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Od Wydawcy:

Jeszcze tak niedawno uważałem,
że rok 2014 może być okresem
stagnacji lub małej aktywności
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie; koniec okresu finansowania
unijnego i ograniczone możliwości naszego budżetu nie napawały
optymizmem. Jednak jak to zwykle
bywa, to co miało się skończyć
wciąż trwa, a dzięki wypracowanym oszczędnościom
udało się wprowadzić kolejne inwestycje poprawiające
naszą codzienną rzeczywistość.
Nareszcie ruszyły oczekiwane prace nad uzbrojeniem
terenów inwestycyjnych! Na dachach wielu domów pojawiają się instalacje solarne, a najstarsze ulice na os. Pawełki
zyskują właśnie nowe nawierzchnie. Jeśli do tego dodamy
prace w ramach Funduszy Sołeckich, czekające nas rozpoczęcie budowy odcinków kanalizacji w centrum miasta
i ogłoszony już przetarg na budowę Centrum Kultury w
Szczuczynie, to otrzymamy tego roku dość ambitny „letni
obrazek”, który staramy się mówiąc najprościej –ogarnąć.
Nasze wspólne dzieło „Szczuczyńskie wieści” do
Państwa domów zaglądają już po raz trzeci. Staramy się
przybliżać w nich interesujące nas ważniejsze wiadomości
z życia naszego Miasta i Gminy. Po raz kolejny, relacjonujemy najnowsze wydarzenia z naszych szkół, domu
kultury i biblioteki.
Mam nadzieję, że nasza gazetka stała się już Państwa
dobrym znajomym.
Pozdrawiam nauczycieli i uczniów naszych szkół
spragnionych wakacji, pracowitych rolników oraz Przyjaciół
Szczuczyna przebywających w naszej Gminie na urlopach
i wakacjach. Wszystkim Czytelnikom życzę przyjemnego,
bezpiecznego i pełnego pozytywnych wrażeń – okresu
urlopowego.
Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna

Od Redaktora:

Przyznacie Państwo, że Redakcja
oderwana od konkretnej sytuacji i
człowieka, nie może funkcjonować
normalnie.
Zaledwie daliśmy szansę dla
publikacji pierwszego numeru w
grudniu 2013, a czas dyktuje już
wydanie trzecie. Nowe wydanie
gazetki nie może oprzeć się przed kolejną wizytą w domach
wrażliwych Mieszkańców, aby dostarczyć Im najnowszych
informacji dotyczących naszego środowiska.
Redakcję cieszy Państwa zaufanie, a czasem zwracanie
się o pomoc. Taki też cel zakładają „Szczuczyńskie wieści”.
Mamy informować i pokornie służyć Społeczeństwu.
Cieszy nas, że lubicie artykuły do tego stopnia, że czytacie
je po kilka razy. Pozwala to nie tylko autorom, ale przede
wszystkim Samorządowcom przybliżać się do Państwa
problemów. Jesteśmy wdzięczni za życzliwe przyjęcie pisma
i za to, że stało się ono obiektem pożądania. Nie mając
nic do ukrycia, staramy się być dla Czytelnika całkowicie
otwarci. Gazeta ma wielu Autorów, których teksty mogliśmy już publikować. Przepraszamy tych, którzy mogą
być niezadowoleni z artykułu lub pisma, opóźnień emisji,
a nawet błędów korektorskich. To są nasze redakcyjne początki. Dziękujemy za cierpliwość i wierność, jednocześnie
prosimy o coraz większy stopień zaufania.
Autorom artykułów dziękuję za zaangażowanie w
pisaniu merytorycznych tekstów łączących naszą społeczność oraz podnoszących renomę periodyku i Miasta.
Będziemy jeszcze bardziej zwracać uwagę na obiektywną
zawartość gazetki.
Piszemy dla każdego, bez zamykania się w klatkach
wyznaniowych, przekonań politycznych i egoistycznych
namiętności, które mogłyby ograniczyć tematykę i koloryt
pisma. Zapraszamy do współpracy!
Stanisław Orłowski – redaktor naczelny
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Pomnik Stanisława Antoniego Szczuki – odsłonięty
Powiatowy Dzień Strażaka w Szczuczynie
Niedziela, 18 maja 2014 roku, to w dziejach Szczuczyna okres 322 lat od uzyskania praw miejskich. To
dzień wielkiego znaczenia. Tego dnia po 304 latach
oczekiwania na publiczne potwierdzenie ważnej roli
w historii Polski i Szczuczyna dokonano ceremonii
odsłonięcia pomnika Stanisława Antoniego Szczuki.
Odsłonięcie monumentu ufundowanego dla wyrażenia
zasług twórcy historii Polski i Szczuczyna, to godne
tej pamięci, utrwalone i potwierdzone świadectwo
dokonań S.A. Szczuki.
Strażacy tego dnia otrzymali odznaczenia, awanse
na wyższe stopnie oraz spontaniczne brawa potwierdzające ich skuteczność, społeczną akceptację
i bezwzględną potrzebę.

PRZEBIEG PODWÓJNEJ UROCZYSTOŚCI
Doniosła uroczystość rozpoczęła się o godz.
10.30 Mszą Świętą, o której celebrowanie Burmistrz
Szczuczyna – Artur Kuczyński zwrócił się słowami:
„Czcigodni Księża, Księże Proboszczu. Zwyczajem
naszych przodków była wiara w to, że cała nasza
rzeczywistość, tu na ziemi, jest nierozerwalnie związana z tym, co boskie. Stąd nasza religia i wiara w
opatrzność jedynego Boga.
Dziś tę wiarę potwierdzając oraz wyrażając szacunek
dla kultywowania tradycji i pamięci o naszych przodkach,
proszę o sprawowanie Mszy Świętej dziękczynnej za
założyciela Szczuczyna – Stanisława Antoniego Szczukę
oraz modlitwę stanowiącą prośbę o dobro, rozwój i bezpieczeństwo naszej małej ojczyzny i ludzi, którzy tego
dobra strzegą i chronią, czyli obecnych tu strażaków z

formacji państwowych i ochotniczych.”
Po odprawieniu mszy i udzieleniu błogosławieństwa, towarzyszące poczty sztandarowe, delegacje i
orkiestra OSP w Szczuczynie oraz zgromadzona
publiczność, przemieścili się na Plac Tysiąclecia (dawny
rynek) w pobliżu pomnika S.A. Szczuki.
Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński nie
kryjąc zadowolenia z dopisującej pogody oraz dużej
liczby uczestników, serdecznie powitał mieszkańców
i zaproszonych gości,
Burmistrz Artur Kuczyński, w słowie wiążącym
tę uroczystość, powiedział (fragmenty):
„Czcigodni Księża, Panie Marszałku, Panie
Generale, Panowie Komendanci, Szanowni Goście,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczuczyn,
przyjaciele naszej małej szczuczyńskiej ojczyzny
przybyli na dzisiejsze uroczystości.
Po głębokich refleksjach doszedłem do wniosku,
że najlepiej dobranymi słowami wyrażającymi mój
szacunek do zgromadzonych, tu pod pomnikiem
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lokalnej chwały, jak i tych, którzy przebywając za
granicą myślami i sercem są z nami, jest nasze polskie
powitanie – dzień dobry! Witam tak Wszystkich bez
względu na wiek i hierarchię.
Jednak pozwólcie Państwo, że szczególnie serdecznie powitam postać na monumencie. Dzień
dobry: sekretarzu, doradco królów, marszałku Sejmu,
mężu stanu, fenomenie religijny, krzewicielu oświaty,
podkanclerzu, twórco i właścicielu Szczuczyna, nasz
– Stanisławie Antoni Szczuko!
Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pomnika założyciela Szczuczyna to wyjątkowy czas wspomnień
historycznych i zadumy dla jego mieszkańców nad
upływem czasu.
Dziękuję Wszystkim za tak liczne przybycie,
dziękuję słońcu za jego blask, dziękuję S. A. Szczuce za to, że był człowiekiem z wizją i nadludzkimi
marzeniami, które nie jest łatwo mieć i realizować,
a jeszcze trudniej je obronić.

On, który brał udział w podejmowaniu każdej
decyzji budującej króla Jana III Sobieskiego i Polskę,
dwukrotny marszałek Sejmu, przybył na ziemię wiską
i w Szczuczynie zaczął tworzyć miasto swoich marzeń
z myślą o ludziach.
Od 1689 r. Szczuka, na polach wsi Szczuki-Litwa, budował miasto i rezydencję obronną w dolinie
Wissy. Dnia 09.11.1692 r. król Jan III Sobieski nadał
Szczuczynowi magdeburskie prawa miejskie i herb
ze złotą, ośmioramienną gwiazdą na białym polu.
Założyciel Szczuczyna zmarł w Warszawie 19
maja 1710 r. na zapalenie płuc. Ciało zgodnie z jego
wolą pochowano w podziemiach szczuczyńskiego
kościoła, gdzie już spoczywało dwoje jego dzieci.
Z marzeń i pracowitego życia Szczuki powinniśmy
umieć wyciągnąć wnioski.
Cieszy mnie zauważalny ciąg odbudowywania
utraconych pozycji naszego miasta na arenie powiatu

i województwa. Wielu przypomniało sobie o jego
istnieniu, a jest to znak, że ono budzi zainteresowanie.
Nasze przemiany dokonują się dzięki różnym
aspektom, ale też i dzięki Unii Europejskiej, od której
pozyskane prawie 20 mln złotych, przyczyniło się do
rozwoju naszej Gminy.
Takie początki muszą skutkować realną stabilnością i bezpieczeństwem mieszkańców Gminy
Szczuczyn!
Na obrzeżach naszego miasta powstają tereny
inwestycyjne, w których pokładamy dużą nadzieję na
miejsca pracy i zatrzymanie katastrofalnej demografii.
Dzięki wsparciu prezesa Roberta Żylińskiego tworzymy wniosek o utworzenie w Szczuczynie Podstrefy
Ekonomicznej, to wymierne rezultaty i jasna, chociaż
wcale nie łatwa, droga do tego by zacząć mówić o
przyszłości i pracy w Szczuczynie, której tak bardzo
oczekujemy.
Przed nami, w sercu miasta, plac i pomnik pierwszego gospodarza Szczuczyna. To miejsce wypoczynku
przypominać będzie, że Szczuka tu był, a duchem
dalej jest z nami. Ożywione wspomnienia niech łączą
miłością, troską i szacunkiem naszą społeczność w
dążeniu do lepszego jutra – naszego i naszych dzieci.
W obecności gości i mieszkańców szczególnie
dziękuję dla twórcy pomnika, artysty rzeźbiarza,
Roberta Sobocińskiego oraz Państwu Rogowskim,
którzy pracowali przy budowie cokołu. Bardzo dziękuję
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, członkowi tego zarządu Jackowi Piorunkowi
oraz Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko za wsparcie
umożliwiające uzyskanie 75% dofinansowania na
budowę pomnika założyciela naszego miasta. Dziękuję członkom i przyjaciołom stowarzyszenia „Nasz
Szczuczyn”, którzy ponad rok prowadzili publiczną
zbiórkę środków na budowę monumentu.”
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 POMNIK S.A. SZCZUKI
Stanisław A. Szczuka swoje dominium tworzył
od 1683 r., a budowę miasta i obronną rezydencję
w dolinie Wissy rozpoczął w trybie pilnym w 1689
roku tak, aby za 3 lata, 9 listopada 1692 r. Szczuczyn
otrzymał prawa miejskie od króla Jana III Sobieskiego. Założeniem Szczuki, wielkiego budowniczego
Szczuczyna było utworzenie tu centrum oświatowego
ziemi wiskiej oraz katolickiego ośrodka misyjnego
na pograniczu pruskim. Zbudował tu, w pogańskim
środowisku, kościół i klasztor, a powstałe kolegium
pijarskie, było pierwsze i jedyne w tej części Mazowsza.
Pomnik jest usytuowany w południowo-wschodniej części parku miejskiego Placu Tysiąclecia. Wzrok
właściciela dóbr, skierowany jest w stronę kościoła,
który powstał z jego inicjatywy i wspólnej z królem
fundacji. W dłoni trzyma doniosły akt założycielski
– miasta Szczuczyna.

Autorem pomnika S.A. Szczuki w Szczuczynie,
ze wskazaniem miejsca jego ustawienia, jest rzeźbiarz/
artysta Robert Sobociński z Poznania. Zaprojektowany w
jego pracowni pomnik został odlany z brązu we własnej
odlewni. Firma ta dostarczyła pomnik do Szczuczyna i
zamontowała go na przygotowanym wcześniej cokole,
który razem z fundamentem wykonała miejscowa firma
p. Adama Rogowskiego z ul. Majewskiego. Skwer wokół
pomnika przygotowała firma SAMPOL z Grajewa.
Pomnik mógł powstać dzięki istotnym środkom
z PROW (odnowa wsi) w połączeniu z miejscowymi
środkami pozyskanymi ze sprzedaży cegiełek, za co
Burmistrz bardzo dziękuje.
Ideą powstania pomnika jest łączenie wokół niego
wspomnień związanych z miastem przez współczesnych oraz nowe pokolenia i przyjaciół Szczuczyna.
To dlatego, niezmiernie ważnym jest fakt, że
w zbiórkę środków prężnie włączyła się organizacja złożona z ludzi dobrej woli w postaci sto-

warzyszenia „Nasz Szczuczyn”, które wytrwale prowadziło sprzedaż cegiełek na ten cel.
Pomnik dla mieszkańców miasta przypominać będzie tę wybitną postać na tle politycznego i
gospodarczego dążenia do świetności oraz stanie
się, po fontannie i budynku UM, kolejną atrakcją
dla koneserów zdjęć, spacerowiczów, a dla turystów
potwierdzeniem historycznej spuścizny Szczuczyna.
Stanisław Antoni Szczuka, po ponad trzech wiekach od jego śmieci, licznie zgromadził mieszkańców w
swoim kościele. Przyszli tu dla uczczenia bożej i ludzkiej
chwały. Jest to zapewne pierwszy i jedyny pomnik w
kraju, który choć mógł stanąć, co najmniej sto lat temu,
powstał dopiero przy kreatywności i zabiegom godnego
jego następcy burmistrza Artura Kuczyńskiego. Można
mówić, że Szczuka powrócił do Szczuczyna, choć lepiej jest
uważać, że on był tu zawsze z nami tyle, że zapomniany.
Tę datę trzeba zapamiętać, bo 18 maja 2014
roku potrafiliśmy przeprosić tego, który w spadku
pozostawił nam swoje dobra, choć w tym czasie stawialiśmy pomniki naszym wrogom. Teraz, legendarna
postać Szczuczyna patrząc z obelisku, budować może
naszą przyszłość na wzór swoich marzeń. Stojąc w
parku na symbolicznym cokole będzie dopingował
budzącej się świetności swojego miasta i tworzącego
się w nim zalążka nadziei. A przecież na wzgląd
własności sakralnej i świeckiej upominać nas może
o wszechstronnej trosce o siebie samych, o miasto i
odpowiedzialność za poziom życia jego mieszkańców.
Może wzbudzona fala ducha tego miasta dopłynie
do świadomości potomnych i zaowocuje wspólnotą
celów, szacunkiem, wrażliwością i tolerancją.
Mimowolnie uwalnia się we mnie myśl, że –
każdy może ubiegać się o stanowisko mera, burmistrza, ale nie każdy może pełnić ją tak, jak czynił to
właściciel tego miasta. Za tym wzorem twardo do
przodu poszedł współczesny wulkan energii pozytywnej– Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński.
Może dlatego, żeby potwierdzić wszem i wobec, że
do organizacji i zarządzania wszyscy są skłonni, a
nauczyciele – predysponowani.
W końcu, wszyscy potwierdzamy, że zgodnie
z napisem na pomniku, historyczny pokłon oddają
– „Założycielowi miasta mieszkańcy Szczuczyna”.
Autor: Stanisław Orłowski

Link do: „Pomnik S.A. Szczuki w Szczuczynie”: http://
youtu.be/EM-AJZ9c3ig
© Prawa autorskie do niniejszego opracowania są zastrzeżone.
Wszelkie kopiowanie, czy wykorzystywanie wymaga zgody autora.
Źródło: www.e-grajewo.pl
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ROBERT SOBOCIŃSKI

Twórca pomnika Stanisława Antoniego
Szczuki w Szczuczynie
Urodził się w 1960 r. w Poznaniu. Jest absolwentem wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Studiował architekturę na Politechnice
Poznańskiej. Od 12 lat dzieli swój czas i pracę pomiędzy Polskę a Francję, a ostatnio również Niemcy.
Jest autorem wielu rzeźb plenerowych i pomników,
m. in. Pomnika Ofiar Katynia i
Sybiru w Poznaniu.
Jego pierwszym spektakularnym sukcesem (1980) było zdobycie
I nagrody w konkursie na pomnik
Juliusza Słowackiego w Warszawie.
Prace zaczął wystawiać na początku lat 80-tych – jeszcze w okresie
studiów na poznańskiej ASP – w
Galerii O.N., Galerii Wielka 19
oraz w Galerii Kontakt. W 1990
pokazał swoje pierwsze rzeźby w
brązie na wystawie indywidualnej Galerii MR w salach Pałacu
Górków.
Od 1991r. jego prace były
regularnie prezentowane na większości istotnych salonów rzeźby w
Paryżu, takich jak DECOUVERT, SAGA, FIAC,
Triennale Rzeźby w Paryżu, a także na kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych we Francji, Belgii i Niemczech.
Na prestiżowej wystawie „Wizje Europy” na Wieży
Eiffla (1992) pokazał monumentalny brąz „Powracający”. Jesienią 1993 r. miał indywidualny pokaz prac na
jednych z najważniejszych targów sztuki nowoczesnej
na świecie – FIAC – w paryskim Grand Palais. W
roku 1995 Robert Sobociński został zaproszony do
udziału w Europejskim Triennale Rzeźby w Paryżu.
Pokazał wówczas rzeźbę „Wzbudzony”, doskonale
wyeksponowaną, jako zamknięcie osi głównej Ogrodu
Botanicznego.
W roku 2001 – ponownie zaproszony do udziału
w biennale – pokazał w Paryżu 3-metrową kompozycję
z brązu zatytułowaną „Gaja”. Prezentacje na terenie

Francji zaowocowały stałą obecnością jego rzeźb w
kolekcjach prywatnych w Europie. W parku otaczającym XVII – wieczną rezydencję w Normandii stoi
kompozycja „Ikar”. W Saint-Tropez znalazł swoje
miejsce „Powracający”. Zakupiona w 2000 r., przez
France Telecom Mobile, 6-cio metrowa kompozycja
„La Vie” , stanowi centralny akcent
przeszklonego hallu paryskiego
biurowca. W tym samym roku, na
międzynarodowej wystawie „Transis d’aujurd’hui” Robert Sobociński
pokazał ponad 4-metrowe dzieło
z brązu „L’autre”. Dzisiaj rzeźba
– zakupiona przez władze miasta
Bar-Le-Duc – stoi w najstarszej
części miasta, w parku otaczającym
Muzeum Miejskie. Poza obiektami
monumentalnymi wiele jego prac
znajduje się w kolekcjach prywatnych w Paryżu, Wiedniu, Nowym
Jorku. W Niemczech rzeźby pokazuje m. in. w Wetzlar, malowniczym, zabytkowym mieście w
Hesji – położonym w połowie
drogi między Kolonią a Frankfurtem.
W Polsce pokazywał swoje prace na indywidualnej wystawie w Galerii na Piętrze w Poznaniu oraz
na kolejnych czterech edycjach Międzynarodowego
Biennale Rzeźby w Poznaniu (1998, 2000, 2002, 2004).
Brąz pozostaje nadal ulubionym tworzywem
artysty. Rzeźby wyłaniają się w wielotygodniowym,
czasem wielomiesięcznym procesie kształtowania formy
przygotowywanej do odlewu. Jego dzieła zdają się być
ciągłym okiełznywaniem energii metalu w ekspresję
budowanych form. W figurach rzeźbiarskich, niekiedy
archaicznie szczątkowych, czytelne są korzenie rzeźby
– od tych najwcześniejszych, pierwotnych zmagań
ludzi z budowaniem form kultowych po niosące
historię doświadczeń formy późniejsze.
Źródło: www.robert.sobocinski.artproduct.com.pl
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Głosowanie do Europarlamentu
25 maja 2014 r. odbyły się wybory
posłów do Parlamentu Europejskiego –
jedynego demokratycznie wybieranego
organu w Unii Europejskiej.
Europosłowie współdecydują o
przepisach prawa w niemal wszystkich
dziedzinach naszego życia. Statystyki
podają, że 75% prawa przyjmowanego w Sejmie powstaje w konsekwencji
przepisów stanowionych w Brukseli i
Strasburgu, co obrazuje rolę unijnych
rozporządzeń i dyrektyw w codziennym
życiu obywateli UE, a więc i wagę tych wyborów.
W trzecich w historii Polski eurowyborach wybraliśmy
51 europosłów (o jednego więcej niż 5 lat temu). Ogółem
w Polsce utworzonych zostało 13 okręgów wyborczych.
Gmina Szczuczyn znalazła się w okręgu wyborczym nr
3 obejmującym obszar województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W naszej Gminie liczba wyborców
uprawnionych do głosowania wyniosła 5217 osób.
Mieszkańcy głosowali w sześciu obwodach wyborczych, w tym, po raz pierwszy, w nowoutworzonym
obwodzie mieszczącym się w świetlicy wiejskiej w Skajach. W naszym okręgu zarejestrowanych zostało 11
komitetów wyborczych, które łącznie na swoich listach
umieściły 106 kandydatów. Największą liczbę głosów w
niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego w
Gminie Szczuczyn zdobył Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe uzyskując 40,63 % ważnie oddanych
głosów. Na drugim miejscu znalazł się Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość z 32,79% poparciem,
natomiast Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej zajął trzecią pozycję zdobywając 11,59%
głosów. Jedynym komitetem z zerowym poparciem
był Komitet Wyborczy Samoobrony.

Pozostałych siedem komitetów
wyborczych uzyskało mniej niż 5%
głosów ważnych.
Wykres przedstawia wyniki procentowe głosowania na poszczególne
komitety
Wybory do europarlamentu nie
cieszą się zbytnią popularnością wśród
naszych mieszkańców. W Gminie Szczuczyn w roku 2009 w wyborach wzięły
udział 642 osoby, spośród prawie 5210
uprawnionych co stanowiło 12,32%.
Frekwencja wyborcza w bieżącym roku wyniosła 17,31
% w głosowaniu udział wzięły 903 osoby. Osiągnięte
w 2014 roku wyniki wyborcze, choć nie w pełni
satysfakcjonujące, mogą dla nas stanowić podstawę
i motywację do dalszej pracy, kształtującej bardziej
obywatelski obowiązek. Trafną decyzją było utworzenie
dodatkowego obwodu w Skajach. Przełożyło się to na
zdecydowanie sprawniejszą i efektywniejszą pracę osób
powołanych do Obwodowych Komisji Wyborczych.
Frekwencja zaś, w poszczególnych obwodach (tabela
poniżej) potwierdza słuszność podjętych działań.
Nr
obwodu
1
2
3
4
5
6

Siedziba

Frekwencja

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Szczuczynie

15,49

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

19,40

Świetlica wiejska w Skajach

17,05

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczuczynie

17,83

Zespół Szkół w Niećkowie

12,03

Szkoła podstawowa w Niedźwiadnej

23,24

Z naszego okręgu do Parlamentu Europejskiego zostali
wybrani: Barbara Kudrycka –
Komitet Wyborczy Platformy
Obywatelskiej i Karol Adam
Karski – Komitet Wyborczy
Prawa i Sprawiedliwości.
* Wybory na terenie Gminy Szczuczyn przebiegały bez
zakłóceń.
UM w Szczuczynie
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Z nadejściem wiosny ruszyły prace drogowe…
Dnia 23 kwietnia 2014 r. Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński podpisał umowę na realizację
zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogowych
„Osiedla Pawełki” – etap II.

W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego okazało się, iż najkorzystniejszą ofertę na realizację powyższego zadania złożyła firma
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA z Łomży.
Zgodnie z zawartą umową do 11 sierpnia 2014 r.
ulice K. K. Jagiellonki oraz K. Marysieńki zostaną
wyasfaltowane. Zadanie przewiduje także ułożenie
chodników oraz montaż elementów bezpieczeństwa.
Nową nawierzchnię z kostki brukowej zyskały
również ulice Księży Pijarów i Marysieńki. W ten
sposób liczące ponad 30 lat osiedle zyskuje nowy wygląd.
„Cieszy mnie to, że prace na Pawełkach wreszcie ruszyły
i to w tak znacznej skali. Cieszy mnie również fakt, iż toczą

się one zgodnie z moim planem i informacja o harmonogramie planowanych prac, który wcześniej przedstawiłem
mieszkańcom. Rozpoczęliśmy od ul. Królowej Marysieńki
w połączeniu z drogą prowadząca do ul. Sobieskiego i
Szpitalnej, plus dwie najstarsze uliczki osiedlowe. Moim
celem będzie kontynuacja tego planu aż do zaspokojenia
potrzeb mieszkańców osiedla Pawełki. Własnie podejmujemy
starania, by w przyszłym roku asfalt i chodniki pojawiły
się na kontynuacji ul. Królowej Marysieńki w kierunku do
wysypiska oraz na ul. Falkowskiego do ul. Pawełki. Jeśli
uda nam się ten plan zrealizować, to będę wtedy naprawdę
zadowolony.” – Artur Kuczyński Burmistrz Szczuczyna
Niebawem ruszą też prace w centrum miasta,
bowiem przetarg na realizację zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w
centrum miasta Szczuczyn” został już rozstrzygnięty. Na
powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w
wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z PROW
na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W wyniku
rozstrzygnięcia przetargu okazało się, iż najkorzystniejszą
cenę za realizację zadania, zgodnie z zapisami SIWZ
zaproponowała firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski
z Ostrołęki. Planuje się, iż dzięki uzyskanemu wsparciu
do 30 kwietnia 2015 r. wykonana zostanie kanalizacja
sanitarna w ścisłym centrum miasta, tj. obejmująca ulice:
Szpitalną, Sobieskiego, Gumienną, Strażacką oraz Plac
1000-lecia. Wraz z kanalizacją odnowiona zostanie
również nawierzchnia asfaltowa na ww. ulicach.
UM w Szczuczynie

Nowy plac apelowy
Pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w
Szczuczynie cieszyć się mogą wyremontowanym placem
apelowym mieszczącym się na zewnątrz budynku, pomiędzy jego poszczególnymi skrzydłami. Stara, zniszczona
nawierzchnia zastąpiona została nową. 730 m2 powierzchni
utwardzono kostką betonową w dwóch kolorach. Ponadto
dokonano montażu 6 ławek oraz masztu flagowego.
Prace wykonała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowo – Transportowe „SAM-POL” s.c. z Grajewa. Koszt inwestycji to 63 000 zł.

UM w Szczuczynie
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TERENY INWESTYCYJNE – prace ruszyły...
Trwają prace związane z wykonaniem zadania
mającego na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
Szczuczynie. Wykonanie inwestycji zaczęto od budowy
kanalizacji sanitarnej w ul. Majewskiego. Ten etap robót
został już praktycznie ukończony. Teraz czas na część
drogi Szczuczyn – Niećkowo, a następnie uzbrajane
zostaną grunty, na których planowane jest utworzenie
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jak do tej pory prace postępują zgonie z przyjętym
harmonogramem. Zgodnie z umową wykonawca w
terminie do 30.01.2015 r. dokona uzbrojenia terenu
(ok. 14 ha) w następujące elementy:
— drogi dojazdowe o dł. 950m,
— sieć wodociągowa o dł. 1941 m,
— sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 2669 m,
— sieć kanalizacji deszczowej o dł. 1621,32 m,
— sieć elektryczna.
Przypominamy, iż w wyniku postępowania przetargowego realizację zadania wygrało konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A z
Ełku (lider) wraz z ELMO S.A. z Siedlec (partner).
Według Burmistrza Artura Kuczyńskiego: „Jeżeli
mamy mówić i działać na rzecz rozwoju Szczuczyna, to
nie ma innej i pewniejszej drogi jak rozwój poprzez przedsiębiorczość. Tylko to jest w stanie zatrzymać obniżającą
się demografię, brak miejsc prac i ucieczkę ludzi młodych.
Jednak musimy pamiętać, że ten pożądany przez wszyst-

kich cel nie jest łatwy do osiągnięcia i wymaga olbrzymiego
samozaparcia, sumienności i dyscypliny. To że gmina będzie
posiadała taki areał gruntowy, że będziemy uzbrajali tereny
dla przedsiębiorców i jeszcze na dodatek działali w temacie
rozszerzenia o naszą gminę terenów Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej jeszcze do niedawna nawet dla mnie
wydawało się marzeniem zbyt górnolotnym. Jednak dzisiejsze zaangażowanie prac i dotychczasowe nasze sukcesy
pokazują, że marzenia warto mieć i starać się je realizować.
Szczuczyn będzie mógł zaoferować swoim mieszkańcom
pracę i dziś to jest najważniejsze.”
UM w Szczuczynie

Świetlica zyskała nowy wygląd…
Prac remontowych dokonano
na budynku świetlicy wiejskiej w
Niećkowie. Niniejsze jest efektem
uzyskanego wsparcia ze środków
UE w ramach PROW na lata
2007-2013. Dzięki pozyskanym
funduszom na budynku świetlicy
przeprowadzone zostały następujące prace: wymiana pokrycia
dachowego, wymiana obróbek
blacharskich, remont kominów, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej.
Dodatkowo wykonana została elewacja budynku.
Firmą wykonującą zadanie jest Firma Handlowo
– Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski z Grajewa.

W związku z naborem ogłoszonym przez LGD Biebrzański
Dar Natury na realizację tzw. małych projektów, Gmina przygotowywuje dokumentację zakładającą
zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy. W ramach niniejszego
konkursu, złożony został wniosek
o dofinansowanie budowy placu
do gry w koszykówkę i piłkę nożną, a także posadowienie urządzeń małej architektury:
huśtawki, karuzeli, ławek i koszy na śmieci. Liczymy,
iż miejsce to zyska wielu użytkowników.
UM w Szczuczynie
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Budynek przy ul. Łomżyńskiej w końcu
przestanie straszyć
Adaptacji poddany zostanie również teren przyW dniu 9 czerwca 2014 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul.
Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie. Niniejsza inwestycja
możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w
wysokości 1 875 000,00 zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Wieloletniego Kultura +.
W myśl projektu wykonany zostanie gruntowny remont istniejącego budynku wraz z kompleksowym wykonaniem instalacji elektrycznej i
sanitarnej oraz dodatkowo wybudowane zostanie
skrzydło wschodnie. W obiekcie funkcjonowała
będzie m.in. sala komputerowa, widowiskowa
oraz wystawowa.

legły. Na zewnątrz powstanie: mini scena, skate park,
parking, altana oraz miejsce na ognisko.
Myśląc o rozwoju najmłodszych mieszkańców
naszej gminy – część budynku przeznaczona zostanie na utworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego
przedszkola. Pozostała część budynku będzie oddana
do dyspozycji Biblioteki i Miejskiego Domu Kultury.
Zadanie zostanie zrealizowane do października
2015 r.
Centrum Kultury, bo tak będzie nazywał się
efekt naszych prac ma pozwolić na urzeczywistnienie
marzeń wielu naszych mieszkańców o kulturalnej
aktywności z prawdziwego zdarzenia i to skierowanej
do jak najszerszej grupy w bardzo różnym wieku.

Dofinansowanie dla OSP
Gmina Szczuczyn uzyskała wysoką dotację od Zarządu
Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Kwota
wsparcia wynosi 12 000 zł i zostanie przeznaczona m.in. na
zakup: specjalistycznej deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, butli tlenowej, specjalnego ubrania przeciwogniowego,
węży, przełączników, prądownic.
Dotacje tego typu są od wielu lat stosowana formą pomocy
dla strażaków. Szczuczyn korzysta z nich po raz trzeci. W
każdym z ostatnich lat złożony przez nas wniosek otrzymywał
dofinansowanie. Czasami są to pieniądze mniejsze, czasami
większe, jednak ważne jest to, że Urząd Marszałkowski dostrzega potrzebę udzielania wsparcia finansowego jednostkom
gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych.
UM w Szczuczynie
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Termomodernizacja przyniesie oszczędności
Na uruchomienie naborów na projekty z zakresu
ochrony środowiska z tzw. Funduszy Norweskich
samorządy czekały od wielu lat. Wyznaczany raz
po raz termin przesuwano z różnych względów.
Tym czasem potrzeby termo modernizacyjne rosły
z każdym rokiem. Skala wydatków na ogrzewanie
słabo ocieplonych budynków
pozostaje problemem, szczególnie w zakresie znacznego
obciążenia finansowego. Poza
tym, gdy na zewnątrz temperatura spada poniżej 10 stopni
mrozu, to w wielu budynkach
nawet pracujące na 100% swojej wydajności urządzenia nie
są w stanie zapewnić właściwej
temperatury do pracy, czy też prowadzenia zajęć z
młodzieżą. Czas oczekiwania jednak minął, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ogłosił tak długo wyczekiwany nabór.
Gmina Szczuczyn ubiega się o uzyskanie 80%
dofinansowania na termomodernizację 3 budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy, tj. hali
sportowej przy ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie,
Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w
Niedźwiadnej. Środki na realizację niniejszego zadania
Burmistrz Szczuczyna chce pozyskać z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 20092014. Zakładana całkowita wartość projektu wynosi
2 206 231,00 zł.
Na dzień dzisiejszy, Gmina przeszła pozytywnie
ocenę formalną i merytoryczną wniosku. Teraz czeka
nas ocena wg. kryteriów selekcji, a następnie klasyfikacja
w rankingu krajowym.
Głównym problemem
w kontekście realizowanego
projektu jest niska energooszczędność przedmiotowych budynków. Posiadają one przestarzałe lub nieefektywne źródła
energii, gdzie jako podstawowe
paliwo używany jest węgiel. Zakłada się rozwiązanie
tego problemu poprzez kompleksową termomodernizację budynków, wymianę lub modernizację źródeł
ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. oraz instalację OZE.
Projekt jest innowacyjny, ponieważ zawiera nowoczesne rozwiązania zwiększające efektywność
energetyczną np. wykorzystanie OZE do produkcji
energii cieplnej.
Mamy nadzieję, iż uzyskamy pozytywną ocenę wniosku i niebawem będzie można zacząć realizację zadania.
UM w Szczuczynie

Niezbędny remont hydroforni
Pomimo, iż hydrofornia w Niedźwiadnej jest
stosunkowo nowa (oddana do użytku w 2006 roku),
to niestety zastosowana w niej technologia nie pozwala na przygotowanie wody w odpowiedniej ilości
i o odpowiednich parametrach. Ważne jest również
to, że codziennie korzystają z niej mieszkańcy 14
miejscowości wiejskich, co stanowi prawie połowę
terenów gminy Szczuczyn.
Dlatego też, w odpowiedzi na ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski konkurs na realizację działań
z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, w ramach
PROW 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Gmina Szczuczyn złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy
stacji uzdatniania wody w Niedźwiadnej. W ramach
powyższego zadania przewidziano także wykonanie

ośmiu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup ciągnika rolniczego o mocy 90 – 100 KM wraz
z Trójpunktowym Układem Zawieszenia (przód)
oraz beczkowozem o pojemności minimum 5000 l.
do zbiórki ścieków ze zbiorników bezodpływowych.
Zakładany koszt inwestycji wynosi: 893.125,58 zł,
natomiast zakładane dofinansowanie: 492 800,00
zł. Wniosek przeszedł już wstępną ocenę uzyskując
wysoką ilość punktów. Oczekujemy na oficjalny wynik
i podpisanie umowy o dofinansowanie. Planuje się,
iż zadanie zostanie wykonane do czerwca 2015 r.
Nareszcie z kranów popłynie woda, która spełni
wszelkie normy i pozwoli na normalne, codzienne
funkcjonowanie korzystających z niej osób.
UM w Szczuczynie
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Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Nadanie imienia i przekazanie sztandaru
szkole podstawowej
W środę 4 czerwca 2014 r., zgodnie z procedurą MEN i aktu wg: Uchwały Nr 237/
XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania
imienia Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej odbyła się uroczystość nadania imienia
Zesłańców Sybiru i przekazania sztandaru.
Zgodnie z inicjatywą powstałą na Zjeździe
Sybiraków odbytym 26. 06. 2005 r w Niedźwiadnej
i późniejszych działaniach proceduralnych, finalna
uroczystość przyjęcia przez SP imienia Zesłańców
Sybiru odbyła się 04.06.2014 r.
Ceremonia kościelna w rzymsko-katolickiej parafii
należącej do dekanatu Szczuczyn, rozpoczęła się o
godz. 9:00 Mszą Św. w kościele pw. św. Stanisława
BM, którą w obecności kapłanów, nauczycieli, uczniów,
rodziców i gości koncelebrował Jego Ekscelencja
ksiądz Biskup Stanisław Stefanek.
Wspomagające tę uroczystość poczty sztandarowe
wystawiły szkoły i jednostki mundurowe.
Podczas sprawowanej mszy, poświęcenia sztandaru
szkoły jak również wbicia pierwszego gwoździa w
drzewiec dokonał biskup Stanisław Stefanek.
Gwoździe wbiło 32 dostojnych gości z terenu
gminy, województwa i kraju. Najmłodszy z nich,
uczeń Łukasz Kiełczewski, uderzeniem w gwóźdź,
zakończył ceremonię wbijania.
Dyrektor dokonała prezentacji sztandaru. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez
uczniów ślubowania na sztandar.

Uczniowie uroczyście i dumnie, ale i w przeżyciach emocjonalnych, ślubowali: otaczać czcią
sztandar szkoły i jej patrona, okazywać szacunek dla
wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników
szkoły, systematycznie i wytrwale wzbogacać własną
wiedzę, doskonalić umiejętności, rozwijać talenty i
zainteresowania, godnie reprezentować szkołę, dbać
o jej honor i dobre imię oraz przynosić chlubę naszej
Ojczyźnie przez kultywowanie jej prawdziwej historii
i narodowych tradycji.
Po zakończeniu uroczystości w kościele uczestnicy
przenieśli się na teren szkoły.
Tu, w sali gimnastycznej, powitała ich piękna, wymowna, ale i przerażająca współczesnych ludzi, dekoracja.
Na tle głębokiej czerni umieszczono białe, ludzkie
sylwetki. Po przekątnej, niezwykłej dekoracji złowrogo
akcentuje się kolczasty drut, odcinający zesłańców od
świata żywych. Przed nimi tylko: Kazachstan, Tobolsk,
Pawłodar,…Obok, asymetryczny, brzozowy krzyż z
biało-czerwonymi barwami na ramieniu. Pod nim
znicze i świece dla tych, którzy odeszli. Dekorację tę
wykonała mgr Stanisława Piwko –nauczyciel plastyki.
W tym miejscu, w sali gimnastycznej, rozpoczęła się
szkolna część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego dyrektor szkoły mgr Ewa Grunwald
wyraziła wdzięczność dla przyjaciół i sympatyków
szkoły, którzy przybyli na tę uroczystość oraz powitała
zaproszonych gości,
W okolicznościowym przemówieniu, dotyczącym
nadania szkole imienia, dyr. szkoły Ewa Grunwald m.
in. podkreśliła, że: „(…) razem z całą społecznością
szkolną i okoliczną jest zadowolona, że szkoła otrzymała imię tak istotne w procesach wychowawczych
młodych Polaków. Jest ono dumą i zaszczytem,
ale i zobowiązaniem. Imię Zesłańców Sybiru jest
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 symboliczne, a mieści się w wymiarze cierpienia

synów i córek naszej lokalnej społeczności, a zarazem
cierpieniem polskiego narodu, jak i dążeniem tego
narodu do wolności (…).”
Przemawiało wielu mówców, a wśród nich burmistrz Artur Kuczyński, który m. in. powiedział: „(…)
jestem również zadowolony, tak jak dyrekcja, grono
pedagogiczne i wszyscy ci, którzy chcieli to imię dla
szkoły i ci, którzy sponsorowali sztandar. Bez imienia
nic nie może istnieć! Imię jest bezwzględnie każdemu
potrzebne, również dla szkoły, która od dziś ma to,
co powinno być jej dane od początku (…)”.
Podczas uroczystości, poza upominkami, odznaczenia otrzymali:

1. Jan Truszkowski – medal „Pro Patria” przyznany
przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi
w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ewa Grunwald – Srebrna Odznaka Honorowa
za zasługi dla Związku Sybiraków, przyznana przez
Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Składane na ręce Pani Dyrektor gratulacje, wywoływały uzasadnioną radość, wzruszenie i poczucie

satysfakcji. Podkreślano m. in., że jednostka oświatowa,
po tak długim czasie bez własnego imienia, traktuje
to nadanie, jako wyjątkowe wydarzenie w szkole, wsi i
Gminie Szczuczyn, a imię Zesłańców Sybiru stanowi
dla całej społeczności wyzwanie, wyznacza nowy
kierunek pracy oraz zobowiązuje do kultywowania
narodowych tradycji umiłowanej Polski.
Przez kształtowanie umysłów i postaw młodego
człowieka, szkoła z racji swojej misji, z wielką troską
dalej zaszczepiać będzie cnoty patriotyzmu i szacunku
dla drugiego człowieka.
Wybrany Patron przy refleksyjnej nazwie – Zesłańców Sybiru – stanie się drogowskazem wskazują-

cym wartości istotne w budowaniu radosnego życia
własnego i społecznego, jako czynników tworzących
potęgę narodowej suwerenności i chwały.
Sztandar zaprojektowały i wykonały Siostry ze
Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek w Ełku.
Po ceremoniach oficjalnych, rozpoczęła się część
artystyczna, przygotowana przez uczniów tej szkoły.
Jak w każdej uroczystości, tak i w tej, uczestniczyła
orkiestra OSP w Szczuczynie. Grę profesjonalnego i
młodego zespołu ludzi, należy coraz bardziej podziwiać
i doceniać jego społeczną potrzebę. Utwór kończący
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uroczystość zapowiedział osobiście znakomity dyrygent
orkiestry Robert Świderski.
Nadanie Imienia szkoły i Sztandaru dla jednostki oświatowej, która od tego dnia nosi pełną
nazwę – Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru
w Niedźwiadnej– uwieńczył poczęstunek w szczuczyńskiej restauracji.
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Zesłańców
Sybiru w Niedźwiadnej serdecznie dziękuje
fundatorom oraz wszystkim znamienitym gościom,
przyjaciołom szkoły, organizatorom i uczniom za
poniesiony wkład, uczestniczenie i uzupełnienie swoją
obecnością historycznej chwili tej szkoły.
Bardzo duża ilość obecnych, świadczy o wrażliwości uczestników na krzywdę Sybiraków, ból Ojczyzny
oraz szacunek do swojej szkoły i jej nauczycieli.
Zaskakująco udana uroczystość była dowodem, że
szkoła dobrze przygotowuje dzisiejszych uczniów,
po latach nauki, do pełnienia funkcji w różnych
miejscach i zawodach.
OKUPACJA I SYBIRACY W TLE HISTORII
NIEDŹWIADNEJ I OKOLIC
Niedźwiadna, to miejscowość nie tylko z bogatą
historią, ale i wielkimi ambicjami jej przodków i
aktualnych mieszkańców wsi i przyległego rejonu.
W dniu nadania imienia, jej społeczność po raz kolejny zdała egzamin z patriotyzmu zaakcentowanego
niechęcią do wszelkiego zniewolenia, przez nadanie
swojej szkole imienia dla upamiętnienia syberyjskiej
męki ludzi z ziemi Niedźwiadna i okolic.
Mieszkańcy tych terenów w 1939 r. podczas
walk z niemieckim agresorem, podobnie jak w 1920
r., rozumieli istotną rolę w planach wojennych nie
tylko Łomży, ale Wizny i Nowogrodu. Czuli grozę
historycznego dramatu pod Łomżą, w rejonie Nowogrodu i pod Zambrowem. Byli świadomi historycznej
epopei zapisanej złotymi czcionkami w obronie
odcinka Wizna, którą kierował bohater narodowy
kpt. Władysław Raginis.
Nie przypuszczali, że najbardziej dramatycznym
momentem stanie się dzień 17 września 1939 r. przez
wymianę wojsk niemieckich na sowieckie, a z nimi
kolejne epizody i dramaty. Związek sowiecki na równi
z hitlerowskimi Niemcami był ciosem dobijającym
broniącą się wciąż – zdradzoną Polskę.
Armia Czerwona zajęła Rajgród, Grajewo, Łomżę.
Dla nich budowano tam bramy tryumfalne, przed
którymi rosyjskiego okupanta kwiatami witali Żydzi,



16

numer 2/2014

 białoruscy i polscy komuniści oraz różni karierowicze.

Sowieci kpili ze wszystkiego, a w politycznej degrengoladzie obłudy realizowali zaborcze i zbrodnicze
plany. W barbarzyńskiej narracji Sowieci zajęli się
rozkradaniem majątku, gwałtami, mordem i biciem
ziemian, i przedstawicieli władz. Niszczono i wywożono pomniki, demontowano tablice pamiątkowe,
groby Nieznanego Żołnierza, zrzucano polskie godła
i symbole śladów polskości. Wprowadzono swoją
prasę, np. „Nowe Życie” w Grajewie, swoje nazwy
ulic i placów twórców marksizmu, przekonywano o
tym, że Polska nie istnieje i już nigdy się nie odrodzi.
Mieszkańcy nie spodziewali się, że zaplanowano dla nich masowy i spektakularny akt terroru
polegającego na deportacjach obywateli polskich w
głąb sowieckiej Rosji, tam, gdzie kończy się świat a
zaczyna niesłyszana przez nikogo, przerażająca głusza
i rozpacz z niemocy.

Przyjęte imię Zesłańców Sybiru stwarza uczniom
w Niedźwiadnej możliwość wyboru godnego naśladowania narodowego autorytetu, popularyzacji
ideałów, którym Sybiracy byli wierni, utrzymanie
ich w pamięci, jako wciąż żywych męczenników, a
zarazem potępienie zła tak lekko serwowanego dla
innych narodów.
Szkoła w Niedźwiadnej znalazła autorytet w
ludziach, którzy umiejętnie pokonali sybiracką niedolę
zadaną polskiemu narodowi przez zdziczałą hordę.
Ziemia Niedźwiedzieńska, to symboliczna nazwa kryjąca w sobie wielowiekową historię, kulturę,
piękną i barwną przeszłość oraz tradycje niezłomnego
narodu. Mimo, że Niedźwiadna posiada 50 domów,
ok. 200 mieszkańców, szkołę, kościół i straż, etc., to
jest miejscem urodzenia i ilość duchownych, ks. ks.:
Mieczysław E. Dąbrowski, Marian Ramotowski, Jerzy
Śleszyński, Dariusz działalności znanych na terenie
Gminy Szczuczyn i Polski wielu intelektualistów.

W większości wieś bazuje na autorytetach własnej
kadry pedagogicznej. Z parafii mającej ponad 960
wiernych pochodzi znaczna Śleszyński, Kazimierz
Gacki, Wiesław Gutowski, Jan Jurczykowski, Dariusz
Wizner i Mateusz Dobrzycki.
W dobie globalizacji, laicyzacji, zaniku moralności i zachwytu kulturą Zachodu, uczniowie szkoły
w tej wsi wybrali wzorce propolskie i regionalne, chcą
pamiętać o religii, kulturze, obyczajach, przyrodzie i
historii, nawet tej w bolesnym wydaniu.
HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NIEDŹWIADNEJ
Jednoklasowa Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej była prowadzona przed I wojną światową przez
carskie władze.
Jednak wzrost zainteresowania oświatą odnotowano w 1920 r., kiedy we wsi powstała Publiczna
Szkoła Powszechna, która po sześciu latach osiągnęła
status IV-ro klasowej Szkoły Podstawowej I stopnia.
Pierwszym jej nauczycielem został Zygmunt Jasionowski.
W roku szkolnym 1926-27 powołano Szkołę
Powszechną II stopnia, w której klasa szósta była
dwuletnią i realizowała dwa programy. Dla pierwszego
roku nauki przewidziany był tzw. program „A”, a dla
drugiego roku program „B”. Szkoła zatrudniająca
trzech nauczycieli, przetrwała z tym programem do
czerwca 1939 roku.
W czwartek 07.09.1939 r. do Niedźwiadnej
wkroczyło niemieckie wojsko. Budynek szkolny
przeznaczono na koszary. Wrzesień tego roku był
wolny od nauki. Po zmianie okupanta, kiedy w środę
27.09.1939 r. wieś zajęli Rosjanie, w październiku
szkoła wznowiła działalność i trwała do czerwca
1941. Jednak już jesienią 1939 r. sowiecki zaborca
wprowadził w szkole język rosyjski, a oprócz Z.
Jasionowskiego w szkole pojawili się rosyjscy nauczyciele –Nina Pawłowicz, Anna Niosierdowa i Czabaj.
Rosjanie śmieli się, kiedy p. Grunwald zbierała z
podłogi podziurawione przez nich bagnetami portrety
Józefa Piłsudskiego. W szkole wprowadzono naukę
obowiązkową. Nieposyłanie dzieci do szkoły było
zagrożone represjami w postaci kar pieniężnych lub
zsyłki na Sybir.
Od wielu pokoleń ze szkołą są związane rodziny
pp. Grunwaldów i Witkowskich. Franciszek i Józefa,
rodzeństwo ojca Eugeniusza Grunwalda, ukończyli
Preparandę w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 31.
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Od 1943 r. Z. Jasionowski w kompletach po 4-5
uczniów prowadził we wsi tajne nauczanie.
Po zakończeniu wojny, w 1945 r. zorganizowano
VII klasową Publiczną Szkołę Powszechną. W skład
Rady Pedagogicznej weszli: Z. Jasionowski, Irena
Biedrzycka, Ludwik Szymanowski i Halina Kalinowska. W latach 60-tych jednostka oświatowa przyjęła
nazwę – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej.
Natomiast w roku szkolnym 1967/68 wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. Działała
ona do roku 1973, w którym to powstała Zbiorcza
Szkoła Gminna w Szczuczynie. W miejsce ośmioklasowej powstała w Niedźwiadnej trzyklasowa filia
szkoły zbiorczej, która pod nazwą: Zbiorcza Szkoła
Gminna w Szczuczynie Punkt Filialny w Niedźwiadnej przetrwała do 1981 roku.
W roku szkolnym 1981/82 przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową. Ta sytuacja wymusiła na
osobach z kierownictwa podjęcie starań o budowę
nowego obiektu szkolnego i porzucenia nauczania
mieszkaniowego, w budynkach nieprzystosowanych
dla procesów dydaktyczno-wychowawczych.
W wyniku konsekwentnych dążeń, inicjatora
budowy nowego obiektu, dyr. szkoły Piotra Witkowskiego doszło do istotnych porozumień z Naczelnikiem Miasta i Gminy w Szczuczynie Januszem
Niebrzydowskim, a I sekretarzem KMG PZPR w
Szczuczynie oraz Przewodniczącym Rady Miejsko-Gminnej w Szczuczynie – Feliksem Witkowskim.
Podjęto uchwałę o wykonaniu obiektu w 50% w
czynach społecznych i 50% ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. Inne koszty pokryła Gmina
Szczuczyn oraz solidarni mieszkańcy Niedźwiadnej

i okolicznych wsi w postaci prac fizycznych, dostawy
żwiru, desek, itp.
Zadania realizował powołany Społeczny Komitet
Budowy Szkoły w Niedźwiadnej, w składzie: Kazi-
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mierz Bednarczyk – Brzeźno, Kazimierz Dobrzycki
– Kurki, Wanda Grunwald – Niedźwiadna, Antoni
Rudzki – Mazewo, Hipolit Śleszyński –Niedźwiadna
i Andrzej Wszeborowski – Czarnowo.
W wyniku budowy szkoły wykonano studnię
głębinową, hydrofornię oraz rozprowadzono sieć
wodociągową, (później modernizowaną) do wsi: Brzeźno, Chojnowo, Czarnowo, Czarnówek, Jambrzyki,
Koniecki, Kurki, Kownacin, Mazewo, Niedźwiadna,
Obrytki, Załuski, itd.
Budowę szkoły od podstaw rozpoczęto w roku
1985. Po 6 latach, w roku 1991, klucze do kompleksu
obiektów odebrała od Naczelnika Miasta i Gminy w
Szczuczynie Janusza Niebrzydowskiego, dyr. szkoły Zofia
Dobrzycka, która dokonała jej uroczystego otwarcia.
Zgodnie z ogólnopolską reformą oświaty z
1999 r., w roku szkolnym 2000/01, wprowadzono
sześcioletnią Szkołę Podstawową w Niedźwiadnej.
PATRIOTYZMU I MIŁOŚCI DO OJCZYZNY
TRZEBA NAM SIĘ UCZYĆ
Są wśród nas jeszcze z żywą pamięcią Golgoty
Wschodu, Sybiracy z Miasta i Gminy Szczuczyn: Jan
Truszkowski, Gustaw Konopko, Apolonia Brzeska,
Marian Jonkajtys, Jerzy Szymanowski i inni, którzy
już coraz ciszej szepcą z pamięci te słowa: ”١٣٫٠٤٫١٩٤٠
roku zawieziono naszą całą rodzinę do Łomży, gdzie
czekały wagony, którymi mieliśmy jechać w głąb
ZSRR. Za to z Syberii wróciłem prawie pieszo.
Dziś organizatorom i gościom mówię – Dziękuję za
to wielkie, zgotowane dla nas Sybiraków święto! Z
wrażenia, robi mi się aż na sercu miękko!(…)”. –Jan
Truszkowski. Albo: „Mama urodziła mnie w marcu,
a dwa tygodnie później byliśmy w drodze na Sybir
w bydlęcych wagonach, stłoczeni po 70 osób. Do
jedzenia otrzymywaliśmy kaszę z robakami. Jestem
Jerzy Szymanowski wywieziony przez Sowietów,
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 jako niemowlę z matką Bronisławą 13 kwietnia 1940

roku ze wsi Wólka pod Szczuczynem (…).”. Albo:
„Wróciłam w 1946r. do Siemianówki z mamą i 9
letnim bratem, ojciec zginął w czasie wojny. Po 50
latach dowiedziałam się, że jest pochowany w zbiorowej mogile koło Białegostoku (…) „ – Nina Żyłko.
Wspomnienia zesłańczej poniewierki, podczas
której większość rodzin straciła najbliższych, są zbyt
bolesne. A poza tym przez 40 lat PRL syberyjskie
tabu było w Polsce ściśle przestrzegane. Tymi, którzy o
tym mówili, interesowała się polska bezpieka i milicja.
Dopiero po roku 1990 Sybiracy odzyskali głos.
SYBIRACKIE MARZENIA
Nie czas nam umierać, obdartym z honoru,
W tajgach Sybiru z widokiem żywych kości!
Nie po to nas Polska wzywała do boju,
By ginąć w golgocie – bez znamion litości.
Zniesiemy ból na kalwaryjskiej drodze!
Nas niebo wysłucha, prześle dar miłości.
W tajdze, starsi zostaną w męce i trwodze
My, drogą polską, pójdziemy do wolności.
Stanisław Orłowski

Dziś ze współczuciem, a nawet niedowierzaniem
patrzymy na weteranów sybirackiej niedoli.
Pamiętajcie o nas, nie tylko podczas nadania
imienia i wręczenia sztandaru – mówią ocaleni Sybiracy! Naród, który traci pamięć, traci honor, sumienie,
tożsamość i jest tylko marnym pyłem w kosmosie!
Pamiętajmy też, że zakonspirowani bohaterowie
zła odradzają się w nowych pokoleniach, zajmują
stanowiska i o swojej gotowości dają znać głosem
zgłodniałych wilków Syberii.
Autor: Stanisław Orłowski

Imię i sztandar – SP Niedźwiadna: http://youtu.be/17-nj0Lc8ZQ
Źródło: www.e-grajewo.pl

Sesja z absolutorium

Podziękowanie piłkarzom
Podczas sesji goszczono i uhonorowano zawodników drużyny
piłkarskiej „Wissa” Szczuczyn,
która zdobyła okręgowy Puchar
Polski.
Po awansie do III ligi, „Wissa”, ambitnie pnie się
na szczyty. W sobotę 14.06.2014 r., w finałowym meczu
na własnym boisku z III ligową drużyną „Promień”
Mońki i pokonaniu gości wynikiem 6: 0, odniosła
kolejny sukces.
MLKS „Wissa” Szczuczyn została zdobywcą –
Pucharu Polski Na Szczeblu Woj. Podlaskiego – w sezonie 2013/2014. To sportowe osiągnięcie nazywane
jest historycznym triumfem „Wissy” Szczuczyn. Cieszą się zawodnicy, prezes klubu Janusz Marcinkiewicz,
Burmistrz Szczuczyna i mieszkańcy.
Przed rozpoczęciem uroczystej sesji burmistrz Artur Kuczyński wręczył symbolicznie zdobyty puchar,
prezenty, podziękował i uścisnął dłonie dla najlepszych, którymi są:
Oleksander Berezovskyi, Mateusz Zambrowski, Kamil Trambecki, Krzysztof Marcinkiewicz, Wojciech
Łapiński oraz szczęśliwy prezes – Janusz Marcinkiewicz.
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Sesja Rady Miejskiej w Szczuczynie
W środę, 18 czerwca 2014 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczuczynie przy ul. Plac
Tysiąclecia 23, odbyła się Sesja Rady Miejskiej.
W sesji uczestniczyli radni Miasta i Gminy
Szczuczyn, kierownicy referatów UM, kierownicy i
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Szczuczyn i sołtysi.
Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Grunwald.
Sprawozdania kierowników referatów UM,
jednostek organizacyjnych i w końcu udzielenie
absolutorium Burmistrzowi za
rok budżetowy 2013 były najważniejszymi tematami sesji.
Radni oraz uczestnicy sesji wnikliwie wysłuchali sprawozdania
burmistrza Artura Kuczyńskiego z działań podejmowanych
w okresach pomiędzy sesjami.
Burmistrz podkreślił m. in.:
„(…), że stałym problemem stagnacji na rynku pracy jest nie
tylko brak zatrudnienia, ale i
demografia.
Przy ul. Senatorskiej powstaje zakład produkcyjny z
przewidzianym zatrudnieniem
20 osób. Powstają też realne projekty inwestycyjne pod Strefę.
Zauważamy pozytywne zmiany
w infrastrukturze, jakości życia
mieszkańców, itd. Jednak dla nas jest to wciąż za
mało i dążymy do czegoś więcej.”
Budżet w skali roku 2013 ukształtował się wg
liczb:
— planowane dochody
21 155 375, 00 zł
— wykonane dochody
21 007 328, 44 zł
— planowane wydatki
22 688 475, 00 zł
— wykonane wydatki
21 202 805, 36 zł.
Budżet – podkreślił Burmistrz – powinien być
realizowany w skali makro i mikro. Przywiązując
wartość skali mikro wiążemy się z dyscypliną
finansową, która u nas zawarta jest w zamrożeniu
płac, obniżeniu bieżących kosztów funkcjonowania,
rozsądnym oświetlaniu ulic, unikaniu tworzenia
nowych etatów w gminie mimo wzrostu zadań,
niezmiennego wynagrodzenia burmistrza, kierowników,

radnych i sołtysów, zlikwidowaniu uprawnień do
posiadania służbowego telefonu, obniżeniu kosztów
delegacji z 80 do 50 groszy za kilometr, itd.
Rok 2013 był wyjątkowym pod względem ilości
zrealizowanych zadań, przy czym niektóre z nich
realizują się aktualnie. Nie ja, a społeczność widzi,
co dzieje się na jej oczach i sama wyciąga wnioski.
Zakładam, że bieżące inwestycje mają obowiązek
uratować Gminę Szczuczyn i Miasto na tyle, żebyśmy
nie wstydzili się ponad 300 letniej historii.
Przed nami tak ważna sprawa jak edukacja w
naszych szkołach. Tam, mimo
poważnego niżu demograficznego, obowiązki wzrastają przez
pięcio, sześciolatki w szkole,
opiekę przedszkolną, reformę
podręczników, zmniejszającą się
liczbę godzin, a jednocześnie pilne potrzeby infrastrukturalne.
Zwracając się do Rady o
ewentualne udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Gminy
Szczuczyn za rok 2013, jednocześnie proszę o wyrażenie akceptacji,
wybranej przez nas wspólnie drogi,
do realizacji misji rozwoju naszego
miasta i całej gminy.
Sprawozdania przedstawili
kierownicy referatów, dyrektorzy i
kierownicy jednostek: Małgorzata
Karwowska – dyr. SP w Szczuczynie, Edyta Kudrawiec – dyr. PG w Szczuczynie,
Ewa Grunwald – dyr. SP w Niedźwiadnej, Janusz
Marciniewicz – dyr. MDK w Szczuczynie, Janusz
Siemion – kier. Biblioteki Miejskiej, Krzysztof Wysocki – dyr. WPK, Dorota Łaguna – kier. OPS, Jolanta
Budzińska – sekretarz Gminy, Irena Śmiarowska – referat komunalny, Małgorzata Fadrowska – księgowość
szkół, Małgorzata Jarmutowska – skarbnik Gminy,
Waldemar Filipkowski – referat inwestycji i rozwoju.
Protokół Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji – Irena Kraujutowicz.
Rada Miejska składająca się z 15 członków, w
głosowaniu jawnym, jednogłośnie udzieliła absolutorium dla burmistrza Artura Kuczyńskiego za rok 2013.
Autor: Stanisław Orłowski
Źródło: www.e-grajewo.pl
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Publiczne Gimnazjum
Publiczne Gimnazjum im. St. A. Szczuki w
Szczuczynie uczestniczy w projekcie „Inspirująca
edukacja”. Projekt ten jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dzięki temu gimnazjaliści
objęci zostali wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, prowadzone jest przez specjalistów doradztwo
edukacyjno-zawodowe oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zwiększające kompetencje kluczowe
dla uczniów zdolnych.
Gimnazjum uczestnicząc w projekcie ”Szkoła
współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” podejmuje działania
mające na celu dobrą współpracę rodziców, nauczycieli
i uczniów. Efektem tego działania była przeprowadzona degustacja ciast podczas pikniku rodzinnego
połączonego z uroczystościami miejskimi w dniu 18

maja 2014roku podczas odsłonięcia pomnika Patrona
Szkoły S.A. Szczuki.
Uczniowie udekorowali miejsca degustacji i
uatrakcyjnili czas występami muzycznymi.
PG w Szczuczynie

Zespół Szkół w Szczuczynie

„EUROPA” w ZS Szczuczyn
W Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie dobiegł końca projekt „Od
ucznia do profesjonalnego mechanika”. Dzięki
niemu, szkoła pozyskała dodatkowe pomoce dydaktyczne, takie jak: tablica interaktywna, podnośnik
hydrauliczny, wózki narzędziowe, tester silników,
słowniki i podręczniki specjalistyczne, itp. Młodzież
skorzystała z wyjazdów zawodoznawczych (Tychy,
Gliwice, Poznań), praktyk w autoryzowanych serwisach samochodowych, zajęć specjalistycznych na
wyższych uczelniach. Zdobytą wiedzę uczniowie

będą mogli wykorzystać w obecnie realizowanym
projekcie unijnym „Czas na staż” podczas praktyk
w Polsce i Niemczech.
Projekt „CZAS NA STAŻ” – realizowany jest
ze współpracą z Białostocką Fundacją Kształcenia
Kadr wspólnie z partnerem zagranicznym – HANSE-PARLMENNTE.V. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem szczegółowym projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych uczniów Technikum poprzez staże w
niemieckich przedsiębiorstwach. Każdy uczeń zakwalifikowany
do projektu po 32-godzinnym szkoleniu przygotowawczym
skorzysta z 4 tygodniowego stażu u przedsiębiorcy, z czego
już na początku lipca pierwszy tydzień w niemieckim przedsiębiorstwie i trzy tygodnie u przedsiębiorcy podlaskiego. Za
odbyty staż uczeń otrzyma wynagrodzenie.
W ramach projektu zostaną podniesione również
kompetencje pracowników kadry dydaktyczno-administracyjnej w zakresie organizacji Dualnego Systemu
Kształcenia w branży mechanicznej poprzez program
szkoleń i wizyt studyjnych w niemieckich przedsiębiorstwach. Nauczyciel za pośrednictwem platformy
e-Staży będzie sprawować opiekę nad stażystami 
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Z końcem kwietnia br. rozpoczęliśmy realizację
kolejnego projektu unijnego, tym razem skierowanym
do uczniów Liceum Ogólnokształcącego pn. „Szkoła
kwalifikacji”. Jest on realizowany przy współpracy
z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku. Główne zadania to podniesienie poziomu
wiedzy uczniów oraz ich kompetencji poprzez zajęcia
wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do matury,
zajęcia w ośrodku akademickim, stypendia stażowe
poprzedzone doradztwem zawodowym. Z początkiem
nowego roku szkolnego pracownie ogólnokształcące
pozyskają atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
ZS Szczuczyn

Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia
Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczuczynie
W piątek, 13.06.2014 roku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Grajewie Filia w Szczuczynie
świętowała jubileusz 25-lecia istnienia.
Ten dzień potwierdził, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale tak jak w każdej szkole, łączy pokolenia przez procesy scalania społeczeństwa wyrażającego się częstością kontaktów, wspólnotą celów przez
dostosowywanie postaw i wartości prowadzących do wytwarzania społecznych więzi i poczucia potrzeby
społecznego działania.
Uczestników uroczystości, która odbyła się w sali
konferencyjnej UM w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego
23, powitała dyrektor PSM I st. Im. S.B. w Grajewie,
pani Agata Świderska. Wśród gości byli:
— Wizytator CEA – Daniel Dramowicz
— Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński
— Skarbnik Gminy – Małgorzata Jarmutowska
— Oraz: sponsorzy, dyrektorzy, kierownicy, prezesi
jednostek, rodzice i uczniowie.

Kierownik PSM Elżbieta Jerulank przedstawiła
historię szkoły i podziękowała byłej dyrektor PSM
w Grajewie p. Zofii Mikołajewskiej za pożyteczną
współpracę. Podziękowała też dla Urzędu Miejskiego
oraz dla burmistrza Artura Kuczyńskiego za „ wielkie
serce” i opiekę nad szkołą. Pani Kierownik uważa, że
bez Banku Spółdzielczego, WPK, „Unipolu” i pomocy
Moniki i Zbigniewa Kaliszewskich, uroczystość, która
jest wynikiem tworzonej w Szczuczynie oświaty
muzycznej, byłaby niemożliwa.
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Dla kierowniczki PSM wręczono kwiaty od
Rady Rodziców oraz upominki od gości, które jak
zwykle sprawiają radość z powodu przyjaźni i pamięci. Burmistrz Szczuczyna otrzymał od dyrektora
PSM –Agaty Świderskiej, srebrną Odznakę Szkolną.
Podczas uroczystości głos zabrali: wizytator –Daniel Dramowicz, burmistrz –Artur Kuczyński, dyr.
PSM w Augustowie –Dariusz Michałowski, prezes
BS – Mirosław Rainko, ks. Robert Zieliński i inni.
Życzono szkole dalszego rozwoju, bez odczuwania
braków finansowych, bez kłopotów wychowawczych,
instrumentalnych i lokalowych.
Wizytator – Daniel Dramowicz powiedział: „(…)
zwiedzając różne placówki w kraju, nie mam wątpliwości,
że najpiękniejszą z nich jest PSM w Szczuczynie (…).”
Pogratulował burmistrzowi A. Kuczyńskiemu za wyremontowany, piękny obiekt i przekazanie dodatkowego
pomieszczenia dla szkoły. Dodał mówiąc: „ Proszę się
spodziewać, że burmistrzowie jednostek, które odwiedzałem, będą teraz najeżdżać Szczuczyn w celu brania
wzorów z pańskiej działalności.” Natomiast Burmistrz
użył słów następujących: „(…) Pani Kierownik, nie ma
co dodać, prócz tego, co zostało powiedziane przez Pana
Wizytatora. Miło mi –dodał z uśmiechem – ale mimo
wszystko z jedną sprawą pozwolę się nie zgodzić. Wszyscy
ci, którzy ukończyli naszą szkołę, zapewne nie pomieściliby
się nawet w tej sali i wspólnie by tu nie zagrali.

Uważam przez to, że potrzeby lokalowe nie są
jeszcze w pełni zaspokojone. Kultura muzyczna rozwija
się u nas na tyle, że widać nawet coraz więcej chętnych
w kościele pozostających po Mszy na wysłuchanie
koncertu muzycznego serwowanego przez naszą szkołę,
a to jest bardzo budujące. Dzięki operatywnej pani
Skarbnik UM i Rady Miasta możemy w drobnym
stopniu pomagać szkole. Cieszy nas i to, że szkoła
znalazła akceptację społeczną i niech na stałe mieści
się w naszych murach i mieście (…).”

– Pan Dariusz Michałowski miło sparafrazował
czas miniony i pracę w Szczuczynie: „Pierwszy fortepian? Udało nam się go jakoś zdobyć! Nie wiem,
może jeszcze gdzieś tu jest! Miło się wspomina m. in.
Pana Adama, z którym spotykaliśmy się w „Samancie”. Nie wiem, czy ona jeszcze jest – było wspaniale.
Teraz zastanawiałem się, jaki mam dostarczyć do

Szczuczyna prezent. Przywiozłem ten obraz, który
przedstawia zabawę andrzejkową, członków Rady
Rodziców i szczuczyńskie dzieci.”
Bardzo serdeczne podziękowania przekazała p.
kierownik mgr Elżbieta Jerulank za życzliwość wyrażoną przez mówców, wywołaną nadzieję i twórczą
współpracę.
Przechodząc do popisu instrumentalnego uczniów
pani E. Jerulank podkreśliła, że w uroczystości jubileuszowej wezmą udział uczniowie, absolwenci i
nauczyciele, których bardzo serdecznie wita. Zaprosiła do wysłuchania Koncertu Jubileuszowego,
przewidzianego dla uczczenia 25-lecia działalności
PSM w Szczuczynie.
Dzięki wytrwałej i owocnej współpracy nauczycieli
tej szkoły i pani E. Jerulank, zebrani wysłuchali popisów utalentowanych muzycznie uczniów i absolwentów.
Podczas koncertu uczniowie starali się udowodnić
słuchaczom, że muzyka rzeczywiście nie zna granic, a
rozumieją ją wszyscy pod warunkiem jej poprawnego
wykonania.
Dziewięcioosobowy zespół rytmiczny w interpretacji ruchowej dzieci z klasy I i II rozpoczął
muzyczną biesiadę. Zaskakująco miłe widowisko
spontanicznie oklaskiwano.
Po czym narrator Katarzyna Wysocka zapowiedziała Karolinę Łepkowską w utworze muzycznym „Gonitwa” na skrzypce, której występ przyjęto
zasłużonymi oklaskami. W duecie fortepianowym
wystąpiła Martyna Bieńkowska i Wiktoria Kuczyńska.
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Zagrały na cztery ręce „Dwie melodie węgierskie”, za
które otrzymały głośne oklaski. Po nich, w interpretacji Klaudii Borawskiej usłyszeliśmy „Wariacje na
temat Belliniego” na skrzypce. Chwile potem, Jakub
Kuczyński uczeń klasy I zaprezentował się utworze
„Polka Galopka”. Można było długo wpatrywać się w
tańczące palce Konrada Mierzejewskiego po klawiaturze akordeonu, gdyby nie ponowny występ Martyny
Bieńkowskiej. Tym razem wykonała solo „Poloneza
g-moll”. I znów na scenie pojawiły się akordeony, na
których w duecie utwór „Libertango” zagrali Dawid
Locman i Szymon Rózio. Zespolone dźwięki dwóch
instrumentów klawiszowych, bez żadnych potknięć,
niosły się w wolną przestrzeń. W końcu wchodził w
koncertową grę coraz wyższy standard. Jako pierwszą, narratorka zapowiedziała Marię Orzechowską,
absolwentkę PSM w Szczuczynie (2012) z klasy E.
Jerulank. Wykonała na skrzypcach utwór „Dudziarz”
z towarzyszącym jej na fortepianie akompaniamentem
Aurelii Borak. Cezary Karwowski, już podczas podejścia
do instrumentu, uśmiechem wyrażał zadowolenie, że
po ukończeniu PSM w Szczuczynie (2010) w klasie
Piotra Wilka, teraz wystąpić może na jej Jubileuszu.
Grał bardzo pewnie, rytmicznie, współbrzmienie
dźwięków w akordach nadawały akcent, a cały instrument poddawał się jego woli. Zapewne cieszyłby
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Wystąpienia wszystkich muzyków publiczność
nagrodziła gromkimi oklaskami.
Jubileusz 25 - lecia Państwowej Szkoły Muzycznej jest bez wątpienia okazją do tego, aby przeszłość
spotkała się z teraźniejszością. Rocznica przywołuje
wyjątkowe wspomnienia u tych, którzy pamiętają początki powstawania szkoły. Inni, pamiętają pobieranie
prywatnych lekcji muzyki u Władysława Kulińskiego,
dyrygenta Orkiestry Strażackiej w Szczuczynie i u
pana Sadowskiego, wspaniałego muzyka i organisty
w Szczuczynie. Natomiast młodszym pokoleniom
jest okazja przybliżyć historię i dorobek szkoły w
jej Jubileuszu.
Nie jest łatwo pozostać obojętnym wobec miejsca edukacji, w którym budziły i doskonaliły się
zainteresowania muzyczne młodzieży. Ćwierćwiecze
szkoły to duża ilość jej absolwentów, którzy stanowią
dumę Szkoły Muzycznej w Szczuczynie. Szkoła na
przestrzeni 25 lat zmieniała swoje oblicze, strukturę,
wymieniały się pokolenia wychowanków i nauczycieli.
Jednak niezmiennie pozostaje ona wciąż ważną placówką w krzewieniu kultury muzycznej w środowisku
miasta i Gminy Szczuczyn.
HISTORYCZNY RYS PSM W GRAJEWIE

się pan Krzysztof Kiercula z OSM w Białegostoku, u
którego Cezary jest w III klasie, że wykonana Etiuda
E-dur nr 5 „Polowanie” nie straciła na uroku.
W końcu, dla równowagi napięcia, w sali konferencyjnej, która po raz pierwszy gościła kameralną
muzykę, dostojnie zafalował dźwięk fletu. Utwór
„Sonata g-moll cz. I” wykonał nauczyciel klasy fletu
PSM w Grajewie – Ryszard Jasionowski, przy akompaniamencie fortepianu Ewy Chomicz-Wysockiej z
PSM w Augustowie.

Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w
Grajewie, jako macierzystą jednostkę terenowych
Filii powołano w ١٩٧٤ roku.
Do jej powstania przyczyniło się wiele osób.
Jednak najwięcej starań wnieśli: były dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego mgr Jan Jakubczak
oraz inspektor Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu
Powiatowego Augustyn Sulewski. Szkoła miała łatwy
start, bowiem powstała na bazie dobrze pracującego
Społecznego Ogniska Muzycznego. Dlatego już
01.10. 1974 r. rozpoczęło w niej naukę aż 78 uczniów
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 w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, saksofonu,

trąbki i klarnetu.
Na dyrektora PSM I stopnia w Grajewie przy
ul. Wojska Polskiego 14 powołano mgr Antoniego
Czajkowskiego.
Mimo trudności, Naczelnik Miasta i Gminy
Bronisław Luto doceniał wartość szkoły w swoim
mieście i dbał o przydział nowych pomieszczeń.
Rosnące zainteresowanie tym rodzajem szkoły rosło. W jej skład wchodzili uczniowie z: Rudy, Prostek,
Rajgrodu, Bełdy i Szczuczyna. Szkoła przepełniała
się. Postanowiono założyć jej filie. Powstała filia w
Goniądzu, a w 1988 roku w Szczuczynie.
W czerwcu 1991 r., z grajewskiej szkoły dyr. mgr
Antoni Czajkowski odszedł do Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie na etat Wizytatora Regionu Białostockiego.

Rok szkolny 1991/1992 rozpoczęła mgr Zofia
Mikołajewska, wyłoniona drogą konkursu na dyrektora szkoły.
Wkrótce rok 1994/95 w grajewskiej szkole
rozpoczęło aż 140 uczniów. Popularność zdobywa
fortepian i gitara.
Zainteresowanie szkołą wciąż rosło. W tym
czasie szkoła zatrudniała 14nauczycieli w Grajewie,
3 w Goniądzu i 5 w Szczuczynie.

Dziś PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha
w Grajewie, której dyr. jest mgr Agata Świderska
zatrudnia ١٧ nauczycieli z wyższym wykształceniem.
HISTORYCZNY RYS FILII PSM
W SZCZUCZYNIE
Szczuczyńska Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Grajewie powstała 01.09.1988 r. na
bazie działającego już prężnie Społecznego Ogniska
Muzycznego z 40 uczniami, prowadzonego przez
Białostockie Towarzystwo Muzyczne. W okresie
działania SOM, w środowisku Szczuczyna dał się
pozytywnie poznać nauczyciel muzyki, dyrygent
orkiestry OSP i społecznik – Jerzy Rzepiński.
Pierwszymi nauczycielami Filii PSM w Szczuczynie byli: Lucyna Zielińska, Renata Śniegucka,
Andrzej Moskal, Joanna Michałowska, Dariusz
Michałowski, Anna Miszewska. W okresie 25 lat w
szkole wymieniło się 28 nauczycieli.
Uczniowie, którzy przenieśli się do Szczuczyna
z macierzystej szkoły w Grajewie, byli pierwszymi
absolwentami PSM w Szczuczynie w roku szkolnym
1990/1991:
* Urszula Białous – fortepian, Anita Bielawska
– fortepian, Wojciech Drobiński – akordeon, Robert
Orłowski – akordeon.
Z ogólnej liczby ١١٢ absolwentów dalszą naukę
w kierunku muzycznym podjęli: Piotr Kryspin–
PSM II st. w Łomży(akordeon), Łukasz Kraujutowicz – Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku
(akordeon), Grzegorz Śmiarowski – PSM II st. w
Łomży (perkusja), Cezary Karwowski – OSM w
Białymstoku (fortepian).
Kierownikami Filii PSM w Szczuczynie w
latach ćwierćwiecza byli:
— Lucyna Zielińska – 1988 do 1991
— Dariusz Michałowski – 1991 do 1997
— Małgorzata Witońska-Lange – 1997 do 2011
— Elżbieta Jerulank – 2011 nadal.
Aktualną w 2014 r. kadrę pedagogiczną PSM
w Szczuczynie stanowią:
— Elżbieta Jerulank – kierownik Filii, nauczyciel
klasy skrzypiec
— Aurelia Borak – nauczyciel klasy fortepianu
— Aleksandra Kłos – nauczyciel kształcenia słuchu,
audycji muzycznych, zespołu wokalnego, muzyki
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— Damian Krawczewski – nauczyciel klasy akordeonu.
W roku szkolnym 2013/2014, w szczuczyńskiej
PSM, kształci się 26 uczniów. W szkole pod kierownictwem mgr E. Jerulank zatrudnionych jest pięciu
nauczycieli z wyższym wykształceniem. Jako placówka
edukacyjno-wychowawcza otwiera się szeroko na
potrzeby społeczne. Młodzi adepci sztuki muzycznej
udzielają się w uroczystościach miejsko-gminnych, w
Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum, Zespole
Szkół oraz w kościele. Gdziekolwiek występują, budzą
zainteresowanie muzyką i zachowaniem godnym
ucznia PSM i swoich szkół bazowych. Uczestniczą
w corocznych popisach podsumowujących osiągnięcia
szkoły. Występują w szkole macierzystej w Grajewie,
uczestniczą w WOŚP, wyjeżdżają do różnych miast
w celu słuchania utworów wykonywanych przez
wirtuozów.
Uczestnicząc w krajowych konkursach, osiągają
miejsca od I do IV lub zdobywają wyróżnienia w
różnych kategoriach. Do szczuczyńskich uczniów i
absolwentów mających wysoki poziom sceniczny w
25-leciu należą: Sylwia Zielińska, Agnieszka Zielińska,
Piotr Kryspin, Łukasz Bogdan, Anna Szymanowska,
Krzysztof Malinowski, Eliza Karwowska, Damian
Zyskowski, Cezary Karwowski, Elżbieta Nagel i
Szymon Rózio.
Marzeniem pani Kierownik jest, żeby w szczuczyńskiej Filii PSM powstała klasa instrumentów
dętych. Jej zadaniem byłoby sukcesywne uzupełnianie
młodzieżą muzycznie utalentowaną, składu miejscowej
orkiestry OSP.
Kolejnym marzeniem, również dla użytku publicznego, jest nabycie większej ilości instrumentów, a
przede wszystkim akordeonu, dla uczniów utalentowanych, którzy nie posiadają instrumentu do ćwiczeń.
Mimo wszystko kier. E. Jerulank posiada powody
do radości, po spełnieniu wcześniejszych marzeń.

25

Przy każdej okazji wyraża szczere podziękowania dla
Burmistrza Szczuczyna, który podczas przebudowy
budynku UM, oddanego do użytku w 2014 roku,
uwzględnił potrzebę większej przestrzeni dla PSM
w postaci dodatkowej sali.
Sala służyć ma do
ćwiczeń na pianinie, dla tych dzieci, które w domu
nie mają pianina własnego. Tu, w murach szkoły
dostępne jest miejsce do systematycznych ćwiczeń.
Pani Kierownik będąc dumną ze szkoły, uczniów
i z dodatkowego pomieszczenia, skomponowała krótki
utwór muzyczny odpowiedni dla hejnału Szczuczyna,
którego mieszkańcy miasta słuchają codziennie.

Żywi nadzieję, że przy tak autorytatywnym i
aktywnym składzie, jakim jest zespół sympatyków
Szkoły, nadejdzie czas na realizację jej kolejnych
społecznych marzeń.
Szczególnymi sympatykami PSM w Szczuczynie z
dużą wrażliwością muzyczną i estetyczną są: Burmistrz
Szczuczyna – Artur Kuczyński, Przewodniczący Rady
Miasta – Witold Grunwald, Skarbnik Gminy – Małgorzata Jarmutowska, Ks. Robert Zieliński, Prezes BS
– Mirosław Rainko, Dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Małgorzata Karwowska, Wicedyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Irena Markowska,
Dyr. WPK – Krzysztof Wysocki, Właściciel „Unipol”
– Adam Jóźwik, Kier. Księgarni – Barbara Fiedorczuk,
p.o. Dyr. PG – Edyta Kudrawiec.
PODSUMOWANIE
Szkoła Muzyczna w Szczuczynie, jako placówka
kształcenia artystycznego, spełnia w tym rejonie misję
propagatora sztuki. Od chwili jej założenia, trwały
działania kierownictwa i władz miejskich nad stabilizacją organizacyjną, wyposażeniem w instrumenty
muzyczne i polepszeniem warunków lokalowych szkoły.
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Wszystko to wpływa na podniesienie poziomu
kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży. Potrzeby
wszelkiego rodzaju potwierdza i cieszy liczba laureatów
konkursów i przesłuchań muzycznych.
PSM w Szczuczynie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz gruntownie
przygotowuje do dalszego kształcenia w szkołach
muzycznych II stopnia.

Jednocześnie szkoła intensywnie współpracuje z
władzami samorządowymi oraz placówkami oświatowymi i instytucjami społecznymi, przez co stała się
integralną częścią tego środowiska.
Podsumowując działalność artystyczną i pedagogiczną
tej szkoły, należy zauważyć, że pierwszy ruch muzyczny,
który sprowokował powstanie Filii Szkoły Muzycznej I
st. w Szczuczynie, jest między innymi dziełem kolejnych
kierowników oraz ambicją i wizją przyszłości jej aktualnego
kierownika – Elżbiety Jerulank. Codzienne problemy
wywołują interakcję, która wyzwala w nauczycielach i
uczniach poczucie własnej godności, na drodze do pragnień, przez dążenie do artystycznej perfekcji. Siłą twórczą
jednostki jest wynik uszanowania tradycji w pierwszym
Jubileuszu Szkoły, postęp w zakresie instrumentalnym
oraz osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne.

Zespół Szkół w Niećkowie

Sukcesy uczniów
Żyjemy w szczególnych czasach, w których
młodzi ludzie bardzo wcześnie muszą zacząć zbierać
doświadczenia zawodowe, jakimi później będą mogli
pochwalić się w tak zwanym „curriculum vitae”

Przyszłość stawia przed szkołą nowe wyzwania.
Jak wszędzie, rosną i tu wciąż nowe potrzeby. Poza
pozyskaniem dodatkowej sali i konkretnym dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb współczesnych,
konieczne jest ciągłe odnawianie wspomnianej bazy
instrumentalnej. Dlatego zbawiennym wsparciem jest
oferowana życzliwość Gminy Szczuczyn, która stara
się dofinansować skromny budżet szkoły. Istotną rolę
odgrywają sponsorzy, w których szczodrości leży nie
tylko dalszy los, ale i poziom szkoły.
Społeczność szkolna jest dumna i wdzięczna
twórcom jednostki, którymi byli ludzie mądrzy i
odpowiedzialni za doskonalenie młodzieży. Nie można
przy tym zapominać, że w naszym środowisku są godni
wsparcia uczniowie –mądrzy, zdolni i pełni aspiracji,
co potwierdziło ٢٥ lat tradycji tej szkoły. Potwierdza
to też, że inwestowanie w dzieci jest najlepszą
perspektywą przyszłej rodziny i społeczeństwa.
Otwieramy pośrednio dla całej Gminy okno do
współczesnego świata, a przez publikacje medialne
sławimy swoje miasto.
Dzieci kształtowane w kulturze sztuki muzycznej,
obeznane w wartościach estetycznych, przeżyciach
emocjonalnych są skarbem nie tylko osobistych wartości intelektualnych, duchowych, ale i społecznych.
Z udziałem zaproszonych gości oraz byłych i
obecnych nauczycieli, i uczniów Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie Filia
w Szczuczynie podczas jubileuszowego koncertu wychowanków, otrzymała zasłużone oklaski, gratulacje
i kwiaty. Zatem widoczne emocje wśród słuchaczy
i wykonawców potwierdzają potrzebę istnienia tej
szkoły w naszym mieście.
Autor: Stanisław Orłowski

Źródło: www.e-grajewo.pl

(życiorys pisany przy ubieganiu się o pracę), składanym u pracodawcy w momencie rekrutacji do pracy.
Zbieranie stosownych dokumentów, potwierdzających liczące się na rynku pracy umiejętności
zawodowe, najlepiej rozpocząć bardzo wcześnie, to
znaczy już na etapie szkoły średniej. Doskonałym
do tego sposobem jest start w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wygrana w konkursach może
skutkować zwolnieniem z niektórych przedmiotów
zdawanych na maturze lub zwolnieniem z części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Nie trudno domyślić się, że o ten ostatni
przywilej ochoczo walczą uczniowie technikum. Dla
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 ambitnych uczniów, dla których nauka danego zawodu

pokrywa się z ich zainteresowaniami i niejednokrotnie stanowi realizację marzeń o przyszłej pracy,
przygotowywanie się do konkursów lub olimpiad
nie jest żmudną pracą, lecz łatwym i przyjemnym
zagłębianiem się w meandry zawodowych tajemnic.
Warto w tym miejscu podkreślić, że pasjonatów
zdobywanego zawodu, mających odwagę wystartować
w konkursowej rywalizacji, deklasując tym samym
konkurentów, nie brakowało w Zespole Szkół w
Niećkowie w dobiegającym końca roku szkolnym.
Uczniowie startujący w konkursach byli reprezentantami wszystkich zawodów nauczanych w szkole. Sukcesy tych młodych ludzi przełożyły się na
konkretne materialne korzyści dla nich samych w
postaci nagród pieniężnych i rzeczowych, a także
przysporzyły rozgłosu szkole.
A oto krótka charakterystyka naszych tegorocznych perełek.
Najlepszym okazał się Damian Rutkowski
(tegoroczny absolwent technikum w zawodzie technik
mechanizacji rolnictwa), który 24 kwietnia 2014 roku
na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zdobył
I miejsce w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie
Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora
SGGW oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Damian brał udział w tym konkursie, jako jedyny
reprezentant powiatu grajewskiego. Celem konkursu
jest promowanie szkół podejmujących działania w
zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce
rolniczej oraz promowanie najlepszych uczniów,
jak również szkół w środowisku oświatowym i w
społeczeństwie.
W VI edycji konkursu udział wzięło około 2700
uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym. Do finału przystąpiło około 200 uczniów.
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Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą,
bowiem poziom zadań wykraczał daleko poza ramy
szkolnych programów nauczania.
Po dokonaniu oceny testów pisemnych Centralna
Komisja Konkursowa wyłoniła 5 laureatów. Wśród
tak doborowej konkurencji I miejsce Damiana to
szczególne osiągnięcie. Oprócz prestiżowej nagrody
indeksu na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
w Warszawie Damian otrzymał cenne nagrody od
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS,
w tym całoroczne stypendium w wysokości 500 zł
miesięcznie, tablet, nagrodę pieniężną oraz wiele
innych upominków.
Anita Demby (tegoroczna absolwentka technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa
domowego), w dniach 11-12 kwietnia b.r. w ZS w
Bielsku Podlaskim zajęła 3 miejsce w XXXVIII
edycji Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych. Anita startowała w bloku tematycznym

konkursem tożsamym ze zdobywanym zawodem, to
znaczy żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.
Zakwalifikowanie się Anity do etapu ogólnopolskiego
konkursu i udział w tym etapie daje profity w formie
zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Adrian Cimochowski (uczeń klasy III technikum
w zawodzie technik informatyk), 11 kwietnia b.r. w
Instytucie Informatyki i Automatyki Państwowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
zdobył III miejsce w finale konkursu INFOTEST.
Do konkursu prz ystąpiło czterdziestu trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych
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 z województwa podlaskiego. Zespół Szkół

w Niećkowie wraz z Adrianem Cimochowskim reprezentowali: Jakub Kremski z klasy drugiej oraz Tomasz Doliwa, Piotr Szczech
i Zbigniew Szczech z klasy czwartej. Zawody zostały
przeprowadzone na platformie Moodle. Zadania dotyczyły szeroko pojętej wiedzy informatycznej: programowanie komputerów, sieci
komputerowe, systemy operacyjne. Wyniki po raz kolejny
potwierdziły wysokie umiejętności uczniów naszej szkoły,
kształcących się w zawodzie
technik informatyk. Adrian
Cimochowski zajął III miejsce,
tracąc do zwycięscy niecałe trzy
punkty. Tuż za podium uplasował się Zbigniew Szczech.
W pierwszej piętnastce znaleźli
się nasi pozostali uczniowie,
zdecydowanie poprawiając
swoje wyniki z rundy wstępnej. Średnia wyników uczniów
Zespołu Szkół w Niećkowie była najwyższą ze
wszystkich drużyn biorących udział w finale.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Adrian (na fotografii,
powyżej), jako zdobywca trzeciego miejsca, otrzymał
urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner).
Sylwia Wszeborowska (absolwentka technikum w
zawodzie technik ekonomista) 26 lutego b.r. zajęła III

miejsce w finale wojewódzkim, II etapu konkursu
„Poznaj swoje prawa w pracy”.
Konkurs został zorganizowany przez Państwową
Inspekcję Pracy. Jego celem jest popularyzowanie
wiedzy z zakresu prawa pracy, inspirowanie młodych
ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie
oraz uświadomienie osobom, które dopiero wejdą na
rynek pracy, że regulacje prawa
pracy mają wpływ na wyższy
komfort pracy i życia osobistego,
a stosowanie zasad prawa pracy
„opłaca się” jest także podstawą
funkcjonowania zdrowego rynku
pracy oraz uczciwej konkurencji.
Zaszczytne trzecie miejsce pozwoliło Sylwii na udział
w rywalizacji ogólnopolskiej,
która odbyła się w kwietniu w
siedzibie Głównego Inspektoratu
Pracy w Warszawie. W konkursie brała również udział Martyna
Świderska, która uplasowała się
w pierwszej dziesiątce.
Wszystkie, opisane wyżej sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Niećkowie są dowodem na posiadanie
przez nich rozległej wiedzy zawodowej, wykraczającej niejednokrotnie poza program nauczania, którą
zdobywają pod czujnym okiem profesjonalistów nauczycieli Zespołu Szkół w Niećkowie.
Autor: Bożena Sokołowska

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”
Dwa lata temu Biblioteka Miejska
w Szczuczynie zainicjowała partnerstwo
lokalne. W trakcie szeregu spotkań wynikła potrzeba założenia stowarzyszenia,
dlatego też dnia 10 grudnia 2012 r. w
wyniku przekształcenia (rozszerzenia
działalności) stowarzyszenia „Altru” powstało Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”.
Zostało ono wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
dnia 29.01.2013 pod numerem 0000297445.
Do jego podstawowych celów należą m. in. wszechstronna działalność na rzecz zachowania dziedzictwa

kulturowego, rozwoju miasta i regionu oraz
ich promocja. Stowarzyszenie chce także
zadbać o rozwój kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
a także przeciwdziałać ich wykluczeniu
cyfrowemu. Ambicją członków jest integracja społeczeństwa i wykształcenie w nim
poczucia lokalnej tożsamości i patriotyzmu.
Pierwszym zadaniem, jakiego podjęło się stowarzyszenie była zbiórka funduszy na budowę pomnika
założyciela naszego miasta, podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki. Rozprowadzano cegiełki
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 na podstawie zezwolenia na zbiórkę publiczną nr

WZ.53.11.3.2013. Jego członkowie włączyli się
również aktywnie w przygotowania i samo odsłonięcie pomnika założyciela i właściciela Szczuczyna.
Byli też i są oni inicjatorami i współorganizatorami
dużych konferencji naukowych oraz przedsięwzięć
dotyczących promocji naszej „małej ojczyzny”.
Na podstawie porozumienia partnerskiego Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” z Towarzystwem Przyjaciół
9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie przygotowywane jest do wydania (w formie reprintu) lokalne
źródło „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej”. Zostanie
ono udostępnione czytelnikom jesienią 2014 r.
Członkowie stowarzyszenia zamierzają w dniu 1
listopada 2014 r. zainicjować na szczuczyńskim cmentarzu
pierwszą kwestę na rzecz ratowania znajdujących się tam
zabytkowych nagrobków. Ze względu na historyczne
walory Szczuczyna i okolic działania stowarzyszenia
zmierzają do utworzenia Regionalnej Izby Historii i
Tradycji, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia
atrakcyjności turystycznej naszego miasta i regionu,
a tym samym do ich rozwoju. Więcej informacji na
temat aktywności Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”
można znaleźć na: www.facebook.com/NaszSzczuczyn
Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i przyszłość naszej „małej ojczyzny” do
wspólnej pracy.
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”
- Janusz Siemion

Przypominamy, że w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz
Szczuczyn” – ul. Senatorska
12 (lokal Biblioteki Miejskiej)
dostępna jest książka (przewodnik – monografia) autorstwa Janusza Siemiona pt.
„Dzieje miasta i gminy Szczuczyn”.

Dnia 2 czerwca 2014 r. w małej sali Muzeum
Pożarnictwa odbyło się uroczyste otwarcie wystawy połączone z promocją publikacji „Ciekawostki
z przeszłości – wspomnienia i pamiątki naszych
dziadków”. Poza uczestnikami projektu i głównymi
bohaterami, czyli osobami, które otworzyły swoje serca
i podzieliły się z nami nie tylko wspomnieniami, ale
także pamiątkami rodzinnymi w uroczystości udział
wzięli: Starosta Powiatu Grajewskiego Jarosław Augustowski, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński,
ksiądz prałat Robert Zieliński, dyrektorzy szkół
oraz licznie przybyła młodzież, a także mieszkańcy
miasta i regionu.

To duże przedsięwzięcie realizowane jest w
Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie od początku
2014 r. Grant w wysokości 7 tys. zł został przyznany
Bibliotece na podstawie umowy z dnia 18.11.2013
r. przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Dotację przekazano ze środków Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać szanse”. Założeniem tego
programu jest wyrównywanie szans na dobry start
w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym z małych miejscowości poprzez
podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności
społecznych. W przedsięwzięciu uczestniczą trzyosobowe zespoły uczniów: Aleksandra Lidner, Weronika
Sulimowicz i Iwona Witkowska z Publicznego Gimnazjum im. St. A. Szczuki w Szczuczynie; Barbara
Alencewicz, Paulina Baranowska i Michał Koniecko
z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Szczuczynie; Joanna Borusiewicz, Mariusz Ladziński
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 i Weronika Szczech z Zespołu Szkół im. Bolesława

Podedwornego w Niećkowie.
Z ramienia szkół opiekują się nimi panie
Zdzisława Augustowska i Monika Wiśniewska.
Koordynatorem projektu jest Anna Akus a nad całością
i sprawami finansowymi czuwa kierownik BM w
Szczuczynie Janusz Siemion. Przedsięwzięcie wsparły
swoją wiedzą, pracą i zaangażowaniem wolontariuszki
Renata Markiewicz i Joanna Siemion.
Młodzi ludzie realizujący to zadanie spotykali
się i rozmawiali z wieloma mieszkańcami nie tylko
Szczuczyna, ale i regionu. Wysłuchali i utrwalili wiele
wspomnień i opowieści. Zebrali także dużo starych

fotografii i zdjęć oraz dokumentów i pamiątek. Z
materiałów zgromadzonych przez młodzież w ciągu
ostatnich kilku miesięcy, powstała publikacja i wystawa
pod tym samym tytułem „Ciekawostki z przeszłości
– wspomnienia i pamiątki naszych dziadków”. Z
młodzieżą realizującą projekt podzielili się swoimi
wspomnieniami i pamiątkami: Teresa Baranowska, Cecylia i Edward Bielawscy, Regina Bielawska,
Jan Borawski, Michalina Bzura, Zygmunt Cichocki, Helena
Grabowska, Janina Zofia Grochulska, Anna Jachimska, Barbara Jankowska, Marian Mikołaj
Jonkajtys, Irena Kurzątkowska,
Jadwiga i Władysław Liszewscy,
Wacława Makuszewska, Helena
i Józef Mocarscy, Krystyna Potęga, Krystyna Rosłoniewska,
Zofia Sawicka, Jadwiga Solińska,
Stanisław Staniszewski, Henryk
Świderski, Jadwiga Wierzchoś,
Danuta i Piotr Witkowscy, Edyta
Witkowska, Janina i Aleksander
Zalewscy.

To przedsięwzięcie wsparli też swą wiedzą i
zbiorami przyjaciele biblioteki ( Jadwiga Jolanta Budzińska, Wiesław Chiliński, Tadeusz Karaś, Stanisław
Konopka, Irena Lisak, Magdalena Modzelewska, Elżbieta Siemion, Krystyna Wasilewska, Anna Zalewska)
oraz lokalni pasjonaci historii Michał Kaliszewski i
Jerzy Nikliński.
Ze względu na ograniczenia wynikające z objętości publikacji zawarty w niej materiał to tylko
część najciekawszych i najbarwniejszych wspomnień
i opowiadań zachowanych w zakamarkach ludzkiej
pamięci. Znalazły się tam opowieści na temat lokalnych
obrzędów i obyczajów, ciekawe - często nieznane
legendy, zabawne w swej treści, a czasem tragiczne
wspomnienia i relacje z dawnych lat, opisy zabaw
i gier towarzyskich. Można tam też znaleźć opisy
codzienności i życia od święta, a także przykłady
twórczości z naszego podwórka.
Wystawa natomiast, to zbiór skanów fotografii
i zdjęć, przedmiotów i pamiątek często pieczołowicie przechowywanych i przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Zachowane obrazy
z przeszłości, osób bliskich i miejsc oraz wytwory
rąk ludzkich, kiedyś niezbędne
i stosowane na co dzień, a
dziś przeważnie zapomniane i
niepraktyczne m. in. warsztat
tkacki, kołowrotek, kufer posażny,
przykłady rękodzieła, oryginały i
skany dokumentów i fotografii.
Na wystawie obejrzeć można
też część dokumentów książek
i pamiątek rodzinnych przekazanych bibliotece przez zmarłą
kilka dni temu panią Irenę Lisak
z Wrocławia. Prawnuczkę dr.
Stanisława Huzarskiego lekarza
powiatowego, który pracował w
Szczuczynie w drugiej połowie
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 XIX w. i został pochowany na naszym

cmentarzu. Mimo ciężkiej choroby i
podeszłego wieku pani Irena współpracowała z nami bardzo aktywnie przez
ostatnie dwa lata. Sama o sobie mawiała,
że jest „przyjacielem Szczuczyna”. I taką
zachowamy w pamięci.
Pragniemy uchronić od zapomnienia
skarby naszej „małej ojczyzny” i zainicjować integrację pokoleń. Zebrane relacje,
materiały i pamiątki to świadectwa lokalnych zwyczajów, legend, przekazów
rodzinnych oraz nieznanych faktów o ludziach i
wydarzeniach z naszego regionu świadczące o naszej
tradycji, historii i tożsamości. Mamy nadzieję, że dostarczą one wielu niezapomnianych chwil, wzruszeń i

radości oraz przyczynią się do promocji
i rozwoju naszego regionu.
Dziękujemy za pomoc przy realizacji
projektu: Urzędowi Miejskiemu w Szczuczynie, a szczególnie panu Burmistrzowi
Arturowi Kuczyńskiemu oraz dyrektorom
szkół, z których młodzież brała udział
w projekcie za ogromną wyrozumiałość
i pomoc. Zakładamy, że wystawa czynna będzie od dnia jej otwarcia do końca
czerwca, z możliwością przedłużenia w
razie potrzeby.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie
Kierownik Biblioteki Miejskiej Szczuczynie

Janusz Siemion

Koordynator projektu Anna Akus

Cenny dar dla biblioteki
Rodowity szczuczyniak obecnie zamieszkały
w Legionowie pan Henryk Świderski przekazał
do dyspozycji Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i
Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” dużo cennych materiałów i dokumentów na temat historii Szczuczyna
ze swojego życia i pracy zawodowej.
W przekazanych materiałach znajdują się bardzo
ciekawe opowiadania i refleksje dotyczące Szczuczyna
i ludzi tu mieszkających. Te spisane wspomnienia
należy traktować jako źródło dotyczące naszej lokalnej
historii i tradycji.
Szczuczyn widziany oczami małego chłopca, który
jako dojrzały ponad osiemdziesięcioletni mężczyzna z
ogromną mądrością życiową i wiedzą opisuje minioną
rzeczywistość. Miejsca i budynki których już nie ma
i ludzi, którzy wyjechali lub odeszli z tego świata na
zawsze. Wśród przekazanych wspomnień znajdują
się m.in. rękopis z oryginalnymi dokumentami pt.
„Wspomnienia z ostatniej chwili dotyczące historii
Szczuczyna i jego byłych mieszkańców”, „Wspomnienia historyczne ostatnich 80 lat Szczuczyna”,
„Zaułki miasta Szczuczyna”.
Pan Henryk przekazał też oryginalne dokumenty
i legitymacje związane ze swoją pracą zawodową i
funkcjami społecznymi, a m.in. kopie swojej pracy
magisterskiej pt. „Organizacja ewidencji materiałów
na przykładzie Spółdzielni Inwalidów im. K. Świer-

czewskiego w Szczuczynie – Białostockim”. Ofiarował
bibliotece również kilkadziesiąt pozycji książkowych z
okresu PRL, które mogą być doskonałym materiałem
do pracy nad historią gospodarczą i ekonomiczną
minionej epoki.
Wszystkie materiały, dokumenty oraz książki
po zdigitalizowaniu i opracowaniu będą sukcesywnie
zamieszczane w naszym Cyfrowym Archiwum Tradycji
Lokalnej oraz zostaną udostępnione dla użytkowników. Niewątpliwie zwiększą one atrakcyjność zasobu
regionalnego naszej biblioteki oraz przyczynią się do
rozwoju badań nad naszą lokalną historią i tradycją.
Ogromnie dziękuję naszemu rodakowi Panu
Henrykowi Świderskiemu i mam nadzieję na dalszą
owocną współpracę.
Autor: Kierownik Biblioteki Miejskiej
- Janusz Siemion
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Dyliżans pocztowy w Szczuczynie
Od Sankt Petersburga do Warszawy przez Szczuczyn i Niećkowo
W dniu 26.05. 2014 r. ok. godz. 13.00 mieszkańcy
Szczuczyna mieli okazję gościć w swoim mieście zabytkowy dyliżans pocztowy podążający historycznym
traktem pocztowym z Sankt Petersburga do Warszawy.
To wszystko dzięki realizacji projektu „Trakt pocztowy Sankt Petersburg–Kowno–Warszawa 2014“,
w ramach którego dwa dyliżanse pocztowe wraz ze
świtą jeźdźców pokonuje odległość liczącą 1220 km
trasą starej drogi poczty konnej.
Niecodzienna eskapada planowała dotarcie do
Warszawy 1 czerwca 2014 roku. To urzekające zjawisko mogli już podziwiać mieszkańcy Rosji, Łotwy,
Litwy, a w maju Polski.
Przejazd dyliżansu przez Polskę na terenie województwa podlaskiego odbywa się pod honorowym
Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
Jarosława Dworzańskiego.
Na ziemi szczuczyńskiej dyliżans został powitany
przez Burmistrza Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego,
który członkom załogi wręczył monografię gminy
Szczuczyn. Tego dnia mieszkańcy Szczuczyna mogli
z bliska podziwiać zaprzęg, nadać listy do sąsiednich
miast, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a nawet odbyć
krótką podróż zabytkowym dyliżansem.
Na ziemi szczuczyńskiej uczestnicy rajdu mieli

zapewniony nocleg w gościnnych murach Zespołu
Szkół w Niećkowie, a konie w boksach szkolnej
stajni. Po posiłku, niecodzienni goście spotkali się
z młodzieżą zamieszkałą w internacie, dla której

wygłosili krótką prelekcję na temat ich historycznej
działalności.
W godzinach wieczornych na spotkanie z obsługą
dyliżansu przybyli, zaprzyjaźnieni ze szkołą, Ułani
ze Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10
Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie. Podczas
spotkania, wywiadu do reportażu dokumentującego
przebieg rajdu udzielił chorąży Mocarski Mirosław i
wachmistrz Kozikowski Marcin. Obydwaj panowie w
kilku słowach przybliżyli gościom historię Stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania uczestnicy wymienili
się publikacjami dokumentującymi ich działalność.
Miłym akcentem było wspólne ognisko, podczas
którego pocztowcy, ułani oraz kadra kierownicza
Zespołu Szkół w Niećkowie podzielili się doświadczeniami na temat swojej działalności.
Następnego dnia, po śniadaniu, jeźdźcy żegnani
przez dyr. Zespołu Szkół Dariusza Koniecko, udali
się w dalszą drogę – historycznym szlakiem.
Inicjatorzy rajdu, dążą do połączenia w jednolitą
mozaikę śladów historii, fragmentów informacji źródłowych oraz upamiętnienia dudniącej drogi poczty
konnej i obiektów historycznych, by obecnemu pokoleniu nie tylko pozwolić od nowa zrozumieć i docenić
historyczne dziedzictwo, lecz nadać temu obszarowi
nowe, aktywizujące więzi polityczne, kulturowe,
ekonomiczne i społeczne pomiędzy sąsiadującymi
krajami. Wzmacnianie niniejszych płaszczyzn ma
dziś dla naszego regionu niebagatelne znaczenie
– czytamy na stronie internetowej organizatorów
przedsięwzięcia – pastokelias.lt.
UM w Szczuczynie

ZS Nieckowo
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SPORT

Zapaśniczki z Podlasia na medal
W dniach 4-6 kwietnia 2014 roku w Chęcinach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek oraz Puchar
Polski Kadetek w zapasach, na których bardzo dobrze spisały się dziewczęta z Podlasia. Zawody odbywały
się w pięknym obiekcie sportowym wybudowanym u stup ruin zamku królewskiego z przełomu XIII i XIV
wieku, należącego do Korony Królestwa Polskiego.
Chęciny pobudziły nasze dziewczęta do walk na
zapaśniczych matach i w efekcie cztery medale złote
zdobyły: Paula Kozłow w kat. do 51kg- wychowanka
„PODLASIA” Białystok- obecnie trenująca w MKZ
„UNIA” Racibórz i Anna Urbanowicz w kat. do
72kg- wychowanka LMUKS „OLIMPIK” Suwałki- obecnie trenująca w MKS „CEMENT-GRYF”
Chełm, brązowe: Karolina Drobińska w kat. do 48kg,
wychowanka MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn –
obecnie trenująca w UAKS „PODLASIE” Białystok
oraz Ewa Alicka w kat. do 63kg. – wychowanka i
reprezentantka MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn
– aktualnie trenująca w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kraśniku.
Warto podkreślić, że to już trzeci medal Ewy
na przestrzeni trzech lat podczas imprez w randze
Mistrzostw Polski. Piąte dobre miejsca wywalczyły:
Karolina Zamojska w kat. do 51kg i Anna Czyżyńska
w kat. do 67kg – reprezentantki MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn oraz Karolina Jęsław w kat. do 72kg
– reprezentantka UAKS „PODLASIE” Białystok.
W punktacji wojewódzkiej nasze dziewczęta,
w grupie juniorek, zajęły 5 miejsce na 11 biorących
udział w zawodach, a „GWIAZDA” zajęła 7 miejsce

na 26 startujących klubów. Ponadto awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w grupie kadetek
w kat. do 60kg. wywalczyła Magdalena
Szeszko – reprezentantka LMUKS „OLIMPIK”
Suwałki.
Warto podkreślić, iż Paula Kozłow i Anna Urbanowicz wywalczyły sobie na tych Mistrzostwach
prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach
Europy Juniorek w zapasach.
Grzegorz Zańko

MLUKS GWIAZDA

FINALIŚCI OOM ze Szczuczyna
W dniach 23-25 maja 2014 roku w Łukowie odbyły się II Centralne Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym oraz zapasach kobiet. Z kwalifikacjami
do OOM, których organizatorem w tym roku jest woj. dolnośląskie weszli: Magdalena Drobińska w
kat. do 46kg, której finałowa impreza centralna odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2014 roku w
Raciborzu oraz Damian Trojanowski w kat. do 50kg, którego finałowa impreza centralna odbędzie
się w dniach 27–29 czerwca 2014 roku w Brzegu Dolnym.

Grzegorz Zańko
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Medale zdobyte pod okiem mistrzyni
W dniach 30 – 31 maja 2014 roku w Stróży
k/Kraśnika odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego Młodziczek w zapasach
kobiet. Dzięki gościnności kadry trenerskiej Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Kraśniku, w której od
dwóch lat trenuje nasza wychowanka Ewa Alicka,
nasze młodziczki miały możliwość trenować wspólnie z Aleksandrą Wólczyńską– aktualną Mistrzynią
Europy Kadetek w kat. do 56kg z 2014 roku oraz
aktualną Wicemistrzynią Świata Kadetek w kat.
do 56kg z 2013 roku. Trening nie był lekki, ale
wszystkie dzielnie wytrzymały do końca.

Po treningu był czas na wspólny wypad na
miasto, pogawędki i pamiątkowe zdjęcia. Po takim
przygotowaniu dziewczęta wzięły udział w silnie
obsadzonej imprezie rangi mistrzowskiej woj. lubelskiego młodziczek. Nasze dziewczęta zdobyły trzy
brązowe medale: Paulina Tyszka w kat. do 34kg,
Julia Łochowska w kat. do 48kg oraz Agnieszka
Dzięgielewska w kat. do 62kg. Bliska medalu była
również Zuzanna Łukowska w kat. do 52kg, która
ulegając w walce o brązowy medal zajęła ostatecznie
5 miejsce.
Grzegorz Zańko

Podsumowanie sezonu WISSY
Drużyna Wissy Szczuczyn zakończyła meczem
na wyjeździe w Filipowie rozgrywki A-klasy grupa II
wynikiem 0: 0 zajmując ostatecznie siódme miejsce w
tabeli z dorobkiem 14 punktów. Skład drużyny : Krzysztof Alicki, Marcin Bielecki, Rafał Zamojski, Mateusz
Jaworski, Krzysztof i Emil Marcinkiewicz, Przemysław
Piwko, Mateusz Danowski, Sebastian Komosiński ,Łukasz
Komosiński, Piotr Bagiński, Artur Mazur, Przemysław Wesołowski, Radosław Matuszewski. W sezonie
2013/2014 w drużynie występowali także: Maksymilian
Niebrzydowski, Emil Zamojski, Adam Bednarowicz,
Marcin Zyskowski, Kamil Słupiński, Przemysław Łepkowski, Mariusz Świderski , Kamil Roszkowski, Tomasz
Jakubczyk. Paweł Trembecki, Artur Jórczykowski.
Końcowa tabela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jasion Jasionówka
Pogranicze Kuźnica Białostocka
Kora Korycin
Orzeł Tykocin
Skra Wizna
Rospuda Filipów
Wissa II Szczuczyn
Podlasiak Knyszyn
Grab Janówka

16
15
16
15
16
16
16
16
16

45 15
34 11
32 10
26 8
25 8
23 7
14 4
3 0
3 0

0
1
2
2
1
2
2
3
3

1
3
4
5
7
7
10
13
13

W sobotę piłkarki II ligowej Wissy Szczuczyn uległy u siebie liderowi grupy mazowieckiej Zamłyniu Radom 2 : 3. Ale do przerwy były
bliskie sprawienia wielkiej niespodzianki, bo
prowadziły 2 : 0 po bramkach Marleny Kalisz.

Pierwsza połowa rozpoczęła się przy silnych
podmuchach wiatru, który mocno utrudniał grę obu
zespołom. Od początku widać było, że Radomianki są wyraźnie lepszym zespołem pod względem
piłkarskich umiejętności. Ale trafiły na niezwykle
ambitne przeciwniczki, które nie przestraszyły się
rywalek i śmiało atakowały bramkę Anity Snopczyńskiej. Efektem bramka po szybkiej kontrze
w 17 minucie, którą zdobyła Marlena Kalisz. I
gospodynie na tym nie poprzestały i kilka razy
groźnie było pod bramką Zamłynia. Drużyna przyjezdna też miała kilka okazji, bo w 30 minucie w
poprzeczkę strzela Wioletta Tkaczyk. Za chwilę
dwukrotnie Karolina Boruch była bliska zdobycia
wyrównania. Jednak w odpowiedzi szybka kontra
lewą stroną Martyny Kopeć i dokładne podanie
na pole karne do Kalisz, która zdobyła swą drugą
bramkę i Wissa zadowolona schodziła z murawy.
Po przerwie wielka przewagę uzyskały Radomianki. Na bramkę Patrycji Wiśniewskiej co chwila szły
ataki i było sporo strzałów. W 50 minucie szkolne
błędy w linii obrony i pada pierwsza bramka dla
rywalek po strzale Karoliny Boruch. Gospodynie się nie poddały i ambitnie grały w obronie.
Jednak nie ustrzegały się kolejnych potknięć i w
efekcie w 63 minucie remis po golu Katarzyny
Rojek. Zwycięska bramka padła cztery minuty
później. Do piłki wybitej przez bramkarkę dopada
zawodniczka gości i pewnie strzela do bramki.
Wissa miała dwie dobre okazje do wyrównania,
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ale zabrakło szczęścia po strzałach Martyny Kopeć.
Tym samym nie doszło do niespodzianki w
Szczuczynie, ale miejscowe mogą być zadowolone
z postawy w meczu i niskiej przegranej. Po meczu
trener miejscowych Janusz Krause powiedział, że „to
efekt małej ilości treningów, bo dziewczyny mają
szkoły i swoje osobiste sprawy. Do tego w bramce
stała zawodniczka z pola. I tak się skończyło”.
Wyniki kolejnych spotkań KS Teresie – Wissa
Szczuczyn 2:2 ( 2 : 0), Wissa Szczuczyn – KS Raszyn
1:2 ( 0:2) bramkę dla Wissy zdobyła Martyna Kopeć.
Na zakończenie sezonu mecz z Piastovią Piastów
drużyna bezbramkowo zremisowała.
WISSA SZCZUCZYN – ZAMŁYNIE RADOM 2 : 3 (2:0). Bramki: 1 : 0 - Marlena Kalisz 17, 2
: 0 – Marlena Kalisz 35, 2 : 1 – Karolina Boruch 50, 2 :
2 – Katarzyna Rojek 63, 2 : 3 – Katarzyna Kupidura 67.
WISSA: Wiśniewska – M. Wszeborowska, W. Wszeborowska, Konończuk, Czudzinowicz, S. Wszeborowska (62 Chrostowska),
Krawczyk, Denisz, Koczkodan (86 Piwko), Kalisz, Kopeć (80 Sasińska). Trener: Janusz Krause.
ZAMŁYNIE: Snopczyńska – Ścibosz,
Dobrowolska, Marcinkowska, M. Okrój, Janas, Tkaczyk, A. Okrój, Wieczorek (62 Kupidura), Boruch, Rojek. Trener: Andrzej Pluk.
Sędziowali: Wojciech Pawilcz jako główny oraz
Szymon Szymajda i Mateusz Skrzypko.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamłynie Radom
KKP Stomil Olsztyn
KU-AZS UW Warszawa
KS Raszyn
KS Teresin
UMKS Zgierz
Piastovia Piastów
Wissa Szczuczyn
Pogoń Siedlce

16
16
16
16
16
16
16
16
16

41
35
32
30
26
22
14
8
0

13
10
10
10
8
7
4
2
0

2
5
2
0
2
1
2
2
0

1
1
4
6
6
8
10
12
16

Brązowy medal
OOM dla „gwiazdy”
W dniach 1315.06.2014 roku
w Wałbrzychu
woj. dolnośląskie
odbyła się XX
Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w zapasach
w stylu klasycznym
i zapasach kobiet.
Szczuczyńską
„GWIAZDĘ” w
tych zawodach
reprezentowała
Magdalena Drobińska w kat. do 46kg, która po
przegraniu jednego pojedynku i wygraniu czterech
walk zdobyła dla siebie, klubu, Szczuczyna i województwa podlaskiego brązowy medal. W pierwszym
pojedynku Magdalena nieznacznie na punkty 5:4
uległa Sylwii Kamińskiej z klubu „WISŁOKA”
Dębica. Otrząsnęła się jednak szybko po tej porażce
i wygrała następne cztery pojedynki, kładąc swoje
rywalki na łopatki w kolejności : Jolantę Kuźdub z
klubu „ORLIK” Wierzbica, Katarzynę Witkowską
z klubu „ARMATY” Stoczek Łukowski, Paulinę
Dobosz z klubu WLKS Siedlce- Iganie Nowe oraz
Weronikę Zdulską z klubu „FENIKS” Stargard
Szczeciński. Warto podkreślić, iż medal Magdaleny
Drobińskiej jest drugim medalem rangi Mistrzostw
Polski w 2014 roku zdobytym przez zawodniczki
MLUKS „GWIAZDA”, gdyż podczas Mistrzostw
Polski Juniorek, które odbyły się w dniach 04-06
kwietnia 2014 roku w Chęcinach Ewa Alicka zdobyła również brązowy medal w kat. do 63kg, a także
drugi medal w rodzinie Drobińskich, gdyż na tych
samych Mistrzostwach Polski Juniorek starsza siostra
Magdaleny – Karolina zdobyła również brązowy
medal w kat. do 48kg. Szczuczyn może być dumny
z takich dziewcząt.
W zawodach tych punkty dla województwa
zdobyli również zapaśnicy i zapaśniczki z Grajewa
Suwałk, Białegostoku i Juchnowca zajmując miejsca
od 7 do 18.
Grzegorz Zańko
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III Liga Warmińsko-Mazursko-Podlaska
Wissa Szczuczyn wygrała w Łomży z tamtejszym ŁKS-em 1926! Dwa gole Wojciecha Łapińskiego zapewniły drużynie Dzidosława Żuberka awans do finału Okręgowego Pucharu Polski!
Drugim finalistą został Promień Mońki, który pokonał Cresovię Siemiatycze (0:1), a jedyną bramkę w meczu
zdobył Aleksander Popławskij. - Udało się nam przełamać hegemonię ŁKS-u. Teraz skupiamy się już na lidze
i czekamy na finał pucharu - stwierdza Janusz Marcinkiewicz, prezes Wissy.

Dąb Dąbrowa Białostocka – Wissa Szczuczyn 2:2 ( 1:0)
Mimo remisu drużyna ze Szczuczyna pozostała na
przedostatnim miejscu w tabeli ponieważ ma gorszy bilans
bezpośrednich spotkań z Granicą Kętrzyn.- Na początku
spotkania mieliśmy kilka okazji, po których powinniśmy
zdobyć bramkę. Dodatkowo był rzut karny, ale strzał Mateusza Nikitina w 56. minucie obronił golkiper Dębu. W
końcówce udało się nam wyrównać i wywieźliśmy punkt
z Dąbrowy Białostockiej - podsumował pojedynek Janusz
Marcinkiewicz, prezes Wissy. Bramki dla Wissy strzelili
Wojciech Łapiński i Tomasz Kiljańczyk.
Wissa Szczuczyn pokonała 2:1 na własnym boisku Warmię Grajewo w rozegranym we wtorek zaległym spotkaniu 30. kolejki III ligi. Goście mogli
objąć prowadzenie w 12. minucie. Marcin Strzeliński
znakomicie zagrał do Pawła Sypytkowskiego, który,
będąc sam na sam z golkiperem Wissy, strzelił obok
słupka. Chwilę później drużyna z Grajewa ponownie
stworzyła świetną okazję do zdobycia gola. Strzeliński
tym razem zagrał do Tomasza Dzierzgowskiego, który,
będąc sam przed bramką, strzelił prosto w bramkarza.
W 20. minucie Warmia objęła prowadzenie. Dzierzgowski był faulowany w polu karnym przez Mateusza

Puchar Polski zdobyła Wissa
W sobotę 14 czerwca odbył się na stadionie w
Szczuczynie Finał Pucharu Polski na szczeblu Okręgowego Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w którym
Wissa Szczuczyn wygrała 6:0 (3:0) z Promieniem
Mońki. Bramki zdobyli: 32’ Tomasz Kiljanczyk, 34’, 36’
Mateusz Zambrowski, 50’, 75’ Maciej Kurcewicz, 89’
Przemysław Marcinkiewicz. Drużyna Wissy wystąpiła
w składzie: Mierzejewski (60’ Rudneu) –Dzienis, A.
Doliwa, Berezowski, Waszkiewicz, Nikitin (82’ Guzowski), Kurcewicz (77’ P. Marcinkiewicz), Kiljanczyk
(68’ Dąbrowski), Gałązka, Zambrowski, Łapiński. W 69
letniej historii klubu było to pierwsze zdobycie Pucharu
Polski i awans do rozgrywek na szczeblu centralnym.
Puchar wręczył dla drużyny Witold Dawidowski Prezes
Podlaskiego ZPN. Zawodnicy zwycięskiej drużyny
otrzymali z rąk Prezesa Dawidowskiego i Burmistrza
Szczuczyna Artura Kuczyńskiego złote medale zaś
drużyna pokonana srebrne.

Nikitina. Sędzia Marek Bilmin podyktował rzut karny,
który na bramkę zamienił Marcin Strzeliński, i pierwsza
odsłona zakończyła się skromnym prowadzeniem gości.
Wissa mogła wyrównać na początku drugiej połowy.
W 48. minucie Łukasz Domurat zagrał ręką w polu
karnym i sędzia podyktował rzut karny. Strzał Mariusza Dzienisa w kapitalnym stylu obronił Krzysztof Gieniusz. Gospodarze dopięli swego w 61. minucie. Marcin Gałązka wymanewrował obrońców
Warmii i strzałem w długi róg pokonał Gieniusza.
W 80. minucie drużyna z Grajewa ponownie mogła
wyjść na prowadzenie. Uderzenie Marcina Strzelińskiego odbił Mateusz Mierzejewski, a Daniel Tuzinowski
z bliska trafił do siatki. Jednak w tej sytuacji sędzia
dopatrzył się pozycji spalonej. W 82. minucie długie
podanie otrzymał Mateusz Zambrowski, wymanewrował obronę i zdobył zwycięską bramkę dla Wissy.
- W drugiej połowie goście opadli z sił. Mieliśmy dużą
przewagę i bramki wisiały w powietrzu. Dodatkowo
Mariusz Dzienis zmarnował rzut karny. Uważam, że
wygraliśmy zasłużenie - powiedział Janusz Marcinkiewicz, prezes Wissy.

Podsumowanie sezonu
W sezonie 2013/2014 drużyna Wissy Szczuczyn
występowała w III lidze podlasko-warmińsko-mazurskiej,
kończąc sezon na 16 pozycji, co łączy się z degradacja do IV
ligi podlaskiej. Trenerem drużyny był Dzidosław Żuberek.
Drużyna rozegrała 34 mecze: zdobywając 32 pkt; odnosząc:
8 zwycięstw, 8 remisów i 18 porażek; stosunek bramek 4675. Jako gospodarz odniosła: 3 zwycięstwa, 3 remisy i 11
porażek; stosunek bramek 22-44. Na wyjazdach drużyna
Wissy osiągnęła: 5 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek; stosunek bramek 24-31. Najwyższe zwycięstwo drużyna Wissy
odniosła w meczu ze Zniczem Biała Piska 4:0, zaś porażka
to 6-1 w meczu z Sokołem rozegranym w Ostródzie.
Strzelcy Wissy: Łapiński Wojciech (13 goli), Dąbrowski Tomasz (6), Kurcewicz Maciej (6), Guzowski
Radosław (5), Zambrowski Mateusz (5), Kiljańczyk Tomasz
(2), Marcinkiewicz Krzysztof (2), Berezowsky Igor (1),
Denert Marcin (1), Dzienis Mariusz (1), Gałązka Marcin
(1), Trambecki Kamil (1). Łącznie strzelono 46 bramek.

