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Od Redaktora:       
 Po łagodnej zimie, delikatne prze-
biśniegi, krokusy rozchylają płatki, a 
ukazując piękno wnętrza uśmiechają 
się – to wiosna!  Jednak człowiek, 
jako zmysłowa i duchowa istota, 
która przechodząc przez tymczaso-
we, ziemskie doświadczenia, oprócz 
uśmiechu, chce wciąż więcej i więcej.         

 Drodzy Czytelnicy! Życzenie „Obyś żył w ciekawych 
czasach”, od ponad pięciu lat radykalnie sprawdza się w śro-
dowisku Gminy Szczuczyn. Doświadczamy metamorfozy, 
dzięki której idziemy do przodu. Kwartalnik za mało ma 
stron, żeby zamieścić wszystko, co wokół się dzieje. Oprócz 
cyklu opowieści historycznych, tętnią życiem aktualności, które 
rywalizują o palmę pierwszeństwa. Szkoły dumnie realizują 
programy, instytucje kultury i sportu porywają do aktywności, 
do użytku oddano – Centrum Kultury, na cmentarzu trwa 
konserwacja zabytków, �nanse atakuje tzw. „Asfaltowa Gmina”, 
wznosi się nowy blok przy ul. Łąkowej. Ratusz nie zapomina 
o obchodach Dnia Sołtysa. A w gminie sukcesywnie wcho-
dzą nowe inwestycje. To są efekty pracy wielu pracowników 
UM z burmistrzem. Dlatego, aby podołać przytłaczającym 
obowiązkom, powołano zastępcę burmistrza.    
 Nasz Włodarz dodatkowy talent zdradził w kościele, 
podczas Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
w nietypowej roli , debiutując w grze na gitarze.      
 Oprócz doniesień pozytywnych, przekazujemy histo-
ryczny zapis dla przyszłych pokoleń o wyjątkowych ludziach, 
którzy żyjąc na maksymalnych obrotach, odeszli, aby spocząć 
w bezruchu. 
 Jesteśmy pierwszym i jedynym Zespołem Redakcyjnym, 
informującym szczególnie tych odbiorców gazety, którzy nie 
posiadają Internetu.  Na życzenie naszej społeczności, możemy 
drukować „Monogra�ę Żydów szczuczyńskich”, jako pamięć 
o trwaniu w poprzednich wspólnotach.  
  Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego – życzę 
Czytelnikom ob�tych darów od Jezusa zmartwychwstałego, 
a nade wszystko pokoju Bożego w sercu, radości i wszelkiego 
dobra. W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzę głębokich 
re�eksji i miłych wzruszeń podczas czytania „SW”.    

 Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

Od Wydawcy:
 Szanowni Państwo.
 Jeśli tegoroczna zima nas czymś 
zaskoczyła, to chyba wyłącznie swoją 
nieobecnością. No cóż widać, że trze-
ba będzie przywyknąć do tej pory 
roku w bardziej angielskim wydaniu. 
Znam kilka osób, które widzą w tym 
wiele zalet. Niezależnie od pogodo-
wych niespodzianek czas w Urzędzie 

Miejskim płynie swoim własnym zwyczajem. Przełom roku 
pozwolił na spokojne dopracowanie szczegółów wszystkich 
działań, która wraz z nadejściem wiosny ruszą z pełną siłą. 
 W bieżącym numerze Szczuczyńskich wieści przeczytacie 
Państwo, że opracowany w 2014 roku program Asfaltowa 
gmina nie jest wyłącznie zbiorem pobożnych życzeń w za-
kresie asfaltowania dróg na terenie miasta i gminy Szczuczyn. 
Szereg ujętych w nim zadań jest już realizowanych, a rok 
2016 będzie w tym temacie przełomowy. Myślę tu nie tylko 
o ogłoszonym właśnie przetargu na wyłonienie wykonawcy 
ul. Nadstawnej i drogi Niećkowo – Wąsosz, ale również o 
olbrzymiej szansie jaka niesie ze sobą udział Szczuczyna w 
naborze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i możliwość realizacji zadań za prawie 5 milionów złotych.
  Z początkiem lutego nareszcie ruszyło w Szczuczynie 
przedszkole z prawdziwego zdarzenia, a kolejne tygodnie 
przyniosą realizację mojego pomysłu Biblioteki – Centrum 
Kultury. Aktywność i pomysły tej jednostki muszą odbić się 
pozytywnym echem nie tylko w mieście ale również całej 
gminie. Bardzo mi na tym zależy.
 Ważną zmianą, która zaszła w Urzędzie Miejskim z 
dniem 1 marca było powołanie przeze mnie zastępcy w osobie 
Krzysztofa Zalewskiego. Aby przybliżyć Czytelnikom jego 
postać, w numerze znajdą Państwo specjalnie przygotowany 
wywiad. Jestem przekonany, że ta nowa osoba w prowadzonej 
przeze mnie drużynie będzie widocznym wsparciem, a są już 
tego pierwsze wyraźne oznaki.
 Wiosenno – zimowe wydanie naszego kwartalnika 
niechybnie oznacza jedno, że święta już blisko! Stąd też, 
wykorzystując okazję, chciałbym Wszystkim Czytelnikom 
Szczuczyńskich wieści złożyć najserdeczniejsze życzenia 
spokojnej i rodzinnej Wielkiej Nocy, oby ten czas przyniósł 
również nowe siły i nadzieje na przyszłość tą naszą w wymiarze 
domowym i gminnym.

Artur Kuczyński
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Obchody Dnia Sołtysa
 11 marca w całym kraju wszyscy piastujący 
stanowisko Sołtysa Wsi, obchodzą swoje święto. W 
tym roku, także w Gminie Szczuczyn po raz pierwszy 
odbyły się uroczyste obchody Dnia Sołtysa. Z tej to 
okazji Burmistrz Szczuczyna wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej zaprosili wszystkich sołtysów z terenu 
Gminy, Rady Sołeckie, Rodziny oraz Przyjaciół na 
wspólną Mszę Świętą w intencji Sołtysów, która 
celebrowana była w kościele Św. Stanisława B.M w 
Niedźwiadnej.
 Mszę Świętą sprawowali: Dziekan Szczuczyń-
ski – ks. Robert Zieliński oraz Proboszcz Para�i w 
Niedźwiadnej – ks. Roman Łempicki. Na uroczystość 
przybyło wielu mieszkańców naszej Gminy: Soł-
tysi i ich rodziny, mieszkańcy poszczególnych wsi, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz 
Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego. Podczas kazania ksiądz Dziekan zwrócił 
uwagę, jak ważną rolę odgrywają sołtysi poszczegól-
nych wsi dla funkcjonowania środowiska lokalnego. 
W homilii wyraził słowa uznania i podziękowania 
wszystkim sołtysom za ich pracę i zaangażowanie na 
rzecz naszych społeczności.

 Burmistrz Szczuczyna w swoim przemówieniu 
również podkreślił znaczenie funkcji sołtysa. Na co 
dzień zajęci własnymi obowiązkami, swoją służbę 
pełnią często społecznie, będąc reprezentantami swoich 
sąsiadów, rodziny, przyjaciół. Ich pracę porównał do 
pracy alpinisty, który musi pokonać wiele trudności 
aby osiągnąć wymarzony szczyt.
 Nie odbyło się oczywiście bez podziękowań i 
wyróżnień. Za długoletni staż pracy na stanowisku 
Sołtysa podziękowania dostali: 
1) Marek Szurna – sołtys wsi Chojnowo
2) Czesław Dąbrowski – sołtys wsi Czarnowo
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3) Elżbieta Kryszczyńska – sołtys wsi Dołęgi
4) Witold Grunwald – sołtys wsi Niedźwiadna
5) Halina Tyszka – sołtys wsi Niedźwiedzkie
6) Waldemar Bagiński – sołtys wsi Koniecki Małe
7) Jan Zieliński – sołtys wsi Rakowo
Natomiast za aktywność wyróżnieni zostali nastę-
pujący sołtysi:
1) Karol Zyskowski – Bęćkowo
2) Wiesława Wróblewska – Brzeźnio
3) Ryszard Wróblewski – Jambrzyki
4) Tomasz Bogdan – Skaje 
5) Elżbieta Kryszczyńska – Dołęgi 
6) Magdalena Sadowska – Bzury 
 Mamy nadzieję, że obchody Dnia Sołtysa już na 
stałe wpiszą się w tradycję naszej Gminy i podobnie 
jak Piknik Sołecki będą wyjątkowym świętem dla 
mieszkańców poszczególnych wsi.
 Już dziś zapraszamy na kolejną edycję PIKNI-
KU SOŁECKIEGO, który odbędzie się 10 lipca 
2016 r. Mamy nadzieję, iż podobnie jak w latach 

ubiegłych, nie zabraknie chętnych do wspólnej 
zabawy i reprezentacji poszczególnych sołectw.
 W Gminie Szczuczyn już od czterech lat odbywa 
się Piknik Sołecki – lokalna impreza integracyjna dla 
mieszkańców sołectw należących do gminy. Nie rzadko 
to Sołtysi Wsi są swoistym motorem napędzającym 
do pracy na rzecz środowisk wiejskich, wspólnych 
działań mających na celu polepszenie warunków życia 
mieszkańców, aktywizacji i integracji pokoleń. Piknik 
Sołecki jest swojego rodzaju świętem dla mieszkańców 
Wsi, podczas którego istnieje możliwość zaprezento-
wania walorów danej wsi, jej dorobku artystycznego 
lub kulturalnego.
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 DZIEŃ SOŁTYSA: Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli 
przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani 
byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. 
Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku 
komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa 
wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje 
na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na 
zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku 
rolnego i leśnego. Co roku święto sołtysów staje się bardziej popularne na wsiach. W Polsce jest około 40 tysięcy 
sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominęły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie. O tym, 
jak to jest „być Sołtysem” zapytaliśmy Marka Szurnę, włodarza wsi Chojnowo w Gminie Szczuczyn.

— Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa?
— To jest moja 5 kadencja, czyli 
osiemnaście lat.
— Co w takim razie skłoniło Pana 
do tego, aby zostać sołtysem?
— Po rezygnacji mojego poprzednika 
P. Edmunda Zielińskiego społeczność 
naszej wsi wytypowała mnie, a ja to 
wyzwanie podjąłem z myślą o telefoni-
zacji, wodociągu czy też wyasfaltowaniu 
naszej drogi przez wieś.
— Ilu mieszkańców obecnie liczy 
sołectwo?
— Na dzień dzisiejszy nasza miejscowość liczy 76 
mieszkańców.
— Jak układają się Pana relacje z mieszkańcami?
— Moim zdaniem dobrze. Mieszkańcy są mili i 
sympatyczni. Chojnowo to mała miejscowość, ale jest 
duże zainteresowanie sprawami lokalnymi, choć czasami 
różnie bywa z tą frekwencją na zebraniach sołeckich. Z 
ludźmi dobrze mi się współpracuje, a w ciągu moich 18 
lat sprawowania tej funkcji, nie miałem kontrkandydata na 
wyborach. Wiadomo, czasem ciężko jest coś wywalczyć, 
ale ludzie wspierają mnie w mojej pracy. Od początku 
powstania Pikniku Sołeckiego chętnie bierzemy w nim 
udział, w 2014 r zajęliśmy  pierwsze miejsce a nagrodę 
przeznaczyliśmy na doposażenie  naszego placu zabaw.
— Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś? 
Co w Chojnowie jest najpilniejsze do wykonania?
Jak mówiłem już wcześniej, z jakimi założeniami 
obejmowałem tę funkcję,  zostało jeszcze moje głów-
ne marzenie o położeniu asfaltu przez wieś. Są też 
inne potrzeby mieszkańców, takie jak uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego o kilka dodatkowych lamp, 
poprawę dróg dojazdowych na pola i wiele innych 
drobnych spraw wynikających z życia dnia codzien-
nego mieszkańców.

— Jakie inwestycje zostały wyko-
nane za Pana kadencji?
— Do największych inwestycji za 
mojej kadencji należy zaliczyć tele-
fonizację,  zwodociągowanie naszej 
miejscowości i wybudowanie piękne-
go placu zabaw, z którego mieszkańcy 
bardzo chętnie korzystają.
— Proszę powiedzieć jak układa się 
Panu współpraca z Burmistrzem 
Szczuczyna oraz Radą Miejską?
— Nie narzekam. Współpraca układa 
się dobrze. Nigdy nie miałem proble-

mów przy załatwianiu spraw, z mniejszym czy większym 
skutkiem zawsze dochodziliśmy do porozumienia. 
Na sesjach jesteśmy jedynie głosem doradczym, ale 
śmiało przedstawiamy swoje stanowiska, kiedy tylko 
sytuacja tego wymaga. Sesje odbywają się sprawnie i 
prawidłowo. Burmistrz jest otwarty na propozycje i 
prośby swoich sołtysów.
— Pana zdaniem Gmina Szczuczyn to dobre 
miejsce do życia? Czy Gmina ma potencjał do 
rozwoju, zatrzymania emigracji młodych ludzi, 
przyciągnięcia inwestorów?
— To jest trudne pytanie. Żyjąc tutaj, obserwowałem i 
obserwuje emigracje młodych ludzi za lepszym życiem 
w poszukiwaniu pracy. Mam nadzieję, że inwestycja w 
Suwalską Strefę Ekonomiczną odniesie wielki sukces,  
przyciągnie inwestorów, a co za tym idzie rozwiąże 
problem emigracji, szczególnie młodych ludzi.
— Jakie marzenia ma sołtys wsi na przyszłość?
— Oby wieś była piękna, ludzie żyli w zgodzie, nie 
borykali się z żadnymi problemami.
— Czego Panu życzyć?
— Wytrwałości, cierpliwości i asfaltu przez wieś.
— Zatem tego Panu życzę i dziękuję za rozmowę.

A. Romaniuk
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Zastępca Burmistrza w Gminie 
– wywiad z Krzysztofem Zalewskim
 1 marca 2016 roku w szczuczyńskim Urzędzie 
Miejskim pojawiła się nowa osoba w roli dotąd 
nieznanej mieszkańcom czyli wiceburmistrza. 
Szczuczyńskie wieści postanowiły zapoznać się z 
panem Krzysztofem Zalewskim, wypytać o jego 
plany zawodowe, dotychczasowe doświadczenia, 
słowem wszystko to, co mogłoby przybliżyć jego 
postać czytelnikom.

— Szczuczyńskie wieści: Witam panie Krzyszto�e, 
panie wiceburmistrzu, czy przywykł już pan do tego 
tytułu?

— Krzysztof Zalewski: Witam serdecznie „Szczu-
czyńskie wieści” i przede wszystkim szanownych 
czytelników naszego kwartalnika.  Z nowym tytułem 
powoli się oswajam – jednakże z uwagi na fakt, iż 
wzrastałem w tym mieście – jestem z większością 
pracowników i mieszkańców po imieniu, więc i tytuły 
i pełnione funkcje tego nie zmienią. Są co prawda 
sytuacje, kiedy tzw. „powaga urzędu” wymaga tytu-
łowania, ale nie dla tytułów przyszedłem pracować 
w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ale aby mieć 
swój wkład w rozwój naszej małej ojczyzny.

— SW: Panie Krzyszto�e muszę zapytać o to na 
samym początku, aby temat ten nie zdominował 
naszej rozmowy, czy może Pan skomentować temat 
pańskiego niedawnego odwołania ze stanowiska 
zastępcy dyrektora ARiMR w Łomży?

— K.Z: Z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa związany byłem od samego początku jej 
istnienia na terenie naszego powiatu. Pierwsze „szlify” 
zdobyłem w Grajewie, później zaś awansowałem na 
szczebel wojewódzki do Łomży, gdzie przez 8 lat 
piastowałem stanowisko Zastępcy Dyrektora Od-
działu Regionalnego. Nieskromnie mogę stwierdzić, 
iż współkierowany przeze oddział był oceniany jako 
jeden z najlepszych w kraju – czego dowodem były 
zarówno liczne nagrody i wyróżnienia ze strony 
przełożonych, jak i dobre słowa kierowane od samych 
rolników i przedsiębiorców obsługiwanych przez 

ARiMR. Fakt mojego odwołania z zajmowanego 
stanowiska to efekt tzw. „dobrej zmiany” i decydujący 
był tu czynnik polityczny.

— SW: Dobrze. Decyzja o pańskim odwołaniu była 
polityczna, a pańskie powołanie na nową funkcję? 

— K/Z: To pytanie raczej do Burmistrza…, ale 
spróbuję na nie odpowiedzieć. Na ile znam kolegę 
Burmistrza (a trochę go znam) – to wiem, że jeśli 
zdecydował się na powołanie zastępcy to z całą pew-
nością widział taką potrzebę - jeśli nie konieczność. 
Burmistrz Artur Kuczyński stawia na pierwszym 
miejscu dobro ogółu – w tym przypadku miasta i 
gminy Szczuczyn. O jego nieprzeciętnym oddaniu dla 
sprawy - jaką jest Szczuczyn  - zaświadczy zapewne 
jego rodzina (która go rzadko ogląda), pracowni-
cy (którzy pracują za dużo i zarabiają za mało) i 
sami mieszkańcy (w których życiu Burmistrz Artur 
Kuczyński jest wszechobecny). Dlatego też, moje 
powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza jest 
dla mnie wyrazem szczególnego zaufania, uznania dla 



8 numer 2/2016

 moich wcześniejszych dokonań, ale przede wszystkim 
zaproszeniem do pracy na rzecz Szczuczyna. Podjąłem 
to wyzwanie!

— SW: Czy mógłby Pan w kilku zdaniach streścić 
naszym czytelnikom swoją dotychczasową drogę 
zawodową?

— K/Z:  Jak wspomniałem wcześniej – moja „ka-
riera” zawodowa związana była głównie z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie 
pracowałem blisko 13 lat. Próbowałem też swoich 
sił w branży komputerowej (NetCafe), biurowej 
(Biuro Rachunkowe „WANDA”), w szkolnictwie 
(Szkoła Podstawowa w Szczuczynie) i w sektorze 
przetwórstwa rolno-spożywczego (SM „Mlekpol”). 
Ponadto od blisko 5 lat współpracuję z Wyższą Szkoła 
Agrobiznesu w Łomży jako wykładowca. 

— SW: Który z tych zawodowych etapów uważa 
Pan za najcenniejszy i dlaczego?

— K/Z: Każdy z tych etapów zawodowych był na 
swój sposób cenny i żadnego nie wyróżnię. Każdy 
dzień pracy – bez względu na jej charakter - wniósł 
w moje życie nowe doświadczenia, które mnie ubo-
gaciły. Dzięki ciągłemu poznawaniu stajemy się lepsi. 
Ważne jest, aby być lepszym nie tylko od innych, ale 
przede wszystkim dla innych. Ważne, aby zdobytym 
doświadczeniem umieć się dzielić. I ja to robię.

— SW: Panie Krzyszto�e, jakie są pierwsze wra-
żenia z pracy w Urzędzie?

— K/Z: Moje pierwsze wrażenia z pracy w urzędzie 
są bardzo pozytywne. Zastałem tu rzadko spotykany 
ład organizacyjny i porządek. Zauważyłem silne zo-
rientowanie całej załogi na realizację wyznaczonych 
celów. Pracownicy fachowo i bez zwłoki obsługują 
wszystkich interesantów. Kondycja �nansowa gminy 
jest dobra. Plany bardzo ambitne… Jestem na tak !

— SW: W oświadczeniu wydanym przez Bur-
mistrza Szczuczyna w sposób jednoznaczny pan 
Artur Kuczyński nie ukrywa faktu, iż łącza was 
relacje przyjacielskie, czy to nie problem, że teraz 
pojawią się relacje zawodowe: podwładny – szef? 
Czy to dobre rozwiązanie?

— K/Z:  Moja przyjaźń z Arturem zrodziła się 
stosunkowo późno i wynikła z troski o dobro na-
szego miasta – bo zarówno ja, jak i Artur w swoim 

dorosłym życiu chcieliśmy „coś” działać, zmieniać, 
ulepszać. Trudno w takim mieście jak Szczuczyn, 
takim osobom jak my - nie wpaść na siebie – co 
też się stało. I tak od ponad 10 lat, każdy na swój 
sposób, ale mimo wszystko razem, uzupełniając się, a 
nie rywalizując ze sobą – pracujemy dla Szczuczyna. 
Wiem, że relacje zawodowe – tam gdzie będzie to 
konieczne - zostaną zachowane i nie mam z tym 
najmniejszego problemu. Odpowiadając na pytanie 
– to będzie wyjątkowo dobra współpraca.

— SW: Jaki będzie główny pro�l pańskich obo-
wiązków w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie?

— K/Z: W chwili obecnej mogę jedynie zdradzić, 
iż zakres moich obowiązków nie będzie standardowy, 
sztampowy, regulaminowy. Będę oczywiście nadzorował 
bezpośrednio te referaty, co do których predysponuje 
mnie moje wykształcenie i dotychczasowe doświadcze-
nie zawodowe. Ale będę też zajmował się obszarami, 
które swym zakresem obejmują szerszą tematykę. O 
szczegółach poinformujemy wkrótce…

— SW: Panie Krzyszto�e, czytelnicy z pewnością 
ciekawi są, tego jakim człowiekiem na co dzień 
jest nowy współpracownik pana Burmistrza? Czy 
mógłby Pan coś więcej powiedzieć o sobie, swoich 
zainteresowaniach?

— K/Z: Nie jest tajemnicą, iż pasjonuje mnie te-
matyka nowoczesnych technologii i ich praktyczne-
go zastosowania w życiu codziennym. W wolnych 
chwilach lubię obejrzeć dobry �lm czy też poczytać 
książkę. Potra�ę też coś ugotować – prawdopodobnie 
nawet smacznie. Ale przede wszystkim poświęcam 
się rodzinie.

— SW: Pytanie na koniec. Szczuczyn w 2020 roku 
jakim będzie miastem według zastępcy Burmistrza 
Szczuczyna?

— K/Z: Hmm… głęboko w to wierzę, że Szczuczyn 
będzie w dalszym ciągu naszym miejscem na Ziemi. 
Wierzę, że poprzez odważne decyzje, konsekwencję 
w działaniu i odrobinę boskiej opatrzności uda nam 
się dokonać niemało wielkich rzeczy.  

 Panie Krzyszto�e serdecznie dziękuję w imie-
niu redakcji „Szczuczyńskich wieści” za rozmowę i 
poświęcony czas. Życzymy powodzenia i trzymamy 
kciuki za powodzenie pańskich planów.

Redakcja SW.
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 Marian Mikołaj JONKAJTYS zmarł 19.02.2016 
roku w wieku 87 lat. Wystawienie ciała odbyło się 
w Domu Pogrzebowym BIRAWIT w dniach 21 i 
22.02.2016 roku.  
 Katolicka uroczystość pogrzebowa odbyła się 
23.02.2016 r. o godz. 13.00 w kaplicy pw. Św. Jana 
Pawła II w Szczuczynie, po której przeniesiono zwłoki 
do miejsca wiecznego spoczynku na Cmentarzu 
Para�alnym w Szczuczynie.

Msza święta żałobna oraz pożegnania       
  W kaplicy o godz. 13.00 Mszę świętą, pogrzebową 
celebrował proboszcz par. Szczuczyn ks. kan. Robert 
Zieliński.    
 Homilię również wygłosił dziekan Dekanatu 
Szczuczyńskiego, proboszcz ks. R. Zieliński, w której 
delikatnie nawiązał do form realizacji życia ludzkiego, 
które w planach Bożych mają sens istotny.  
 Choć każda śmierć jest dla nas bólem trudnym do 
zrozumienia, to jednak wymownym było podkreślenie 
przez księdza cech osobowych i zasług przedsta-
wiających życie zmarłego Mariana, które najprościej 
określić można – trwało w radości i cierpieniu.      
 Na cześć Kolegi sybiraka, wiersz Jana Trusz-
kowskiego (nauczyciela, dyrektora LO, poety i sybira-

ka) recytował burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, 
podczas wygłaszania okolicznościowego przemówienia. 
Ponadto przed trumną przemawiali: prezes Zarzą-
du Oddziału Związku Sybiraków w Szczuczynie 
– Augustyn Konopka (sybirak),wiceprezes Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków w Łomży – Jerzy 
Szymanowski (sybirak), delegat Zespołu Szkół Nr 1 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim 
– Lech Karwowski.  Na pożegnanie, przy akompa-
niamencie gitary, Adam Jagusz dedykował śpiewane 
przez siebie sybirackie teksty. Trudno było podczas 
żałobnej ceremonii żegnać – mistrza słowa – własnymi 
słowami, dlatego żegnano Go sercem.        
 Po zakończeniu Eucharystii w ciszy i smutku 
trumna z ciałem została wyprowadzona z kaplicy 
i przez kondukt pogrzebowy, w asyście pocztów 
sztandarowych i kompanii honorowej szczuczyńskiej 
Straży Pożarnej i przyjaciół, odprowadzona w miejsce 
pochówku na cmentarz grzebalny.    
 Pochowano ciało człowieka, który przez całe 
życie nosił w swoim sercu pamięć o innych. To On, 
podczas uroczystości Wszystkich Świętych czy w 
Dzień Zaduszny, wspominał i zapalał światełka życia 
i pamięci na grobach przyjaciół, kolegów, koleżanek, 
sąsiadów, znajomych, etc. Robił tak zawsze, ponieważ 

Odszedł wyjątkowy człowiek 
– uroczystości pogrzebowe Mariana Jonkajtysa

 Poczty sztandarowe, rodzina, sybiracy, emeryci, przyjaciele, orkiestra, władze miasta, 
mundurowi, delegacje ze szkół i tłum żałobników w ostatniej drodze żegnali Mariana 
Mikołaja Jonkajtysa.
 W pogrzebie mieszkańca Szczuczyna, znanego: harcerza, nauczyciela i dyrektora ZS, 
sybiraka, fanatyka patriotycznego i religijnego, prozaika, społecznika i wszechstronnego dzia-
łacza uczestniczyło około trzystu osób. M. Jonkajtys był ikoną szczuczyńskiej społeczności i 
szanowanym w innych miastach kraju, dlatego nie jest dziwne, że był żegnany z honorami.      
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 nacechowany był miłością, szacunkiem a dla wszyst-
kich zapewne pragnął zbawienia tak wielce, jak dla 
Ojczyzny suwerenności. Dziś, dla Niego zapalono 
światło szacunku i pamięci– małe światełko – na 
wieczne życie z Bogiem. A i w dniu pochówku, po 
kilku mrocznych i deszczowych dniach, nawet słońce 
zaświeciło radośnie na pożegnanie.     
      Na grobie Mariana M. Jonkajtysa, pochowanego 
obok zmarłej wcześniej żony Wandy, złożono kwiaty i 
wieńce z nadrukiem na szarfach, m.in.: «Kochanemu 
Tatusiowi – córka Ania z Rodziną”, „Koledze M. 
Jonkajtysowi – Sybiracy”, i inne.  
 Z bólem serca pożegnała M. Jonkajtysa Rodzina: 
córka z Rodziną, syn z Rodziną, siostra z Rodziną, 
krewni z Warszawy i inni. Córka i syn zmarłego 
serdecznie podziękowali Jerzemu Zyskowskiemu 
za wytrwałą pomoc w każdej chwili przy Ojcu i 
wszystkim, którzy byli przy Nim.       
 Do końca sędziwych lat był aktywnym, z dumą 
wspominał wszelkie dokonania na rzecz społeczności 
i służbę na rzecz kościoła. Jego Ojciec, gdyby mógł 
się o tym dowiedzieć w zaświatach, byłby dumny z 
sukcesów, jakie osiągnął jego syn.
 

Delegacje
  Pośród wielu delegacji ze szkół, z pocztem 
sztandarowym Zarządu Oddziału Zw. Sybiraków 
w Łomży, byli: Sztandarowi – Adam Frąckiewicz, 
Irena Paliwoda i p. Jakubowska. Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków – Jerzy Szymanowski 
i członek ZOZS Irena Boryszewska.  
 Śp. Pan Jonkajtys posiadał dar przyciągania do 
siebie ludzi młodych i starszych, harcerzy, sybiraków, 
przedsiębiorców, turystów, osoby duchowne i świeckie. 
Ci, którym za życia spieszył z pomocą, dziś pochylili 
się nad Jego grobem.
 

Odznaczenia M. Jonkajtysa
  Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o 
Zesłańcach Sybiru, za osiągnięcia w szkolnictwie i 
zaangażowaniu w ZHP, NOT i PTTK oraz za życie 
pracowite i uczciwe, za walkę i troskę był doceniany 
i otrzymał wiele odznaczeń:
— Krzyż za Zasługi dla ZHP,
— Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi,
— Odznakę Przyjaciela Dziecka,
— Odznakę Zasłużony Białostocczyźnie,
— Medal Komisji Edukacji Narodowej,
— Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
— Krzyż Zesłańców Sybiru,

— Medal Pro Memoria,
— Odznakę Honorową Sybiraka – OHS.
 

Marian Jonkajtys, w dwóch życiach
      Zmarły, zaprzyjaźniając się ze śmiercią na Syberii, 
przetrwał i otrzymał zezwolenie na powrót do Polski. 
W Szczuczynie zorganizował harcerstwo, krajoznaw-
stwo, wychowywał młodzież w duchu patriotyzmu. 
Marian, zwany przyjaźnie Maniusiem miał jakby dwa 
życia – jedno wojenno-sybirackie, a drugie zagłębione 
w ciągłej walce o powszechną świadomość młodzieży, 
że Polska winna być wolna od zła, które tak dobrze 
poznał na Syberii. W obydwu „ziemskich życiach” 
nie głaskało Go szczęście po głowie.  
 

Pożegnanie z Syberią  
  Historia Polski zna różne sposoby prześladowania 
ludności ze względu na jej narodowość, wyznawaną 
religię lub status społeczny. Polakom tworzono obozy 
koncentracyjne, masowe zesłania na Sybir lub pojedyncze, 
tajne egzekucje, po to, żeby zhańbić i odebrać prawa 
człowieka. Taki był los Sybiraków, których wywożono 
w zimne klimaty ZSRR, na bezkresne stepy Kazachsta-
nu.  Zdziesiątkowani przez mróz i choroby pozostawiali 
swoje kości w nieznanych dołach śmierci, przy szosach, 
torach, lasach i na bezdrzewnej, spękanej ziemi stepu.
 Mimo setek lat od deportacji i ostatnich, tych z 
II w. św., rany wciąż są świeże. A choć wróg ma się 
dobrze, to jednak powoli odchodzą ostatni już Sybiracy, 
z których jednym z nich był – Marian Jonkajtys.
 Marianie, dziś już nie zbudzą Cię i nie przerwą 
zapadłej nocnej ciszy słowa ciemiężyciela łomoczą-
cego karabinem do drzwi: „Здесь советская власть, 
открывай дверь, быстрее”. 
  Przyjacielu, spoczywaj w spokoju.  

        Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski
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Dzień pamięci…
 Dnia 1 marca  uczciliśmy w naszym mieście pamięć 
żołnierzy „Cichociemnych” i „Wyklętych” walczących o 
wolną, niepodległą Polskę. Żołnierzy, o których w drugiej 
połowie XX w. ze względów najczęściej  politycznych najwy-
godniej było nie pamiętać, a oni pomni słów „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”, wierni swym ideałom i żołnierskiej przysiędze, 
bardzo często składali w walce o wolną, niepodległą Polskę 
o�arę ze swego życia. 
 W 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został świę-
tem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego i obchodzony jest jako 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił żołnierzy Armii Kra-
jowej zwanych „cichociemnymi” patronami roku 2016. W 
połowie lutego tego roku minęła 75. rocznica pierwszego 
zrzutu „cichociemnych” do walki w okupowanej Polsce. 
 Już po raz czwarty Szczuczyn obchodził święto żołnierzy 
niezłomnych. Rozpoczęli je strażacy wywieszając 28 lutego 
na wieży remizy baner upamiętniający tych, bardzo często 
bezimiennych, bohaterów.  W dniu obchodów mieszkańcy 
naszego miasta i regionu mieli okazję uczestniczyć w uro-
czystej mszy świętej w kościele pw. Imienia Najświętszej 
Maryi Panny w Szczuczynie poświęconej żołnierzom – 
patriotom. W uroczystościach udział wzięli: 5 Gromada 
Zuchowa „Srebrne Lwiątka” pod opieką podharcmistrzyni 
Marii Jaworowskiej, 9 Drużyna Harcerska „Złote Lwy” pod 
opieką druhny Agaty Dembińskiej  ze Szkoły Podstawowej 
w Szczuczynie, Związek Piłsudczyków RP Oddział w 
Szczuczynie, Ochotnicza Straż Pożarna ze Szczuczyna i 
Niedźwiadnej. Obchody uświetniła swym występem orkie-
stra OSP w Szczuczynie, a po mszy wszyscy zgromadzeni 
wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego 
przez Piłsudczyków, w który włączył się w nietypowej dla 
siebie roli, grając na gitarze Pan Burmistrz Artur Kuczyński. 
Po mszy wszyscy zebrani przeszli pod pomnik założyciela 
Szczuczyna St. A. Szczuki, gdzie przy dźwięku syreny 
złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci. 
 W związku z tym świętem  kierownik Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie w imieniu Prezesa Fundacji Ośrod-
ka Karta, pana Zbigniewa Gluzy i własnym przekazał 
bezpłatnie bibliotekom wszystkich lokalnych szkół, wydaną 
przez Fundację publikację pt. „Wyklęci. Podziemie zbrojne 
1944 – 1963”. Nad  przygotowaniami do tych obchodów 
czuwał ksiądz proboszcz Robert Zieliński.

Tekst: Renata Markiewicz i Janusz Siemion
Foto: Joanna Siemion
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INWESTYCJE

Powstaje blok przy ul. Łąkowej
 Jeszcze w tym roku w Szczuczynie przy ul. 
Łąkowej powstanie nowy blok mieszkalny. W dwu-
kondygnacyjnym budynku zaprojektowano 12 lokali 
mieszkalnych oraz pomieszczenie na węzeł cieplny. 
 Ogółem zaprojektowano 10 mieszkań dwupoko-
jowych o powierzchni ok. 46 m2 oraz 2 mieszkania 
trzy-pokojowe, dwupoziomowe o powierzchni ok. 73 
m2. Każde z mieszkań zawiera ponadto aneks kuchen-
ny, wiatrołap i łazienkę. Dostęp do każdego z lokali 
odbywa się bezpośrednio z zewnątrz, a do mieszkań na 
piętrze - poprzez zewnętrzną galerię i schody. Budynek 
charakteryzuje się niespotykaną funkcjonalnością i 
doskonałym wykorzystaniem przestrzeni. Elastyczny 
układ funkcjonalny i konstrukcyjny pozwala mody�-
kować każde z mieszkań. Umożliwiają to przyjęte w 
projekcie sprawdzone rozwiązania i technologie. Lokale 
są ustawne, przestronne i dobrze doświetlone. Bryła 
budynku została zaprojektowana w stylu klasycznym, 
charakteryzującym się prostą formą.
 Część parteru dostosowana została do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem, budy-
nek będzie otynkowany w kolorze białym i szarym, na 
fragmentach wykończony deską szalówką w kolorze 
brązowym. Teren wokół zostanie utwardzony oraz 
wybudowane zostaną parkingi.

UM w Szczuczynie

„Asfaltowa Gmina” 
 Gmina Szczuczyn już od kilku lat przygotowuje 
się do aplikowania o środki unijne na przebudowę dróg 
gminnych. W latach ubiegłych pracownicy Urzędu 
intensywnie pracowali nad stworzeniem programu 
mającego na celu odbudowę czy też  położenie nowej 
nawierzchni asfaltowej na większości dróg z terenu 
gminy.  W 2014 roku napisany został Program poprawy 
bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do sieci dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych województwa 
podlaskiego poprzez budowę, przebudowę i remont 
dróg gminnych Gminy Szczuczyn, którego celem jest 
poprawa układu komunikacyjnego Gminy Szczuczyn, 

a w efekcie – wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk 
związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
mieszkańców i poprawą dostępności mieszkańców 
gminy do podstawowego układu komunikacyjne-
go województwa podlaskiego. Dla większości dróg 
gminnych została również w tym czasie opracowana 
dokumentacja techniczna.
 Do tej pory, dzięki pozyskaniu środków ze-
wnętrznych, udało się wyasfaltować: drogę przez 
Bzury, ulice w Szczuczynie: Krzywa, Sobieskiego,  
Plac Tysiąclecia, Wąsoska, Majewskiego, Kościelna, 
Szpitalna, Strażacka, Gumienna, część ulic na „Osiedlu 
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Pawełki”,  drogę biegnącą przez wieś Bęćkowo oraz 
drogę do wsi i przez wieś Świdry – Awissa.
 Mamy nadzieję, iż rok 2016 będzie stanowił 
kontynuację prac drogowych. Od początku roku pra-
cownicy referatu Rozwoju i Inwestycji pracowali nad 
wnioskiem aplikującym o środki �nansowe w ramach 
ogłoszonego naboru na do�nansowanie operacji 
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Zgodnie z zamierzeniem Burmistrza 
Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego, będziemy ubiegać 
się o do�nansowanie przebudowy i wyasfaltowania 
ok.10 km gminnych dróg. Docelowo projektem ob-
jęte zostaną drogi w następujących miejscowościach: 
Szczuczyn (kontynuacja przebudowy dróg na Oś. 
Pawełki) oraz Chojnowo, Skaje, Jambrzyki, Brzeźnio, 
Sokoły, Załuski, Czarnowo, Czarnowo – Mazewo, 
Danowo, Zo�jówka, Milewo. 
 Wniosek został złożony 16 marca 2016 r. – zatem 
w okresie letnim powinniśmy poznać jego ocenę. 
Realizację zadania zaplanowano do końca 2018 roku.

UM w Szczuczynie

Zbierzemy azbest
 Gmina Szczuczyn pozyskała środki �nansowe 
w wysokości 31.809,00 zł na utylizację azbestu. W 
związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie 
wyłoniona �rma, która dokona zbiórki eternitu z po-
szczególnych posesji, których właściciele zgłosili taką 
potrzebę. Zainteresowanie mieszkańców oddaniem 

wyrobów azbestowych jest tak duże, że niestety za 
pozyskane środki nie uda się odebrać zaplanowanej 
ilości eternitu. Ci mieszkańcy, którzy nie uzyskają 
pomocy w tym roku, będą traktowani priorytetowo 
podczas kolejnej akcji.
 Do tej pory, Gmina Szczuczyn już czterokrotnie 
organizowała zbiórkę i utylizację azbestu. Dzięki 
funduszom pozyskanym z WFOŚiGW w Białym-
stoku z ternu miasta i gminy Szczuczyn od 2011 
roku zebranych zostało ponad 494,8 ton eternitu.
 Nadmienia się, iż planowana jest coroczna zbiórka 
wyrobów azbestowych, pod warunkiem uzyskania 
funduszy pozabudżetowych na ten cel. Mieszkańcy 
z terenu Gminy Szczuczyn mogą zgłaszać potrzebę 
odbioru wyrobów azbestowych w referacie Rozwoju 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego poprzez wypełnienie 
odpowiedniego wniosku.

UM w Szczuczynie
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Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej W Bęćkowie
 Szanowni Państwo,
w imieniu Społecznego Komitetu Funda-
cji Sztandaru dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bęćkowie zwracamy 
się z serdeczną prośbą o wsparcie �-
nansowe idei ufundowania sztandaru 
i nadania go zgodnie z ceremoniałem 
pożarniczym. 
 Jednostka OSP w Bęćkowie zało-
żona została w 1963 r.  Wieś Bęćkowo, leży cztery 
km na północ od drogi krajowej nr 61. Znajduje 
się w administracyjnych granicach gminy Szczu-
czyn, wchodzącej w skład powiatu grajewskiego, w 
województwie podlaskim. W roku 1958 w czynie 
społecznym rozpoczęto prace związane z budową 
remizy strażackiej. Materiał budowlany pozyski-
wano z rozbiórki likwidowanej Tuczarni w Wólce, 
zbudowanej na terenie gruntów wsi Wólka i Skaje. 
Po zakończonej pracy w polu, mężczyźni konnymi 
wozami, nocą zwozili materiały. Do społecznego 
czynu garnęli się wszyscy. Dniem i nocą trwała bu-
dowa remizy strażackiej, która o�cjalnie zakończona 
i oddana do użytku została w 1963 r.
 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćko-
wie od wielu już lat służy pomocą w razie zagrożeń, 
zapewniając bezpieczeństwo i dbając o dobro nie 
tylko mieszkańców gminy, ale również środowiska 

przyrodniczego. Teren działania, nie 
ogranicza się tylko do samej Gminy 
Szczuczyn. Obszar Gminy Szczuczyn 
przecina droga krajowa 61 (Warsza-
wa – Augustów), charakteryzująca się 
dużym natężeniem ruchu oraz częstą 
wypadkowością. Należy wspomnieć, iż 
Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bęćkowie dysponowani są do likwidacji 

zagrożeń nie tylko na obszarze gminy Szczuczyn, 
ale również na terenie powiatu grajewskiego oraz 
województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. 
 Ufundowany sztandar, będzie podziękowaniem 
za dotychczasową wierną strażacką służbę wszystkim 
strażakom ochotnikom, którzy pracowali i pracują 
dla dobra mieszkańców gminy Szczuczyn i regionu.
   Dlatego też, serdecznie zapraszamy do pomocy w 
realizacji przedsięwzięcia oraz wsparcia �nansowego 
ww. inicjatywy.
 Uroczystość wręczenia sztandaru odbędzie się 
3 maja 2016 r. i połączona będzie z uroczystością 
przekazania wozu ratowniczo – gaśniczego dla tej 
jednostki oraz z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. 
  Wpłaty prosimy kierować na konto jednostki w 
Banku Spółdzielczym w Szczuczynie:  Nr 67 8768 
0003 0000 0169 2000 0010 z dopiskiem „na zakup 
sztandaru dla OSP w Bęćkowie”.
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W stepach Kazachstanu (3)

Sza�rowa walizeczka 
 Ledwie dźwięki Dornierów i Junkersów przy-
cichły, my już próbowaliśmy wychodzić z kryjówek 
spod drzew i murów klasztoru o.o. Kapucynów w 
Lubieszowie (dziś tereny Ukrainy).    
 – Kwiaty są po to, aby je zrywać, a cienie, żeby 
je gonić. Nie rozczulajcie się zbytnio! – powiedziała 
Apolonia Brzeska, wychodząc spod drzew orzecha.     
 – Nie rozumiem – wyraziła zdziwienie Elżbieta, 
która do tego czasu milczała.   
 – Córuniu, a kto ludzkie kwiaty od łez uchroni? 
– mama podkreśliła hierarchię wartości. 
 Nad nami znów przeleciały cztery samoloty, tym 
razem Stukasy. Ledwie znikły za naszymi drzewami, 
a ich hałaśliwe syreny zaczęły wyć przeraźliwie.   
 – To bombowce, przy wchodzeniu w nurkowanie 
włączają „trąby jerychońskie”– wyjaśnił starszy pan, 
kładąc nacisk na specy�czne trąby.  
 – Po co je włączają? - zapytał braciszek Rysiu.
 – Och, Rysiu, Rysiu – pokręcił głową starszy 
pan – dla wywołania paniki, dla strachu, niemieckie-
go wariactwa, czyli choroby groźnej dla otoczenia i 
nieuleczalnej.     
 – Każda wojna, to potworny chaos! To grzmiący 
zamęt, który miliony zwłok rwie na strzępy i wypluwa 
na ziemię lub puszcza z dymem.  

 – W kosmosie nie istnieje takie piekło – dodał 
zaniepokojony Krygier, a głos mu drżał jak liść osiki. 
 – Nie ma to jak spokojne życie w uporządkowanej 
materii i nieskończonej przestrzeni – dodał po chwili 
spokojniej niż poprzednio. 
 Pan Krygier poszedł pod kościół. Usiadł na 
kamieniu o kształcie fotelika. Siedział nieruchomo 
ponad godzinę i rozmyślał: 
      – Powrócić mam do domu? Tam jest wciąż 
fanatyczny wróg Polaków i Żydów.
      – Droga do Wilna jest beznadziejna. Po obu 
stronach stoją dwie potęgi, militarnych drani.
      – A jeśli teorię Mein Kampf Hitler zrealizuje? 
Tu, na Wschodzie, poszerzy przestrzeń życiową. 
      – Czekać? Na co? Aż barbarzyńca pozbawiony 
humanitaryzmu przerobi nas na kotlety…?
      – Trzeba nam pamiętać, że Berlin położony jest 
na słowiańskich gruzach…, a on… 
      – To tak ma się spełniać odwieczna mentalność 
utopijnej rasy, szwabskich panów i „podludzi”?
Bał się pogarszającej sytuacji. Zachowywał się jak 
skazaniec idący na egzekucję. 
      – Zwyciężymy! Szwaby KAPUT! – a głos jego 
zabrzmiał jak głos mitycznej Kasandry.
 Nagle, Krygier otrząsnął się, wstał spojrzał w 
błękitne niebo, jak w oczy nadziei, wykonał wyraźny 
znak krzyża na piersi. Wszedł na próg kościoła i 
zatrzymał się. Tu rozmyślał od początku? Stał długo, 
jak wryty, patrząc wciąż w oddalony Ołtarz.  
 Staliśmy jeszcze chwilę przy kwiatach, które 
przestały nas wabić urodą i nie chcieliśmy ich, jak 
poprzednio podczas zabawy, personi�kować. Dorośli 
płakali, dzieci tuliły się do mam i tatusiów, jak małe, 
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z żółtym puchem wielkanocne kurczaczki. Zdawało 
się, że wszystkie kwiaty płaczą razem z nami nad 
historyczną niedolą Polaków, mieszkańców: Mazowsza, 
Podlasia, Wielkopolski, Śląska, Pomorza, Warmii, 
Mazur…     
   Poleszucy codziennie pod bramę klasztorną 
przynosili na sprzedaż: masło, jaja, kury, ryby, sery 
i inne produkty. Cena produktów żywnościowych 
była przystępna. Poleszucy, to ludność uboga. Ubrani 
skromnie, a raczej biednie. Jeździli przeważnie na jednej 
szkapinie, rzadko kto, miał dwa konie. Przyjezdnych 
Polaków nazywali „panoczkami”.  
    Od wybuchu wojny, w Lubieszowie limitowano 
sprzedaż artykułów spożywczych. Na osobę przypadało 
25 dag cukru, za którym ciągnęły się kręte, jak meandry 
rzek, kolejki. Żeby zdobyć wystarczającą ilość produktu 
dla całej rodziny, przebierano się w inne ubrania, inaczej 
czesano włosy, tak, aby nie rozpoznano ich w kolejce, 
z której kilka minut temu wyszli.   
 Rodzeństwo Lidka, Danusia i Rysiu stali w kolejce 
za chlebem, kiedy ryk syren obwieszczał nalot. Znów 
był popłoch, łzy, bezład i ucieczka. 
 Przebiegający obok nas policjant zaproponował 
ukryć się w pobliskiej plantacji słoneczników. 
 – Tam są! – powiedziała wskazując paluszkiem, 
maleńka i spłoszona Danusia. 

 Eskadra dwunastu Junkersów leciała na miasto. 
Słychać było wybuchy bomb i cykliczne terkotanie 
pokładowych karabinów maszynowych.
 Odleciały.     
 Wracając do klasztoru widzieliśmy doły po ma-
łych bombach i zabite dwa konie. W parku, obok 
klasztoru, leżał we krwi i przeraźliwie jęczał z bólu 
mężczyzna. Krew ciekła z różnych miejsc. Po chwili, 
karetka zabrała rannego.      
 Przed klasztorem spotkaliśmy mamę. Zaniepo-
kojona, brakiem dzieci, wybiegła na ich poszukiwanie. 
 – Danusia! Lidzia! Rysiu! – biegnąc, wykrzykiwała 
nasze imiona z radości, a łzy obmywały jej wychudłe 
policzki.     
 – Sześcioletnia Danusia wrzeszczała coś do mamy 
i biegła do niej jak sarenka.  
 – Danusia! Danusia! – wycisz się, proszę, już po 
strachu – uspokajał biegnący za nią braciszek. 
 Rysiu, jako jedenastolatek, starał się dobrze wy-
wiązać z roli szefa rodziny. Głaskał ją, podczas gdy 
siostrzyczka ocierała oczy niezbyt dopraną chusteczką.  
 Tylko on, nasz jedenastoletni rycerz, podpora 
i doradca rodziny nie płakał. Widać było w nim 
przyspieszoną dorosłość. Był mianowany przez ojca 
na naszego opiekuna. A to, zobowiązywało. Dla bez-
pieczeństwa zawsze rozglądał się w różne strony. Był 
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dumny z tego, co robi, ale ja miałam obiekcje czy on 
jest wszystkiego świadomy i tego, że nadmiar emocji 
wpływa ujemnie na jego osobowość.   
 Dla niego zerwałam gałązkę gipsówki, ale on 
nie lubił kwiatów tego rodzaju, więc trzymałam je 
w garści. 
 Dniem i nocą, na plac klasztorny, przybywało 
coraz więcej samochodów osobowych z różnych stron 
Polski. Z trudnością przedzierali się po piaszczystych 
drogach Polesia. Podczas podróży pozbywali się mniej 
potrzebnych przedmiotów. Odjeżdżając, dużą ilość 
wartościowych materiałów pozostawiali na placu 
klasztornym.   
 Ewakuowani zwracali się do kapucynów z prośbą 
i łzami trudnymi do opanowania:
 – Bardzo prosimy, przechowajcie te materiały, 
jak Bóg pozwoli przeżyć wojnę, poprosimy o zwrot.  
 Tymczasem, mając na uwadze naloty, maskowali 
swoje piękne samochody pod drzewami przez nakry-
wanie ich gałęziami drzew sosnowych i bukszpanów.    
 – Co to za ludzie? Są inni niż my! – z zaniepo-
kojeniem Rysiu zapytał mamę, po powrocie ze sklepu. 
Chciał mieć pewność, że nieznani, którzy przebywają 
w ich otoczeniu, nie sprawią rodzinie kłopotów. 
 – Mamusia uśmiechając się, wyjaśniła – to Polacy, 
tacy jak my. Jak my, syneczku kochany.
    – Nie bój się. – To Polska inteligencja: nauczy-
ciele, prawnicy, księża. Są też bardzo bogaci kupcy, 
obszarnicy, właściciele fabryk i inni, którzy uciekają 
przed chorobą, która opanowała niemiecką rasą.  
     Lidzia spostrzegła, że kobieta ubrana w bardzo 
cenne szaty, z wystającymi perłami spod cienkiego 
szaliczka, co chwila spogląda na nią, uśmiechała się i 
rozmawiała z mężczyznami ze swojego towarzystwa.
 – Nie, ona nie może być moją następną ciocią, 
która mnie jak poprzednia, rozpoznaje. Chyba… nie? 
 – Spojrzeniem uwalniała przyjazny uśmiech 
dziesięciolatki i wpatrywała się w twarze innych osób 
przyjezdnych.  
   – Jak masz na imię, panieneczko? – zapytała 
anielskim głosem, obserwująca mnie kobieta.
 – Lidzia! – odpowiedziałam bez namysłu, ponie-
waż Rysiu pouczał mnie żebym szybko reagowała.
 – Lideczko, jesteś tak miła, że nie mogę oprzeć 
się pokusie podarowania ci upominku.   
   – Chcesz te dwie walizeczki? – wskazała na brą-
zową, potem na sza�rową– są zamykane na kluczyki.
 – Tak! – wrzasnęłam, chyba bez panowania nad 
głosem, co wywnioskowałam z uśmiechu tej pani.

 Podała przepiękne walizeczki, ucałowała mnie 
w czoło, w policzki i uściskała. 
 – Bardzo Pani dziękuję! – powiedziałam, a wy-
chylając się zza walizeczek, wręczyłam jej gałązkę 
gipsówki, tej zerwanej dla Rysia.  
   – Tobie Lideczko, życzę szczęśliwego powrotu 
do domu – powiedziała całując moje włosy.
 Lidia cieszyła się pięknym podarunkiem i podska-
kiwała. Czuła wewnętrzną pokusę otwarcia walizeczek. 
Otwórz! Otwórz je teraz…! Otwórz, są twoje.    
 Uległa nieznośnej pokusie i otworzyła wpierw 
sza�rową – była wspaniała.              
 – O rany!! Mamo! Popatrz! Mamo! – wołała 
olśniona drobiazgami, zdawało się, że echo powtarzało 
jej słowa i niosło hen, daleko, do Tatusia, do Ojczyzny.  
 A tym czasem, w blasku poleskiego słońca w 
sza�rowej walizeczce lśniły: korale, broszki, bransoletki 
i książeczka do nabożeństwa. Brązowa zawierała: 
kapelusiki, apaszki, haftowane chusteczki i mnóstwo 
cennych drobiazgów.   
    Na drugi dzień rano opuścili miasteczko Lu-
bieszów na Kresach, gdzie w 1768 roku kasztelan 
bracławski Jan Czarnecki zbudował klasztor kapucy-
nów. Jedni uciekinierzy, którym tak łatwo odebrano 
suwerenność, odjechali w kierunku Litwy i Łotwy, 
inni w kierunku Węgier i Rumunii. 
    Po ich odjeździe z klasztoru, o.o. Kapucyni po-
zostawione przedmioty zgromadzili w piwnicach.
Tylko Lidia, swoje skarby, przytulała wciąż do serca, 
szeptała do nich jakby były żywe i oddychały wolną 
Polską. Tego dnia nie przypuszczała, że może kiedyś, 
w najważniejszym momencie jej życia (?), mogą one 
odegrać szczególną rolę. 

 (dcn.)   
Autor: ©Stanisław Orłowski  
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    25.02.2016 r. w Szkole Podstawowej w Szczuczynie 
odbyła się kolejna edycja konkursu ”Jeden z dziesię-
ciu”. Wzięli w nim udział chętni uczniowie klas VI. 
Celem konkursu było przybliżenie wiedzy o BS w 
Szczuczynie, bankowości spółdzielczej, rozbudzenie 
zainteresowań historią pieniądza na przestrzeni wieków.

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Konkurs „Jeden z dziesięciu”  

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Klasowy konkurs piosenki  w SP Szczuczyn

Zwyciężył uczeń kl. VI b – Sebastian Rydzewski, 
II miejsce – Klaudia Niebrzydowska, III miejsce - 
Jakub Pawłowski.
    Nagrody ufundował prezes BS w Szczuczynie 
– P. Mirosław Rainko.

    16 lutego w klasie Ib odbył się klasowy konkurs 
piosenki „Nadęta rodzina”. Jego głównym celem 
były eliminacje do �nału konkursu wokalnego klas 
I, którego organizatorem jest Agencja Artystyczna 
„MAT” z Olsztyna.
    W obecności licznie przybyłych rodziców uczniowie 
zmagali się z najładniejszym wykonaniem utworu. 
Wykonawców oceniało jury w składzie: wychowawca 
klasy, nauczyciel języka angielskiego i przedstawiciel 
rodziców. I miejsce wyśpiewał ucz. Jakub Skowron, II 
miejsce Julia Gede i III Igor Kowalewski. Zwycięzcom 
i wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w 
konkursie. Rodzicom za zaangażowanie oraz okazaną 



19numer 2/2016

„Szkolni reporterzy interweniują”  
    Od tygodnia uczniowie klasy VIb Szkoły Pod-
stawowej w Szczuczynie jako dziennikarze zbierali 
informacje na trudne tematy codziennych bolączek 
uczniów szkoły i mieszkańców miasta. 26 lutego 
podczas otwartej lekcji języka polskiego przedstawili 
problemy, którymi się zajmowali: „Łazienki szkolne 
- częsty brak papieru toaletowego, niszczenie drzwi”, 
„Śmieci na ulicach miasta”, „Nie tylko zdrowa żywność 
w sklepiku szkolnym”, „Potrzeba schroniska dla psów”.
    Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie doskonalili 
umiejętność pisania - tworzenie artykułów. Kształcili 
umiejętność wypowiedzi werbalnej i pracy w grupie.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej  

Zawody sportowe
 Pod koniec ubiegłego roku, uczennice Szkoły 
Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej 
osiągnęły niebywały sukces. W Grajewie odbył się 
�nał Igrzysk Województwa Podlaskiego w Unihokeju 
Dziewcząt. W drodze eliminacji do tego etapu dotarła 
również reprezentacja szkoły z Niedźwiadnej. Zmaga-
nia zawodniczek, dały ostatecznie dziewczętom drugie 
miejsce w województwie. Bramkarką turnieju została 
Agata Gutowska, natomiast najlepszą zawodniczką 
naszej drużyny została Natalia Niedźwiedzka.

Zapusty
 Tradycją Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej są 
zapusty, kiedy dzieci przychodzą przebrane w koloro-
we stroje na lekcje. W tym dniu pozwalają sobie na 
odrobinę słodkości, dzięki czemu mają dużo energii, by 
bawić się na ostatniej zabawie przed Wielkim Postem.
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Young English Master 
 12 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej odbyła się V edycja konkursu 
„Young English Master”.

Walentynki 
 Walentynki w Szkole Podstawowej w Niedź-
wiadnej to święto lubiane przez wszystkich uczniów. 
12 lutego Samorząd Uczniowski, pod opieką p. 
Katarzyny Kurzątkowskiej, zorganizował pocztę 
walentynkową. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 
ustawili skrzynkę, do której można było wrzucać 
korespondencję z miłymi pozdrowieniami. 
 Wyznaczone osoby pełniące funkcję listonoszy 
rozniosły listy do szczęśliwych adresatów.

Czytelnik miesiąca
 W grudniu czytelnikiem miesiąca w Szkole 
Podstawowje im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej 
został ponownie Jakub Barwikowski (klasa III). Oso-
bami wyróżnionymi w tym miesiącu byli: Katarzyna 
Pawłowska (klasa III), Paweł Rodzim (klasa II) oraz 
Szymon Świerczyński (klasa V).
 W styczniu czytelnikiem miesiąca okazał się 
uczeń klasy II - Sebastian Skibniewski.

 W konkursie uczestniczyli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Grajewie, Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, Szkoły 
Podstawowej w Rudzie i Szkoły Podstawowej w Niedź-
wiadnej. O tytuł „Młody Mistrz Języka Angielskiego” 
walczyło 15 uczestników. I miejsce – Elżbieta Sokołowska, 
SP 2 Grajewo, II miejsce – Jakub Zyskowski, SP Grajewo, 
III miejsce – Maksymilian Bielawski, SP Ruda.
 Podobnie jak w latach ubiegłych sponsorami 
nagród w konkursie byli: Prezes Banku Spółdzielczego 
w Szczuczynie – Pan Mirosław Rainko i Pan Piotr 
Kurzątkowski.
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Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

Twórcza aktywność  gimnazjalistów

 Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a 
wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zada-
niem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Często 
jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają 
do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, 
jeżeli nie są one wsparte rzetelną pracą i pomocą 
ze strony nauczyciela.  W publicznym Gimnazjum 
im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie 
podejmowane są liczne działania służące pobudzaniu 
aktywności umysłowej uczniów, gromadzeniu przez 
nich doświadczeń i przeżyć  estetycznych i społecznych 
oraz wdrażających do samodzielnego rozwiązywania 
problemów z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i 
umiejętności.  Powyższym zadaniom służą organi-
zowane przez szkołę różnorodne konkursy i imprezy 
tworzące swojego rodzaju „festiwal wiedzy”. 
 W ostatnim czasie  uczniowie klasy III B, z 
inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, przygotowali 
niezwykle ciekawą uroczystość z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego. „Pielęgnujmy i 
szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale na 
co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność 
i piękno. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka 
ojczystego”- tak wybrzmiało główne hasło obchodów.  
Odbyły się międzyklasowe konkursy- recytatorski 
oraz piosenki. Oczywiście prezentowano  utwory w 
języku polskim. Uwieńczeniem Dnia były zmagania 
dwuosobowych drużyn z poszczególnych klas w 
turnieju wiedzy o języku polskim. Należą się słowa 
uznania dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
konkursowych - Karolina Kraujutowicz  zdobyła 
I miejsce w konkursie recytatorskim, Agnieszka 

Dzięgielewska  zwyciężyła w konkursie piosenki, 
zaś Wiktoria Kuczyńska i  Martyna Makuszewska 
okazały się bezkonkurencyjne w turnieju wiedzy o 
języku polskim. Warto podkreślić, że uroczystość 
odbyła się w naszym gimnazjum po raz pierwszy. 
Mamy nadzieję, że obchody Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego, który został proklamowany 
podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 
17 listopada 1999 na trwałe wejdą  do kalendarza 
wydarzeń szkolnych.
 Kolejną premierą w kalendarzu wydarzeń szkol-
nych było zaakcentowanie rocznicy ustanowienia 
„Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski. 26 lutego, 
czyli w dniu, w którym „Mazurek” został o�cjalnym 
hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, 
ukazała się gazetka tematyczna opracowana przez 
uczniów klasy III C. Wykonując zadanie uczniowie 
mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat hymnu, 
wykazać się umiejętnością selekcjonowania informacji 
i  wykorzystywania materiałów źródłowych. 
 Rozwojowi zainteresowań , odkrywaniu własnych 
predyspozycji służą konkursy wymagające posiada-
nia szerokiej wiedzy i umiejętności z konkretnych 
przedmiotów.   W lutym gimnazjaliści przystąpili 
do wewnątrzszkolnego konkursu „Mistrz Wzorów i 
Równań Chemicznych”.  Miał on na celu  promowanie 
i popularyzację chemii wśród młodzieży. Uczestnicy 
konkursu posiadaną wiedzę wykorzystywali do roz-
wiązywania zadań problemowych, doskonalili umie-
jętność samodzielnej, twórczej pracy. Tytuł Mistrza 
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 zdobyło dwoje uczniów – Klaudia Borawska i Michał 
Jaśkowski.  Odbył się również Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny PANGEA., którego ideą 
jest  rozwijanie matematycznych pasji, odkrywanie 
talentów, upowszechnianie nawyków matematycznego 
myślenia. Na wyniki zmagań musimy jeszcze pocze-
kać.  Mamy też dwóch �nalistów Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Biologii. Są to Julia 
Zalewska i Michał Jaśkowski.
 Twórcza aktywność gimnazjalistów przejawia się 
również w działalności Samorządu Uczniowskiego. W 
lutym członkowie Samorządu przygotowali kiermasz 
walentynkowy. Sprzedawane były wykonane przez 
mamę jednej z uczennic piękne róże z bibuły. Cel 

był szczytny- zebrane pieniądze przeznaczono  na 
zakup książek do szkolnej biblioteki.
 Rola szkoły w kształtowaniu zainteresowań 
uczniów jest niewątpliwa. Na niej to spoczywa od-
powiedzialność za wykrywanie i rozwijanie zainte-
resowań. W moim odczuciu praca dydaktyczna  jest 
prowadzona przez szkołę w sposób ciekawy. Nauczanie 
szkolne wykracza poza ramy zajęć dydaktycznych, a 
tym samym tworzy szansę ujawnienia się nowych 
zainteresowań uczniowskich.
 O wszystkich naszych działaniach, podejmowa-
nych zadaniach i aktualnych wydarzeniach można 
dowiedzieć się więcej z niedawno odsłoniętej strony 
internetowej gimnazjum – pg.szczuczyn.pl

Ewa Grunwald

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Niećkowie jako 
odpowiedź na preferencje młodzieży gimnazjalnej
 Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej jest jedną 
z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. Od 
trafnego dopasowania zdolności, zainteresowań, 
cech psychicznych oraz możliwości psycho�zycznych 
człowieka do wykonywanego zawodu zależy powo-
dzenie w życiu zawodowym i prywatnym. Pierwszym 
etapem wyboru indywidualnej ścieżki zawodowej dla 
młodego człowieka jest wybór szkoły średniej. 
 Wiosna każdego roku to czas, w którym ucznio-
wie ostatnich klas gimnazjów muszą zdecydować czy 
podejmą dalszą naukę w liceum ogólnokształcącym, 
technikum, czy też w zasadniczej szkole zawodowej. 
Z pewnością ogólniak wybierają przede wszystkim te 
osoby, które mają sprecyzowane plany na studia już na 
�nale edukacji w gimnazjum. Technikum natomiast 
to miejsce dla tych absolwentów gimnazjów, którzy 
pomimo młodego wieku już zdecydowali, co chcą 
robić w życiu i jaki zawód będzie im w tym niezbędny, 
nie wykluczając nauki na uczelniach wyższych. 

 Niejednokrotnie jednak wyobrażenia kandydatów 
do technikum o zawodzie, którego chcą się uczyć, a 
realia nauki i późniejszej pracy w tym zawodzie są 
zupełnie rozbieżne. Z tego względu Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećkowie 
już od kilku lat organizuje tak zwane „Gimnazjady 
zawodowe”. Odbiorcami tego przedsięwzięcia są 
uczniowie klas trzecich okolicznych gimnazjów, 
którzy podczas weekendowego pobytu w gościnnych 
murach szkoły, położonej z dala od wielkomiejskiego 
zgiełku, po raz pierwszy w sposób praktyczny zma-
gają się z zadaniami wykonywanymi w konkretnym 
zawodzie, łącząc zabawę z przygodą zawodową, 
testują swoje predyspozycje do pracy w wybranym 
zawodzie w przyszłości. „Gimnazjady zawodowe”, 
umożliwiają młodemu człowiekowi empiryczne 
przetestowanie swoich predyspozycji do realizacji 
zadań zawodowych, upatrzonego przez siebie zawo-
du, pod profesjonalnym okiem nauczycieli. Zdobyte 
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podczas Gimnazjady informacje o zawodzie są dla 
młodego człowieka cennym drogowskazem przy 
wyborze konkretnej szkoły średniej, w której przez 
kolejne lata będzie się uczył wymarzonego zawodu. 
W Gimnazjadach corocznie bierze udział ok. 200 
uczniów klas trzecich gimnazjów. Tegoroczne Gim-
nazjady odbędą się w dniach 09-10.04.2016 r i 23-
24.04.2016 r.
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Niećkowie posiada również bogatą ofertę kształcenia 
osób dorosłych. Organizujemy Kwali�kacyjne Kursy 
Zawodowe w zawodach:
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik pojazdów samochodowych
• technik hodowca koni
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• technik rolnik
• technik spedytor
• technik rachunkowości

• technik ekonomista
• technik handlowiec
• technik informatyk 
• kucharz
• sprzedawca
• ślusarz
• rolnik
• kelner
 Nauka na kursie prowadzona jest w formie za-
ocznej i trwa od 1 roku do 2 lat. Szkoła jako Centrum 
Kształcenia Ustawicznego jest w stanie zorganizować 
i przeprowadzić każdy kurs, który będzie wynikał z 
zapotrzebowania pracodawców i rynku pracy. Osoby 
dorosłe mogą również kontynuować naukę w Szkole 
Policealnej w zawodach: technik informatyk, technik 
rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, technik 
usług kosmetycznych oraz technik bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

Bożena Sokołowska

Szkoła Muzyczna w Szczuczynie
 20 maja 2016 r. odbędzie się 
egzamin wstępny do Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. Filii w 
Szczuczynie cyklu sześcioletniego.
 Zachęcamy dzieci w wieku 
6-9 lat lubiących muzykę i śpiew 
do nauki w naszej Szkole na nastę-
pujących instrumentach: fortepian, 
skrzypce, akordeon.
 Oto ważne daty:
13.05.2016 r. - Dni Otwarte 

Szkoły 
14.05.2016 r. - zajęcia przygoto-

wawcze kandydatów do 
szkoły na rok 2016/2017

20.05.2016r. - egzamin wstęp-
ny do szkoł y na rok 
2016/2017

 Dokładne informacje i godziny ukażą się w 
stosownym czasie w internecie.
 Informacji można również uzyskać u Kierownika 
Filii w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Filii w 
Szczuczynie ul. Kilińskiego 23 tel. 86 272 51 46 (po 
godz. 1300 w poniedziałki i piątki).

Co czeka nas jeszcze w bieżącym roku szkolnym
 Otóż 22.05.2016r. odbędzie się w Kościele 
w Szczuczynie koncert z okazji Dnia Matki, 
17.06.2016 r. Koncert Doroczny Szkoły
 Serdecznie zapraszamy 

Elżbieta Jerulank
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Zespół Szkół im. Marszałka Piłsudskiego 
w Szczuczynie 
 W roku szkolnym 2016 nasza szkoła przystąpiła 
do projektu „Mobilny mechanik na rynku europej-
skim” w ramach programu „POWER”.
 Główne cele projektu to: 
— wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji 
(wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poszerzenia 
ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenie 
szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy 
i poza jego granicami,
— zwiększenie znajomości języków obcych wśród 
uczestników (język angielski, język czeski),
— zwiększenie zdolności, atrakcyjności i między-
narodowego wymiaru kształcenia w Technikum w 
Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Szczuczynie,
— nabycie przez uczniów nowych doświadczeń 
zawodowych i umiejętności w międzynarodowym 
środowisku pracy,
— zwiększenie świadomości konieczności dalszego 
kształcenia i rozwoju.
 Projekt obejmuje wyjazdy dwóch grup na 3-ty-
godniowe wyjazdy stażowe. 
 Uczestnikami staży będą uczniowie ze specjalności 
– technik pojazdów samochodowych: 
I grupa (17 uczniów i 2 nauczycieli) odbędzie staż 

w okresie: 19.04.2016 – 06.05.2016
II grupa (17 uczniów i 2 nauczycieli) odbędzie staż 

w okresie: 20.09.2016 – 07.10.2016

 O ferta edukacyjna Zespołu Szkół w Szczuczynie
W szkole funkcjonuje:
— Liceum Ogólnokształcące,
— Technikum,
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik logistyk 

 • Technik turystyki wiejskiej (uprawnienia 
rolnicze)

 • Technik mechanik
 • Technik elektryk

— Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Dekarz

 Projekty unijne zrealizowane i realizowane przez 
szkołę:
• Od ucznia do profesjonalnego mechanika (2012-

2014 r.)
• Czas na staż (2014 r.)
• Szkoła Kwalifikacji (2012-2014 r.)
• Mobilny mechanik na rynku europejskim (2016 

r.)
• Eurotechnik pojazdów samochodowych (złożony)
 Stypendia, które można uzyskać w szkole:
• Stypendium Premiera
• Stypendium Starosty
• Stypendium programu „Pokaż język”
• Stypendium z fundacji „Świętego Mikołaja”
• Stypendium pozyskane od sponsorów szkoły

Adres: ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 272 
5012, www. zsszczuczyn.pl, e-mail: zswszczuczy-
nie@op.pl
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Wieści z MDK
 Zimowa aura niezbyt sprzyja imprezom ple-
nerowym Miejski Dom Kultury skupia się więc na 
imprezach kameralnych i okolicznościowych. Świetnie 
układa się współpraca z księdzem Proboszczem 
Robertem Zielińskim który chętnie zaprasza nasze 
zespoły do występów w kościele p.w. Imienia Naj-
świętszej Maryi Panny w Szczuczynie. W  programie 
artystycznym - wspomnieniu wieczoru wigilijnego pt. 
“Złota Gwiazdka” przygotowanym przez Mariannę 
Ostrowska wystąpili członkowie połączonych zespołów: 
„Szczuczyniacy” i wokalnego działających w MDK.
  W b.r. wspólnym przedsięwzięciem MDK i Pro-
boszcza Para�i był korowód Trzech Króli ulicami Szczu-
czyna. Uroczystość rozpoczęto w sali PG występami 
dziecięcego zespołu Mali Szczuczyniacy przygotowanego 
przez Andrzeja Szabelskiego oraz zespołu wokalnego 
prowadzonego przez Mariannę Ostrowską, które za-
prezentowały pastorałki o treści bożonarodzeniowej. 
Przybyli na uroczystość otrzymywali korony wykonane 
przez pracowników MDK. Jasełka autorstwa Barbary 
Paszkowskiej przedstawione przez zespół Szczuczy-
niacy wprowadziły w nastrój podążania za Gwiazdą 
Betlejemską. Na czele korowodu przemieszczała się 

gwiazda za którą podążał anioł z pasterzami i licznie 
zgromadzonymi wiernymi; w blasku pochodni i asyście 
oddziału Piłsudczyków z ZS w Szczuczynie. Przybyli 
zastali w kościele Świętą Rodzinę, pastuszkowie złożyli 
dary a po chwili pojawili się złożyć hołd trzej królowie. 
Po uroczystej  mszy świętej w trakcie której poświęcono 
kadzidło i kredę zgromadzeni obejrzeli Jasełka pt. „ Nie 
było miejsca dla Ciebie” wystawione przez uczniów SP 
w Szczuczynie przygotowane pod kierunkiem Cecylii 
Poreda, Teresy Pieńczykowskiej, Lucyny Bogdan i 

Darosławy Wojciechowskiej. Na zakończenie uroczy-
stości odbył się koncert kolęd Orkiestry Dętej OSP w 
Szczuczynie. Po raz czternasty w MDK w Szczuczynie 
spotkali się uczestnicy Powiatowego Przeglądu Widowisk 
Kolędniczych „Gody 2016”. Współorganizatorami 
przeglądu było Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz 
Urząd Miejski w Szczuczynie. Wystąpiło 10 zespołów 
w 2 kategoriach.
 W kategorii teatrów wiernych tradycji zwyciężył 
zespół Jaczunki z Internatu ZS w Niećkowie. Drugie 
miejsce ex aequo przyznano zespołowi Tacy Sami z 
WTZ w Grajewie i Szczuczynie oraz Szczuczyniakom 
z MDK w Szczuczynie. Trzecie miejsce ex aequo 
otrzymali Mali Szczuczyniacy z MDK w Szczuczynie 
oraz Jacek Nowak z Wąsosza. 
 W kategorii teatrów czerpiących z tradycji pierw-
sze miejsce przyznano zespołowi z Para�i i GOK 
w Wąsoszu. Drugie miejsce otrzymała Jutrzenka z 
SP w Szczuczynie. Trzecie miejsce zajęły Iskierki z 
SP w Ławsku. Czwarte miejsce zajęły Betlejemskie 
niedźwiadki ze SP w Niedźwiadnej oraz zespół z PG 
w Szczuczynie. Dwa wytypowane zespoły uczestni-
czyły w Przeglądzie eatrów Wiejskich i Obrzędowych 
Województwa Podlaskiego w Łomży. W kategorii 
grup dziecięco-młodzieżowych II miejsce otrzymał 
Zespół Światowych Dni Młodzieży z Para�i i GOK 
w Wąsoszu pod kierunkiem księdza Roberta Wołosik 
i Jolanty Koniecko za program „Dla niego nie było 
miejsca”. W kategorii dorosłych II miejsce otrzymał 
zespół „Szczuczyniacy” pod kierunkiem Barbary 
Paszkowskiej za „Jasełka”. Zespół wystąpił w składzie: 
Matka Boska – Ewa Zamojska, Św. Józef – Bogdan 

Wieści z 
Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
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Konopka, Anioł – Barbara Jankowska, Królowie: 
Kasper – Witold Dylewski, Melchior – Paweł Za-
mojski, Baltazar – Ryszard Rybak, Pasterze: Janek 
– Przemysław Żynda, Bartek – Piotr Sadowski, 
Kuba – Władysław Szymanowski, Chór: Marianna 
Szabelska, Marianna Domiziak, Jadwiga Dylewska, 
Helena Grabowska, Krystyna Rosłoniewska.

  „Jak umiemy zaśpiewamy” to program z który 
przedstawił w dniu 24 stycznia br. w kościele pw. 
Imienia NMP w zespół dziecięcy „Mali Szczu-
czyniacy” pod kierunkiem Andrzeja Szabelskiego. 
Zespół wystąpił w składzie: Julita Żebrowska, Marta 
Sulewska, Zuzanna Gnys, Weronika Polińska, Zuzanna 
Sulewska, Natalia Nagel, Natalia Katarzyńska, Natalia 
Kaliszewska, Paulina Żebrowska, Wiktoria Końska 

i Emilia Nagel. Na program składały się popularne 
dziecięce pastorałki tj. „ Święć gwiazdeczko” i „Gore 
gwiazda Jezusowi” oraz utwory o treści bożonarodze-
niowej „Bóg jest dzisiaj dzieckiem małym”, ”Prowadź 
gwiazdo nas”, „Gdy się rodziłeś panie”, „ Anioły 
pilnują nas” i „Złota Jerozolima i biedne Betlejem”. 
Na zakończenie zespół licznie zgromadzonej widowni 
złożył życzenia na 2016 rok. 

Droga Krzyżowa
 W dniu 29 lutego br. w ramach rekolek-
cji wielkopostnych odbyła się Droga Krzyżowa 
ulicami Szczuczyna. Organizatorem był Pro-
boszcz Para�i ks. Kanonik Robert Zieliński. 
Uroczystość rozpoczęła się w kościele o godz. 20,oo 
modlitwą i słowem wstępnym ojca rekolekcjonisty, a 
następnie wystąpili z programem autorstwa Barbary 
Paszkowskiej  „Świadectwo” członkowie zespołu 
„Szczuczyniacy” wcielając się w postacie biblijne: 
Maria - Ewa Zamojska, Jezus – Paweł Zamojski, 
Piłat – Piotr Sadowski, Kapłani – Tadeusz i Paweł 
Danowscy, Piotr – Ryszard Rybak, Hiob – Bogdan 
Konopka,  Tomasz - Władysław Szymanowski, Maria-

-Magdalena – Barbara Jankowska, osoba współczesna 
– Krystyna Rosłoniewska. Uczestnicy uroczystości 
w asyście członków OSP i Związku Piłsudczyków 
niosąc krzyż misyjny przeszli ulicami Szczuczyna 
przez 14 stacji drogi krzyżowej. Rozważania stacyjne 
odmawiał ojciec rekolekcjonista. Oprawę muzyczną 
uroczystości przygotował organista Grzegorz Szmy-
glewski angażując do śpiewu zespół ” Szczuczyniacy”: 
Helenę Grabowską, Jadwigę Drobińską, Mariannę 
Szabelską, Mariannę Domiziak i Jadwigę Dylewską. 
Nagłośnienie zapewnił Dyrektor MDK – Janusz 
Marcinkiewicz. Krzyż był niesiony przez członków 
Zespół „Szczuczyniacy”, pracowników kultury i 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Urzędu Miasta, 
służby zdrowia (ZOL, przychodni, aptek), członków 
stowarzyszeń: „Nasz Szczuczyn”i MLKS „Wissa”, 
pracowników Szkoły Podstawowej, rolników, pra-
cowników Gimnazjum Publicznego, członków Kółek 
Różańcowych, Związku „Piłsudczyków”, leśników i 
pocztowców, pracowników banków, Zespołu Szkół, 
przedsiębiorców (pracownicy Spółdzielni Inwalidów, 
indywidualni przedsiębiorcy i rzemieślnicy), członków 
Rady Miasta i OSP. Uczestnicy Drogi Krzyżowej 
nieśli lampiony, które po procesji pozostawili przy 
Krzyżu Misyjnym i pomniku Świętego Jana Pawła II 
przy kościele. Uroczystość zakończyła się w świątyni 
ucałowaniem relikwii.

  Ferie z MDK przebiegały w wiosennej aurze. 
Jednak udało się pierwszego dnia ferii zorganizować 
konkurs na lepienie bałwana ze śniegu korzystając z 
ostatniego mroźnego dnia. W konkursie zwyciężył 
zespół w składzie: Weronika Karpińska, Natalia Nagel 
i Natalia Katarzyńska. Wiele radości dzieciom dostar-
czył chrzest feryjny zwany „Próbą ognia” po przejściu 
którego każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dy-
plom. Zorganizowano dwa wyjazdy: do Grajewa i 
Łomży. W Grajewie dzieci odwiedziły Państwową 
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Straż Pożarną z której funkcjonowaniem zapoznali: 
z-ca dowódcy zmiany - aspirant sztabowy Adam 
Gardynecki oraz pełniący dyżur – młodszy ognio-
mistrz Tomasz Gardocki. Następnie przez 2 godziny 
dzieci korzystały z lodowiska MOSiR. W Łomży 
dzieci obejrzały �lm w kinie Millenium „Operacja 
Arktyka” oraz podziwiały ruchomą szopkę w Kościele 
Braci Mniejszych Kapucynów. W ramach wymiany 
dziewczęta i orliki „Wissy” wyjechali na towarzyskie 
mecze piłkarskie do Radziłowa. Ponadto dzieci uczest-
niczyły w zajęciach tanecznych, grach i zabawach 
pod kierunkiem pracowników MDK. W 
drugim tygodniu ferii dzieci uczestniczyły w 
warsztatach plastycznych prowadzonych przez 
wolontariuszkę – Krystynę Rosłoniewską, 
drużynowym wieloboju sprawnościowym, 
rozgrywkach w gry planszowe, grach i za-
bawach ruchowych. 42 dzieci wyjechało na 
pływalnię do Grajewa. Ogółem z wszystkich 
kulturalnych  form  pracy skorzystało 69 osób 
nie licząc zawodników drużyn piłkarskich 

którzy w tym czasie odbywali planowe treningi i 
uczestniczyli w rozgrywkach. Tradycyjnym balem 
przebierańców w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej  zakończyły się Ferie 2016 z MDK. W konkursie 
na najciekawszy strój zwyciężyła Weronika Polińska 
przed Julitą Żebrowską i Pauliną Marcinkiewicz.

 Zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet .W dniu 26 
lutego br. w MDK odbyło się spotkanie z konsul-
tantkami Ori�ame: Leną Skrodzką i Małgorzatą 
Turską. Panie uczestniczące w spotkaniu skorzystały 
z bezpłatnych zabiegów spa na dłonie, badania cery i 
dobierania właściwego makijażu do typu urody (�u-
idy, pudry, pomadki, tusze). Poznały również nowości 
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała. Od marca 
rozpoczęły się zajęcia karate, które prowadzi instruktor 
Grzegorz Fabrycki z Grajewa. Podczas pierwszych zajęć 
ustalono 3 grupy wiekowe w których będą przebiegać 
treningi. W bieżącym roku Miejski Dom Kultury ob-
chodzi jubileusz 40-lecia istnienia. Uroczyste obchody 
przewidziane są na czerwiec 2016 r.

Tekst i zdjęcia: Barbara Paszkowska i Andrzej Szabelski
www.mdkszczuczyn.pl

Nowa lokalizacja Biblioteki Miejskiej 
w Szczuczynie

Biblioteka Miejska w Szczuczynie zaprasza wszystkich czytelników, użytkowników i osoby, 
którym bliska jest idea rozwoju czytelnictwa oraz kultury w naszym regionie do nowego 
budynku – swojej siedziby przy ulicy Łomżyńskiej 11.

 Biblioteka zajmowała przez ponad pół wieku 
lokal przy ulicy Senatorskiej 12 o ogólnej powierzchni 
130m2 z wygospodarowaną łazienką (2,5m2) bez 
żadnego zaplecza. Na tej powierzchni znajdowało się 
ostatnio blisko 25000 woluminów materiałów biblio-

tecznych, które rozmieszczone były w Wypożyczalni 
dla Dorosłych z czytelnią oraz w Oddziale dla Dzieci 
wraz z czytelnią i salą komputerową. Lokal ten nie 
był przystosowany do obsługi niepełnosprawnych. 
Osoby w podeszłym wieku miały ograniczony dostęp 
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 do placówki. Pomimo trudnych warunków, w 2015 r. 
z bogatej oferty biblioteki skorzystało blisko 11 000 
użytkowników. 
 Zmieniła się lokalizacja, zmienia się też poziom 
świadczonych przez bibliotekę usług oraz jej oferta dla 

mieszkańców naszego miasta i regionu. Przyczyni się 
do tego niewątpliwie sam budynek z zapleczem oraz 
jego możliwości, które są praktycznie nieograniczone. 
Znajdują się w nim: przestronna Wypożyczalnia dla 
Dorosłych z czytelnią (106m2), Oddział dla Dzieci 
wraz z czytelnią i kącikiem dla malucha o powierzchni 
blisko 70m2, pomieszczenie na zbiory specjalne i 
zasoby Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, 
które będzie też spełniać rolę pokoju do pracy cichej. 
Nie tylko z konieczności realizacji wskaźników, ale 
i z doświadczenia wiemy, że pomieszczenie to jest 
nam niezbędne.
    Na Łomżyńskiej jest też sala konferencyjna na 
ok. 70 miejsc, w której odbywać się będą m.in. spo-
tkania autorskie, odczyty, konferencje i inne zebrania 
(np. Wspólnot Mieszkaniowych). Sala ta będzie 
udostępniana wszystkim zainteresowanym, zgodnie 
z jej przeznaczeniem. W budynku znajduje się bar-
dzo nam potrzebna powierzchnia wystawiennicza 
(duży hol) i sala komputerowa na 11 stanowisk, dwa 
duże pomieszczenia edukacyjne; w jednym z nich 
zorganizowana będzie Regionalna Izba Historii i 

Tradycji. Nie zabraknie w nim także magazynów 
książek, archiwum, pomieszczeń administracyjnych i 
gospodarczych oraz oczywiście kotłowni. Całość tego 
trzykondygnacyjnego przyszłego centrum obsługuje 
winda oraz funkcjonalne ciągi komunikacyjne. Na 
każdej kondygnacji znajdują się łazienki, w tym na 
parterze i na piętrze także dla osób niepełnospraw-
nych. Budynek przystosowany jest do obsługi tych 
osób (z obu stron są podjazdy). Na parterze, w starej 
części budynku funkcjonuje przedszkole, które jest 
odrębną instytucją. 
 Przy budynku znajduje się plac rekreacyjno-
-sportowy z am�teatrem, placem zabaw dla naj-
młodszych, skate-parkiem oraz altaną z miejscem 
na ognisko oraz parking na 8 stanowisk z miejscem 
dla niepełnosprawnych.
 Środki na realizację tej dużej inwestycji w wy-
sokości 1 875 000 zł pozyskane zostały, ogromnym 
wkładem pracy pracowników Urzędu Miejskiego w 
Szczuczynie oraz osobistym zaangażowaniu Burmistrza 
Artura Kuczyńskiego. Pochodzą one z ministerialnego 
„Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblio-
teka+. Infrastruktura Bibliotek”. i zostały przyznane 
na realizację projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa 
budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie 
oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na działce nr 870,871 przy ulicy Łomżyńskiej 11 w 
Szczuczynie”. Realizację tego zadania wsparł Urząd 
Miejski w Szczuczynie, który przekazał do dyspozycji 
biblioteki działkę oraz znajdujący się na niej od kilku 
lat niezagospodarowany budynek. Urząd do�nansował 
także tę inwestycję kwotą blisko 555 000 złotych.
     Budynek przy ulicy Łomżyńskiej 11 stanie się 
niebawem (maj/czerwiec) siedzibą nowej instytucji 
kultury. Wiosną ubiegłego roku Rada Miejska w 
Szczuczynie podjęła uchwałę intencyjną w sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie z Miejskim Domem Kultury 
w Szczuczynie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z 
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Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w 
Białymstoku i Krajowej Rady Bibliotecznej, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę 
na połączenie wyżej wymienionych instytucji kultury, 
z których powstanie jedna pod nazwą „Biblioteka – 
Centrum Kultury w Szczuczynie”. Obecnie trwają 
prace nad statutem i jej regulaminami wewnętrznymi.

Tekst: Janusz Siemion – Kierownik Biblioteki Miejskiej 
w Szczuczynie

Foto: Joanna Siemion

Nowy projekt w Bibliotece!!!
 Od początku lutego do końca 
sierpnia tego roku Biblioteka Miejska 
w Szczuczynie realizuje projekt „Pocz-
tówki z mego miasta – warsztaty”. Jest 
to kolejne przedsięwzięcie wymyślone 
i zaplanowane  przez pracowników 
biblioteki, którzy na jego przepro-
wadzenie uzyskali do�nansowanie w 
wysokości 8 500 zł z Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży. Dotacja zosta-
ła przyznana ze środków Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności 
w ramach wspólnie prowadzonego 
programu „Równać Szanse 2015”. Już 
po raz trzeci szczuczyńska biblioteka 
znalazła się w gronie laureatów tego Ogólnopolskiego 
Konkursu.
 Program ma za zadanie wyrównywać szan-
se młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie i 
skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat z 
miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 
000 osób. Jego istotą są lokalne projekty, które dla 
młodych ludzi mają być wyzwaniem i szansą współ-
pracy z innymi, by razem osiągać wspólny cel, ucząc 
się po drodze, jak nawiązywać nowe kontakty i radzić 
sobie w trudnych sytuacjach, a przez to wzmacniać 
wszechstronnie umiejętności społeczne oraz podnosić 
swoje kompetencje. 
   Uczestnicy naszego projektu nauczą się samodzielnie 
i świadomie podejmować decyzje, współpracować i 
integrować się z rówieśnikami i lokalną społeczno-
ścią, dążyć  do wyznaczonych przez siebie celów i 
je osiągać oraz myśleć perspektywicznie o własnej 
przyszłości. Młodzież pracująca przy projekcie ma 

szanse lepiej poznać  siebie i swoje 
możliwości oraz sprawdzić się pod-
czas realizacji konkretnego zadania, za 
które odpowiada. Odkrywając walory 
swojej „małej ojczyzny”, rozwinie 
umiejętność obserwacji  i utrwalania 
zmian w niej zachodzących, pozna 
lepiej swoje miasto i okolice.
 Młodzi ludzie na warsztatach foto-
gra�cznych, które poprowadzi artysta 
fotogra�k z Białegostoku pan Bogu-
sław Florian Skok, członek Związku 
Polskich Artystów Fotogra�ków i 
Fotoklubu RP, zapoznają się z tajni-
kami robienia zdjęć, także w plenerze 

i ich obróbką. Wykonają również zdjęcia, z których 
wspólnie wybiorą te najlepsze do pocztówek oraz na 
wystawę.
 Zajęcia z kreatywności przeprowadzi zaprzyjaźnio-
na z biblioteką pani Izabela Gwiazdowska prowadząca 
Studio Działań Kreatywnych „Gwiazda”. Wesprze 
ona młodych ludzi przy organizacji  happeningów i 
aranżacji wystawy.
 Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie 
będzie też dla młodzieży  świetną okazją do przeżycia 
wspaniałej przygody, a dla nas kolejnym cennym 
doświadczeniem.
 W realizowane przez bibliotekę przedsięwzięcie 
zaangażowali się uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie 
oraz Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w 
Niećkowie. Z ramienia biblioteki koordynatorem 
projektu jest pani Anna Akus – Szklarzewska, biblio-
tekarka Wypożyczalni dla Dorosłych. Pomogą nam 
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jak zawsze, wolontariusze i przyjaciele biblioteki oraz 
nasi lokalni partnerzy na czele ze Stowarzyszeniem 
„Nasz Szczuczyn”. Wydanie pocztówek wspomaga 
�nansowo Urząd Miejski w Szczuczynie. Zadanie 
realizowane jest już w nowej siedzibie Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej 11, a 
nad jego całością czuwa kierownik Janusz Siemion. 
W czasie projektu zajmować się będziemy otaczającym 
nas środowiskiem i jego walorami architektonicznymi 
i krajobrazowymi, z uwzględnieniem bardzo bogatego 
lokalnego dziedzictwa kulturowego.  Zamierzamy 
utrwalić i udokumentować na pocztówkach zmiany 
zachodzące w naszym mieście i okolicy. Naszymi 
działaniami pragniemy też pobudzić w miejscowej 
społeczności poczucie patriotyzmu oraz lokalnej 
tożsamości. 
 W efekcie naszych działań zostanie wydany zbiór 
pocztówek  naszego  miasta i okolicy, do których zdję-
cia wykonają uczestnicy projektu. Powstanie również 
wystawa najpiękniejszych i najciekawszych zdjęć wy-
konanych w czasie warsztatów oraz cykl happeningów 

w różnych częściach miasta promujących nasze dzia-
łania. Biblioteka wzbogaci się o lepszy, specjalistyczny 
obiektyw do aparatu fotogra�cznego, który zakupiła 
z wcześniejszego projektu „Równać Szanse”.
 Mamy nadzieję, że to kolejne, realizowane przez 
bibliotekę zadanie zwiększy poczucie lokalnej toż-
samości nie tylko wśród młodzieży, przyczyni się 
również do promocji i rozwoju naszej małej ojczyzny.

   Anna Akus – Szklarzewska
Janusz Siemion

Pierwsze efekty II kwesty…
 W czasie trwającej w ubiegłym roku 
trzy dni II kwesty z cyklu „Ratujemy 
Zabytki Szczuczyńskiej Nekropolii” 
grupa około 80 wolontariuszy zebrała 
kwotę 7 106 zł. Środki te przeznaczono 
na przeprowadzenie prac konserwator-
skich mocno zniszczonego (nie tylko 

przez upływ 
czasu, ale i sowieckie kule) 
nagrobka �guralnego Matki 
Boskiej, który usytuowany 
jest po prawej stronie głów-
nej alei, tuż przed kaplicą. 
Figura wykonana jest ze 
stopu cynkowego i przed-
stawia Matkę Boską stoją-
cą na kuli ziemskiej, która 
depcze stopą łeb węża. 
Znajdował się tam jeszcze 
jeden symbol – półksiężyc, 
który został odtworzony w 
pracowni, tak jak aureola 
wokół głowy z dwunastoma 

gwiazdami. Figura stoi na betonowym 
cokole, na którego bokach znajdują się 
trzy płyty epita�jne ze stopu cynkowego. 
 Figura tra�ła jesienią 2015r. do 
Pracowni Konserwacji Zabytków Pań-
stwa Markiewiczów w Białymstoku. 
Prace nad nią są mocno zaawansowa-
ne. Wiosną 

tego roku konserwatorzy 
zajmą się odnową coko-
łu i przestrzeni wokół 
niego, a latem prace 
mają zostać zakończo-
ne. Przewidywany koszt 
prac konserwatorskich to 
około 13 000 zł. W tej 
chwili na wyodrębnio-
nym w tym celu koncie 
znajduje się około 7 500  
zł. Aby zgromadzić bra-
kującą kwotę zamierzamy 
przeprowadzić, za zgodą 
ks. proboszcza Rober-
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Pomoc na inwestycje w ramach 
„Modernizacji gospodarstw rolnych”
 Od 31 marca do 29 kwietnia 
2016 r. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski o przyznanie 
pomocy na operacje typu „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych” �nansowa-
nego z budżetu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 
- 2020.
 Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofi-

nansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość 

wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość 

wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• racjonalizacją technologii produkcji, wprowa-

dzeniem innowacji, zmianą pro�lu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości 
produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może 
przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku 
inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, 
modernizacją budynków inwentarskich, w tym 
ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją 
magazynów paszowych w gospodarstwach- max. 
wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

 Pomoc na „Modernizację gospodarstw rol-
nych” będzie przyznawana rolnikom w postaci 
do�nansowania poniesionych przez nich kosztów 

na realizację danej inwestycji. 
Poziom dofinansowania wynosi 
standardowo 50% poniesionych 
kosztów kwali�kowanych. Może on 
być wyższy i wynieść 60%, ale tylko 
w przypadku gdy o pomoc ubiega 
się młody rolnik lub gdy wniosek 
o wsparcie składa wspólnie kilku 
rolników.
      Wnioski o przyznanie po-
mocy będą przyjmowały oddziały 

regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce 
realizacji inwestycji. 
 O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający 
gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści 
się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. 
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane 
ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie 
decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod 
uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w 
gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik 
uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie 
więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie 
realizował służy ochronie środowiska naturalnego. 
W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją 
technologii produkcji na kolejność przysługiwania 
pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane 
w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym 
kryteria wojewódzkie. W terminie 90 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane 
listy kolejności przysługiwania pomocy. 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

ta Zielińskiego zbiórkę po każdej mszy świętej w 
pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy (27 marca). 
Zwracamy się do państwa z prośbą o wsparcie tej 
zbiórki. Osobom, które już teraz chciałyby wesprzeć 
naszą akcję podajemy nr konta: BS Szczuczyn 21 
8768 0003 0000 0130 2000 0020.
 Wszystkie prace na szczuczyńskim cmentarzu 
prowadzone są za zgodą ks. proboszcza Roberta 

Zielińskiego i wiedzą konserwatora zabytków. Sto-
warzyszenie uzyskało zgodę Ministra Administracji 
i Cyfryzacji na prowadzenie tej zbiórki publicznej 
nr 2015/3947/OR. Osoby zajmujące się nią robią 
to zupełnie bezpłatnie.

Prezes Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”
Janusz Siemion
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Mistrzostwa Województwa Podlaskiego 
w zapasach

SPORT

 W dniu 20 lutego 2016 roku w hali Gimnazjum 
Publicznego w Szczuczynie, już ósmy raz z rzędu, 
odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w 
zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet.  Turniej 
zgromadził 134 zawodniczki i zawodników z całego 
województwa podlaskiego, którzy przyjechali stoczyć 
bój o Puchar Burmistrza Szczuczyna, w tym MLUKS 
MOSiR Grajewo, UKS „HERKULES” Łomża, 
UKS „TECHNIK” Łomża, LMUKS „OLIMPIK” 
Suwałki, „UKS „AMATOR” Juchnowiec, UAKS 
„PODLASIE” Białystok, UKS „KSIĘŻYNO”, TPD 
Białystok oraz MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn. 
Szczuczyn jak zwykle postarał się i to pod każdym 
względem. 
 Hala została odświętnie udekorowana, sponsorzy, 
przyjaciele Klubu „GWIAZDA” i rodzice zawodników 
przygotowali kawę, herbatę i skromny poczęstunek. 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Szczu-
czyna Artur Kuczyński, Prezes Banku Spółdzielczego 
w Szczuczynie i główny sponsor zawodów Mirosław 
Rainko, Władysław Kierdelewicz - członek Zarządu 
Polskiego Związku Zapaśniczego, Karol Łebkowski 
- Przewodniczący Kolegium Sędziów PZZ i sędzia 
główny zawodów, Tomasz Mioduszewski - Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie, Małgo-
rzata Karwowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Szczuczynie, Ewa Grunwald - Dyrektor Gimnazjum 
Publicznego w Szczuczynie, sponsorzy:  Karol Sobo-
lewski-  właściciel �rmy „SASS”, Wojciech Kaczyński 

- właściciel sklepu, Piotr Kurzątkowski - właściciel 
sklepu, Artur  Krysztop - właściciel �rmy „KAMeD”, 
Adam Tyszka- właściciel sklepu „KAJA”, Arkadiusz 
Januszewski - przedstawiciel �rmy JANUSZEWSCY 
i Spółka, Barbara i Kazimierz Marcinkiewicz - właści-
ciele �rmy „KAZEK”, Tomasz Milewski, Agnieszka 
i Jacek Malejko z �rmy CMS i wielu innych, a także 
członkowie i sympatycy zapasów. 
 Po wprowadzeniu młodzieży – młodych adeptów 
sztuki zapaśniczej i ich powitaniu uczczono minutą 
ciszy nieodżałowanego przyjaciela sportu, byłego 
Starostę Grajewskiego – Jarosława Augustowskiego. 
Następnie sędzia główny zawodów - Karol Łebkowski 
złożył Burmistrzowi Szczuczyna raport o gotowości 
do rozpoczęcia imprezy i została ona o�cjalnie otwarta 
przez włodarza naszego miasta.
 Po otwarciu mistrzostw Zarząd Klubu „GWIAZ-
DA” uhonorował drobnymi upominkami oraz „niespo-
dziankami w kopertach” zawodniczki i zawodników 
za wyniki sportowe uzyskane w 2015 roku. 
 Wyróżnieni zostali również przez Karola Sobo-
lewskiego - właściciela �rmy „SASS” szkoleniowcy 
szczuczyńskich zapaśniczek i zapaśników- Iwona i 
Grzegorz Zańko. 
 Następnie Prezes Klubu Radosław Trzciński 
podziękował obecnym na obiekcie sponsorom za 
dotychczasowe wsparcie i wręczył im okolicznościowe 
podziękowania, po czym nastąpiła część artystyczna. 
Na początku w układzie tanecznym wystąpiła młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie ćwicząca pod 
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Mamy swój wkład
 W dniu 04-05 marca 2016 roku w Siedlcach 
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach.  
Szczuczyńską „GWIAZDĘ”  reprezentowało na tych 
zawodach 4 dziewczęta i radziły sobie dzielnie. W 
klasy�kacji końcowej zajęły 6 miejsce na 30 startu-
jących ekip, zdobyły dla klubu i woj. podlaskiego 26 
pkt. we spółzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży, a 
najważniejsze przywiozły kolejny medal Mistrzostw 
Polski Juniorek. Brąz przypadł w udziale niezawodnej 
Ewie Alickiej, która wywalczyła ten krążek w kat. do 
63kg, walcząc z przeciwniczkami oraz nabytą kontuzją 
żeber. O medal otarła się również Weronika Szczech 
w kat. do 67kg, która sprawiła sobie i wszystkim 
sympatykom sportu zapaśniczego w Szczuczynie miłą 

kierunkiem Marii i Krzysztofa Jaworowskich. Po nich 
rozbudził wszystkich obecnych Mateusz Wojsław 
wykonując utwór pt.„ Niespotykany kolor” zespołu 
DEFIS, a po nim w przepięknym układzie tanecznym 
zaprezentowały się byłe zawodniczki „GWIAZDY” 
oraz siostry Adrianna Zańko i Zuzanna Łukowska. 
Po części artystycznej młodzież ruszyła na maty, aby 
walczyć o medale Mistrzostw Województwa Podla-
skiego w poszczególnych grupach wiekowych od dzieci 
do juniora i było na co popatrzeć. Opiekę medyczną 
nad zawodniczkami i zawodnikami sprawowała Jo-
lanta Trzcińska. Drużynowo w dziewczętach wygrała 
„GWIAZDA” Szczuczyn przed „PODLASIEM” 
Białystok i ekipą „OLIMPIKA „z Suwałk, a wśród 
chłopców wygrało „PODLASIE” Białystok, przed 
ekipą MOSiR Grajewo i „GWIAZDĄ Szczuczyn. 

Przedstawiciele „GWIAZDY” na Mistrzostwach 
zdobyli 31 medali, w tym 19 złotych: Magdalena 
Drobińska, Karolina Zamojska, Ewa Alicka, Łucja 
Ostaszewska, Oliwia Ostaszewska, Ewelina Gąsiew-
ska, Paulina Tyszka, Kinga Zielińska, Emilia Bagiń-
ska, Agnieszka Dzięgielewska, Oliwia Wróblewska, 
Damian Trojanowski, Mateusz Podbielski, Kacper 
Świderski, Paweł Danowski, Wiktor Bobrowski, 
Paweł Chrostowski, Marcin Zaborowski i Adrian 
Dutkiewicz; 6 srebrnych- Renata Gutowska, Oliwia 
Żebrowska, Magdalena Bagińska, Krystian Paw-
łowski, Jakub Żebrowski i Jakub Zaborowski oraz 
6 brązowych- Justyna Bagińska, Wiktoria Solińska, 
Jan Tyszka, Martin Wesołowski, Adrian Pawłowski 
i Jakub Pawłowski. 

G. Zańko

niespodziankę. Do punktacji drużynowej dołożyły 
swoje cegiełki również Adrianna Zańko, która zajęła 
7 miejsce w kat. do 59kg  oraz Karolina Zamojska, 
która zajęła miejsce 9 w kat. do 55kg. 

G. Zańko

Gala Orłów 2015
 15 lutego 2016 roku PZPN w Białymstoku 
zorganizował galę wręczenia nagród „PODLASKIE 
ORŁY” za 2015 rok. Nagrody zostały wręczone w 
kategoriach: trener, bramkarz, obrońca, pomocnik, 
napastnik, wyróżnienia w piłce kobiecej i futsalu oraz 
11-tka 2015 roku III i IV ligi. Miło nam poinfor-
mować, że najlepszym napastnikiem został zawodnik 
Wissy - MICHAŁ PODUCH. Wyróżnienie otrzy-

mali: w futsalu ADRIAN CITKO oraz Marlena 
Kalisz była zawodniczka Wissy obecnie reprezentująca 
Helios Białystok. Na galę przybyło wielu znaczących 
trenerów, zawodników, działaczy m.in.: trener Jerzy 
Engel, Władysław Żmuda - czterokrotny uczestnik 
mistrzostw świata. 

Janusz Marcinkiewicz
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VI Halowy Turniej im. Emila Świderskiego

I miejsce trampkarzy WISSY

 W dniu 23 stycznia 2016 roku w hali sportowej 
GP w Szczuczynie odbył się VI Halowy Turniej Piłki 
Nożnej im. Emila Świderskiego o Puchar Prezesa SM 
,,Mlekpol” w Grajewie. Organizatorem turnieju był 
MLKS „Wissa”, zaś sponsorami: SM „Mlekpol” w Gra-
jewie, Urząd Miejski w Szczuczynie, Bank Spółdzielczy 
w Szczuczynie i Arhelan Burzyńscy Bielsk Podlaski.
W turnieju wzięło udział 8 zespołów podzielonych 
na dwie grupy. Grupa A: Wissa Szczuczyn /III liga/, 
Magnat Juchnowiec Kościelny /IV liga/, Pogoń Łapy 
/IV liga/, Sparta Augustów /klasa okręgowa/; GRUPA 
B: Przyjaciele EMILA, Tęcza Łyse /liga okręgową/, 
Tur Bielsk Podlaski /IV liga/, Śniardwy Orzysz /IV 
liga/.O końcowej kolejności w turnieju zadecydowały 
mecze - o miejsce VII: Przyjaciele Emila - Sparta 
Augustów 0:2; o miejsce V: Wissa Szczuczyn - Tęcza 
Łyse 3:1; o miejsce III: Magnat Juchnowiec - Pogoń 
Łapy 2:1; o miejsce I: Tur Bielsk Podlaski - Śniardwy 
Orzysz 0:0 w rzutach karnych 8:7.
Kolejność końcowa turnieju:
1. Tur Bielsk Podlaski
2. Śniardwy Orzysz
3. Magnat Juchnowiec

4. Pogoń Łapy
5. Wissa Szczuczyn
6. Tęcza Łyse
7. Sparta Augustów
8. Przyjaciele Emila
 Miano najlepszego strzelca zdobył Piotr Ko-
walczyk /Śniardwy/ – 9 bramek. Najlepszym bram-
karzem turnieju został Kamil Wójcik /Magnat/ zaś 
najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został 
Andrzej Kosiński /Tur/. 
 Przed turniejem wręczono okolicznościowe 
Puchary Burmistrzowi Szczuczyna Arturowi Kuczyń-
skiemu, Prezesowi BS w Szczuczynie Mirosławowi 
Rainko, Krzysztofowi Wysockiemu Dyrektorowi 
WPK, pozostałym sponsorom w siedzibach �rm 
Markowi Kaczyńskiemu P.P.H.U w Szczuczynie, 
Edwardowi Borawskiemu Prezesowi SM „Mlekpol” 
w Grajewie, Edwardowi Kołek Członkowi Zarządu 
GEA Warszawa, Waldemarowi Czuba Tetra Pak w 
Warszawie i Kazimierzowi Rupińskiemu ZPK w 
Szumowie za wsparcie �nansowe działalności Klubu 
w 2015 roku.

 Andrzej Szabelski

 W zorganizowanym w dniu 28 lutego 
2016 r. przez AKS Sparta Augustów 
turnieju halowym w piłce nożnej 
trampkarzy o Puchar Dyrektora 
Stoczni Jachtowej ,,Balt-Yacht”  
Wissa Szczuczyn zdobyła pierwsze 
miejsce. W turnieju uczestniczyło 
8 zespołów. Po rozegraniu meczy 
grupowych w meczu pół�nałowym: 
Wissa pokonała  Spartę I Augustów 
2:1, a w meczu o pierwsze miejsce Wę-
gorię Węgorzewo ٢:١
 Kolejność miejsc w turnieju:
1.   Wissa Szczuczyn
2.  Vęgoria Węgorzewo
3. Sparta I Augustów
4.  Warmia Grajewo
5.  Piast Białystok

6.  Akademia Piłkarska Węgorzewo
7.  Włókniarz Białystok

8.  Sparta II Augustów
     Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany Marcin 
Jaczyński – Wissa, natomiast naj-
lepszym zawodnikiem drużyny 
Wissy - Paweł Chrostowski.
    Drużyna Wissy wystąpiła w 

składzie: Paweł Chrostowski - Mar-
cin Skrodzki, Łukasz Niedźwiedzi, 

Jan Tyszka, Marcin Jaczyński, Michał 
Jaczyński, Rafał Świderski, Patryk Boraw-

ski, Filip Korbut. Paweł Danowski, Michał 
Sobolewski. Trenerem drużyny jest Przemysław 
Piwko.

Andrzej Szabelski
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Podsumowanie przygotowań WISSY 
Szczuczyn do rundy wiosennej III ligi
 Przygotowania zimowe to ważny okres dla każde-
go zespołu, gdyż runda rewanżowa jest czasem kiedy 
drużyny przedstawiają efekty swojej pracy i walczą 
o jak najwyższe miejsca w ligowej tabeli. Piłkarze 
Wissy Szczuczyn ten czas przygotowawczy spędzili 
bardzo aktywnie. Seniorska kadra piłkarzy Wissy 
na półmetku rozgrywek plasuje się na 8. miejscu w 
ligowej tabeli. Celem drużyny, który przyjęto przed 
rozpoczęciem sezonu było (jest) zajęcie bezpiecznego 
miejsca w lidze, które pozwoli w przyszłym cyklu 
rozgrywkowym występować w tej samej klasie. Po 
rundzie jesiennej śmiało można uznać, iż ten plan 
został wykonany w 50 %. Do rundy rewanżowej, 
podopieczni grającego trenera Kamila Wojtkielewicza, 
przygotowywali się trenując trzy razy w tygodniu: były 
to zajęcia na siłowni połączone z biegami w terenie, 
oraz treningi w hali sportowej Publicznego Gimna-
zjum, bądź na miejscowym obiekcie orlika. Piłkarze 
Wissy kończą okres przygotowań do rundy wiosennej 
III ligi, w której są beniaminkiem. Zielono-czerwoni 
rozegrali dziewięć meczów kontrolnych, z czego 
siedem wygrali, jeden zremisowali i jeden przegrali. 
Zwycięstwo Wissa uzyskała w pierwszych czterech 
grach kontrolnych. Najpierw 9:2 pokonali JBB Tęcze 
Łyse . W kolejnym meczach towarzyskich rywalami 
Wissy były zespoły z IV ligi. Najpierw podopiecz-
ni Kamila Wojtkielewicza wygrali 6:2 z Pogonią 
Łapy, a po tym starciu pokonali Śniardwy Orzysz 
wynikiem 4:1, oraz Orzeł Kolno 6:0. W kolejnym 

spotkaniu wyjazdowym szczuczyński klub poniósł 
porażkę z KS Wasilków 1:2, a już trzy dni później 
pokonali Spartę Szepietowo 2:1. Kolejne dwa sparingi 
z drużynami trzecioligowymi, z MKS Ełk uzyskaliśmy 
remis 2:2, natomiast Romintę Gołdap pokonaliśmy 
3:0. W ostatnim meczu rozegranym na naturalnej płycie 
w Juchnowcu zielono-czerwoni zmierzyli się z ekipą 
Magnata Juchnowiec Kościelny, wygrywając 2:0 po 
bramkach Michala Poducha. W sumie we wszystkich 
sparingach Wissa Szczuczyn zdobyła 37 bramek i straciła 
ich aż 11, co daje 4,11 zdobytych i 1,22 traconych goli 
na mecz. Jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, to wśród 
zawodników Wissy szczególnie wyróżnić trzeba zdo-
bywcę ośmiu bramek: Wojciecha Łapińskiego, siedmiu 
Michałą Poducha, sześciu Radosława Guzowskiego. Po 
pięć tra�eń zanotowali natomiast: Mateusz Zambrowski 
i Marcin Firańczyk.
 Wyniki sparingów Wissy Szczuczyn przed 
rundą wiosenną III ligi sezonu 2015/16:
30.01. Wissa – JBB Tęcza Łyse 9:2
03.02. Wissa – Pogoń Łapy 6:2
07.02. Wissa – Śniardwy Orzysz 4:1
10.02. Wissa – Orzeł Kolno 6:0
13.02. Wissa – KS Wasilków 1:2
17.02. Wissa – Tur Bielsk Podlaski 2:1
20.02. Wissa – Sparta Szepietowo 2:1
24.02. Wissa – MKS Ełk 2:2
27.02. Wissa – Rominta Gołdap 3:0
05.03. Wissa – Magnat Juchnowiec Kościelny 2:0 



 Warto dodać, że w zimowym 
okienku transferowym w drużynie 
Wissy doszło do kilku zmian ka-
drowych. Przed wznowieniem ligi 
szczuczyński klub pozyskał czterech 
zawodników. Z zielono-czerwonymi 
związali się bramkarz Mirosław 
Dziedzic, obrońcy Marcin Banicki, 
Bartosz Zmierczak oraz pomoc-
nik Mateusz Piwko. Były także 
odejścia. Przed rundą wiosenną ze 
szczuczyńskim klubem pożegnali 
się: Adrian Mleczek, Krzysztof 
Myśliwski, Marcin Gałązka, Ma-
teusz Nikitin. Przypomnijmy, że po 
rundzie jesiennej Wissa Szczuczyn zajmuje 8 pozycję 
w tabeli III ligi. Na swoim koncie ma 31 punkty, 31 
bramek zdobytych i 25 straconych. Na 19 rozegranych 
spotkań podopieczni Kamila Wojtkielewicza 9 razy 
wygrywali, 6 razy zremisowali i 6 razy przegrali.

 Runda wiosenna III ligi piłki nożnej sezonu 
2015/2016 rozpocznie się już w przyszły weekend. 
W pierwszym meczu po zimowej przerwie Wissa 
Szczuczyn na wyjeździe zmierzy się z Warmią Grajewo.

Janusz Marcinkiewicz



TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ

18. Concordia Elbląg Wissa 14.11.2015 0:2

19. Wissa Jagiellonia II B-stok 21.11.2015 3:0.v

20. Warmia Grajewo Wissa 12.03.2016/S g.15.3o ...:...

21. Wissa Granica Kętrzyn 19.03.2016/S g.15.3o ...:... 

22. GKS Wikielec Wissa 25.03.2016/P. g.17.oo ...:... 

23. Wissa Huragan Morąg 02.04.2016/S g.16.oo ...:... 

24. Finishparkiet-Drwęca 
Nowe Miasto Lubawskie Wissa 09.04.2016/S g.16.oo ...:... 

25. Olimpia Elbląg Wissa 16.04.2016/S g.17.oo ...:... 

26. Wissa Znicz Biała Piska 23.04.2016/S g.16.oo ...:... 

27. Rominta Gołdap Wissa 30.04.2016/S g.17.oo ...:... 

28. Wissa KS Wasilków 03.05.2016/W g.17.oo ...:... 

29. MKS Korsze Wissa 07.05.2016/S g.17.oo ...:... 

30. Wissa Sokół Ostróda 14.05.2016/S g.17.oo ...:... 

31. ŁKS 1926 Łomża Wissa 18.05.2016/Ś g.17.oo ...:... 

32. Wissa PAUZA 21/22.05.2016 3:0 v.

33. MKS Ełk Wissa 28.05.2016/S g.17.oo ...:... 

34. Wissa Start Działdowo 04.06.2016/S g.16.oo ...:... 

http://wissa.com.pl


