). Nasz zespół 
prowadzi z kompletem 9 pkt. Trenerami drużyny są 
Wojciech Łapiński i Adrian Świderski.




