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Od Redaktora: 
    Przed nami Wielkanoc – Święto 
Zmartwychwstania Pańskiego, które 
w chrześcijaństwie jest najważniejszym 
świętem przypadającym na okres, kiedy 
tradycje i przyroda splatają się w jedno. 
W tym czasie przyroda budzi się do 
nowego cyklu życia, a wierni przeży-
wają obrzędy sprzed dwóch tysięcy lat. 

 W duchowej i rodzinnej atmosferze znajdzie się moment 
na polemikę społeczną i obiektywne dzielenie się osiągnięciami 
Gminy ze wskazaniem na ludzi konsekwentnych w działa-
niach. Polityka inwestycyjna Gminy od wielu lat prowadzona 
jest w kierunku zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej 
w zakresie infrastruktury technicznej oraz wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Działalność samorządowych władz 
gminy Szczuczyn niejednokrotnie była wyróżniana. 
 W styczniu z WOŚP przeżyliśmy emocjonalne chwile de-
klarowanej pomocy dla osób potrzebujących. UM w Szczuczynie, 
wspólnie ze swoimi odpowiednikami z Białorusi i Ukrainy, realizuje 
tzw. projekty PL – BY-UA. W ramach współpracy czynione są 
starania o generalną przebudowę stadionu i utworzenie zbiornika 
wodnego z aranżacją plaży miejskiej w kompleksie sportowo-
-rekreacyjnym. Jest to kolejna realizacja marzeń Rady Miejskiej, 
Burmistrza, Kierowników Referatów i pracowników Miasta 
i Gminy. W projekcie znajduje się też uzasadnienie wyposażenia 
OSP, czyli jednostek, których druhowie skaczą w ogień i ratują ludzi. 
Urząd realizuje obiecane zadania, ale i wgłębia się w perspektywę 
rozwojową miasta. 
 Do pozytywnie wyrażających się o rozwoju Gminy na 
portalu Facebook pisałem: „(…), teraz wiem, że do tego rodzaju 
nadziei, albo sztuki myślenia jest więcej osób, co jest efektem 
wiary w siebie i innych! Miasto obudzone z letargu, jest na tyle 
transparentne, że chce się wierzyć w to, o czym piszemy, bowiem 
koncepcje sukcesywnie są realizowane. Zresztą gmina Szczuczyn, 
mająca wspaniałych mieszkańców, zasłużyła na kreatywnego 
adepta w sztuce zarządzania, a to prowadzi nas – do renesansu.” 
   Czytelnikom i Kolegium Redakcyjnemu życzę, żeby 
Święta i wiosna stały się źródłem zdrowia, radości, pokoju, 
silnej wiary i spełnianej nadziei. 

Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

Szanowni Państwo, drodzy Czytel-
nicy Szczuczyńskich Wieści, 

      Wiosenne wydanie naszej lokal-
nej gazety nie sposób zacząć inaczej 
jak od świątecznych życzeń Wiel-
kanocnych. Na kilka dni przed tym 
radosnym rodzinnym czasem przyj-
mijcie życzenia zdrowia, szczęścia 
osobistego i zawodowego, a symbol 
odradzającej się Pańskiej O�ary 

niech będzie zachętą do podejmowania wielu wspólnych 
starań i wyzwań o rozwój naszej Małej Ojczyzny.
 Razem z nastaniem wiosny wznowiliśmy szereg prac 
na prowadzonych inwestycjach. Z jednej strony w fazę 
kulminacyjną weszły roboty termomodernizacyjne na 
budynkach hali sportowej i Gimnazjum, z drugiej strony 
na drogach gminnych zawrzało od koparek i ładowarek. 
A to najlepszy znak, że realizacja programu Asfaltowa 
gmina trwa w najlepsze. Tym razem działamy w Mazewie 
i Czarnowie, a już niebawem os. Pawełki, Danowo, Sokoły, 
Zo�jówka i Milewo. Będzie się działo, oj będzie!
 W bieżącym numerze znajdziecie Państwo wiele 
relacji i zimowych jeszcze wspomnień z wydarzeń, które 
już za nami. Warto jednak wracać do nich wspomnieniami, 
ponieważ każde z nich łączy w pewien sposób nas Wszyst-
kich w jedną wspólnotę. Szczególnie polecam informacje 
o rozpoczynającej się właśnie akcji „Pluszaki – Śmieciaki”. 
Jestem przekonany, że będzie ona ciekawą formą zachęcania 
nas do domowej selektywnej zbiórki odpadów.
 Razem z pracownikami Referatu inwestycyjnego pracujemy 
nad kolejnymi ciekawymi projektami, dla których będziemy 
ubiegali się o do�nansowanie, by cieszyły one Państwa i służyły 
poprawie warunków naszego codziennego życia. O naszych 
planach i działaniach z pewnością warto wiedzieć.
 Mam nadzieję że nasze szczuczyńskie wydawnictwo 
zagościło już na stałe w Państwa domach, ten pierwszy 
w 2017 roku numer otwiera kolejne karty w historii. Życzę 
więc miłej lektury, ciekawych rozmów przy świątecznym 
stole i zwyczajowo mokrego śmigusa dyngusa!

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna
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25. Finał WOŚP w Szczuczynie 

Witkowska, Julia Wróblewska, Anna Wysocka, Julia 
Zalewska, Natalia Zalewska i Amanda Zaorska. 
 – Niektóre z nas – mówiła nieco wyziębiona 
wolontariuszka– kwestują w WOŚP, po raz kolejny 
i są bardzo zadowolone. Wierzę w to, że nasza praca 
to istotna pomoc dla innych, a jednocześnie jest ona 
inwestycją we własną przyszłość. Prędzej czy później 
każda z nas może z tego skorzystać. 
– O 7: 30 zadzwonił budzik! Za chwilę byłam na 
nogach. Coś tam zjadłam, chwyciłam puszkę, iden-
ty�kator i już byłam w zespole sprawnym do zbiórki 
pieniężnej – powiedziała wolontariuszka. 
– Otrzymałam sześć SMS-ów od koleżanek, kolegów, 
ale najmilszy był od rodziców. Piszą, że są dumni 
ze mnie, że uczestniczę w wolontariacie – mówiła 
ochotniczka, dumna ze swojego posłannictwa.
  O godz. 14: 00 od strony Grajewa zaatakowały 
Szczuczyn trzy motoparolotnie z pilotami, jak bogami 
siedzącymi w kokpicie (fotelu). Kolorowe ptaki wzbudziły 
u widzów zainteresowanie i podziw kaskaderskimi, 
zapierającymi dech w piersiach wyczynami „grajewskich 
sił powietrznych”. W czasie zwinnych akrobacji w kor-
kociągach, pętlach i spiralach silniki wyły nad miastem, 

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to pierwotnie tylko 
polska, dziś o zasięgu międzynarodowym, fundacja o charakte-
rze dobroczynnym. W jej logo wpisane jest serce, jako motyw 
przewodni działalności w zakresie pro�laktyki zdrowotnej 
i ratowania życia chorych, szczególnie dzieci i seniorów. 
 Fundacja powstała w roku 1993. Jednym z jej legen-
darnych założycieli i najbardziej kreatywnych działaczy 
jest charyzmatyczny Jerzy Owsiak. Głównym rodzajem 
działalności bardzo pożytecznej akcji jest ogólnopolska 
impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charyta-
tywnym, którą nazwano – Finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku grano – „dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.
  W Szczuczynie, wyjątkowa Orkiestra grała w nie-
dzielę 15.01.2017 r. już po raz 18-ty. Mieszkańcy 
miasta i gminy – dobrym sercem otwierali portfele, 
aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Dobroczynną imprezę w Szczuczynie zapoczątkowała 
w 1999 r. ówczesna z-ca dyr. ZS w Szczuczynie, dziś 
dyr. Anna Jagusz, a zorganizowała ich aż 15. Od trzech 
lat głównym organizatorem jest dyr. MDK Janusz 
Marcinkiewicz, którego w coraz większym zakresie 
i prawie pod każdym względem wspiera Urząd Miejski. 
 Od 8: 00 aż do 21: 00 prowadzona była kwesta 
uliczna. Siedemnaście wolontariuszek z Publicznego 
Gimnazjum i Szkół Podstawowych, już od października 
2016 deklarowały wolę współpracy w szczuczyńskim 
Finale WOŚP. W niedzielę, uzbrojone w identy�katory 
i puszki kwestarskie, stały w wyznaczonych punktach 
miasta na wymarzonej służbie: Elwira Borawska, 
Magdalena Józwik, Emilia Karwowska, Michalina 
Konopka, Wiktoria Korbut, Julia Krystowczyk, Joanna 
Kryszczyńska, Weronika Motycka, Klaudia Sitek, 
Weronika Sulewska, Katarzyna Sypytkowska, Natalia 
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a widzowie nie tylko przed ratuszem, ale i wybiegający 
z domów, i wypatrujący przez okna obserwowali ich 
aż do lądowania. Na pewno świszczący wiatr w uszach 
i delektowanie się krajobrazami pod aerodynamicznymi, 
miękkimi płatami nośnymi nie sprowadziły pilotów 
do Szczuczyna. Docelowym miejscem Przyjaciół był 
szczuczyński WOŚP, gdzie po wylądowaniu doko-
nali równie profesjonalnego pokazu swojego sprzętu. 
Władcami przestrzeni powietrznych nad Szczuczynem, 
w ich karkołomnych ewolucjach, kierował p. Karol 
Szymanowski, znany, bardzo miły i zasłużony dla całego 
rejonu pilot, pasjonat motolotni i fotograf zaskakujących 
zdjęć nieosiągalnych przez chodzących po ziemi. 
 Od godz. 15-tej z podziwem dla wielu i radością 
dla zdecydowanych była jazda autentycznym samo-
chodem rajdowym z czołowym polskim zawodni-
kiem Radosławem Typą. Również z zaciekawieniem 
oglądano i praktykowano jazdę na trolejach, małych 
kółkach zainstalowanych zamiast tylnych kół samo-

chodu. Troleje umożliwiały imitowanie jazdy po lodzie 
z kontrolowanym poślizgiem. Atrakcjami budzącymi 
niezatarte emocje były przejazdy po mieście i akrobacje 
na apelowym placu ul. Kościelnej. 
 Po inauguracji imprezy przed szczuczyńskim 
ratuszem o godz. 16-tej, słuchaczy zauroczyły występy 
Orkiestry Dętej OSP Szczuczyn, muzyczne i taneczne 
występy uczniów ze szkół oraz z MDK zarówno zespo-
łów dziecięcych jak i młodzieżowych. Zespoły dawały 
„czadu” do maksimum możliwości. A wszyscy grali 
genialnie, świadomi, że uczestniczą w profesjonalnej, 
bo – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy!
 Od 17-tej trwały licytacje! Na aukcjach wystawiono 
wiele ciekawych gadżetów i atrakcji oferowanych przez 
znane instytucje, �rmy lub osoby. Wszystko to oferowali 
darczyńcy z myślą o celu głównym 25. Finału. 
 Z ogromną wolą walki, kto da więcej na ratowanie 
polskich dzieci i seniorów, udzielił narracji o silnej 
ekspresji – burmistrz Artur Kuczyński – mody�kując 

świadomie zachowanie, sposób myślenia i odczuwania. 
Licytowano: przedmioty przekazane przez posła Mie-
czysława K. Baszko, marszałka Stefana Krajewskiego, 
książkę „Archiwum Polskiego Rocka 1961-2016” 
z autografem Jerzego Owsiaka, jazdę czteronapędowym 
autem wyścigowym z kierowcą rajdowym Radosławem 
Typą, przejazd autem na trolejach, przedmiot (niespo-
dzianka) oferowany przez Burmistrza Szczuczyna. 
Ponadto wykonanie paznokci hybrydowych w Gabi-
necie Kosmetycznym „Exclusive” Anny Zyskowskiej. 
Przedłużenie rzęs w salonie Pani Anny Zyskowskiej. 
Usługę fryzjerską w salonie Pani Katarzyny Dudek. 
Przegląd i lakowanie zębów w Gabinecie Stomatolo-
gicznym Sylwii Kowalewskiej i Anny Przyborowskiej 
„Dentland” w Szczuczynie. Usługę zmiany opon na 
letnie w zakładzie Daniela Dembińskiego. Usługę 
u Karola Dembińskiego Posadzki Przemysłowe, usługę 
w salonie Fryzjersko-Kosmetycznym „Bjuti” Krystyny 
Chomicz, Tomasza Gałązki Ca�e Park. Marek Konop-
ka – przegląd klimatyzacji w zakładzie „Automarex”. 
Tomasz Juszkiewicz – Spółdzielnia Inwalidów zestaw 
produktów �rmy „SPiNS”. Okazjonalny tort Piotra 
Kurzątkowskiego. Obiad u Sylwii Korbut w „Bistro 
Cappuccino i Ca�e Park. Przegląd zawieszenia sa-
mochodu osobowego w warsztacie mech. Stanisława 
Sokołowskiego w Wólce. Usługi fryzjerskie w salonie 
Sylwii Zamojskiej s�nansowane przez �rmę „Anmar” 
Anny i Mariusza Wojsław. Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Szczuczynie. Gadżety ze Szkoły Podstawowej 
w Szczuczynie. Koszulki z nadrukami logo „Zlotu 
Przyjaciół Szczuczyna” i logo Stowarzyszenia „Nasz 
Szczuczyn”. Pozycje wydawnicze Biblioteki w Szczu-
czynie. Oraz dary od: Anny i Adama Jagusz, Edyty 
Orłowskiej, Artura Pupkowskiego i Ewy Grunwald. 
 Po licytacjach trwał koncert Zespołu „Łukash”. 
Zespół, który nieoczekiwanie powstał w 2001 roku 
i błyskawicznie zdobył uznanie. Dziś jest jednym z czo-
łowych przedstawicieli polskiej muzyki rozrywkowej.
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  Założyciel i wokalista Łukasz Harasimowicz, który 
użyczył pseudonimu dla zespołu, śpiewa, komponuje 
i pisze teksty. Zaczął od: ”Takie są kobiety”, „Tylko 
Ty”, a potem spadła lawina porywających utworów. 
  Finalnego dnia o godz. 20, po ciężkiej pracy 
wolontariuszy, sztabu WOŚP, wokalistów, muzyków, 
tancerzy, szczodrych darczyńców oraz wielotygodniowej 
pracy i wydatków przez organizatorów i współtwórców 
25. edycji WOŚP uniosło się tradycyjne „Światełko 
do Nieba”. Wszyscy, którym bliskie są idee Fun-
dacji zapalając nawet symboliczną zapałkę skłonni 
byli i zapewne są, prosić Boga, żeby to, co człowiek 
czyni dla innych, służyło dobru ogólnemu bez cienia 
ograniczeń i bez obcych zagrożeń. 
 Skierowane w 2017 roku ze Szczuczyna „Świa-
tełko do nieba”, wieńczące spontaniczne datki serc, 

oznajmiło zakończenie tworzenia funduszu na wsparcie 
leczenia dzieci oraz pomoc dla osób starszych.
 Huki i blaski oraz kon�guracja pięknych, do-
tychczas nie oglądanych u nas fajerwerków, które 
od lat towarzyszą radości żywiołowej ogólnopolskiej 
pomocy, rozbłysły nad Szczuczynem zwiastując dobrą 
nadzieję oczekującym na pomoc. 
 A kiedy światła już doleciały do nieba i łuna 
nad miastem wygasła, królowanie nad Szczuczynem 
w swoje ręce wziął Zespół Muzyczny „Cover Tone”. 
 Fundacja, to szlachetna misja, bogata w naszą, 
polską demokrację! Ona, jak żadna inna, powinna zjed-
noczyć Polaków w dążeniu do wzajemnego ratowania 
i przeciwstawiania się destrukcyjnej, wrogiej przekorze. 
W końcu, jest to misja społeczna, której bene�cjentami 
są dzieci, jako rodzinny i polski skarb narodowy oraz 
spracowani i wykorzystani przez życie – seniorzy.
 Janusz Marcinkiewicz – długoletni dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury w Szczuczynie oraz Radny Powiatu 
Grajewskiego od trzech lat jest organizatorem i jednym 
z wolontariuszy WOŚP. Dzięki jego sugestiom i ener-
gicznym działaniom Zakład Opiekuńczo Leczniczy 

w Szczuczynie otrzymał pomoc z Fundacji WOŚP.
 Finał WOŚP to nie tylko jednodniowa zbiórka 
publiczna, ale i pożyteczna, styczniowa „zadyma”. 
Po raz 25-ty Orkiestra pomogła, niezaradnym. Ma-
łym, bo jeszcze nie mogą samodzielnie zagrać walca 
wiedeńskiego i starym, bo już nie potra�ą wspiąć się 
na Mount Everest. 
 Szef Sztabu WOŚP w Szczuczynie i członkowie 
komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy ze-
branych podczas Finału w aukcji na rzecz �lantropijnej 
fundacji Jurka Owsiaka w 2017 r., potwierdzili zebraną 
kwotę 11 618,53 zł. W tym ok. 5 tysięcy pochodzi 
z kwesty i ponad 4,5 tysiąca z licytacji, a 1600 zł zebrał 
kierowca rajdowy Radosław Typa. Wnioskować trze-
ba, że Orkiestra – ta Wielka – grała na wyjątkowym 
instrumencie, które pospolicie nazywamy – sercem! 
 Zatem, pozwólmy niech WOŚP gra i gra aż do 
rzeczywistego końca świata! 
  Punktem kulminacyjnym na scenie przed szczu-
czyńskim Ratuszem była licytacja, podczas której 
książkę „Archiwum Polskiego Rocka 1961-2016” 
z wyjątkowym autografem Jerzego Owsiaka i cer-
ty�katem autentyczności – kupiono aż za 1800 zł. 
Książkę kupił p. Krzysztof Wysocki – dyrektor WPK 
w Szczuczynie. To był rekord daru serca nie tylko 
w 25. WOŚP, ale i w kontekście lat poprzednich.
 Nad bezpieczeństwem uczestników WOŚP czu-
wali Piłsudczycy z ZS w Szczuczynie oraz druhowie 
z OSP z Gminy Szczuczyn: Danowo, Bęćkowo, Bzury, 
Brzeźnio, Niećkowo, Niedźwiadna i Szczuczyn.
 Przepiękny pokaz pirotechniczny, symbolizujący 
tzw. ŚWIATEŁKO DO NIEBA, wykonała �rma 
RG LIDER z Białegostoku. Scenę z oświetleniem 
i nagłośnieniem przygotowała �rma ARBAS Arka-
diusza Grelocha z Pisza.
 Organizatorzy dziękując wszystkim uczestnikom 
za hojność w �nałowej akcji, zapewnili im pachnącą 
wędzonym boczkiem i majerankiem żołnierską gro-
chówkę przygotowaną przez Zespół Szkół w Nie-
ćkowie, ze składników darowanych przez Michała 
Jóźwika. Była też gorąca herbatka.
 O 21:00 zakończyła się o�cjalna impreza. Wśród 
jej przyjaciół falował jeszcze najpiękniejszy płomień 
�nalnego ogniska – w ich sercach. Z trzaskiem od-
rywały się i pędziły w ciemność iskry polskich serc 
rozjaśniając cel ludzkiego bytu, przyjaźni i braterstwa. 
Pośród sprzymierzeńców wszelkiej pomocy cichła 
25. Wielka Orkiestra, choć jeszcze dyskutowano 
i spontanicznie podskakiwano z niecodziennej radości. 

 Stanisław Orłowski
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 Mimo, iż Zlot Przyjaciół Szczuczyna miał miejsce 
już ponad pół roku temu, organizatorzy przed-
sięwzięcia ciągle otrzymują słowa podziękowania 
za podjęcie się realizacji tak ciekawej inicjatywy. 
Okazuje się, że Zlot „wzruszył” wiele szczuczyń-
skich serc bijących obecnie w różnych zakątkach 
Polski a nawet świata. Już dziś wiemy, że był to 
pierwszy ale nie ostatni Zlot Przyjaciół Szczuczy-
na. Poniżej zamieszczamy re�eksje uczestników 
I Zlotu, którzy pragnęli podzielić się swoimi 
wrażeniami i wspomnieniami z Czytelnikami 
Szczuczyńskich Wieści.

 Jako stały czytelnik „Szczuczyńskich Wieści” 
z przyjemnością przeczytałem relacje dziennikarskie 
z I Zlotu Przyjaciół Szczuczyna. Chcę zabrać głos 
jako pomysłodawca i uczestnik tego wydarzenia.
 Wizję spotkania szczuczyniaków miałem w my-
ślach od lat, ale byłem świadom braku miejsca, na bazie 
którego można zorganizować taką imprezę. Warunki ku 
temu powstały z chwilą powstania Centrum Kultury, 
dlatego też po uroczystym otwarciu w dn.10.06.2016r. 
– w gronie zaproszonych gości – wyraziłem swój 
pomysł zorganizowania zjazdu szczuczyniaków, który 
byłby wielkim świętem mieszkańców, rodaków oraz 
tych, którzy wcześniej byli mieszkańcami Szczuczyna. 
Pomysł spodobał się kolegom, a szczególnie Burmi-
strzowi, który zadeklarował pomoc i wyraził zgodę 
na patronat; myśleliśmy o terminie za rok.
 Gdy w lipcu otrzymałem telefon z informacją 
o terminie Zlotu i zaproszeniem do komitetu orga-
nizacyjnego, poczułem wielką satysfakcję, a z drugiej 
strony obawę czy nie za szybko, czy zdążymy do jesieni 
wszystko przygotować. Po historycznym już I Zlocie 
przyznaje racje Panu Burmistrzowi, że szkoda czasu 
na czekanie, kalendarz nie cofa się. Doświadczenia tej 
imprezy i nasuwające się wnioski pozwolą na lepszą 
organizację następnego Zlotu.
 Uważam, że największym problemem, jaki sta-
nął przed Komitetem Organizacyjnym jest dotarcie 
z przekazem idei zlotu do mieszkańców; któż inny 
jak nie oni posiadają największą wiedzę o miejscu 
zamieszkania szczuczyniaków rozproszonych po kraju 
i świecie. Wykorzystaliśmy internet, ksiądz Proboszcz 
zwracał się z apelem w ramach ogłoszeń para�alnych, 
były też ogłoszenia gminne Urzędu Miejskiego z prośbą 
o zgłaszanie danych do sekretariatu, lub indywidualne 

powiadamianie kolegów, członków rodziny i znajomych. 
Teraz, czytając wspomnienia, możemy wspólnie zasta-
nowić się, czy mogło być więcej uczestników? (nikt nie 
musiał ich gościć). Organizatorzy zapewnili możliwość 
skorzystania, za małą opłatą , z noclegów i wyżywienia. 
Przygotowane były miejsca do kameralnych spotkań 
przy kawie, a na to uczestnicy czekali najbardziej. Czy 
zrobiliśmy wszystko w tym zakresie?
 Organizatorom brakowało czasu, natomiast 
uczestnikom dłużył się czas oczekiwania na dzień 7 
października. Zlot rozpoczynał się o godzinie 14.00, 
a pierwsi goście przybywali już od godziny 08.00.
 Uczestniczyłem w pierwszych powitaniach, nikt nie 
chciał udać się na odpoczynek po podróży, szkoda było 
na to czasu. Moje spotkanie z rodzeństwem Tyszków 
z ulicy Kościelnej było niesamowite. Nie widzieliśmy 
się około 50 lat. Przyznali, że łzy towarzyszą im od 
momentu wjazdu do Szczuczyna. Jurek – rocznik 1947, 
Irena – 1950, ale do szkoły uczęszczała z rocznikiem 
1949. Z Jurkiem byliśmy ministrantami. 
 Ich pytania, jak i pozostałych uczestników były 
podobne. Przywieźli zdjęcia, doskonała wręcz foto-
gra�czna pamięć, kto gdzie z koleżanek i kolegów 
mieszkał. Pytania: czy będą na zlocie, pytania o na-
uczycieli, sąsiadów. W trakcie rozmów przy kawie 
przeważały wspomnienia lat dziecięcych i szkolnych, 
miejsc zabaw dziecięcych, górek do zjazdu na sankach, 
imprez, przyjaźni z tego pięknego okresu życia, które 
są najtrwalsze, mimo że nie zawsze mieliśmy czas, aby 
je kontynuować. Jednak w sercach naszych pozostały 
na zawsze. Wspominane były lizaki wytwarzane przez 
miejscowych cukierników i niepowtarzalny smak 
obwarzanków, szczególnie ciepłych. Smak, którego 
nikt nie doświadczył poza Szczuczynem. Niestety, 
ostatni wytwórca obwarzanków, mój kolega Janek 
Borawski za wcześnie odszedł od nas…

Re�eksje z I Zlotu Przyjaciół Szczuczyna

już ponad pół roku temu, organizatorzy przed-
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  Dużo wspomnień i wzruszeń dostarczyły uroczy-
stości w naszym kościele, a szczególnie sobotnia msza 
koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego, który 
niespodziewanie przyjechał na wieść o zlocie. Z wielkim 
wzruszeniem uczestniczyliśmy także w niedzielnej mszy; 
jej uroczysty charakter podkreślały poczty sztandarowe, 
harcerze, pododdział straży pożarnej, orkiestra dęta OSP. 
Wprowadzenie ich przez proboszcza przy dźwiękach 
orkiestry i organów, śpiewie wiernych. Były to chwile 
niezwykłych wzruszeń, w oczach wielu uczestników 
pojawiły się łzy (także i w moich). Podobne przeżycia 
mieli też inni uczestnicy, z którymi rozmawiałem; 
wielkie wzruszenie, powracanie myślami do dawnych 
chwil, re�eksje.
 Udział w Zlocie pozostawił w nas niezapomniane 
wrażenia. Przyjechaliśmy do siebie, do znanych nam 
miejsc, a jednak spotkała nas niespodzianka, miasto 
niesamowicie zmieniło się, a jego rozwój wzbudził 
w nas poczucie dumy, że jesteśmy szczuczyniakami.
 Czego zabrakło? Zawsze jest szansa poprawić to 
w kolejnym zlocie. Przy tak dobrej organizacji, wielości 

przedsięwzięć brakowało czasu na „ pogaduszki”. 
Nie było też wizyty z przewodnikiem na naszym 
cmentarzu. Ci, którzy wybrali się indywidualnie mieli 
trudności w znalezieniu grobów kolegów i koleżanek, 
nauczycieli, sąsiadów.
  Marzy mi się kolejny II Zlot w porze letniej; do-
brym terminem byłaby ostatnia sobota czerwca. Może 
rozpoczynałby się w parku „Spacerniaku” – pięknie 
odrestaurowanym miejscu, gdzie kiedyś odbywała się 
większość imprez. Przemarsz uczestników przez miasto 
z orkiestrą, a następnie przy sprzyjającej pogodzie, 
wzorem dawnych majówek, które pamięta te park, 
mógłby odbyć się piknik z orkiestrą i cateringiem, dla 
każdego starczyłoby miejsca. Byłaby to najpiękniejsza 
impreza, o jakiej marzę.
 Mam nadzieję, że mój głos jest pierwszym, ale 
nie ostatnim. I tylko wspólnie możemy wyreżyserować 
następny Zlot Przyjaciół Szczuczyna.

Tadeusz Karaś, Bydgoszcz

Czym był dla mnie I Zlot Przyjaciół Szczuczyna
 Decyzję o wyjeździe ze Szczuczyna podjęli moi 
rodzice, a ja długo nie mogłam tego zaakceptować. 
Może dlatego, że tam zostało moje dzieciństwo, 
skromne na tamte czasy ale jakże wspaniałe.
 Teraz po latach myślę sobie, że przychodzi 
dzień, kiedy człowiek spogląda wstecz jakby chciał 
zobaczyć ile już dokonał, jak długą drogę przebył. 
I wtedy pojawiają się wspomnienia, przypominają 
się różne historie i coraz więcej szczegółów. Mają 
one sporo nostalgii i uroku.
 Najcenniejszym dla mnie wspomnieniem była 
zawsze moja ukochana szkoła, która mieściła się w zabyt-
kowym Zespole Klasztornym Ojców Pijarów i nauczy-

ciele, których nazwiska pamiętam. Wymienię chociażby 
Pana Stanisława Zadrożnego, Panią Janinę Grochulską, 
która na długie lata przekazała mi miłość do książek.
 Takim momentem powrotu do przeszłości był 
I Zlot Przyjaciół Szczuczyna, zorganizowany przez 
miłośników tego miasteczka, ludzi czułych i wrażli-
wych i tak samo jak ja pozostających wciąż pod jego 
urokiem. Byłam pod wrażeniem obserwując z jaką 
pasją i oddaniem organizatorzy tego przedsięwzięcia 
przedstawili nam uczestnikom obraz zmieniającego 
się miasteczka. Godna podziwu postawa Burmistrza 
Szczuczyna i Kierownika Biblioteki Miejskiej Janu-
sza Siemiona i jego Pracowników. Postawa, którą 
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Współpraca transgraniczna 
PL BY UA – pierwszy etap oceny

INWESTYCJE

 W grudniu 2016 r. Gmina Szczuczyn złożyła 
we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina dwa wnioski aplikujące o środki UE. 
 Jeden wniosek dotyczy modernizacji terenów 
stadionu miejskiego w Szczuczynie oraz przylega-
jącego do tego obszaru zbiornika wodnego. Projekt 
ma być realizowany w partnerstwie z miastem Kowel 
na Ukrainie oraz miastem Szczuczyn na Białorusi. 
Jego głównym celem jest utworzenie Transgranicz-
nych Centrów Dialogu Kultur w każdym z miast 
partnerskich. W ramach projektu każdy z Partnerów 
wybuduje na swoim terenie obiekt infrastrukturalny 
przeznaczony pod imprezy plenerowe, szeroko pro-
mujące kulturę pogranicza. W każdym przypadku 
będzie to teren na którym powstanie zadaszona 
scena koncertowa, widownia, plac namiotowy, nowa 
infrastruktura techniczna oraz obiekty kubaturowe tj. 
budynki z zapleczem szatniowo-sanitarny, budynki 
kasy biletowej, parkingi. Obiekty będą doposażo-
ne w sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, monitoring. 
Dodatkowo Partner PL wybuduje zbiornik wodny 
doposażony w infrastrukturę wypoczynkową. Partner 
UA ma w projekcie stworzenie pokoi noclegowych 

oraz sale szkoleniowo-warsztatowe. Całość dostoso-
wana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym 
przypadku Centra Dialogu powstaną na bazie byłych 
obiektów sportowych. Każdy z obiektów będzie w sta-
nie pomieścić do 1000 osób. 
 Natomiast drugi ze złożonych wniosków ma na 
celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony 
ludności powiatu grajewskiego, obwodu grodzieńskiego 
(BY) oraz rejonu kiwereckiego (UA) poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu strażackiego – zakup wozów 
strażackich, szkolenia oraz budowę remizy strażackiej 
w miejscowości Derno na Ukrainie. W ramach projektu 
zostanie zakupionych 11 samochodów strażackich – 7 
dla partnerów z powiatu grajewskiego, 2 dla partnera 
białoruskiego i 2 dla ukraińskiego wraz z odpowiednim 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Samochody wraz 
ze sprzętem zostaną przydzielone jednostce KP PSP 
w Grajewie oraz jednostkom OSP z terenu powiatu 
grajewskiego: dla OSP Szczuczyn, OSP Wąsosz, 
OSP Klimaszewnica w gminie Radziłów, OSP Bocz-
ki – Świdrowo w gminie Grajewo, OSP Rajgród, 
OSP Grajewo (miasto Grajewo) włączonych do 
krajowego systemie ratowniczo-gaśniczego. Po stronie 
białoruskiej samochody tra�ą do jednostki w Grodnie. 
Po stronie ukraińskiej odbiorcą samochodów będzie 
nowo wybudowana jednostka straży w Dernie.
15 marca dotarła do nas pozytywna informacja, iż 
wnioski złożone przez Gminę Szczuczyn przeszły 
pozytywną ocenę pierwszego etapu. Do końca czerwca 
br należy złożyć rozbudowane wnioski wraz z kom-
pletem załączników. Informacja ta niezwykle cieszy, 
gdyż jest nadzieją na odnowienie i uporządkowanie 
obszaru stadionu miejskiego w Szczuczynie wraz 
z terenem przyległym oraz szansą na pozyskanie 
nowoczesnych sprzętów strażackich. Zatem czeka 
nas wiele pracy. Trzymajmy kciuki za powodzenie 
drugiego etapu oceny wniosków.

Urząd Miejski w Szczuczynie

charakteryzują się ludzie oddani sprawie. Sprawą 
dla nich jest rozwój miasta i chęć poprawy życia 
codziennego jego mieszkańców. Myślę, w obecnych 
czasach takich postaw jest już coraz mniej.
 Spotkanie po latach w moim rodzinnym mieście 
było kolejnym spełnionym marzeniem. Żałuję tylko, 
że tak mało spotkałam swoich rówieśników, dlatego 
też apeluję do wszystkich tych, którym zabrakło czasu 
lub chęci odwiedzenia swojego miasteczka, aby nie 
zapominali, że tam właśnie pozostały zapachy ich 
dzieciństwa, wspomnienia, które na zawsze pozostają 
w pamięci. Na następnym Zlocie, a myślę że będzie 
mnie nie zabraknie.

 Irena Tyszka-Kieres, Grodzisk Mazowiecki 
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Gospodarka odpadami – Akcja „Pluszaki – Śmieciaki” 
 Ciągły rozwój cywilizacji, a tym samym wzrost 
poziomu życia pociąga za sobą zwiększoną konsumpcję 
wszelkich dóbr. Nieodłącznym elementem takiego 
stanu rzeczy jest ciągle zwiększająca się wielkość 
generowanych odpadów. Nie inaczej jest również 
i w naszej gminie – liczba odpadów wytwarzanych 
przez mieszkańców ciągle rośnie (średnio 10-15% 
rocznie). 
 Gromadzenie odpadów na wysypiskach dawno 
już zostało uznane za najgorszy sposób na ich za-
gospodarowanie. W krajach wysokorozwiniętych na 
wysypiska tra�ają jedynie takie odpady, których nie da 
się odzyskać, przetworzyć, zagospodarować w żaden 
inny sposób. Najbardziej pożądanym modelem jest 
taki, gdzie osiąga się jak najwyższy współczynnik 
odzysku odpadów. Przemawia za tym nie tylko troska 
o środowisko naturalne, ale przede wszystkim rachunek 

ekonomiczny. Za składowanie zmieszanych odpadów 
na wysypisku trzeba płacić i to coraz więcej, zaś za 
odpady gromadzone selektywnie nie. Mało tego – na 
surowcach wtórnych – można zarobić ! Dlatego też 
jesteśmy zmuszeni zmienić naszą postawę względem 
problemu gospodarki odpadami. Jeśli nie chcemy ko-
lejnej podwyżki opłat za odbiór odpadów, to musimy 
tych zmieszanych wytwarzać mniej. Dodatkowym 
czynnikiem jest wymóg prawny postawiony przez 
Ministra Środowiska, gdzie poziom recyklingu se-
gregowanych frakcji odpadów komunalnych już 2020 
roku ma osiągnąć wskaźnik 50 %! 
 Nieodłącznym elementem „nowej” polityki od-
padowej winna być szeroko rozumiana informacja, 
promocja i edukacja ekologiczna. W naszej gminie 
działania te dotychczas ograniczały się do pojedyn-
czych akcji ekologicznych w szkołach i dystrybucji 
kolorowych worków przez WPK-TBS. Okazuje się, 
że to ciągle za mało – nie segregujemy naszych śmieci 
! Dlatego też zrodził się pomysł, aby zaproponować 

mieszkańcom naszej gminy takie działanie, które 
będzie wyzwaniem, wciągnie do rywalizacji i jedno-
cześnie nauczy i przyzwyczai do segregacji odpadów. 
Stąd pomysł na akcję „Pluszaki-Śmieciaki”, którą – 
jako jej autor – mam przyjemność Państwu poniżej 
zaprezentować.
 Na początek bardzo ważna informacja. Akcja 
„Pluszaki-Śmieciaki” nie zmienia dotychczasowego 
systemu odbioru śmieci z naszych posesji. WPK od-
bierze każdą ilość odpadów jaką Państwo wytworzycie 
– zgodnie z harmonogramem odbioru i w ramach 
stałej opłaty. Jednakże, jeśli chcieliby Państwo wziąć 
udział w naszej akcji i podjąć wyzwanie, którego 
końcowym efektem są kolorowe pluszowe nagro-
dy to konieczny będzie dodatkowy wysiłek. Akcja 
„Pluszaki-Śmieciaki” polega na selektywnej zbiórce 
surowców wtórnych w postaci: makulatury, plastiku, 
szkła oraz metalu, za które będą przyznawane punkty 
w postaci naklejek. Określona liczba punktów-naklejek 
uprawnia uczestnika konkursu do odbioru nagrody 
w postaci „Pluszaka–Śmieciaka”. Do zbierania naklejek 
uczestnicy konkursu otrzymają specjalną kartę, gdzie 
będą wklejać zdobyte naklejki (karty będą dostępne 
w Urzędzie Miejskim i w WPK). Uczestnik otrzy-
muję 1 naklejkę za każdy 1 kg makulatury, szkła lub 
metalu oraz 1 naklejkę za każde 0,5 kg plastiku. 
Zebrane surowce wtórne uczestnik akcji przekazuje 
we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego przy 
WPK-TBS od poniedziałku do piątku w godzinach 
8-15, przy ulicy Sienkiewicza 15 w Szczuczynie. 
Ważne – dostarczone surowce muszą być czyste! 
Po zważeniu dostarczonych surowców, pracownik 
WPK-TBS wręcza należne naklejki, które Uczestnik 
samodzielnie przykleja w karcie-folderze. 
 Aby otrzymać „Pluszaka-Śmieciaka” należy zebrać 
odpowiednio:
a) 50 kg makulatury lub,
b) 10 kg plastiku lub,
c) 50 kg szkła lub,
d) 50 kg metalu.
 „Pluszaki-Śmieciaki” dostępne są w 4 rodzajach 
(kolorach). Każdy z nich odpowiada danemu ro-
dzajowi zbieranych odpadów. Uczestnik otrzymuje 
„Śmieciaka” przypisanego do surowców wtórnych, 
za zbiórkę których uzyskał punkty uprawniające go 
do odebrania Pluszaka. 
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 „Pluszaki–Śmieciaki” to zabawki, których nie kupicie 
w żadnym sklepie! Do zaprojektowania pluszaków zapro-
szone zostały dzieci ze szkół z naszej gminy. Wpłynęło 
blisko 50 projektów pluszaków. Komisja jednogłośnie 
wybrała projekt Wiktorii Końskiej z Publicznego Gim-
nazjum w Szczuczynie, który został skierowany do 
przygotowania najpierw prototypu, a później �nalnej 
wersji zabawki przez �rmę Koala z Grajewa. 
 Każdy Pluszak jest ściśle związany z akcją – ma 
odpowiedni kolor dla danego rodzaju odpadu, ma 
znaczek recyklingu, ma herb Szczuczyna i kieszonkę 
na drobiazgi. Musicie zdobyć ich całą kolekcję!

 Początek akcji „Pluszaki–Śmieciaki” zaplanowano 
na 3 kwietnia 2017. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Powodzenia!

Krzysztof Zalewski

Budżet Obywatelski
 Pierwsza Edycja Budżetu Obywatelskiego za 
nami! Już teraz możemy powiedzieć, że to wielki 
sukces!
 Budżet obywatelski to inicjatywa niezwy-
kle istotna dla idei samorządności, stwarzają-
ca mieszkańcom możliwość zabierania głosu 
w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności. 
W skrócie budżet obywatelski polega na tym, że 
z budżetu gminy wydziela się pewną sumę pieniędzy 
o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy.
 Mieszkańcy Szczuczyna najlepiej wiedzą, czego im 
potrzeba. Może kolejnego placu zabaw, albo siłowni? 
A może ciekawego wydarzenia kulturalnego? Budżet 
obywatelski daje szansę na przedstawienie potrzeb 
i pomysłów. W I edycji na rok 2017 kwotę środków 
przeznaczonych na ten cel ustalono w wysokości 50 
000 zł.
 Na razie Szczuczyn, jako społeczeństwo, stawia 
pierwsze kroki w tej dziedzinie. Ale robi to bardzo 
dobrze, o czym świadczy zgłoszenie aż 11 projektów! 
Każdy projekt poparty był co najmniej 25 podpisami 
mieszkańców. Po wery�kacji 10 projektów zostało 
zakwali�kowanych do dalszego etapu. Oto one:
1. Zakup sprzętu na siłownię i kickboxing – 49.399,00 zł
2. Ogólnodostępna siłownia plenerowa przy boisku 

„ORLIK” – 23.890,00 zł
3. Zakup „Magicznego Dywanu” na potrzeby dzieci 

szkolnych – 9.490,00 zł
4. Sala zabaw dla dzieci „Tęcza – 47.970,00 zł
5. Zakup sprzętu do ćwiczeń przygotowujących 

do akcji strażackich oraz na zawody sportowo-
-pożarnicze dla OSP i MDP – 35.412,77 zł

6. Upamiętnienie cywilnych o�ar nalotu sowiec-
kiego 12 stycznia 1945 r. – wykonanie tablicy 
pamiątkowej – 18.500,00 zł

7. Budowa bieżni do biegu na 60 metrów wraz ze 
skocznią w dal 49.344,00 zł

8. Sport dla każdego – zakup pokrowca na matę 
zapaśniczą 8m x 8m – 4.611,62 zł

9. Samoobsługowe stacje naprawy rowerów 
9.972,00 zł

10. Zakup i montaż Piłkochwytów – 21.156,00 zł
 Kolejnym etapem było poddanie projektów 
pod głosowanie. Oddanie głosu na wybrany projekt 
było możliwe dla wszystkich mieszkańców. Jedynym 
zastrzeżeniem było to, że w imieniu mieszkańców, 
którzy nie ukończyli 13. roku życia, zgodę na udział 
w głosowaniu musiał wyrazić opiekun prawny. Gło-
sować można było przez 5 dni od 20 do 24 marca. 
Do realizacji społeczeństwo wybrało zadania:
— zakup i montaż Piłkochwytów
— ogólnodostępna siłownia plenerowa przy boisku 
„ORLIK”.
 Głosowanie zaktywizowało wielu mieszkań-
ców. Takie zaangażowanie jest sygnałem, że nale-
ży kontynuować tą formę partycypowania miesz-
kańców miasta w wydatkowaniu puli pieniędzy 
z gminnego budżetu. Swoim licznym udziałem 
w głosowaniu mieszkańcy pokazali, że bardzo od-
powiada im taka forma demokracji bezpośredniej 
oraz że ważna jest dla nich przyszłość i rozwój 
naszego miasta.
 W kolejnych latach może być tylko lepiej!
 Dziękujemy! 

UM w Szczuczynie
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Rewitalizacja
 Gmina Szczuczyn przystąpiła do opracowania 
Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn. W dniu 7 
grudnia 2016 r. Burmistrz Szczuczyna podpisał umowę 
na do�nansowanie (90 % kosztów kwali�kowalnych) 
realizacji tego działania.
 Program Rewitalizacji to niezwykle ważny do-
kument, gdyż z jednej strony jest próbą diagnozy 
problemów, z którymi spotykamy się na obszarze 
Gminy Szczuczyn, z drugiej zaś pozwoli nam sięgnąć 
po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. 
 Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowa-
nych – czytamy w ustawie z 9 października 2015 
roku. Dokument określa sposób prowadzenia tego 
procesu jako kompleksowy, uwzględniający zinte-

growane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane teryto-
rialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitaliza-
cji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 
Przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgod-
nie z wytycznymi ustawy miasto zobowiązane jest 
do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. Obszar może zostać wskazany jako 
zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzyso-
wym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, a także niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz 
gdy występuje na nim co najmniej jedno z nega-
tywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. 
 Obszarami zdegradowanymi wybranymi do 
rewitalizacji w Szczuczynie są m.in. obszary dawnego 
Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM), centrum 
miasta, terenów dworca PKS, Stadionu Miejskiego 
w Szczuczynie, kompleksu kościelno – klasztornego, 
zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Kilińskiego 
w Szczuczynie, ruin Pałacu Szczuków.
 Celem strategicznym projektu ma być poprawa 
jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowa-
nych Szczuczyna oraz przeciwdziałanie margina-
lizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie 
i przestrzennie obszaru miasta Szczuczyn, poprzez 
realizację następujących celów głównych oraz szcze-
gółowych:
 Cel główny nr 1 – Rozwój ekonomiczny obszarów 
zdegradowanych poprzez wykorzystanie potencjału 
Szczuczyna
 Cel główny nr 2 – Zwiększenie rozwoju gospo-
darczego oraz wzrost przedsiębiorczości w Szczuczynie. 
 Cel główny nr 3 – Rozwój kapitału społecznego 
oraz zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk 
społecznych w obszarze rewitalizowanym Szczuczyna. 

 Cele szczegółowe i działania: 
1.  Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i upo-

rządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni 
publicznych (m.in. rewitalizacja terenu POM, cen-
trum miasta, placu rynkowego, zbiornika wodnego, 
zespołu klasztornego, Pałacu Szczuków).

300 tys zł z MKiDN
 Marzec 2017 r. okazał się szczęśliwym 
miesiącem dla Para�i pw. Imienia Najświętszej 
Maryi Panny w Szczuczynie. Otóż, 16 marca 
2017 r. do kancelarii para�alnej wpłynęło pismo 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oznajmujące, że wniosek złożony jeszcze 
w październiku 2016 r. na dokończenie elewacji 
i wymianę stolarki okiennej uzyskał pozytywną 
ocenę, a tym samym do�nansowanie w wysokości 
300 tyś zł na realizację wyżej wskazanego zada-
nia. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ 
przy zakresie robót jakie prowadzi Para�a na 
budynku klasztornym, ks. proboszcz nie byłby 
w stanie wygospodarować środków własnych na 
to działanie. Przypominamy, iż w 2016 r. Para�a 
z MKiDN pozyskała do�nansowanie w wyso-
kości 200 tyś zł. Dzięki tej dotacji, wsparciu od 
Para�an oraz z budżetu Gminy Szczuczyn, udało 
się wykonać elewację, a także wymienić stolarkę 
okienną i drzwiową na części budynku kościoła. 
W tym roku zaplanowany jest dalszy etap prac. 
Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć działania Para�i, 
mogą przekazać środki �nansowe na konto: Bank 
Spółdzielczy w Szczuczynie: 84 8768 0003 0000 
1414 2000 0030.

UM w Szczuczynie 
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2.  Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-
-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkań-
ców oraz turystów w tym osób niepełnosprawnych 
(tereny zielone i rekreacyjne). 

3.  Wzrost aktywności społecznej i gospodar-
czej mieszkańców Szczuczyna a także roz-
wój przedsiębiorczości (szkolenia i warsztaty 
dot. przedsiębiorczości lokalnej, pozyskiwanie 
inwestorów).

4.  Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkań-
ców Szczuczyna a co za tym idzie zmniejszenie 
liczby osób pozostających bez zatrudnienia (np. 
promowanie przedsiębiorczości wśród młodych, 
pośrednictwo pracy). 

5.  Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja miesz-
kańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw 
lokalnych (projekty międzypokoleniowe, mentoring 
społeczny). 

6.  Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców 
obszaru objętego wsparciem w szczególności osób 
starszych oraz dzieci i młodzieży (infrastruktura 
sportowo-kulturalna z ofertą dedykowaną tym 
grupom).

 Niezwykle ważnym jest, aby dokument ten odnosił 
się do wszystkich problemów i zagrożeń, a następnie 
de�niował kompletny katalog działań, które będą 
przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby 
w programie ująć zadania możliwe do zrealizowania 
zarówno ze środków unijnych, jak i publicznych oraz 
prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli 
w sposób kompleksowy rozwiązać najważniejsze 
problemy, z jakimi boryka się Gmina.
 Dlatego też istotnym jest, aby w proces rewita-
lizacji zaangażowały się wszystkie osoby i instytucje, 
które chcą uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości 
Gminy Szczuczyn. Istotnym jest, aby nie pominąć 
żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnienia-
mi społecznymi, ekonomicznymi, przestrzennymi, 
środowiskowymi i kulturowymi. 
 Od tego roku w Urzędzie Miejskim w Szczuczy-
nie funkcjonuje punkt ds. rewitalizacji, gdzie będzie 
można zgłaszać swoje koncepcje dotyczące obsza-
rów zdegradowanych, tj. wymagających specjalnego 
wsparcia.
 Ponadto, planowane są cykle spotkań z miesz-
kańcami odnośnie działań rewitalizacyjnych. 

UM w Szczuczynie

Umiem pływać
 Gmina Szczuczyn we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim oraz Ministerstwem Sportu 
i Turystyki po raz kolejny organizuje zajęcia nauki 
pływania dla uczniów klas III szkół podstawo-
wych w ramach programu „Umiem Pływać”. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie i pozyskaniu 
do�nansowania, uczniowie ze szkół podsta-
wowych w Szczuczynie i Niedźwiadnej mają 
możliwość nauki pływania oraz poznania zasad 
bezpieczeństwa w wodzie. Zajęcia odbywają się 
na pływalni miejskiej w Grajewie. Niniejszy 
projekt ma na celu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci 

i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umie-

jętności pływania,
• profilaktykę przeciwdziałania i korygowanie 

wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, 

w tym alkoholizmowi, poprzez organizację 
zajęć sportowych dla uczniów,

• efektywne wykorzystanie infrastruktury 
sportowej (pływalnie),

• wyrównywanie szans w dostępie do infra-
struktury sportowej poprzez objęcie projektem 
w szczególności uczniów, zamieszkałych 
w miejscowościach, w których nie wybudo-
wano krytej pływalni,

• edukację w zakresie bezpiecznego korzystania 
z akwenów wodnych.

 Zajęcia w ramach projektu powszechnej 
nauki pływania to przede wszystkim propozycja 
skorzystania z możliwości nabycia podstawowych 
umiejętności pływania, ale również możliwość 
rozwijania i podnoszenia sprawności �zycznej, 
zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu 
w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdra-
żanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych na basenie, bez wzglę-
du na poziom swych umiejętności i sprawności 
�zycznej.

UM w Szczuczynie
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Dzień Sołtysa w Gminie Szczuczyn
 W dniu 11 marca 2017 r. już po raz drugi 
w gminie Szczuczyn obchodzony był „Dzień Sołty-
sa”. Podobnie jak w roku ubiegłym to niecodzienne 
święto rozpoczęto mszą świętą w intencji sołtysów 
oraz wszystkich mieszkańców Gminy Szczuczyn. 
Na zaproszenie burmistrza Szczuczyna – Artura 
Kuczyńskiego odpowiedzieli sołtysi z terenu gminy, 
ich rodziny, przyjaciele, Rady Sołeckie, Radni Rady 
Miejskiej w Szczuczynie, pracownicy Urzędu Miej-
skiego, strażacy z jednostek OSP Niedźwiadna i OSP 
Brzeźno, księża: ks. dziekan Robert Zieliński, ks. 
Roman Łempicki – Proboszcz Para�i w Niedźwiad-
nej oraz nowy wikariusz Para�i pw. Imienia NMP 
w Szczuczynie – ks. Artur Dobrzyński. Swą osobą 
zaszczycił nas również Członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego – Pan Stefan Krajewski.

 Msza Święta celebrowana była w kościele w Niedź-
wiadnej.
 Obchody Dnia Sołtysa miały na celu okazanie 
wdzięczności i szacunku naszym sołtysom za ich pracę 
i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa 
na rolę sołtysa w polskiej wsi. Były także okazją do 
rozmów o problemach i kolejnych pomysłach.

 Burmistrz Szczuczyna podziękował sołtysom za 
współpracę z samorządem i zaangażowanie w dzia-
łalność dla potrzeb środowiska lokalnego. Życzył, 
aby dalsza praca była dla nich źródłem satysfakcji, 
a włożony trud i wysiłek zaowocował rozwojem naszej 
Małej Ojczyzny. Wspólnie z Członkiem Zarządu 
Województwa Podlaskiego – Stefanem Krajewskim 
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szczuczy-
nie – Tomaszem Mioduszewskim wręczył sołtysom 
drobne upominki w postaci bluz z napisem SOŁTYS.
Jak wiadomo, Sołtys to lider polskiej wsi, którego 
cechuje pracowitość, sumienność i życzliwość, a przede 
wszystkim otwartość na potrzeby mieszkańców. To od 
zaangażowania sołtysa, jego umiejętności współdzia-
łania z radą sołecką i mieszkańcami zależy, czy dana 
wieś rozwija się oraz jak zmienia swoje oblicze. To 
Sołtys potra� znakomicie zintegrować mieszkańców 
i wręcz wyzwala w nich aktywność do działania na 
rzecz środowiska wiejskiego.
 Wszystkim sołtysom życzymy dużo zdrowia, 
pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, 
radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 
satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji 
pomysłów w działalności sołeckiej.

Urząd Miejski w Szczuczynie



15numer 1/2017



  Po południu polscy tułacze, którym pakt Rib-
bentrop-Mołotow rozwiązał państwo, zbliżyli się do 
wsi kościelnej. W odległości trzystu metrów od drogi, 
którą jechali, stał sowiecki tabor. 
 – Dopędzili nas! Staliśmy przed tymi, do któ-
rych jechaliśmy, a teraz od nich uciekamy. Mieli 
być obrońcami, dlatego Polacy w pobliżu ich granic 
chronili się przed niemieckim sadyzmem. Rosyjski lis 
upokorzony przez Polskę w 1920 roku do roli baranka, 
zamienił się w morderczego, czerwonego wilka! Dużo 
wcześniej trwał rekonesans, potem Rosjanie czaili się 
wzdłuż polskiej granicy na Kresach Wschodnich, 
aby 13 września 1939 roku przeciąć zasieki z drutów 
i czekać na rozkazy. Komisarz ZSRR W. Potiomkin 
17 września o godz. 3 nad ranem przesłał (opiekuń-
czą?) notę do ambasadora Polski W. Grzybowskiego 
(której nie przyjął), że po ucieczce (rzekomej) polskiego 
rządu, konieczne jest zapewnienie obrony Ukraińcom, 
Białorusinom i ludowi polskiemu od wojny. Tego dnia, 
o godz. 4 o świcie, blisko milion żołnierzy wtargnęło 
do Polski. Rząd Polski nie uciekł, ale opuścił swój 
kraj dopiero późnym wieczorem. A na Polskę w ١٩٣٩ 
roku z kilku stron nie najechali żadni „naziści” ani 
jacyś tam „sowieci”, tylko na osaczoną II RP napadli 
sąsiedzi o nazwie – Niemcy i Rosjanie, zrywając 
polsko-sowiecki pakt o nieagresji. 
 Czerwona Armia wesoło kroczyła w głąb Polski. 
Trzeszczały czołgi, różne samochody i kuchnie polowe. 
Wojsko z karabinami „Berdana”, „Mosina”, a nawet 
„Arisaka”, w czapkach ze szpicami wyglądało bardzo 
śmiesznie. Kilku z nich opuściło tabor i z karabinkami 
„Mausera”, podeszli do wozu konnego pięcioosobowej 
rodziny Apolonii Brzeskiej (z d. Ladzińska) i przyjaciół. 
  – Wy otkuda, kuda i zaczem? Mnogo was! 
 – Do was uciekaliśmy przed Germańcem, ale jak 
Czerwona Armia idzie nam z pomocą, wracamy z wami 
do swoich domów – przekazała sołdatom budującą 
odpowiedź pani Popławska w języku białoruskim.
 – Da, da! Ładno, tolka nasze wajska budut jechać kakije 
dwa czasa. Wot, możno podażdać – wyjaśnił niezbyt 
poprawnie. 
 Rosjanie usiedli w rowie i radośnie śpiewali 
„Katiuszę”, „Jesli zawtra wajna” i „Ciomnaja nocz”. 
Nagle wstali i pobiegli na pobliską kolonię. Jeden 
z nich krzyczał na pożegnanie. 

W stepach Kazachstanu (7)

Powrót na ziemię łomżyńską
 – Мы желаем всем счастливый пути! 
 – Ich głosy zanikały w rzężeniu czołgów. 
 Kiedy w obskurnych samochodach z przyczepami 
minęła nas zbrojna kawalkada, ruszyliśmy za nimi. 
Dziennikarz śledził krętą drogę na mapie, aby tra�ć do 
domów, wiezionych przez nas rannych żołnierzy. Po 
kilku godzinach wjechaliśmy na główną szosę w kie-
runku Ostrołęki. Po drodze nawiązały się rozmowy 
z kobietami kopiącymi ziemniaki. Zrozumieliśmy, że 
nasze cierpienia są niczym do ich rozpaczy. 
 – Za jednego zabitego niemieckiego o�cera, zabili 
młodych i starych mężczyzn tej wsi – szlochała.

 – W Czerwonym Borze, zwróćcie uwagę na 
efekty frontu – z płaczem dodała staruszka. 
 Niebawem, na horyzoncie zarysowały się zabudo-
wania Czerwonego Boru. Po obu stronach szosy ciągnęły 
się zbiorowe, świeże mogiły. Na jednej leżały niemieckie 
hełmy, a na drugiej polskie – napastnika i obrońcy. 
Według niemieckich zakusów, pod wodzą obłąkanego 
Hitlera do ustawicznego parcia na Wschód „Drang 
nach Osten”, leżą teraz w sąsiednich mogiłach, wykąpani 
w niewinnej, polskiej krwi. Zdawało się, że ze stosów 
ciała przykrytego parującą ziemią, z jękiem wydobywają 
się ludzkie głosy błagające o życie lub światło do nieba. 
Jeśli z grobowej ciszy można wydobyć naukę, aluzję lub 
„radość”, to tylko to, że hełmów germańskiej rasy było 
o wiele więcej. Wokół mogił leżały niemieckie puszki po 
konserwach i obwoluty z czekolad. Dwa tykające zegarki, 
lśniły obok miejsc koszmarnej walki i pochówku, a choć 
krew morderców miała być „błękitna”, to czerwienią lała 
się na polskiej ziemi! 
 W Łomży ze łzami radości powitała nas matka 
ciężarnej córki, którą z mężem dziennikarzem przy-
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 wieźliśmy do ich dworku. W trzecim tygodniu tułaczki 
mogliśmy się czuć jak ludzie. Po polskiej gościnności 
i dokładnym umyciu, ułożyliśmy się do upragnionego 
snu. Rano obdarowano nas prowiantem, dano po worku 
jabłek, gruszek, śliwek i torbie orzechów. Przed południem 
pięcioosobowa rodzina Brzeskich wyjechała z Łomży 
do Szczuczyna pokonując ostatnie czterdzieści siedem 
kilometrów drogi. Na trasie spotykaliśmy rozradowanych 
sowietów, którzy jadąc na tzw. maszynach, coś do nas 
mamrotali. My, nie odzywaliśmy się do nich nawet 
słowem. Może w nich także płynęła – Голубая кровь? 
 Po kilku dniach męki dojechaliśmy z Lubieszowa 
do Szczuczyna. Tu, w oczy rzuciła się ilość sowietów 
a ich monotonne brzęczenie kojarzyło się z mnogością 
pszczół. Byli brudni, ale wszędzie zaglądali i cieszyli 

się, jak zdobywcy Mount Everestu. Znaleźli się na 
terenie raju, bo w – pańskiej Polsce. 
 Do wsi Przechody nie jechaliśmy, bo policjan-
ta Antoniego Brzeskiego tam być nie mogło, choć 
niemal wszystko, co nasze, tam pozostało. Obawiano 
się komunistów, których w tej wsi była duża ilość. 
Zatrzymaliśmy się w Szczuczynie u cioci Antoniny 
Śleszyńskiej (siostra Apolonii) przy ulicy Jana Kilińskiego 
26a. Do kuchni polowej na obiady, krasnoarmiejcy 
przechodzili przez podwórze obok okien domu, w któ-
rym zamieszkaliśmy. Śpiewali „катюша”,(„Katiusza”), 
„три танкиста”(„Trzech czołgistów), „тучи над 
городом”(„Chmury nad miastem”) i inne piękne pio-
senki. Grali na „гармонию”, było im wesoło, a my 
mieliśmy obiektywne odczucia, że Rosjanie są narodem 
utalentowanym muzycznie. Niemal wszyscy potra�ą 
grać i ślicznie śpiewać. Nawet jak rozmawiają, wydaje 
się, że to śpiew. Ci śpiewacy przyszli jednak dokonać 
zemstę na naszym narodzie. Po latach, rosyjskie piosenki 
przypominają czarne dni wojny, w których dominowała 
zdrada, gwałt, morderstwo, kradzież i dyshonor. 
 Pośród stacjonujących w Szczuczynie Rosjan, 
Kozactwo Dońskie wyróżniało się uniformami. Nosili 

granatowe spodnie z czerwonymi lampasami i czapki 
zwane papachami z czerwonymi denkami, podobne 
do baranic. O wiele lepiej prezentowali się od wojska 
w zwykłych uniformach. 
  Od rozstania z ojcem w Mońkach, podczas 
gdy odchodził na wojnę, po powrocie z Kresów do 
Szczuczyna nie mieliśmy żadnej wiadomości, a jej 
brak prowadził nas do rozpaczy. Każdego dnia rano 
i wieczorem klękaliśmy do modlitwy i prosiliśmy Boga 
o Jego szczęśliwy powrót. Wierzyliśmy, że ojciec żyje 
i powróci, a nadzieja w nas nie gasła. Odbieraliśmy 
to jak kolokwialny eufemizm na czas cierpień. 
  Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 
komunista z Przechód o nazwisku Machina, urządzał 
wiece na cześć Rosjan. Głosił referaty nie tylko we 
wsiach i miasteczkach, ale i w Białymstoku. Glory-
�kował sowiecką władzę, szerzył idee o bycie ideal-
nym i niezmiennym. Ogłaszał wszystkim, że Armia 
Czerwona niesie wyzwolenie dla narodów uciśnionych 
przez kapitalistów, polskich panów i krwiopijców. 
Polski zdrajca był pewien, że przy Rosjanach nawet 
wnuki jego w dostatku doczekają emerytury. Teraz, 
wypytywałby, gdzie jest policjant Antoni Brzeski– 
tropiciel szpiegów i nieugięty patriota. 
 Parobki Rosjan, rozwieszali we wsi czerwone trans-
parenty na długo przed 1939 rokiem. Ksiądz prob. Józef 
Janucik argumentował u Brzeskiego: „panie komendancie, 
komuniści znów naczepiali czerwonych szmat z napisami 
na bramie cmentarnej! Co to znaczy i co pan na to?” Ko-
mendant Policji Państwowej rozkazał je zdjąć i spalić. 
Po wyjeździe rodziny na Kresy, A. Brzeski idąc ochoczo 
na wojnę, klucze do domu przekazał dla państwa Cy-
bulów, u których pp. Brzescy mieszkali w Przechodach. 
Gospodarze posiadali cztery córki i dwóch synów. Jeden 
z nich, Antoni Cybula był zaciekłym komunistą, z którym 
od początku służby komendant Antoni Brzeski toczył 
kontrowersyjne rozmowy. 
 W październiku 1939 roku z miasta Stołpce na 
Kresach, przyjechał do Szczuczyna Stanisław Sieniawski 
mąż ciotecznej siostry Apolonii Brzeskiej. Mężczyzna 
przystojny, ale akcentem rosyjskim potwierdzał, że 
pochodzi z Kresów Wschodnich. W ciężkich sytuacjach 
pomagał ludziom. Teraz, kiedy zobaczył kuzynkę 
z czworgiem dzieci w opłakanych warunkach, nakłonił 
ją do wyjazdu razem do wsi Przechody po jej materiały. 
O świcie wyruszyli furmanką konną, którą Apolonia 
otrzymała od majora Wita w Kamieniu Koszyrskim. 

(dcn.) 
 Copyright by © Stanisław Orłowski
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Szkoła Podstawowa w SzczuczynieSzkoła Podstawowa w Szczuczynie

Z ŻYCIA SZKÓŁ

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 
uczestniczyli w żywej lekcji historii przygotowanej 
przez Jacentego Ordowskiego z Bractwa Rycerskiego 
Zamku Golub Dobrzyń.
 Po raz kolejny grupa rekonstrukcyjna przeniosła 
naszych uczniów w przeszłość. Tym razem znaleźliśmy 
się w czasach panowania księcia Mieszka I. Uczniowie 
dowiedzieli się jak wyglądały początki państwa pol-
skiego, przypomnieli legendę o złym księciu Popielu, 
którego zjadły myszy, a przede wszystkim poznali 
okoliczności, w jakich Mieszko przyjął chrzest z rąk 

Żywa lekcja historii 
– Polska pierwszych Piastów

Czechów i zapoczątkował rozwój chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich. Aktorami w inscenizacji byli też 
sami uczniowie. Wcielili się w rolę księcia Mieszka, 
jego żony Dobrawy, zakonnika Galla Anonima i wojów 
drużyny książęcej. Żywa lekcja historii w ciekawy 
sposób ukazała ważny dla Polaków fragment naszej 
historii.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Gminne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

„Góra Grosza”
 Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Szczuczynie brali udział w ogólnopolskiej akcji 
„Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo 
Nasz Dom. Wspólnie uzbierali 13412 monet, które 
ważyły 28,7 kg. Najwięcej zebrały dzieci z oddziału 
przedszkolnego 0 „b” – 3361 sztuk. Akcję przepro-
wadzili nauczyciele świetlicy szkolnej. W liczeniu 
pieniędzy pomagał Samorząd Szkolny.

 21 lutego 2017 roku uczennice Szkoły Podsta-
wowej w Niedźwiadnej wzięły udział w konkursie 
wiedzy o języku polskim. Naszą szkołę reprezen-
towały dwa zespoły w składach: Zespół I: Oliwia 
Ostaszewska, Julia Wesołowska, Magda Gutowska; 
Zespół II: Ewa Jarząbek, Oliwia Wróblewska, Julia 
Wróblewska. 
 Do konkursu dziewczęta przygotowywały się 
pod okiem Pani Jolanty Nerkowskiej, nauczycielki 
języka polskiego. Uczennice naszej szkoły świetnie 
poradziły sobie z zadaniami konkursowymi. Oliwia 
Ostaszewska, Julia Wróblewska, Magda Gutowska 
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Young english master
 10 lutego 2017 roku w Szkole Podstawo-
wej w Niedźwiadnej odbyła się VI edycja konkur-
su “Young English Master” pod patronatem Bur-
mistrza Szczuczyna Pana Artura Kuczyńskiego.
W konkursie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, 
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, Szkoły Podstawowej 
w Rudzie i Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. O tytuł 
“Młody Mistrz Języka Angielskiego” walczyło 11 uczest-
ników: I miejsce: Julia Wesołowska, SP Niedźwiadna,
II miejsce: Szymon Wróblewski, SP2 Grajewo,
III miejsce: Zuzanna Chodorowska, SP4 Grajewo.

Konkurs ,,112 ratuje życie”
 W grudniu 2016 r. uczniowie naszej szkoły przy-
stąpili do Wojewódzkiego konkursu pod hasłem „112 
ratuje życie”. Konkurs podzielony był na dwie kate-
gorie: plakat (kl. I-III), inscenizacja (kl. IV-VI, zespół 
uczniów). Z naszej szkoły do konkursu przystąpili:
 W kategorii plakat: Gabriel Ornowski, Gabriela 
Skibniewska, Karolina Starszewska, Kacper Dzięgie-
lewski, Sebastian Skibniewski, Wiktoria Metelska, 
Kamila Godlewska, Przemysław Cymoch, Sandra 
Ostaszewska, Roksana Smirnow.
 W kategorii inscenizacja: Oliwia Wróblewska, 
Magda Gutowska, Katarzyna Pawłowska, Mateusz 
Berć, Łukasz Kiełczewski.
 Podczas tworzenia prac konkursowych uczniowie 
mogli liczyć na pomoc i opiekę pań: Pani Barbary 
Grunwald, Pani Katarzyny Grabowskiej – Wizner, 
Pani Jolanty Nerkowskiej.
 W piątek (10.02.2017 r.) w sali konferencyjnej 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 
odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV edycję 
Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 ratuje 
życie”. Na uroczystości naszą szkołę reprezentowali: Pan 
dyrektor Krzysztof Grunwald, Pani Jolanta Nerkowska 

 Podobnie jak w latach ubiegłych sponsorami nagród 
w konkursie byli: Prezes Banku Spółdzielczego w Szczu-
czynie: Pan Mirosław Rainko i Pan Piotr Kurzątkowski.

oraz uczniowie, którzy uczestniczyli w tworzeniu insceni-
zacji: Oliwia Wróblewska, Magda Gutowska, Katarzyna 
Pawłowska, Mateusz Berć, Łukasz Kiełczewski.
 Podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs 
„112 Ratuje życie” inscenizacja stworzona przez 
uczniów naszej szkoły zajęła III miejsce wśród lau-
reatów Wojewódzkiego Konkursu. Pan wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski wręczył wyróżnionym 
i laureatom nagrody i dyplomy. Jest to niezwykle piękne 
uhonorowanie pracy uczniów, którzy zaangażowali się 
w stworzenie niezwykłego �lmu obrazującego hasło 
„112 ratuje życie”.
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 22 lutego uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie 
po raz kolejny odwiedzili Wydział Fizyki Uniwer-
sytetu w Białymstoku. Szczuczyńskie gimnazjum 
podjęło systematyczną współpracę z białostocką 
uczelnią. Ideą tej współpracy jest popularyzacja 
ścisłych dziedzin wiedzy i pomoc w ich naucza-
niu poprzez prezentację tematycznie dobranych, 
interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eks-
perymentów. Tym razem młodzież uczestniczyła 
w pokazie „Elektromagnetyzm”. W czasie pokazu 
połączonego z wykładem pracownika naukowego 
uniwersytetu uczniowie doświadczyli, że �zyka jest 
ciekawą i pasjonującą częścią naszej rzeczywisto-
ści – mieli okazję się przekonać, że wiele zjawisk, 
a nawet i samo życie, można wyjaśnić poprzez 
elektromagnetyzm. Ze szczególnym zaciekawieniem 
obserwowali kulę plazmową, wewnątrz której wiły 
się wstęgi wyładowań elektrycznych.

Spotkanie z teatrem

Turniej zawodów
 Dnia 28 lutego uczniowie naszego gimna-
zjum przystąpili do 9 edycji Turnieju Zawodów 
organizowanego przez Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Białymstoku. Celem konkursu 
jest wspieranie młodzieży szkół gimnazjalnych 
w podejmowaniu samodzielnych i trafnych 
decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.
 Uczniowie rozwiązali test on-line składa-
jący się z 35 pytań zamkniętych dotyczących 
zadań przedstawicieli poszczególnych zawodów 
oraz sposobów planowania edukacji w szkołach 
ponadgimnazjalnych.
 10 uczniów z całego województwa, którzy 
rozwiązali test najlepiej i najszybciej zakwali�kuje 
się do etapu �nałowego konkursu, który odbędzie 
się w marcu. O tym, jak powiodło się naszym gim-
nazjalistom poinformujemy w kolejnym numerze 
pisma.

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

Gimnazjaliści na Uniwersytecie  
w Białymstoku

 Dnia 19 stycznia w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Celem spotkania było uświadomienie 
uczniom i nauczycielom przyczyn i skutków zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Uczniowie dowie-
dzieli się, jakie objawy daje zatrucie czadem, jak należy się zachowywać w sytuacjach zagrażających 
życiu związanych z zatruciem lub pożarem oraz jak należy im przeciwdziałać. Poza tym Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota poin-
formował uczniów jak bezpiecznie korzystać z zabaw na śniegu i lodzie w czasie ferii.

Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej

 Dnia 20.02.2017 r. uczniowie naszej szkoły 
udali się na wycieczkę do Grajewa. Głównym celem 
wyprawy było obejrzenie spektakli „Doktor Dolittle” 
oraz „Mikołajek”. Poza tym uczestnicy wyciecz-
ki zwiedzili budynki Komendy Powiatowej Policji 

i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Grajewie. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega 
praca funkcjonariuszy straży i policji, poznali zasady 
udzielania pierwszej pomocy oraz przyczyny i skutki 
zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem.
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 Co raz bliżej decyzja o wyborze szkoły i dal-
szej edukacji uczniów klas trzecich Gimnazjum. 
Drugi semestr każdego roku szkolnego to czas 
wyboru szkoły średniej, którego dokonać musi 
spora grupa gimnazjalistów. Wzmożone dyskusje 
toczone są pomiędzy rodzicami a ich latorośla-
mi na temat tego, jaką szkołę wybrać, by jak naj-
lepiej wykorzystać potencjał własnej osobowości 
oraz jak zdobyć pożądany na rynku pracy zawód. 
W dobie epoki bezrobocia profesja, której wyuczy się 
młody człowiek w szkole ponadgimnazjalnej, musi 
być zgodna z jego zainteresowaniami, predyspozy-
cjami, ale ponad wszystko powinna być gwarantem 

Gimnazjaliści przed wyborem szkoły

zdobycia pracy w przyszłości, a nie zasilenia szeregu 
osób bezrobotnych. Z tego względu problem wyboru 
własnej ścieżki kariery jest nie tylko problemem 
młodego człowieka czy jego rodziny, ale ma również 
konsekwencje społeczne. 
 W rozwiązaniu dylematu dotyczącego wyboru 
drogi zawodowej i wybraniu właściwego zawodu od 
wielu lat wychodzi naprzeciw poradnictwo zawodowe 
realizowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Niećkowie. Jednym z bardzo ważnych, 
a jednocześnie dostrzegalnym, w środowisku lokalnym, 
elementem realizacji wspomnianego poradnictwa jest 
cykliczna organizacja w tej placówce edukacyjnej, tak 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
  To coroczne święto obchodzone jest 21 lutego. 
Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listo-
pada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia 
w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów 
uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji 
w której domagano się nadania językowi bengalskie-
mu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, 
niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona 
zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 
języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności 
językowej jako dziedzictwa kulturowego. 
 W gimnazjum w Szczuczynie święto to było 
obchodzone po raz drugi, ale w tym roku zyskało 

charakter uroczystości gminnej. Przygotowaliśmy ją 
wspólnie z Biblioteką – Centrum Kultury. Na świę-
towanie tego dnia mieliśmy wiele pomysłów. Bardzo 
ciekawą prezentację na temat historii języka polskiego 
i jego osobliwości opracowały uczennice z klasy II B. 
Ciekawostki na temat języka ludzkiego przedstawiły 
reprezentantki klasy III A, zaś prześmieszną lekcję 
języka polskiego zaprezentował zespół z I B. W teście 
wiedzy o języku polskim nasi gimnazjaliści zmagali 
się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i zajęli 
mocne II miejsce. Wydarzenie to było doskonałym 
treningiem twórczości i uczeniem się poprzez dzia-
łanie.
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 Zespół Szkół w Szczuczynie to szkoła łącząca 
tradycję z nowoczesnością. Na uwagę zasługuje dobre 
położenie szkoły zarówno dla dojeżdżających jak 
i mieszkańców Szczuczyna.
 Budynek szkolny i jego otoczenie prezentuje się 
okazale i zachęca do wejścia i wstąpienia w szeregi 
uczniów. Kilka lat temu absolwentki naszego Liceum 
Ogólnokształcącego napisały piosenkę promującą 
szkołę. Ośmielę się przywołać pierwszą zwrotkę 
i refren.

Była taka mała, koło ronda sobie stała
Nasza szkoła doskonała

Zespół Szkół się nazywała,
Swym widokiem zniewalała
W naszych głowach namieszała.
Tylko ona taka wspaniała
tak cudownie wychowała.

Ref. Ty byłaś moim celem w życiu
Już nie mogę żyć w ukryciu.
Tylko ciebie chwalić wkoło
nigdzie nie jest tak wesoło.
Jesteś moim ideałem, 
wciąż powtarzam sobie stale,
Ty mój słodki budyneczku
Czy pomieścisz nas w środeczku.

zwanych „Gimnazjad Zawodowych”, które odbywają się 
wiosną każdego roku. Adresatami tego przedsięwzięcia 
są uczniowie klas trzecich okolicznych gimnazjów, 
którzy podczas pobytu w gościnnych murach szkoły, 
położonej z dala od wielkomiejskiego zgiełku, po raz 
pierwszy w sposób praktyczny zmagają się z zadaniami 
wykonywanymi w konkretnym zawodzie, łącząc zaba-
wę z przygodą zawodową testując swoje możliwości 
wykonywania danego zawodu w przyszłości. Porad-
nictwo zawodowe, realizowane w formie „Gimnazjad 
Zawodowych”, umożliwia trzecioklasistom empiryczne 
przetestowanie swoich predyspozycji do wykonywania 
upatrzonego przez siebie zawodu pod profesjonalnym 
okiem nauczycieli. Ma to bardzo istotne znaczenie 
ponieważ niejednokrotnie wyobrażenia o nauce danego 
zawodu odbiegają od realnych możliwości pracy w tym 
fachu. Stąd też zdobyte podczas Gimnazjady pierwsze 
„szlify zawodowe” będą dla młodego człowieka cen-
nym drogowskazem przy wyborze konkretnej szkoły 
średniej, w której przez kolejne lata będzie się uczył 
wymarzonego zawodu. W Gimnazjadach corocznie 
bierze udział ok. 100 uczniów klas trzecich gimnazjów. 

 W bieżącym roku szkolnym odbędzie się jedna 
„Gimnazjada Zawodowa” w terminie 22 – 23 kwietnia 
2017 roku. Na Gimnazjadzie można będzie dowiedzieć 
się o tajnikach nauczania i treściach kształcenia w za-
wodach: technik ekonomista, technik hodowca koni, 
technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, technik rolnik, technik żywienia i usług 
gastronomicznych.
 Dni otwarte planowane są na piątek 19 maja 
2017 roku.

Bożena Sokołowska
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  Piosenka ta doskonale odzwierciedla zmieniającą 
się rzeczywistość. Jeszcze kilka lat temu szkoła tętniła 
życiem. Obecnie na skutek uciążliwego niżu demogra-
�cznego uczniów i oddziałów jest znaczne mniej, ale 
atmosfera i misja szkoły pozostały niezmienne. Zwraca-
my się tu szczególnie do rodziców oraz gimnazjalistów 
klas trzecich, którzy w najbliższym czasie będą decy-
dować o swojej przyszłości wybierając szkołę ponad-
gimnazjalną, która przygotuje ich do dorosłego życia. 
W naszym Zespole funkcjonują następujące szkoły:
Liceum Ogólnokształcące, Technikum (technik 
pojazdów samochodowych, technik mechanik, tech-
nik logistyk, technik elektryk ), Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa (mechanik pojazdów samochodowych, 
ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator 
obrabiarek skrawających, dekarz. 
     W tym momencie warto zadać kilka pytań. 
Jakie możliwości daje nauka języka polskiego, 
języka angielskiego i mechanicznych przedmio-
tów zawodowych? Jakie perspektywy i możliwo-
ści mają uczniowie po ukończeniu naszej szkoły? 
Aby odpowiedzieć na te pytania powołamy się na 
wypowiedzi naszych nauczycieli: polonistki pani 
Katarzyny Romanowskiej, nauczyciela języka an-
gielskiego pana Łukasza Kowalskiego i nauczyciela 
przedmiotów zawodowych pana Marka Konopkę.
 Nauczanie języka polskiego w szkole ponadgim-
nazjalnej służy nauczeniu ucznia odbioru wypowiedzi 
i zawartych w nich informacji, analizie i interpretacji 
tekstów kultury oraz tworzeniu wypowiedzi. Te cele 
kształcenia nakładają się na wymagania szczegółowe, 
których realizacja ma przygotować ucznia do zdania 
egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jednakże 
umiejętności, które są sprawdzane na maturze pisemnej 
i ustnej takie jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie 
wypracowania i tworzenie wypowiedzi monologowej 
są niezbędne w życiu każdego dorosłego człowieka. 
W życiu codziennym na rynku pracy szybciej odnajdzie 
się ta osoba, która potra� napisać życiorys (CV), list 
motywacyjny czy zna zasady autoprezentacji niezbędne 
podczas rozmowy z pracodawcą.
 W opinii nauczyciela języka angielskiego ZS 
w Szczuczynie to szkoła zmieniająca się na lepsze 
każdego dnia. Placówka z bogatą bazą dydaktyczną. 
Pracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce 
multimedialne. Zasoby takie jak telewizory, odtwarzacze 
DVD, projektory, a także tablice interaktywne zwiększają 
motywację uczniów i nauczycieli w procesie edukacji. 

Jedna z takich tablic wzbogaciła zaplecze dydaktyczne 
pracowni języka angielskiego, co okazało się niezastą-
pionym elementem w jakże trudnym procesie nauki 
języka angielskiego. Takie połączenie nowoczesnych 
technologii oraz różnorodnych metod aktywizujących 
sprawia, że uczniowie osiągają wysokie wyniki matu-
ralne z języka angielskiego. Położenie nacisku na sferę 
komunikacji w toku nauczania języka obcego skutkuje 
tym, ze nasz absolwent czuje się pewniej zarówno na 
rynku pracy jak i w życiu prywatnym.
 Uczniowie technikum pojazdów samochodowych 
na przedmiocie eksploatacja pojazdów samochodowych 
uczą się podstaw teoretycznych obsługi i napraw 
mechanicznych, i elektronicznych pojazdów. Mło-
dzież odbywająca zajęcia w pracowni mechanicznej 
i samochodowej, pracowni diagnostyki samochodowej 
mają możliwość wykonania napraw pojazdów na 
nowoczesnych podnośnikach do podnoszenia samo-
chodów, zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem 
warsztatowym, wykonania diagnostyki komputerowej 
badanych pojazdów przy pomocy testera �rmy Bosch. 
Nauczane przedmioty przygotowują do naprawy i dia-
gnostyki nowoczesnych samochodów. Po ukończeniu 
szkoły uczniowie mogą znaleźć pracę w nowoczesnych 
serwisach samochodowych w tym autoryzowanych.
 Trzeba wspomnieć o tym, że absolwenci naszej 
szkoły z powodzeniem studiują takie kierunki jak m. 
in. medycyna, prawo, �lologia angielska czy różnorodne 
dziedziny techniczne. Wykształcenie te zdobywają na 
renomowanych uczelniach w Białymstoku, Warszawie. 
Gdańsku czy Krakowie.
 Niewątpliwie przygotowanie do zawodu mło-
dego człowieka w XXI wieku stawia nauczycielom 
i dyrektorowi szkoły wiele wyzwań. Nasza pani dy-
rektor Anna Jagusz wychodząc potrzebom uczniów 
realizuje projekty unijne, dzięki którym młodzież ma 
okazję m. in. odbyć praktyki zawodowe zagranicą. ZS 
w Szczuczynie to szkoła nowoczesna pielęgnująca 
tradycję. Na korytarzach wiszą gabloty przedstawiające 
kolejne roczniki absolwentów, celem uchronienia od 
zapomnienia. W szkole jest Izba Pamięci poświęcona 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz działa 
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zespół Szkół w Szczuczynie to szkoła wielopokole-
niowa, uczyli się w niej rodzice, uczą dzieci. Wszyscy 
się w niej znają. Dołącz do nas.

Zespół Szkół w Szczuczynie
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DZIAŁO SIĘ…

Spotkania autorskie
 W dniu 10 grud-
nia 2016r. jeszcze 
w Bibliotece Miejskiej 
w Szczuczynie odbyło 
się spotkanie z Prze-
mysławem Zańko, au-
torem wielu opowiadań 
fantastycznych i artyku-
łów publicystycznych, 
laureatem konkursów 
literackich oraz plebi-
scytów organizowanych 
przez redakcję Nowej 
Fantastyki. Nasz gość 
rozpoczął edukację w Szczuczynie, kontynuował 
ją w Grajewie. Jest absolwentem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Młody autor w czasie 
spotkania, w którym uczestniczyli jego byli wy-
chowawcy i nauczyciele, opowiadał jak pisze i skąd 
czerpie inspiracje do swoich tekstów. Podkreślił, że 
ma ciągle dużo pomysłów i nie jest w stanie pisać 
na zamówienie. Spotkanie poprowadził pracownik 
Biblioteki Andrzej Kosmowski. 
 W sobotę 14 stycznia 2017 r. już Biblioteka – 
Centrum Kultury w Szczuczynie kontynuując cykl 
„Spotkania z poezją” zorganizowała pierwsze w tym 
roku spotkanie autorskie. Tym razem zaprosiliśmy 
do zaprezentowania swej twórczości młodą poetkę, 
naszą rodaczkę wywodzącą się z Niedźwiadnej Annę 
Okulewicz, która zdobyła w 2015r. wyróżnienie 
w listopadowym konkursie poetyckim „Strachy są 

wszędzie” zorganizowanym przez Wojewódzką Bi-
bliotekę Publiczną w Gdańsku. W czytelni Wypo-
życzalni dla Dorosłych BCK przy ul. Łomżyńskiej 
11 zebrała się duża grupa wielbicieli talentu Ani. 
W spotkaniu udział wzięła najbliższa rodzina poetki, 
jej nauczyciele, przyjaciele oraz osoby, którym bliskie 
jest słowo pisane. Uczestniczyła w nim także grupa 
„Zaklinacze słów” – młodzież, która uczęszcza na 
prowadzone w Centrum warsztaty poetyckie. Spo-
tkanie poprowadził przyjaciel naszej biblioteki poeta 
Józef Zenon Budziński.
 Dnia 18 lutego bieżącego roku w Bibliotece – 
Centrum Kultury w Szczuczynie w ramach cyklu 
„Spotkań z poezją” odbyło się kolejne spotkanie 
autorskie tym razem z Panem Józefem Zenonem 
Budzińskim – lokalnym poetą, eseistą, biblio�lem oraz 

autorem wielu tomików poetyckich. Reprezentuje on 
nurt poezji religijno-re�eksyjnej. W jego twórczości 
przeplatają się odcienie osobistych problemów, wes-
tchnień, czasem cierpień, bólu czy lęku. Zaprzyjaź-
niony ze szczuczyńską biblioteką poeta opowiadał 
o sobie i swojej rodzinie, swoich zainteresowaniach 
poetyckich oraz o najnowszym dwujęzycznym (pol-
sko-rosyjskim) tomiku swych wierszy pt. „Odmów ze 
mną wiersz”. W czasie spotkania poeta czytał wiersze 
z najnowszego tomiku, a zebrani dzielili się re�eksjami 
i przemyśleniami na ich temat. Uczestnicy mogli też 
obejrzeć materiały udostępnione przez autora. Były 
to jego zdjęcia ze znanymi ludźmi, antologie z jego 
tekstami oraz książki z dedykacjami.

Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
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  W sobotę 04 marca 2017r. w sali edukacyjnej 
szczuczyńskiego Centrum Kultury przy ulicy Łom-
żyńskiej 11 odbyło się spotkanie z Renatą Markiewicz, 
pochodzącą z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku absol-
wentką germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Pani Markiewicz od prawie 30. lat mieszka z rodziną 
w Szczuczynie, a od pięciu lat pracuje w bibliotece 
jako wolontariuszka na rzecz jej rozwoju i promocji 
miasta. Jest również członkiem Stowarzyszenia „Nasz 
Szczuczyn” i pełni w nim funkcję sekretarza. Ma 
dwa zawody: była nauczycielką języka niemieckiego 
w dwóch szkołach średnich, a od 20 lat pracuje rów-
nież jako tłumacz przysięgły. Przekłada też literaturę 
i poezję. Jest autorką m.in. przekładu kilku opowiadań 
i tomików wierszy różnych autorów. Pani Markiewicz 
przybliżyła zebranym kulisy warsztatu tłumacza. 
Mówiła m.in. o tym, jak powstaje przekład; co musi 
wziąć pod uwagę tłumacz, przekładając różne teksty; 
przeczytała kilka wierszy po polsku i po niemiecku 
oraz odpowiadała na pytania zebranych. Było to 
I spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”.

Spotkania z historią
 Szczuczyńskie Centrum Kultury w ramach kon-
tynuowanego cyklu „Spotkania z historią” zaprosiło 
23 stycznia 2017 r. wszystkich zainteresowanych na 

spotkanie pt. „Poznaj to miasto – wyzwolenie Szczu-
czyna”. Odbyło się ono w sali edukacyjnej siedziby 
BCK przy ul. Łomżyńskiej 11. W klimat minionych 
lat wprowadzili zebranych pracownicy Centrum 
odczytując relacje świadków tamtych wydarzeń: 
Haliny Cichockiej, Janiny Grochulskiej, Barbary 
Sobieraj oraz Henryka Świderskiego. Przywołane 
wspomnienia pobudziły zebranych do re�eksji. Głos 
zabrali: Halina Cichocka, Janina Grochulska, Henryk 
Augustowski oraz Czesław Nikliński. Uczestnicy 
mogli również obejrzeć wyeksponowane oryginały 
oraz skany zdjęć i dokumentów z pierwszych lat 
po wyzwoleniu Szczuczyna. Materiały te pochodzą 
z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) 
działającego przy Bibliotece – Centrum Kultury 
w Szczuczynie. Wymiernym efektem tej niewąt-
pliwie cennej lekcji historii były przekazane przez 
jej uczestników materiały archiwalne – (zdjęcia), za 
które serdecznie dziękujemy. 
 W tym roku już po raz piąty obchodziliśmy 
w Szczuczynie Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
wyklętych”. W związku z tym świętem Biblioteka 
– Centrum Kultury w Szczuczynie wraz Instytu-
tem Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku już 
w poniedziałek 27 lutego przygotowali wystawę pt. 
„Zbigniew Rećko Trzynastka”. Na wyeksponowa-
nych w głównym holu szczuczyńskiego centrum 
dwudziestu banerach obejrzeć można było m.in. 
historię działalności podziemia niepodległościowego 
na białostocczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem 
postaci żołnierza AK i WiN podporucznika Z. Rećki 
pseudonim „Trzynastka”. Bohater wystawy wsławił 
się akcją samodzielnego wyprowadzenia z biało-
stockiego aresztu gestapo 31 października 1942 r. 
trzech członków sztabu i łączniczki okręgu Białystok 
Armii Krajowej. Rećko miał wtedy dziewiętnaście 
lat. Przedstawione na wystawie archiwalia ukazują 
nie tylko dramatyczne realia okupacji i wojny, ale też 
normalne życie młodych, mimo wszystko kochających 
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się ludzi. Ciekawostką – wątkiem „szczuczyńskim” 
jest fakt iż „[…] w Kobylnie dziesiątego października 
1944 r. o godz. dziewiątej[…]” podporucznik Zbigniew 
Rećko poślubił swoją wybrankę łączniczkę AK Annę 
Czajkowską „ Ślubu religijnego udzielił ksiądz Teo�l 
Czarnowski proboszcz kanonik miejscowy”. Był to ten 
sam duchowny, który w latach 1909-1919 pełnił 
funkcję proboszcza para�i pw. im. Najświętszej Maryi 
Panny w Szczuczynie, obejmując para�ę po swoim 
rodzonym bracie Julianie, który administrował nią 
od 1894 r. Bracia Czarnowscy to autorzy naszego 
najcenniejszego źródła historycznego „Złotej Księgi 
Para�i Szczuczyńskiej” której oryginał przechowywany 

jest w archiwum szczuczyńskiej para�i. Przypomnieć 
tu należy że ten manuskrypt został opracowany 
i wydany w formie reprintu w 2014 r.
 Bohater wystawy został śmiertelnie ranny 11 
października 1946 r. w zasadce przygotowanej przez 
pluton Milicji Obywatelskiej w okolicy Wysokie-
go Mazowieckiego. Był dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych (w latach 1943 i 1944) oraz 
w 1945 Orderem Virtuti Militari V klasy. W 2009 
r. odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Otwarcie 
wystawy poprzedziło wyświetlenie �lmu dokumen-
talnego w którym głos zabrali świadkowie tamtych 
wydarzeń – znajomi Rećki oraz wdowa po nim Anna 

Czajkowska, która opowiada m.in. historię ekshumacji 
swego męża. 
 Wystawę i �lm o Zbigniewie Rećko (pseudonim 
Trzynastka) – żołnierzu wyklętym we wtorek 28 
lutego obejrzały zuchy i harcerze wraz z phm. Marią 
Jaworowską. 
 Wzorem lat poprzednich, w dniu 1 marca, usta-
nowionym od 2011 roku świętem państwowym po-
święconym żołnierzom niezłomnym i obchodzonym 
jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
w kościele pw. Im. NMP została odprawiona msza 
św. w intencji między innymi wszystkich żołnierzy 
poległych w obronie ojczyzny. Celebrował ją ksiądz 
Robert Mieczkowski. W uroczystej mszy św. udział 
wzięły oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu miasta i gminy Szczuczyn, członkowie Związku 
Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie, zuchy 
i harcerze z phm. Marią Jaworowską ze Szkoły Pod-
stawowej im. Władysława Broniewskiego oraz licznie 
przybyli mieszkańcy miasta i okolic. Po mszy zebrani 
wysłuchali montażu słowno muzycznego poświęco-
nego żołnierzom niezłomnym przygotowanego przez 
młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Stanisława 
Antoniego Szczuki w Szczuczynie. Następnie pod 
pomnikiem założyciela miasta podkanclerzego St. 
A. Szczuki zostały zapalone symboliczne znicze oraz 
złożono kwiaty.

Dotacja na nowe meble do szczuczyńskiej biblioteki
 Na początku 2016 roku Biblioteka Miejska w Szczu-
czynie przeniosła się z lokalu przy ul. Senatorskiej 12 
o powierzchni 130 m2 do budynku przy ul. Łomżyńskiej 
11 o łącznej powierzchni użytkowej 1435 m2. 
 Przypominam, że nowa siedziba obecnie już 
Biblioteka – Centrum Kultury to trzykondygna-
cyjny przestronny budynek wyposażony w windę, 
przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych 

z parkingiem i placem rekreacyjno-sportowym. 
Duża część parteru tego obiektu użyczona jest 
przedszkolu samorządowemu. Środki na realizację 
tej dużej inwestycji w wysokości 1.875.000.00 zł 
pozyskane zostały, dzięki ogromnemu wkładowi 
pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 
oraz osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Artura 
Kuczyńskiego. Pochodzą one z ministerialnego 
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 Do�nansowanie zostanie przeznaczone na pro-
fesjonalne wyposażenie Wypożyczalni dla Dorosłych 
w nowe regały (także na prasę i e-booki), w czytelni 
wypożyczalni wymienione zostaną stoły i krzesła, 
a pod znajdujące się tu komputery zakupimy nowe 
biurka wraz z fotelami. Stanowisko bibliotekarza wy-
posażone zostanie w ladę biblioteczną oraz niezbędny 
sprzęt do obsługi ruchu czytelniczego. Oddział dla 
Dzieci wymaga całkowitej wymiany wyposażenia 
na meble przystosowane do potrzeb naszych naj-
młodszych czytelników i użytkowników. Znajdą się 
w nim więc niskie, praktyczne i przyjazne kolorowe 
regały, odpowiednie stoliki i kącik dla malucha oraz 
lada biblioteczna. W holu zostanie zainstalowany 
nowoczesny system wystawienniczy, znajdzie się tu 
też kącik wypoczynkowy (stolik i dwie kanapy). Sala 
edukacyjna nr 1 dzięki pozyskanemu w tym roku 
do�nansowaniu z programu „Równać szanse” stała 
się salą multimedialną. Będzie ona spełniać także 
rolę Regionalnej Izby Historii i Tradycji, dlatego 
zostanie wyposażona w specjalne, zamykane na klucz 
przeszklone gabloty, regały, komody oraz stoły wraz 
z krzesłami. Sala komputerowa zostanie wyposażona 
w nowe, funkcjonalne meble. Jedno z pomieszczeń 
nowego budynku zostanie też umeblowane na potrzeby 
pracowni plastycznej. Dodatkowym udogodnieniem dla 
wszystkich naszych użytkowników będzie na pewno 
szatnia z prawdziwego zdarzenia. Wyżej wymienione 
wyposażenie na pewno podniesie standard naszych 
usług i jeszcze w tym roku będzie służyć naszym 
czytelnikom i użytkownikom. 
 Ogromnie dziękuję za pomoc przy składaniu 
wniosku Referatowi Rozwoju i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Szczuczynie, a szczególnie Bogusławowi 
Ramotowskiemu.

Janusz Siemion

„Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet 
Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” i zostały 
przyznane na realizację projektu pt. „Przebudowa 
i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej 
w Szczuczynie oraz przedszkola…”. Realizację tego 
zadania wsparł Urząd Miejski w Szczuczynie, który 
przekazał bibliotece na własność działkę oraz znaj-
dujący się na niej od kilku lat niezagospodarowany 
budynek. Urząd do�nansował też tę inwestycję kwotą 
blisko 555.000,00 złotych.
 Umeblowanie blisko 10-krotnie większej po-
wierzchni było i jest nadal dużym wyzwaniem, tym 
bardziej, że wyposażenie byłego lokalu ma swoje lata 
i jest wyeksploatowane, dlatego po konsultacji z bur-
mistrzem postanowiliśmy znów ubiegać się o środki 
ministerialne, tym razem na wyposażenie obiektu. 
 Jesienią 2016 r. instytucja pod starą nazwą Bi-
blioteka Miejska w Szczuczynie złożyła wniosek do 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020” 
na do�nansowanie zadania pod tytułem „Wyposa-
żenie nowo wybudowanej siedziby biblioteki w celu 
rozszerzenia jej oferty i zwiększenia atrakcyjności 
świadczonych usług”. Ten wieloletni, ministerialny 
program prowadzi „Instytut Książki”. 
 W ramach drugiego naboru do programu wpłynęło 
159 wniosków, w tym 123 poprawnych formalnie. 
Do�nansowanie dostało jednak tylko 14 wniosków. 
Szczuczyn w tej doborowej stawce znalazł się na 5. 
miejscu, uzyskując wysoką punktację (78,52 pkt. 
w ocenie merytorycznej).
 Kwota, o którą wnioskowaliśmy i która zosta-
ła nam przyznana to 114.750,00 zł. Jednak koszt 
całkowity zadania wyniesie ١٥٣٫٠٠٠,00 zł, gdyż zgodnie 
z regulaminem programu wymagany jest co najmniej 
25% wkład własny kosztów przedsięwzięcia. Środki 
te w wysokości 38.250,00 zł zostały zapewnione 
staraniem Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.
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Warsztaty �lmowe w Bibliotece – Centrum Kultury 

 Jesienią 2016r. pracownicy 
jeszcze wtedy Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie na-
pisali po raz kolejny wniosek 
do programu „Równać Szan-
se 2016 – Regionalny Kon-

kurs Grantowy” prowadzonego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży, a �nansowanego 
przez Polsko – Amerykańską Fundację Wol-
ności. Program skierowany jest do młodzieży 
szkół ponadpodstawowych. Jego głównym 
celem jest wyrównanie szans na dobry start 
w dorosłe życie młodzieży w wieku gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym (13 – 19 lat) 
z małych miejscowości poprzez podnoszenia 
ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 
 Spośród 642 wniosków od organizacji pozarzą-
dowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych 
grup dorosłych z całej Polski, do�nansowanie, decyzją 
regionalnych komisji eksperckich, otrzymało 111 
instytucji. Szczuczyńskie Centrum Kultury, jako 
jedna z ośmiu instytucji z województwa podlaskiego, 
otrzymało bezzwrotną dotację w wysokości 8500 
zł na realizację swojego pomysłu – przedsięwzięcia 
�lmowego pt.: „Szczuczyn okiem młodego �lmowca”. 
Zadanie, które realizuje młodzież ma na celu pro-
mocję walorów architektonicznych, krajobrazowych 
i historycznych miasta i gminy Szczuczyn. Pozyskane 
środki przeznaczone zostaną m.in. na: 
— warsztaty ze specjalistą od kreatywności,
— warsztaty ze specjalistą od kręcenia �lmów,
— zakup niezbędnych materiałów do realizacji pro-

jektu,
— organizację spotkań prezentujących dokonania 

młodzieży,
— wynajęcie drona w celu nakręcenia �lmów z lotu 

ptaka, które zostaną wykorzystane przez uczest-
ników projektu,

— przygotowanie �nału projektu w formie kina let-
niego, podczas którego zostanie zaprezentowana 
twórczość uczestników projektu,

— doposażenie jednej z sal edukacyjnych w sprzęt 
audiowizualny (rzutnik, ekran) i rolety.

 Przedsięwzięcie realizowane od 01 lutego do 31 
sierpnia 2017 roku przez młodzież lokalnych szkół 
ponadpodstawowych: Publiczne Gimnazjum im. St. 
A. Szczuki, Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Szczuczynie, Zespół Szkół im. Bolesława 
Podedwornego w Niećkowie. Jak zawsze, młodych 
ludzi wspierać będą partnerzy: wolontariusze – Renata 
Markiewicz i Joanna Siemion, Izabela Gwiazdowska 
prowadząca Studio Działań Kreatywnych „Gwiazda”, 
�lmowiec – Zbigniew Mroczkowski, członkowie 
Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Szczuczynie i proboszcz para�i pw. 
Imienia NMP w Szczuczynie. Koordynatorem projektu 
z ramienia biblioteki jest Andrzej Kosmowski, a nad 
jego całością czuwa Dyrektor BCK Janusz Siemion. 
Dzięki temu przedsięwzięciu młodzi ludzie zdobędą 
konkretną wiedzę i umiejętności, a Centrum zyska 
profesjonalnie wyposażoną salę multimedialną, która 
jest niezbędna do już zaplanowanych przedsięwzięć. 
A jego efektem będą krótkie formy �lmowe przedsta-
wiające walory Szczuczyna i okolic, które na pewno 
przyczynią się do promocji naszej „małej Ojczyzny”.

Andrzej Kosmowski 
Renata Markiewicz
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Działania Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”
 Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 
powstało z zainicjowanego przez Biblio-
tekę Miejską w Szczuczynie partnerstwa 
lokalnego. W czasie tych spotkań zaist-
niała potrzeba założenia stowarzysze-
nia. Powstało ono 10 grudnia 2012r. 
w wyniku przekształcenia (rozszerzenia 
działalności) stowarzyszenia „Altru” i zostało wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.01.2013 
pod numerem 000297445.
 Do jego podstawowych celów należą m.in. 
wszechstronna działalność na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego, rozwoju miasta i regionu 
oraz ich promocja. Stowarzyszenie dba także o rozwój 
kultury �zycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 
a także przeciwdziała ich wykluczeniu cyfrowemu. 
Ambicją członków stowarzyszenia jest też integracja 
społeczeństwa i wykształcenie w nim poczucia lokalnej 
tożsamości i patriotyzmu.
 Przez lata swojej działalności stowarzyszenie 
angażowało się w wiele działań, m.in. zbiórki fun-
duszy na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach 
losowych, zbiórki elektrośmieci. Stowarzyszenie 
było też współorganizatorem wielu konferencji na-
ukowych: „Stanisław Antoni Szczuka jako jedna 
z najważniejszych postaci ówczesnej Rzeczypospolitej 
– założyciel Szczuczyna”, „Szczuczyn jest dla mnie 
ważny”, „Tajemnice szczuczyńskich krypt”. Prowadzi 
też działalność wydawniczą (reprint lokalnego źródła 
„Księga Złota Para�i Szczuczyńskiej” w porozumie-
niu z Towarzystwem Przyjaciół 9 Pułku Strzelców 
Konnych). Stowarzyszenie do�nansowuje również 
systematycznie publikacje wydawane przez szczu-
czyńską bibliotekę w ramach realizowanych przez 
nią projektów „Równać Szanse”. 
 W 2014 roku stowarzyszenie rozpoczęło cykl kwest 
„Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii”. Dotąd 
odbyły się trzy kwesty (obecna trwa do końca maja tego 
roku). Środki zgromadzone podczas pierwszej kwesty 

zostały przeznaczone na odrestaurowanie 
nagrobka �guralnego klęczącego aniołka 
Marysieńki Zawodzińskiej. Z funduszy zebra-
nych podczas drugiej kwesty odrestaurowano 
nagrobek �guralny Matki Boskiej. Kolejnym 
nagrobkiem poddanym konserwacji przez 
Lucynę Markiewicz, która prowadzi Pra-

cownię Konserwacji Zabytków w Białymstoku, jest 
bardzo zniszczony nagrobek z piaskowca Fryderyka 
Fiedera z 1909 r. Część nagrobka z napisem epita�alnym 
i krzyż, który powinien być usadowiony na jego szczycie 
znajdują się w pracowni konserwatorskiej. Nagrobek 
wymaga dokładnego oczyszczenia z kurzu i kolonii 
mchów, odsolenia, a także wzmocnienia strukturalnego 
kamienia, uzupełnienia mniejszych ubytków masą mine-
ralną, a większych wstawkami z kamienia identycznego 
z otoczeniem. Wymaga też ustabilizowania fundamentu 
pod ponowne ustawienie nagrobka. Prace konserwa-
torskie łącznie z pracami przy stabilizacji fundamentu 
i otoczeniu nagrobka wyceniono na ok. 7000 zł.
 Wszystkie prace konserwatorskie na terenie 
szczuczyńskiego cmentarza prowadzone są za zgodą 
ks. proboszcza Roberta Zielińskiego i wiedzą Urzędu 
Konserwacji Zabytków.
 Pod koniec 2016r . na Walnym Zebraniu człon-
ków Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” dokonano 
zmian w zarządzie stowarzyszenia. Nowym pre-
zesem została Anna Wojsław, sekretarzem Renata 
Markiewicz, a Ewa Kurzątkowska została nowym 
członkiem Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej weszli: 
Tadeusz Karaś, Sebastian Kleszczewski oraz Andrzej 
Kosmowski. Na koniec roku sprawozdawczego 2016 
stowarzyszenie liczyło 26 członków.
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczy-
nie użyczyła od 01.01.2017r. stowarzyszeniu lokal 
w swoim budynku przy ul. Łomżyńskiej 11. Jest to 
nowa siedziba stowarzyszenia. 

Renata Markiewicz
Anna Wojsław
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Puchary burmistrza rozdane

SPORT

 Wiele pucharów wręczono podczas Mistrzostw 
Województwa Podlaskiego w zapasach w stylu wol-
nym i kobiet, które odbyły się w dniu 18.02.2017 
roku w hali sportowej Gimnazjum Publicznego 
w Szczuczynie. Był to 9 z rzędu Turniej Zapaśniczy 
rangi Mistrzostw Województwa, a zaszczycili go swoją 
obecnością: Michał Zarzecki – asystent posła na Sejm 
RP Mieczysława Baszko, Władysław Kierdelewicz – 
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego 
Związku Zapaśniczego i Prezesa Podlaskiego Związku 
Zapaśniczego, Karol Łebkowski – członek Zarządu 
Polskiego Związku Zapaśniczego, Przewodniczący 
Kolegium Sędziów przy PZZ oraz sędzia główny 
zawodów, który w 2016 roku sędziował na Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio de Janerio, Artur Kuczyński – 
Burmistrz Szczuczyna, Krzysztof Zalewski – z-ca 
Burmistrza Szczuczyna, Tomasz Mioduszewski 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie, 
Mirosław Rainko – Prezes Banku Spółdzielcze-
go w Szczuczynie i strategiczny sponsor zawodów, 
Wojciech Grochowski – przedstawiciel Spółdzielni 
Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie, radni Rady 
Miejskiej w Szczuczynie, sponsorzy, media (w tym 
TVP Białystok) oraz wielu członków i sympatyków 
sportu zapaśniczego.
  Turniej zgromadził 113 zawodniczek i zawod-
ników z klubów woj. podlaskiego oraz gościnnie 
LUKS Marcinkowo. Podczas o�cjalnego otwarcia 
Zarząd Klubu „GWIAZDA” wyróżnił, jak ma to już 
w zwyczaju zawodniczki zawodników, którzy przy-
czynili się do zdobycia 72 pkt. we współzawodnictwie 
sportu dzieci i młodzieży w 2016 roku. Wyróżnienia 

otrzymali: Ewa Alicka, Damian Trojanowski, Wero-
nika Szczech ( w mieniu której wyróżnienie odebrała 
mama – Małgorzata Szczech), Paweł Chrostowski, 
Krystian Pawłowski, Emilia Bagińska, Łucja Osta-
szewska, Oliwia Ostaszewska, Oliwia Żebrowska, 
Ewelina Gąsiewska, Kinga Zielińska, Magdalena 
Bagińska oraz Renata Gutowska. 
 Maciej Bednarko – wiceburmistrz Grajewa wspól-
nie z Burmistrzem Grajewa Dariuszem Latarowskim, 
fundatorzy specjalnych wyróżnień wręczyli puchary 
najskuteczniejszym według SPORT ZONY w 2016 
roku szczuczyńskim gwiazdom. Puchary otrzymali 
Łucja Ostaszewska oraz Paweł Chrostowski. Następnie 
Michał Zarzecki wspólnie z Elżbietą Skalimowską 
w imieniu Posła na Sejm RP Mieczysława Baszko 
wręczyli okolicznościowe puchary Grzegorzowi Czy-
żewskiemu – Prezesowi MLUKS MOSiR Grajewo 
za zajęcie drugiego miejsca w rankingu Klubowego 
Mistrza Polski w grupie młodzików w stylu klasycz-
nym oraz Radosławowi Trzcińskiemu – Prezesowi 
MLUKS „GWIAZDA” przy UM w Szczuczynie 
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I Memoriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego

za zajęcie drugiego miejsca w rankingu Klubowego 
Mistrza Polski w grupie młodziczek w 2016r. Grzegorz 
Zańko – trener „GWIAZDY” również otrzymał 
wyróżnienie i podziękowanie za pracę z młodzieżą 
z rąk Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego 
i jego zastępcy – Krzysztofa Zalewskiego oraz z rąk 
jego wychowanków. 

 W części artystycznej wystąpili przed zgromadzo-
nymi: Justyna Bagińska z Agnieszką Dzięgielewską, 
Adrianna Zańko z Zuzanną Łukowską oraz Mateusz 
Wojsław. Przed rozpoczęciem walk sędzia główny 
zawodów wręczył uprawnienia sędziego okręgowego 
w zapasach młodym sędziom: Adriannie Zańko, Ewie 
Alickiej, Kacprowi Łebkowskiemu i Przemysławowi 
Wiszowatemu. 
 Przedstawiciele Zarządu klubu „GWIAZDA” 
wręczyli również podziękowania obecnym na impre-
zie sponsorom. Po wyróżnieniach, podziękowaniach 
i innych wstępnych czynnościach przeszedł czas na 

głównych aktorów i po wielu pasjonujących walkach 
poznaliśmy medalistki i medalistów turnieju, a także 
zwycięzców w klasy�kacji drużynowej. Po przeanali-
zowaniu dokumentacji okazało się, że wśród chłop-
ców najlepszą okazała się ekipa z MLUKS MOSiR 
Grajewo, która wyprzedziła UAKS „PODLASIE” 
Białystok i MLUKS „GWIAZDĘ” Szczuczyn. 
W dziewczętach zwyciężyła miejscowa „GWIAZ-
DA” przed „PODLASIEM” i LMUKS „OLIMPIK” 
Suwałki. Medale wśród przedstawicieli „GWIAZDY” 
zdobyli: złote – Ewelina Gąsiewska, Kinga Zielińska, 
Oliwia Żebrowska, Emilia Bagińska, Magdalena 
Bagińska, Oliwia Wróblewska, Oliwia Ostaszewska, 
Łucja Ostaszewska, Wioletta Wesołowska, Krystian 
Pawłowski, Adam Obrycki (występował gościnnie), 
Martin Wesołowski, Paweł Danowski, Patryk Koński, 
srebrne – Paulina Tyszka, Justyna Bagińska, Julia 
Chrostowska, Roksana Smirnow, Sandra Ostaszewska, 
Paweł Chrostowski, Adrian Dutkiewicz, brązowe – 
Zuzanna Gnys, Wiktoria Solińska, Jan Tyszka, Jakub 
Zaborowski, Mateusz Wojsław, Adrian Pawłowski, 
Kamil Wilimczyk, Jakub Pawłowski i Piotr Danowski. 
Najlepszym technikami Turnieju zostali: Wiktoria 
Dawidowicz („PODLASIE” Białystok) i Paweł 
Danowski („GWIAZDA” Szczuczyn), najlepszymi 
zawodnikami ze Szczuczyna okazali się Emilia Ba-
gińska i Krystian Pawłowski. Były to kolejne piękne 
zawody zapaśnicze w Szczuczynie, na których dobrze 
czuli się nie tylko młodsi. 

Grzegorz Zańko

 W dniu 26 marca 2017 r. na Hali Sportowej 
przy szczuczyńskim Gimnazjum rozegrał się I Me-
moriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego. 
Punktualnie o 10:00, wszyscy zawodnicy ustawieni 
na linii bocznej siatkarskiego boiska chwilą ciszy 
uczcili pamięć swego znajomego, przyjaciela, kolegi 
z boiska Jarosława Augustowskiego Starosty Powiatu 
Grajewskiego, dla którego siatkówka była królową 
sportu. Następnie kierownik turnieju Janusz Mar-
cinkiewicz w obecności kapitanów drużyn dokonał 
losowania grup. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn, 
które podzielone zostały na dwie grupy: I GRUPA:
(Niedziela Grajewo Team, Zespół Szkół w Niećkowie 
Team, Gwiazdy Szczuczyn); II GRUPA: (AUGUST 

Team, Kolesie Team Ełk, Szczuczyn Team Prezesa).
 Pierwszą fazą pojedynku była rozgrywka każdy 
z każdym w grupie do dwóch zwycięstw. Następnie 
pierwsze drużyny z obu grup grały ze sobą o pierwsze 
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Wieści z WISSY
 Znicz Biała Piska zwyciężył w VII halowym tur-
nieju piłki nożnej im. Emila Świderskiego. Podopieczni 
Ryszarda Borkowskiego wygrali wszystkie mecze, 
strzelając w 5 meczach 14 bramek tracąc tylko dwie. 
Drugie miejsce zajęli gospodarze-Wissa Szczuczyn. 
Na podium stanęli też piłkarze Jednostki Wojskowej 
z Giżycka. W turnieju wystartowało sześć drużyn. 
Nie przyjechał broniący tytułu Tur Bielsk Podlaski 
i Tęcza Łyse. Turniej rozegrano systemem ,,każdy 
z każdym”, a mecze trwały po 15 minut. Turniej ob�-
tował w wiele efektownych akcji i ciekawych zagrań. 
Najbardziej emocjonujący mecz rozegrali Przyjaciele 
Emila z Wissą (2:3), tracąc trzecią bramkę dopiero 
w ostatniej sekundzie. Najwięcej bramek – siedem 
strzelono w meczu JW. Giżycko-Rominta Gołdap 
5:2. Trener Wissy Kamil Wojtkielewicz twierdzi, że 
halówka to dobry przerywnik w monotonii przygo-

i drugie miejsce. Drugie o trzecie i czwarte. No i trzecie 
o odpowiednio piąte i szóste. Śmiało można powiedzieć, 
że dopisało wszystko. Sześć rożnorodnych bardzo drużyn, 
wspaniała atmosfera, sędziowie (Marek Hanc i Jacek Ja-
worowski), zapał, adrenalina i górujący ponad wszystkimi 
sportowy duch współzawodnictwa. Te kilka siatkarskich 
godzin pokazało, że umiemy walczyć, przegrywać i zwy-
ciężać, ale przede wszystkim tworzyć drużynę. W �nale 
spotkały się drużyny Gwiazdy Szczuczyn i Kolesie Team 
Ełk. O drugie i trzecie miejsce walkę stoczyli zawodnicy 
Niedzieli Grajewo i Szczuczyn Team Prezesa. Wspaniały 
pojedynek mistrzów rozegrały o piąte i szóste miejsce 
drużyny Zespołu Szkół w Niećkowie i August Team. 
Końcowa klasy�kacja wyglądała następująco:
I MIEJSCE : Kolesie Team Ełk
II MIEJSCE: Gwiazdy Szczuczyn

III MIEJSCE: Niedziela Grajewo
IV MIEJSCE: Szczuczyn Team Prezesa
V MIEJSCE: AUGUST Team
VI MIEJSCE: Zespół Szkół w Niećkowie
 Szczególne gratulacje i słowa uznania należą się 
Wszystkim Paniom, które zdecydowały się na udział 
w Turnieju. Po zakończonych rozgrywkach wszyscy 
zawodnicy oraz ich najbliżsi skorzystali z zaproszenia 
organizatorów na skromny poczęstunek. Opowieści, 
wrażenia i wspomnienia niepowtarzalnych zagrań 
przeplatały się ze wspomnieniami naszego przyjaciela 
Jarka Augustowskiego. To był dobry dzień, piękny 
turniej i wiele niezapomnianych wrażeń. Wiemy też 
jeszcze jedno, zapraszamy za rok!

Organizatorzy

towań kondycyjnych. W przygotowaniach do sezonu 
, udział w turniejach halowych ma dobre strony. To 
nie tylko pewnego rodzaju urozmaicenie, ale także 
element doskonalenia umiejętności technicznych. Piłka 
halowa nie jest też kontuzjogenna, jak to niektórzy 
uważają. Organizatorem turnieju był MLKS ,,Wissa” 
Szczuczyn , Urząd Miejski, a głównym sponsorem 
Spółdzielnia Mleczarska ,,Mlekpol” Grajewo, która 
ufundowała puchar. Patronem imprezy był Podlaski 
Związek Piłki Nożnej. 
 Najlepszym zawodnikiem turnieju: Mariusz Ła-
piński (Znicz Biała Piska). Najskuteczniejszy zawod-
nik: Mateusz Lisowski (Wissa Szczuczyn).Najlepszy 
bramkarz turnieju: Karol Murawski ( JW. Giżycko).
Końcowa tabela: 1. Znicz Biała Piska, 2. Wissa Szczu-
czyn, 3. JW. Giżycko, 4. Promień Mońki, 5. Przyjaciele 
Emila.





Terminarze rozgrywek drużyn młodzieżowych w rundzie wiosennej 2017 r. (stadion miejski w Szczuczynie)

 18.03.2017 r.  godz. 14.00  Wissa Szczuczyn –Tur Bielsk Podlaski
 25.03.2017 r.  godz. 14.00  Wissa Szczuczyn – Orzeł Kolno
   8.04.2017 r.  godz. 15.00  Wissa Szczuczyn – KS Wasilków
 22.04.2017 r.  godz. 16.00  Wissa Szczuczyn – Hetman Tykocin
   6.05.2017 r.  godz. 16.00  Wissa Szczuczyn – Cresowia Siemiatycze
 20.05.2017 r.  godz. 17.00  Wissa Szczuczyn – Sparta Augustów
   3.06.2017 r.  godz. 17.00  Wissa Szczuczyn – Biebrza Goniądz
 17.06.2017 r.  godz. 17.00  Wissa Szczuczyn – Puszcza Hajnówka 

Terminarz Wissy Szczuczyn w rozgrywkach IV ligi w rundzie wiosennej 2017 r.

Żaki:
Turnieje 22-23 04. 2017 r.
 6 – 7.05.2017 r.
 20-21.05.2017 r.
 3-4. 06. 2017 r.

Juniorzy:
26.03.2017 r. godz. 14.00 Wissa Szczuczyn – Promień Mońki
 9.04.2017 r. godz. 14.00 Wissa Szczuczyn – Hetman Białystok
23.04.2017 r. godz. 15.00 Wissa Szczuczyn – Olimpia Zambrów
 7.05.2017 r. godz. 16.00 Wissa Szczuczyn – Wigry Suwałki
14.05.2017 r. godz. 16,00 Wissa Szczuczyn – Cresowia Siemiatycze
28.05.2017 r, godz. 17.00 Wissa Szczuczyn – KS Śniadowo
 4.06.2017 r. godz. 16.00 Wissa Szczuczyn – Pogoń Łapy

Młodzicy:
28.05.2017 r. godz. 15.00 Wissa Szczuczyn – MOSiR Grajewo
 4.06.2017 r. godz. 12.00 Wissa Szczuczyn – AP Wigry Suwałki
17.06.2017 godz. 11.00 Wissa Szczuczyn – Akademia 2012 Suwałki

Trampkarze:
16.04.2017 r. godz. 14.00 Wissa Szczuczyn – Dąb Dąbrowa Białostocka
23.04.2017 r. godz. 13.00 Wissa Szczuczyn – Wigry II Suwałki
 7.05 . 2017 godz. 14.00 Wissa Szczuczyn – Sparta Augustów
 4.06.2017 r. godz 14.00 Wissa Szczuczyn – Warmia Grajewo
17.06.2017 r. godz. 13.00 Wissa Szczuczyn – Polonia Raczki


