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Od Wydawcy:
Szanowni Państwo
Upragnione, wyczekiwane i wymarzone wakacje przed nami! Dla
uczniów to czas odpoczynku, dla
dorosłych poza urlopem (krótszym
czy dłuższym) wakacje to okres
wytężonej pracy w firmie, gospodarstwie rolnym czy choćby nawet
w Urzędzie Miejskim.
Po raz kolejny przedstawiamy Wam porcję najaktualniejszych wieści płynących z terenu miasta i gminy
Szczuczyn w postaci, mam nadzieję, Waszych ulubionych
Szczuczyńskich Wieści. Zachęcam do uważnej lektury,
może w opisanych wydarzeniach znajdziecie coś, co Was
zainteresuje i następnym razem skorzystacie z bogatej
oferty, jaką „serwują” nam szczuczyńskie jednostki.
W Urzędzie Miejskim jak zwykle praca wre. Z jednej
strony mieszkańcy ruszyli z zaplanowanymi na bieżący
rok zadaniami, wydajemy więc niezliczone ilości decyzji i
uzgodnień. Z drugiej strony toczy się trwający nieustannie
proces zarządzania codziennym funkcjonowaniem naszego
miasta i gminy. Urzędniczą codzienność rozbijają jak zwykle
kolejne realizowane przez nas projekty. Termomodernizacja
zawładnęła w końcu trzecim obiektem jakim jest hala
sportowa przy ul. Grunwaldzkiej. Po budynku Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej to trzeci obiekt
tak kompleksowo zmodernizowany. Oczywiście, tak jak
w poprzednich miesiącach i w sumie ostatnich dwóch
latach tematem i inwestycją numer jeden są nasze drogi,
a więc realizacja programu Asfaltowa Gmina, kolejne
kilometry nowych nawierzchni, kolejne miejscowości ze
stanem dróg odpowiadającym współczesnym czasom i
oczekiwaniom.
Jednak nie samym „asfaltem” człowiek żyje… Co
jeszcze wydarzyło się w ostatnim czasie, na co możemy
liczyć w kolejnych miesiącach? Wszystko to znajdziecie
Państwo w tym wydaniu.
Oczywiście nie zapominajmy o jednym: Mamy
wakacje! Odpoczywajcie, zażywajcie słońca i pamiętajcie
o tym, by bezpiecznie wracać do Szczuczyna.
Artur Kuczyński
– Burmistrz Szczuczyna
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Od Redaktora:
Zbieranie materiałów i utrwalanie ich
na papierze „Szczuczyńskich Wieści”, powoli tworzy naszą tabloidową
bibliotekę redaktorskich doniesień,
uwolnionych od cyberprzestrzeni.
Informacyjny periodyk w szerszym
aspekcie prezentuje liczne osiągnięcia
Gminy Szczuczyn. Urząd jest zobligowany do wykonywania własnych zadań, nadanych ustawowo jako
obowiązkowych i fakultatywnych oraz zleconych, narzuconych
przez władze państwowe. Gmina to nie tylko Ratusz! To
jego wszystkie organizmy składowe z miasta i okolic: szkoły,
banki, organizacje społeczne, mydlarnia, policja, Ośrodek
Zdrowia, Klub „Wissa”, MDK, CK-Biblioteka, sołectwa, etc.
Dla środowiska wielce przyczynia się szczuczyńska policja, o
której mniej piszemy, choć świadomość ich pracy pozytywnie
zaskakuje w sprawozdaniach z ich działalności.
A zatem jest co śledzić i o czym pisać, bowiem wszędzie
trwa pogoń w dążeniu do pokonania problemów, do kreatywnej
pracy i opanowania nadmiaru wiedzy szkolnej. Szczuczyński
Zespół Szkół jest dodatkowo aktywny w szeregach Związku
Piłsudczyków, w zakresie popularyzowania dokonań I Marszałka
i dumy z polskiego oręża, zapisanej na kartach światowej historii.
A choć oryginalni piłsudczycy odeszli na wieczną wartę, to nasz
ZP RP po uzyskaniu sztandaru, który stał się inspiracją, sławi ich
czyny w kraju i za granicą.
Rozpoczynają się wakacje! Dla uczniów i kadry pedagogicznej,
to dni koniecznego relaksu, ucieczki od wrzawy, przeładowanych
plecaków, wyciszenia systemu i szarych komórek. Dziecko potrzebuje
wolności i przestrzeni, żeby poznało siebie i doświadczyło własnej,
niepowtarzalnej wartości. Nie doświadczy, jeśli jest non stop etykietowane, stresowane i ograniczane wolą innych. Nauczyciele starają
się, żeby uczeń czuł się wysłuchanym, co jest profesją ich pedagogiczno-edukacyjnych celów. Przyzwolenie na przeżycie każdej emocji w
miłej atmosferze, tworzy u dziecka radość z odkrywania siebie w
procesie nauki, dlatego chętniej powraca ono do szkoły.
Redakcja życząc wakacji i urlopów z wrażeniami, oczekuje
powrotu z wojaży do szkół instytucji i zakładów pracy ludzi zdrowych,
wypoczętych, zdolnych do stabilizacji i podjęcia nowych zadań.
Stanisław Orłowski – redaktor naczelny
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Młodzież elitą samorządowej przyszłości
Powołanie młodzieżowej rady miasta, to wyzwolenie kreatywności społecznej, głębsze postrzeganie
demokratycznych procesów zarządzania, przedsiębiorczości, ale i powstrzymanie migracji ludzi
młodych. Ofensywa młodzieży powoli wchodzącej w reformy życiowe, w ramach troski o swój rejon,
skupiać winna całe spektrum swojej wiedzy w czynnościach komunalnych, których nie łatwo da się
oddzielić od polityki. A wszystko to ma na celu budowanie kapitału społecznego, którego pozytywnym
efektem ma być wczesne uczestnictwo młodych w zorganizowanych strukturach samorządowych.
Inauguracyjne posiedzenie pierwszej, Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji na lata 2017-2019
odbyło się w piątek, 21 kwietnia 2017 roku. Wspólna
I Sesja Seniorów i Juniorów w ramach XXXII Sesji
Rady Miejskiej dokonała się w sali konferencyjnej
nowo powstałego zespołu Szczuczyńskiego Centrum Kultury i Biblioteki przy ulicy Łomżyńskiej
11. Podczas trzygodzinnego posiedzenia dokonano
m. in. wręczenia zaświadczeń uczniom wybranym
do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Funkcjonowanie
MRM opiera się na uchwale NR 197/XXVIII/16 Rady
Miejskiej w Szczuczynie, która powołała młodzieżową

radę na posiedzeniu w dniu 20.12.2016 roku. Radę
stanowi zespół najbardziej aktywnych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu
gminy.
Wcześniej, w środę, 5 kwietnia 2017 roku, w pięciu
Okręgach Wyborczych uprawniony elektorat wybrał
z 38 kandydatów 15 reprezentantów Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Szczuczynie.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali:
Krzysztof Zalewski–reprezentujący Burmistrza, Tomasz
Mioduszewski–przedstawiciel RM i przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej, Anna Wysocka i Maciej
Płochocki –przedstawiciele młodzieży, Michał Kaliszewski–opiekun Rady. Na 658 uprawnionych do
głosowania oddano 496 głosów, co stanowi frekwencję
75,38%. Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki:
MANDAT RADNEGO MRM I KADENCJI
UZYSKALI
Okręg Wyborczy Nr 1 – Szkoła Podstawowa w
Szczuczynie – z 13 kandydatów:
1. Niebrzydowski Hubert – Szczuczyn, klasa VI b
(głosów – 42)
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2. Kuczyński Jakub – Szczuczyn, klasa V b (głosów
– 32)
3. Zadrożny Maciej – Szczuczyn, klasa VI a (głosów
– 20)
4. Mioduszewski Tomasz – Szczuczyn, klasa V b
(głosów – 13)
Okręg Wyborczy Nr 2 – Szkoła Podstawowa w
Niedźwiadnej – z 5 kandydatów:
1. Wróblewska Oliwia – Brzeźnio, klasa VI (głosów
– 11)
Okręg Wyborczy Nr 3 – Publiczne Gimnazjum w
Szczuczynie – z 9 kandydatów:
1. Makuszewska Aleksandra – Szczuczyn, klasa II
b (głosów – 32)
2. Łepkowska Karolina – Szczuczyn, klasa II c
(głosów – 28)
3. Zamojska Zuzanna – Szczuczyn, klasa III b
(głosów – 27)
4. Kozikowski Paweł – Szczuczyn, klasa I b (głosów
– 17)
Okręg Wyborczy Nr 4 – Zespół Szkół w Szczuczynie – z 4 kandydatów:
1. Rydzewski Patryk – Skaje, klasa I (głosów – 19)
2. Wasilewska Agata – Szczuczyn, klasa I (głosów
– 13)
Okręg Wyborczy Nr 5 – Zespół Szkół w Niećkowie
– z 7 kandydatów:
1. Tyszka Magdalena – Szczuczyn, klasa II (głosów
– 37)
2. Sienicki Arkadiusz – Zacieczki, klasa II (głosów
– 30)
3. Kupiecka Wiktoria – Szczuczyn, klasa II (głosów
– 22)
4. Chodnicka Diana – Szczuczyn, klasa I (głosów
– 20)
Osiem dziewcząt i siedem chłopców stanowi
pierwszą Radę Młodzieżową w Szczuczynie. Mają
ambicję aktywnie trwać przez dwuletnią kadencję i dać
z siebie to, co jest nowatorskie i cenne dla środowiska.
Młodzi Radni będą wcielać predyspozycje społeczne
na arenie miasta i gminy pod okiem dorosłych radnych
bez ingerencji w ich przestrzeń postrzegania. Sugestie
młodych nie były dotąd brane pod uwagę, a to oni m.in.
mają przygotować to miasto i gminę do przyszłości,
w której egzystować będą kolejne pokolenia.

Podczas, gdy dorosła Rada planuje wszystkie
inwestycje w gminie i uchwala budżet, to młoda,
intelektualna i obiektywna siła posłuży im głosem
doradczym lub wspierającym. Liczą się ich awangardowe głosy i mądre pomysły. Każde słowo uzasadnionej
krytyki przez młodych, nieskażone patrzenie na
braki, zjawiska i problemy mogą okazać się wartością
priorytetową dla radnych z doświadczeniem. MRM
zobligowana ambicją i statutem nie będzie próżnować.
Zabłysną własnym planem działania.
Rozpoczęte funkcjonowanie na rzecz gminy, nie
daje młodym radnym zniżkowej taryfy w obowiązkach
szkolnych. Społeczna (nieodpłatna) funkcja to dodatkowe
wtajemniczenie w szkolny przedmiot -Wiedzy o Społeczeństwie. Bycie radnym zobowiązuje tak do perfekcyjnej
nauki szkolnej jak i do uczciwej działalności środowiskowej.
Nie daje szansy na egoistyczną dumę. Członków Rady
wybrały koleżanki i koledzy przy autorytatywnym wsparciu
nauczycieli, których nie mogą zawieść.
POSIEDZENIE XXXII SESJI RADY
MIEJSKIEJ Z JUNIORAMI
Z wielu względów Sesja była wyjątkowa.
W obecności rodziców wręczono akty powołania juniorów na członków MRM. To niezwykłe wydarzenie
jest historycznym gestem dla Szczuczyna, bowiem
dotychczas takiej Rady w nim nie było.
Obrady krótkim zagajeniem poprzedził dyr.
Centrum Kultury w Szczuczynie Janusz Siemion.
Otwarcia XXXII Sesji Rady Miejskiej z MRM
w Szczuczynie dokonał Przewodniczący Rady Tomasz
Mioduszewski i powitał zebranych. Stwierdził, że w
Sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania uchwał. W porządku obrad Sesję
obejmowało dwadzieścia punków, które w pełni zostały
zrealizowane. Oto jedna z uchwał:
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UCHWAŁA Rady Miejskiej w Szczuczynie z
dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego
w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – Prawa
i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności
liczonej wstecz.
− Rada Miejska w Szczuczynie stwierdza, że
pojawiające się w przestrzeni publicznej kategoryczne
zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym
prawie wyborczym w zakresie rewizji okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie
wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia
progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności
organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także ograniczenia obywatelom ich
konstytucyjnych praw i wolności w szczególności
wynikających z art. 62 Konstytucji RP – godzą w
prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
— Ponadto Radni podjęli uchwałę o przekazaniu
przez Gminę Szczuczyn dla oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala im. Witolda Ginela w
Grajewie sumę 20 tys. zł, stanowiącą współudział w
kosztach stałej opieki nad kobietami z terenu naszej
gminy.

Zaskakujące obowiązki i osiąganie celów m.in.
przedstawili: Kierownik Posterunku Policji w Szczuczynie – aspirant sztab. Andrzej Bargłowski, Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie –Dorota
C. Łaguna, pełnomocnik Burmistrza Szczuczyna ds.
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi–Janusz
Marcinkiewicz, Prezes OSP w Szczuczynie druh
Robert Łepkowski i inni.
I ROBOCZE POSIEDZENIE MRM
SZCZUCZYNA
Drugie spotkanie, a zarazem pierwsze robocze
posiedzenie 15 osobowej MRM, odbyło się w środę,
10 maja 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
szczuczyńskiego Ratusza.
W roboczej sesji młodych, opiekuńczo-sterujący
udział wzięli: założyciel MRM burmistrz Artur Kuczyński, dyr. SP w Szczuczynie– Małgorzata Karwowska, dyr. SP w Niedźwiadnej– Krzysztof Grunwald,
dyr. PG w Szczuczynie– Ewa Grunwald, dyr. CK i
Bibl. –Janusz Siemion, nauczyciel hist. J. Sikorska-Gołębiewska – opiekunka młodzieży Publicznego
Gimnazjum, nauczyciel hist. Jacek Kowalewski –
opiekun uczniów Szkoły Podstawowej, Jadwiga J.
Budzińska nadzorująca pracę Rady pod względem
prawnym, Katarzyna Ziętal– protokólant oraz media.
Z wielką serdecznością zebranych powitał Burmistrz
Szczuczyna Artur Kuczyński. Podziękował członkom młodzieżówki za chętny udział w szkoleniach
sprzyjających propagowaniu koncepcji samorządności
młodych, ochrony praw i godności ucznia w kontekście
praw człowieka.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad stwierdzono, że Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Burmistrz m. in. powiedział: „(…) za chwilę złożycie
uroczyste ślubowanie i obejmiecie mandaty radnych, które
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są nie tylko zaszczytem, ale także odpowiedzialnością.
Powinna Was cechować obowiązkowość i wnikliwość
wobec tych, którzy Was wybrali, ale także wobec tych,
którzy byli sceptyczni lub na Was nie głosowali. Wszyscy
są Waszymi kolegami i współobywatelami. To, jakie zadania będziecie realizować, w dużym stopniu zależy od
Was. Możecie śmiało liczyć na rzeczowe wsparcie z mojej
strony, w tym radnych Rady Miejskiej w Szczuczynie.”
Podczas I Sesji członkowie MRM, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego, złożyli ślubowanie, które poprzedziło odczytanie roty
(treść ślubowania) przez Wiktorię Kupiecką: „Ślubuję
uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szczuczynie sprawować zgodnie z prawem,
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
reprezentowanej przeze mnie młodzieży.”
Kolejno wywołani radni powstawali z miejsc i z
powagą wypowiadali słowo – ŚLUBUJĘ.
Powołując się na Statut MRM, jako załącznik
do uchwały Nr 197/XXVIII/16 Rady z 20.12.2016 r.
dotyczącej powołania MRM w Szczuczynie uchwałą
Nr 1/I/17 z 10.5.2017, w głosowaniu jawnym wybrano
Komisję Skrutacyjną MRM w składzie: Magdalena
Tyszka – przewodnicząca, Agata Wasilewska i Tomasz
Mioduszewski – członkowie.
Realizując uchwałę Nr 2, 3 i 4/I/17, Rada w
tajnym głosowaniu wybrała prezydium MRM. Na
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Szczuczynie I kadencji wybrano Arkadiusza Sienickiego – ucznia Zespołu Szkół w Niećkowie. Jego
zastępcą została Wiktoria Kupiecka, a na sekretarza
Rady wybrano Macieja Zadrożnego.
Mocą Uchwały Nr 5/I/17, którą przy formalnej
opiece Burmistrza po raz pierwszy pokierował Arkadiusz Sienicki, wybrano Zespół Kulturalno-Wychowawczy MRM w składzie: Magdalena Tyszka
– przewodnicząca zespołu oraz Agata Wasilewska i
Zuzanna Zamojska – członkinie zespołu.

Uchwałą Rady Nr 6/I/17 wybrano Zespół Sportowo-Rekreacyjny w składzie: Jakub Kuczyński –
przewodniczący oraz: Paweł Kozikowski, Karolina
Łepkowska, Aleksandra Makuszewska, Tomasz Mioduszewski i Maciej Zadrożny – członkowie zespołu.
Na podstawie Uchwały Nr 7/I/17 z 10.05.2017
powołano Zespół Charytatywno-Społeczny w składzie: Hubert Niebrzydowski – przewodniczący, oraz
członkowie zespołu – Diana Chodnicka, Wiktoria
Kupiecka, Arkadiusz Sienicki i Oliwia Wróblewska.
W wolnych wnioskach własne spostrzeżenia przedstawił Hubert Niebrzydowski i Maciej Zadrożny,
na które burmistrz Artur Kuczyński chętnie udzielił
zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący
Rady Arkadiusz Sienicki zakończył sesję, wypowiadając
utartą formułę: „Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szczuczynie.”
– Zakończył się proces organizacyjny nowego
organu samorządu terytorialnego. Dalsze sukcesy i
reputacja zależą od zaangażowania każdego młodego członka rady, przestrzegania wartości, działania
w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem obowiązującego prawa i z odzwierciedleniem kultury,
podkreślił inicjator powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej – Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński.
Szczuczyn jest niewielkim miastem. Jego władze
z jednostkami organizacyjnymi intensywnie wykonują
zadania i na tyle, na ile pozwala budżet łącznie z pozyskanymi funduszami z UE. Gmina rozwija się dzięki
sukcesywnie realizowanym ambicjom, przedsiębiorczości
i inwencji, czego zasługą są widoczne osiągnięcia pod
kierunkiem burmistrza Artura Kuczyńskiego. Cechują
go rozsądne, rokujące nadzieje podejścia do pracy i
życia mieszkańców, dla których podjął się tych zadań.
Wszystko to, stanowi podstawę rozwoju miasta, sprawnie
wychodzącego sponad sześćdziesięcioletniego zaniedbania.
Stanisław Orłowski
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PRYMAKI w Szczuczynie
30 lipca 2017 r.

II Zlot Motocyklowy
23 kwietnia 2017 r. wszyscy goście jak i mieszkańcy Szczuczyna mieli okazję zobaczyć piękne maszyny
przybyłych do naszego miasta motocyklistów. Nawet
deszcz, ani grad i śnieg nie przeszkodziły największym
fanom dwu-, trój- i czterokołowców w dotarciu na
miejsce zlotu. Uczestnicy drugiego szczuczyńskiego
Otwarcia Sezonu Motocyklowego swój dzień rozpoczęli mszą świętą w Kościele pw. Imienia NMP
w Szczuczynie, odprawioną w intencji motocyklistów i za pomyślny sezon. Po mszy św. nastąpiło
poświęcenie maszyn, a następnie odbyła się parada
motocykli ulicami miasta. Przejazd zakończył się na
placu Targowiska Miejskiego przy ul. Kolneńskiej,
gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości. Na
placu targowiska zebrani mogli podziwiać jednoślady,
wsłuchiwać się w ryk silnika oraz zrobić pamiątkowe
zdjęcie. Rozegrano także konkurencje: rzut oponą
oraz pomiar natężenia dźwięku emitowanego przez
motocykle. Nie lada niespodzianką był koncert zespołu
rockowego Cosa Nostra.
II już Zlot Motocyklowy w Szczuczynie upłynął
w bardzo miłej atmosferze. Nie możemy doczekać
się kolejnego takiego wydarzenia w Szczuczynie.
Mamy nadzieję, że takie uroczystości staną się tradycją
naszego miasteczka.
UM w Szczuczynie
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Gminny Dzień Dziecka
2 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej w
Szczuczynie odbył się Gminny Dzień Dziecka. Program
obejmował festiwal talentów muzycznych i tanecznych, prezentacje w ramach programu „TANMUZ”,
zabawy rytmiczno-muzyczne, rozgrywki sportowe. W
ramach projektu „Czas
na zdrowie” dzieci obejrzały film „Śmietnik w
mojej głowie” oraz korzystały z poczęstunku
z produktów gospodarstwa ekologicznego
posiadającego certyfikat.
Odbyły się zawody w
przeciąganiu liny, slalom
z taczką i rzut do celu –
wiaderka. Były zajęcia
zręcznościowe, malowanie twarzy, trampolina
i dmuchańce. Ponadto
był popcorn i wata cukrowa. Było również stoisko LGD gdzie można
było wygrać nagrody.
Wszystkie atrakcje
były darmowe i sponsorowane przez: Urząd
Miejski w Szczuczynie,
Szkołę Podstawową w
Szczuczynie, Fundusze
Europejskie – Program
Regionalny, Bibliotekę-Centrum Kultury w Szczuczynie, Podlasie, Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”, LGD
Biebrzański Dar Natury, Publiczne Gimnazjum w
Szczuczynie, Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny i Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie.
Andrzej Szabelski
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„Umiem Pływać”
Po raz kolejny już dzieci z klas trzecich szkół
podstawowych z terenu naszej gminy miały okazję
skorzystać z nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać.” Podstawowymi założeniami projektu było opanowanie
przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
kształtowanie zdrowego stylu życia, a także nabywanie
umiejętności dbania o własne zdrowie, wszechstronny
rozwój sprawności fizycznych, efektywne wykorzystanie
pływalni jak również edukacja w zakresie bezpiecznego
korzystania z akwenów wodnych.
Dzieci uczestniczyły w dwudziestogodzinnym
systemie nauki pływania na basenie w Grajewie.
Ćwiczenia w formie zabawy dostarczyły dzieciom
dużo radości i wiary we własne możliwości. Udział w
zajęciach nauki pływania stanowił przykład aktywnego
i miłego spędzania wolnego czasu. Dzieci uczyły
się bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z
basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczestników
Projektu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w nauce
pływania, z niecierpliwością czekały na kolejny wyjazd
i ze smutkiem opuszczały pływalnię.

Na ostatnich zajęciach zorganizowano dla dzieci
gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów
nauki pływania, które dostarczyły wiele niezapomnianych przeżyć. Wszyscy uczestnicy Projektu zaliczyli
test sprawnościowy.
Słowa podziękowania kierujemy do koordynatora
Projektu – pani Anny Romaniuk, oraz wolontariuszy –
pani Żanety Ławskiej i pana Pawła Modzelewskiego,
którzy opiekowali się dziećmi podczas podróży na
basen i w drodze powrotnej oraz służyli wsparciem
dla instruktorów nauki pływania.
Projekt realizowany był dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i środkom własnym
Gminy Szczuczyn.
UM w Szczuczynie

Dotacja dla OSP
24 maja br Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński w imieniu Gminy Szczuczyn podpisał umowę
o udzieleniu pomocy finansowej na zakup sprzętu
ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczuczynie. Z ramienia Zarządu Województwa
Podlaskiego umowy podpisali: Pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Pan
Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego.
W tym roku Gmina Szczuczyn ubiegała się o
dofinansowanie zakupu defibrylatora – sprzętu nie-

zwykle ważnego dla ratowania życia. Urządzenie to
stosowane jest w przypadkach wystąpienia nagłego
zatrzymania krążenia (NZK), w celu wykonania defibrylacji i przywrócenia prawidłowej akcji serca oraz
gdy potrzebna jest pomoc głosowa w prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO).
Na zakup defibrylatora Gmina Szczuczyn pozyskała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego
w wysokości 5000 zł.
Jednostka OSP w Szczuczynie zajmuje się nie
tylko gaszeniem pożarów. Jest to także jednostka
ratownicza wyposażona w specjalistyczny sprzęt,
oraz dysponująca wykwalifikowanymi ratownikami,
gotowa nieść pomoc w sytuacji zagrożenia, chroniąc
życie, zdrowie i mienie. Jednakże aby nadal mogła
wywiązywać się ze swoich zobowiązań niezbędny jest
proces ciągłego doskonalenia umiejętności strażaków
ochotników, oraz pozyskiwanie nowego sprzętu i
wyposażenia.
UM w Szczuczynie
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Festiwal Kolorów na powitanie wakacji
Pierwszą inicjatywą
Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szczuczynie była organizacja
Festiwalu Kolorów
– uroczystości rozpoczynającej sezon wakacyjny. Impreza odbyła
się 27 czerwca 2017 r.
w „Starym Parku” w
Szczuczynie, cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągnęła
dużą ilość uczestników.
Dzieci z MRM, przy
niewielkim wsparciu
Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie oraz
Biblioteki – Centrum
Kultury, od początku
do końca zajęły się organizacją wydarzenia.
Rozwieszały plakaty,
rozdawały ulotki, zapraszały na festiwal. Dzieci
postanowiły również samodzielnie poprowadzić
to jakże barwne wydarzenie. Zorganizowały konkursy
oraz koncert młodzieżowego zespołu Hjelmos.
Tego dnia, o godzinie 12.30 nastąpił pierwszy

wyrzut kolorów. Wówczas zarówno uczestnicy jak i
obserwujący mieli okazję przekonać się jak wielką
radość sprawia uczestnictwo w tego typie zabawie.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na kolejny wyrzut
kolorowych farbek. Było wspaniale. W przerwie pomiędzy wyrzutami rozdawane były lody i popcorn.
Nie zabrakło również naszych strażaków z jednostki OSP w Szczuczynie, którzy zapewnili możliwość
„kąpieli” po zakończeniu obrzucania się farbkami.
Słowa podziękowania kierujemy do przedstawicieli lokalnych mediów, a w szczególności do pana
Krzysztofa Gutowskiego, który za pomocą drona
uwiecznił nasze wielobarwne wydarzenie.
Reasumując: ogrom radości, świetnej zabawy i
dobrej muzyki, towarzyszyły tegorocznemu Festiwalowi
Kolorów w Szczuczynie. Z niecierpliwością czekamy
na kolejne tego typu inicjatywy.
UM w Szczuczynie

Dofinansowanie z programu KLUB
Zarówno piłkarski klub sportowy WISSA jak
i klub zapaśniczy MLUKS GWIAZDA otrzymały
dofinansowania do prowadzonej działalności w ramach
ministerialnego programu KLUB. Wsparcie finansowe
wyniosło po 10 tyś złotych dla każdego z klubów, z
przeznaczeniem na wynagrodzenia dla szkoleniowca,
dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację
obozu sportowego.
Program „KLUB” to całkowicie nowy i innowacyjny model bezpośredniego wsparcia sportowych
środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi
centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych, a działa w

trudnych warunkach ekonomiczno-organizacyjnych.
Głównymi celami programu jest przede wszystkim
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie
do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie
instytucjonalne działalności podstawowych jednostek
struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów
sportowych oraz optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w
zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
Szczuczyńskim klubom sportowym gratulujemy
pozyskania dotacji i liczymy na wysokie osiągnięcia
sportowe.
UM w Szczuczynie
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Zjazd Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zjazd
Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków RP
Dnia 2 czerwca 2017 roku z inicjatywy Pani
Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Anny Jagusz oraz Zarządu oddziału Związku
Piłsudczyków RP w Szczuczynie odbył się II Zjazd
Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Okręgów
i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej. Był to szczególny dzień również dlatego,
że szkoła w Szczuczynie obchodziła ósmą rocznicę
nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zjazd
zgromadził przedstawicieli wielu szkół noszących imię

Marszałka Piłsudskiego z całej Polski oraz prezesów
i przedstawicieli Okręgów i Oddziałów ZP RP.
Wśród zaproszonych gości były takie osobistości
jak Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków
RP generał związku Stanisław Władysław Śliwa wraz z
członkami Zarządu Krajowego ZP RP, Przedstawiciel
Dyrektora oddziału IPN w Białymstoku – Pan Paweł
Murawski. Swoją obecnością zaszczycili również
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej: Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gwiazdowski,
asystent Posła na Sejm RP Mieczysława Baszko - Pan

Michał Zarzecki, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego
Pani Alicja Rutkowska, Wójt Gminy Radziłów Pan
Krzysztof Milewski, sekretarz Gminy Wąsosz Pani
Agnieszka Wróblewska. Zaproszenie na uroczystość
przyjęli również: przedstawiciele Podlaskiego Kuratora
Oświaty Pani Elżbieta Arciszewska i Pani Bożena
Obuchowska, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w
Grajewie Pani Bogumiła Kierznowska oraz długoletni
przyjaciele i sponsorzy szkoły, wśród których był
przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w
Grajewie Pan Wojciech Grochowski, Prezes Banku
Spółdzielczego w Szczuczynie Pan Mirosław Rainko, lokalny przedsiębiorca Pan Karol Sobolewski,
właściciel Z.P.H.U Jobimet Pan Józef Bardłowski
oraz właściciel Piekarni w Grabowie Pan Szczepan
Mieńkowski. W tym szczególnym wydarzeniu brali
udział goście specjalni z Białorusi, członkowie ZP
RP o/ Szczuczyn – Denis Krawczenko, Czesław
Remizowicz oraz Stefan i Jan Łopacki.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku
przez płk związku Pana Adama Jagusza prezesowi
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Zarządu Krajowego
Panu Stanisławowi
Władysławowi Śliwie
Generałowi Związku
oraz powitania zebranych gości na ul.
Kościelnej. Następnie
w rytmie przygrywającej orkiestry dętej
wszyscy przemaszerowali do Kościoła
pw. Imienia NMP w
Szczuczynie, gdzie
ks. dziekan Robert
Zieliński i ks. Robert
Mieczkowski celebrowali mszę świętą w
intencji Ojczyzny. W
czasie mszy św. uroczystą wartę pełnili członkowie
oddziału Piłsudczyków ze Szczuczyna. Podczas mszy
św. Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków
RP generał Związku Stanisław Władysław Śliwa,
wręczył na ręce proboszcza ryngraf Matki Boskiej
Ostrobramskiej w podziękowaniu za dotychczasową
współpracę.
Następnie odbył się montaż słowno-muzyczny,
do którego uczniów przygotowała Pani Katarzyna Romanowska. Uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Paulina Zamojska,
Michał Balejko, Maria Józwik, Przemysław Jagusz) oraz
uczennica Publicznego Gimnazjum im. Stanisława
Antoniego Szczuki w Szczuczynie - Emilia Nagel, a
także członkowie ZP RP Oddział w Szczuczynie Martyna Downar i Mariusz Trzonkowski, za pomocą
odczytanych wspomnień i wierszy ludzi, którzy znali
Piłsudskiego, przeplatanych wzruszającymi piosenkami
przy akompaniamencie gitarowym Pana Adama Jagusza
przypomnieli postać Marszałka w różnych odsłonach.

Po zakończonej części artystycznej odbył się
uroczysty przemarsz pod pomnik założyciela miasta
Stanisława Antoniego Szczuki. Tu nastąpiło złożenie
kwiatów, wręczenie odznaczeń, wystąpienia gości oraz
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Marszałek
Józef Piłsudski w moich oczach”. Niezwykłą atrakcją
był odtańczony polonez przez uczniów Publicznego
Gimnazjum w Szczuczynie, którzy wystąpili w pięknych staropolskich strojach. Do występu przygotował
ich Pan Marek Hanc – opiekun zespołu „Perełki”.
Na koniec wszyscy zebrani prowadzeni przez
członków szczuczyńskiego „MOTO STARS” przemaszerowali ulicami Szczuczyna do Zespołu Szkół
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie mogli zjeść
ciepłą grochówkę i bigos. Zaproszeni goście mieli
okazję do serdecznych rozmów przy kawie i cieście,
zwiedzania szkoły, w tym m.in. sali poświęconej
pamięci Marszałka J. Piłsudskiego oraz obejrzenia
wystawy nagrodzonych prac w konkursie plastycznym.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie oraz cała
społeczność szkolna serdecznie dziękuje władzom
parlamentarnym i samorządowym za współudział w
uroczystości oraz za wszelką przychylność i życzliwość.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich
tych, którzy przyczynili się do realizacji i uświetnienia
tego wydarzenia.
Anna Glińska

nauczyciel ZS im. Marszałka J. Piłsudskiego

w Szczuczynie
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W stepach Kazachstanu (8)

Retrospekcje w Przechodach
Rozważna i nieugięta w najgroźniejszych sytuacjach Apolonia Brzeska, wsparta tym razem silnym,
męskim ramieniem kuzyna Stanisława Sieniawskiego,
jechała ze Szczuczyna wojskowym zaprzęgiem konnym
przez pola i lasy. Po przejechaniu mostu na Kanale
Rudzkim, pośród równin Podlasia, rozciągała się przed
nimi panorama dużej wsi gminnej. Obiekty główne,
jak: cmentarz, kościół, urząd gminy, szkoła i policja
były na początku wioski, od jej strony południowej.
Państwa Cybulów we wsi Przechody, którym powierzono nadzór nad pozostawionym w ich domu
sprzętem domowym rodziny Brzeskich, zastali w
domu. Przy powitaniu wydało się nienormalne, że po
niespełna dwóch miesiącach nieobecności dawnych
współlokatorów, gospodarze mogli się tak radykalnie
zmienić. Byli niegościnni i szorstcy. Nie mieli chęci
zwracać właścicielce innych przedmiotów, oprócz mebli.
– zwróćcie proszę to, co jest moje. Dla nas są to wyjątkowe przedmioty. To pamiątki rodzinne – prosiła
ze łzami w oczach mama Lidii Brzeskiej.

Po namyśle, niechętnie oddali część materiałów,
choć dalej nie mieli chęci nawet wszystkich mebli
zwrócić. Gdyby nie twarda interwencja muskularnego
szwagra, była wyraźna wątpliwość czy wieśniacy zarażeni nadzieją komunizmu niosącego im samowolę
i dobrobyt, oddaliby cokolwiek.
Tymczasem do pp. Cebulów, u których do września 1939 roku mieszkała rodzina Brzeskich, przyszli
trzej towarzysze i rozmawiali na uboczu. Po chwili
najstarszy i wyglądający na ich szefa pan Machina,
przywitał się mile z mamusią i powiedział:

– państwo Cebulowie wszystko dla was zwrócą
ze względu na naszą pamięć o pani, jej osobistą troskę
i pomoc, kiedy budynki tej wsi poszły z dymem.
Byłam jeszcze mała, ale pamiętam groźny pożar
w Przechodach – ze smutkiem wspomina Lidia
Brzeska.
Póki gospodarze wrócili z jarmarku z Goniądza
odległego o 16 km, zastali pogorzelisko wsi. Rozlegał
się płacz i lament. Mamusia przejrzała materiały w
mieszkaniu i wszystko to, bez czego powinniśmy
się obyć, przekazała dla potrzebujących. Sama szyła
nowe i przeszywała ubrania używane z materiałów
przysłanych przez rodziców z Ameryki. Dużą ilość
oddawała im już wcześniej, a teraz, jako cierpiących
pogorzelców. Mieszkańcy tę pomoc i dobroć żony
komendanta Policji w Przechodach zapamiętali.
Mimo to, w trakcie wizyty pan Machina podszedł
do Mamusi.
– a…, gdzie jest pani mąż? – zapytał z cicha z
lekko drżącym głosem.
– od czasu, kiedy pożegnał nas idąc na wojnę, nie
mieliśmy od niego wiadomości. Może Pan posiada
bardziej radosne wiadomości!? – Apolonia Brzeska
zripostowała sugestywnie brzmiące pytanie.
Towarzysz Machina ochłonął z wyolbrzymionej
potęgi własnej wyższości, złagodniał i odszedł.
Gospodarze też zmiękli, stali się milsi, przystępniejsi. Powiedzieli bez zastanawiania się, że jeżeli
wszystko teraz na wóz nie wejdzie, to przyjeżdżajcie
do nas tyle razy, aż zabierzecie wszystko, co wasze.
Kiedy po raz drugi utrudzona A. Brzeska ze swoim szwagrem Sieniawskim dotarli do wsi Przechody
po resztę mebli, u gospodarzy ponownie zastali tzw.
polskich komunistów na partyjnym zebraniu. Kilku
z nich głośno wspominało p. A. Brzeską, jako dobrą,
uczynną osobę w tej wsi – chwalili. Natarczywie
dopytywali się o jej męża. Teraz oni chcieli jego
osądzić, dlatego, że był Polakiem, katolikiem, patriotą
i dokładnie wykonywał służbowe obowiązki nałożone
na policjanta. Do mamusi teraz partyjni mówili:
– pani pomagała ludziom, którzy potrzebowali
pomocy, ale mąż był nadmiernie wymagającym!
I tak rzeczywiście było, z czego władza, społeczeństwo polskie i rodzina była dumna. Na zacho-
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wanie ojca złożyło się wiele życiowych czynników.
Wychowywany w zaborze pruskim był upokarzany z
całą rodziną od dziecka. Kraj, wolność, język i Polska,
jako Ojczyzna –matka, którą mu tak łatwo odebrano
na jego pomorskich ziemiach śniła się po nocach,
jako wolna kraina od zła, od niewoli, od nazistów
i komunistów. Chciał mieć niezależną Polskę! Nie
chciał dzielić się Jej matczyną miłością z wrogami.
Natomiast mama miała typowo kobiece serce.
Była czuła, delikatna, inteligentna, zaradna, pracowita,
kochająca rodzinę i szanująca całe środowisko. Pomoc
dla świata przyrody i ludzi uważała za zwykłą powinność, za obowiązek, a robiła to w imię Boga. Tam,
gdzie był żal, ból, pogrzeby, ubóstwo, gdzie były sieroty,
tam była żona komendanta policji. Biorąc pod uwagę
czasy przed 1939 rokiem, byliśmy nieźle sytuowani i
mogliśmy innym udzielać pomocy – podkreśla z całą
szczerością i radością Lidia Brzeska.
Ponowny kontakt z rodziną pp. Cybulów zaistniał
aż po II wojnie światowej. W wielu sprawach zwracali
się do brata Lidii Brzeskiej – Ryszarda Brzeskiego
mieszkającego w Grajewie, który wyrósł na bardzo
poważnego, uczciwego i szanowanego syna – Antoniego i Apolonii. Ryszard wielokrotnie pomagał
dla byłych właścicieli mieszkania w Przechodach w
osiąganiu ich życiowego celu.
Tymczasem okres wywołany nienawiścią do
innych narodów trwał i zbierał mordercze żniwa.
Po taktycznych zmianach w oblężeniu Polski, Antoni Brzeski wracając pieszo z wojny zaszedł w Grajewie
do pani Pawlińskiej, która również była ewakuowana
na Kresy Wschodnie. Od niej dowiedział się, że jego
cała i zdrowa rodzina uciekła ze wschodniej granicy
na polskich Kresach i przebywa w Szczuczynie.
Natychmiast, omijając szosę, udał się przez pola
do Szczuczyna. Po drodze odwiedził znajomych,
państwa Piwowarskich na kolonii Skitowa, odległej o jeden kilometr od Szczuczyna. Poprosił tam
mieszkającą kuzynkę, żeby powiadomiła jego żonę
Apolonię, że uciekł z wojny od wroga i jest u pp.
Piwowarskich. Jeszcze tego dnia Apolonia Brzeska
została powiadomiona. Miała niezmierny powód do
radości, że oto jej mąż i ojciec czworga dzieci żyje.
Jednak po chwili radości wykrzyknęła z przerażenia:
– Boże! Po co on tu przyszedł!? Uciekł od Niemców, a tu szybko wpadnie w kolejne ręce bolszewickich
bandytów! Brzeskiemu nie darują Sowieci swojej
militarnej hańby z roku 1920!
Historia ludzkości rysowana jest bagnetami,
malowana obcą krwią i potokiem łez zmywana.

Przez kolejne stulecia szukane są guziki z orłem w
koronie, aby całować ślady zamordowanych i gardzić
nadgorliwością – katów. W roku 1939 wojownikom
z Zachodu i Wschodu znów zachciało się wybrać
polską ziemię na pole walki! Tu na piastowskiej ziemi
ćwiczyli rżnięcie, grabienie, gwałt i zarządzanie.
Przed wrześniem 1939 nie mieliśmy zapewnionej
pomocy państw zaprzyjaźnionych. Każde państwo myślało o sobie i „podkulało ogon”! Gwarancje teoretyczne
były po to, żeby politycy polscy nie zawarli przypadkiem
układu z III Rzeszą. Poza naiwnością polityków było
wiadomo, że Wielka Brytania nie dysponuje takim
potencjałem militarnym i gospodarczym, żeby przyjść z
pomocą wystawionej na rzeź Polsce. Natomiast Francja
po nieludzkiej hekatombie w I w. ś. była bezsilna i
przeciwna wojnie. Dlatego mówienie o zdradzie tych
państw nie do końca jest sprawiedliwe, mimo że w
grę wchodziły umowy i dawane nadzieje. Można
zaryzykować ciche twierdzenie, że do kwietnia 1939
roku jedynym „przyjacielem” w Europie był dla Polski
– Hitler. Takie koneksje i brzmienie nazw ma nie tyle
dziwną, co okrutną próbę myślenia. Polska odrzuciła
podstępną propozycję Hitlera, aby wspólnie zaatakować
ZSRR i tam „wyrąbać” Ruskich. A co byłoby potem?!
Hitlerowi rosły wąsy i koniecznie chciał walczyć, a po
odmowie przez RP podpisał układ z Rosją, w którego
efekcie obaj „wyrąbali” Polskę. W końcu chytrzejszy
wypędził Niemców przy wydatnej pomocy Polski, którą
niejako w nagrodę obdarzył niewolą. Hitlerowski malarz
wymyślił nawet, że po jego zwycięstwie Polacy zostaną
parobkami dla Niemców. On tego celu nie osiągnął,
ale podsumowując odległe po wojnie lata, cel ten jest
osiągany bez militarnego Drang nach Osten.
Mimo to, wojna obronna 1939 była konieczna.
Ginęli Polacy broniąc napadniętą Ojczyznę i jej
rodziny. Jednym z milionów polskich bohaterów był
Antoni Brzeski. (dcn.)
Stanisław Orłowski
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
„Czyste powietrze wokół nas”
W marcu 2017 r. dzieci
z oddziału przedszkolnego
Ob przystąpiły do realizacji
Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste
powietrze wokół nas” ogłoszonego przez Państwową
Inspekcję Sanitarną. Program
ma charakter profilaktyczny,
skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym jak
też wychowawców, rodziców i opiekunów.
Jego głównym założeniem jest ochrona dzieci
przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, a
w szczególności wykształcenie u dzieci świadomej
postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach,
gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
Cele podejmowanych działań:
• zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości
aktywnego i biernego palenia,
• wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony
dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
• zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w
zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli
palą przy nich tytoń.
Koordynatorką programu „Czyste powietrze
wokół nas” jest pani Teresa Galińska.

W ZIELONEJ SZKOLE
22 maja o godz. 8.15 uczniowie z klas Vb, VIa
i VIc Szkoły Podstawowej w Szczuczynie wyjechali
na trzydniowy wypoczynek do Ośrodka Agroturystycznego „Olszynka”.
Po zakwaterowaniu instruktorzy podzielili grupę
na dwie drużyny. Pierwsza udała się na tor sprawnościowy. Ćwiczyła na równoważni, czołgała się, wspinała
na górę z opon, przełaziła przez rurę. Druga w tym
czasie strzelała z ASG.

Po smacznym obiedzie chętni poszli na paintball.
Reszta grupy zaś trudziła się w parku linowym. Niemal
wszystkim udało się pokonać wiszące przeszkody.
Po kolacji grano w sapera, a następnie bawiono
się przy ognisku. Spodobała się zabawa w „PSYCHIATRYK”. Zjedzono kiełbaski. Na uczestników
czekały nocne podchody. Grupa „uciekająca” pobiegła
w głąb lasu, a potem na cmentarz. Trudno było ich
znaleźć „poszukującym”, tym bardziej, że musieli
wykonać wiele zadań: pompki, zamienić się butami,
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SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI
W dniach 22.05.2017 r. – 26.05.2017 r. z inicjatywy pedagoga szkolnego przy aktywnym udziale
Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli, zorganizowaliśmy tydzień profilaktyki. Zaprosiliśmy do szkoły
specjalistów: przedstawicieli policji, straży pożarnej,
ratownika medycznego, pielęgniarkę oraz psychologów.
Pogadanki z uczniami prowadzili również nauczyciele.
Celem zorganizowanych w tym tygodniu działań było
zapobieganie przemocy rówieśniczej, uzależnieniom
oraz promowanie, zdrowego i bezpiecznego stylu
życia.

znaleźć Duży Wóz, przenieść dziewczyny „na barana”.
Podchody zakończyły się o północy.
Następnego dnia czekały kolejne zajęcia w Zielonej Szkole. Najpierw uczniowie wspinali się na pajęczą
siatkę, tzw. „pająka”. Najlepszy wynik osiągnął Tomek.
Potem zdobywali ściankę wspinaczkową. Następnie
wzięli udział w konkursie „Robin Everest”. Największą
wieżę z czerwonych skrzynek zbudowała Julita.
Po obiedzie dzieci poszły na wycieczkę do sklepu.
Tam zaopatrzyły się w słodycze, owoce, lody i napoje.
Wieczorem uczniowie spotkali się obok pobliskiego
wzgórza porośniętego lasem. Stąd zjeżdżali w dół
tyrolką. Zjazd budził wiele emocji. Nocną porą bawili
się przy muzyce. Wiele radości dostarczyły zabawy:
tańce, powtarzanki, limbo.
Pobyt w ośrodku się kończył. W środę uczestnicy posprzątali domki, wynieśli śmieci, spakowali
się. Odbyły się ostatnie zajęcia, min. gry zespołowe.
Około godz. 15.30 przyjechał autobus i uczniowie
wraz z opiekunami wrócili do Szczuczyna.
To przepiękne miejsce zostanie w pamięci każdego
z nich.

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem: „Dzień
Szkoły bez Przemocy”. W tym dniu uczniowie ubrani byli na czerwono. Wychowawcy przeprowadzili
warsztaty na temat: „Przyjaźń – tak, przemoc – nie”,
uczniowie wykonali prace plastyczne. Pani Grażyna
Rodzeń z KPP w Grajewie oraz dzielnicowy asp.
szt. Jarosław Zieliński przeprowadzili z uczniami
pogadanki na tematy: „Przemoc i odpowiedzialność
prawna nieletnich”, „Niebezpieczeństwo uzależnienia”. Wypuściliśmy w powietrze czerwone baloniki
z hasłami przeciwko przemocy.
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We wtorek w stroju uczniów dominował kolor
zielony, a hasłem dnia była „Przyjaźń i uczciwa rywalizacja”. Nauczyciele realizowali temat przyjaźni
z Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uczniowie
przygotowali prace plastyczne i literackie na konkurs:
„Na skrzydłach przyjaźni”. Zajęcia wychowania
fizycznego w klasach czwartych przebiegały tego
dnia w formie zawodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczciwą rywalizację. W klasie IVb
pod kierunkiem pana Ireneusza Parypy odbyły się
zawody w lekkiej atletyce dziewcząt w dwóch dyscyplinach: bieg na 60 m: I miejsce Julia Skibniewska,
II miejsce Zuzanna Zalewska, III miejsce Martyna Sawicka. Rzut piłeczką palantową: I miejsce
Zuzanna Zalewska, II miejsce Martyna Sawicka,
III miejsce Julia Januszewska, Nikola Sokołowska
i Amelia Niebrzydowska. Chłopcy w klasie IVb
rywalizowali ze sobą w biegach z przeszkodami pod
kierunkiem pana Artura Dobrzyckiego. Miejsce I
wywalczył Wiktor Walendzik, II miejsce Michał
Skowron, III miejsce Daniel Sitek. Chłopcy z klasy
IVa zmierzyli się ze sobą w siatkówce. Za wspaniałą
sportową rywalizację nauczyciel wychowania fizycznego – pan Krzysztof Jaworowski nagrodził obydwa
zespoły. Wychowawcy klas młodszych prowadzili
gry i zabawy zespołowe „Jak się bawić? W co się

bawić?”. Szkolny plac apelowy ozdobiły piękne
rysunki kredą wykonane przez dzieci z klas I-III,
ich zadaniem było stworzenie symbolu przyjaźni.
Największą atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy
przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
podczas przerw szkolnych.
W środę dominującym kolorem w ubiorze
była biel, hasło dnia: „Kultura słowa i zachowania”.
Przedstawiciele klas I-III oraz IV-VI wzięli udział w
konkursie „Savoir vivre na co dzień”. Uczniowie klas
IV-VI uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy
z ratownikiem medycznym Piotrem Zdańkowskim
– absolwentem naszej szkoły oraz prezesem OSP w
Szczuczynie Robertem Łepkowskim.
W czwartek uczniowie przyszli do szkoły ubrani
na żółto, hasło dnia: „Zdrowo i bezpiecznie”. Pani
psycholog Monika Paluszkiewicz spotkała się z klasami
szóstymi. Rozmawiała z nimi na temat bezpieczeństwa
w Sieci. Natomiast przedstawiciele policji: st. sierż.
Sylwia Gosiewska i pani Grażyna Rodzeń przeprowadziły pogadankę z klasami czwartymi i szóstymi
na temat cyberprzemocy. W klasach młodszych
pielęgniarka szkolna pani Lidia Pieścik rozmawiała
z dziećmi jak dbać o swoje zdrowie. Wychowawcy
klas I-III przeprowadzili warsztaty „Znam telefony
alarmowe”, plakaty uczniów z czytelnymi numerami
rozwieszono na korytarzu szkolnym.
Ostatni dzień przebiegał pod hasłem „Rodzina
jest ważna” - był podsumowaniem całorocznych działań profilaktycznych, ale jednocześnie świętowaliśmy
Dzień Matki. Zaproszone do szkoły mamy obejrzały
występy swoich pociech, dzieci przygotowały również
„Mega laurki”. Tego dnia przybyłe mamy spotkały się
z psychologiem – panią Bożeną Perkowską. Tematem
spotkania było: „Budowanie relacji w rodzinie”.
Ewa Dobrzycka i Barbara Milewska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
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BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA!
”Mój bezpieczny świat” to projekt edukacyjny,
w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie SP w
Szczuczynie.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli firmy UL International Polska Sp. z o. o.
z Warszawy (jednym z prowadzących był absolwent
naszej szkoły – p. Przemysław Karwowski). Tematyka zajęć w poszczególnych klasach dotyczyła:
cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci i podróży,
zapobiegania chorobom zakaźnym. Uczniowie zapoznali się z pracą w laboratoriach UL badających
bezpieczeństwo urządzeń, których używamy na co
dzień. Po egzaminie wszyscy uczniowie otrzymali
certyfikaty ukończenia kursu oraz upominki.
V SZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA
9 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbyła się IV Szkolna Olimpiada Sportowa
dla uczniów klas I – III pod hasłem „Sport, zdrowie,
przyjaźń”. W tym roku pogoda nas nie zawiodła,
przez cały czas świeciło słońce. Celem spotkania była
integracja dzieci, rodziców i nauczycieli. Drużyny
składały się z rodziców i uczniów. Liczyła się szybkość, zręczność, siła oraz umiejętność współdziałania
w zespole. Wszystkim kibicowały dzieci z oddziałów
przedszkolnych.
Po zakończeniu zawodów jury ogłosiło wyniki.
Nagrodą były brawa i dyplomy dla każdego z uczestników. Było radośnie i zdrowo, bo na sportowo.
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Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
Dnia 6.06.2017 r. w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” naszą szkołę
odwiedzili: Anna Wojsław - prezes Stowarzyszenia
„Nasz Szczuczyn” oraz Robert Łepkowski - prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klasy I wysłuchali
pięknych bajek oraz legend z cyklu „Cała Polska czyta
dzieciom”.

Burmistrza Pan Krzysztof Zalewski, Sekretarz Urzędu Pani Jolanta Budzińska , inni pracownicy U.M.
w Szczuczynie, byli dyrektorzy szkoły, radni Rady
Miejskiej w Szczuczynie, dyrektorzy i kierownicy
jednostek, szkół i instytucji kulturalnych z terenu
gminy Szczuczyn oraz rodzice. Nie zabrakło również
tych, których imię nosi szkoła, czyli Sybiraków. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru
Szkoły i odśpiewaniem Hymnu Sybiraka oraz powitaniem zaproszonych gości. Następnie uczniowie
przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny,
nawiązujący do wydarzeń i sytuacji w jakiej znaleźli
się nasi rodacy skazani na zesłanie.
Po wystąpieniach gości uczestnicy uroczystości, udali
się na krótką wycieczkę po budynku szkoły i do pomieszczeń maszynowni, w której mogli zobaczyć nowoczesny
system ogrzewania, oparty na pompach ciepła.
DZIEŃ MATKI

TRZECIA ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W NIEDŹWIADNEJ
Dnia 5 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Niedźwiadnej odbyły się obchody trzeciej rocznicy
nadania jej imienia Zesłańców Sybiru. Uroczystość ta
była połączona z zakończeniem projektu gruntownej
termomodernizacji budynku. Te wydarzenia stały się
okazją do zaproszenia wielu znamienitych osób.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między
innymi, Proboszcz Parafii p.w. św. St. Biskupa i
Męczennika w Niedźwiadnej ks. Roman Łempicki,
Burmistrz Szczuczyna Pan Artur Kuczyński, Zastępca

26 maj - Dzień Matki, jeden z najpiękniejszych dni
w roku, święto wszystkich mam, tych młodych i trochę
starszych. Tego dnia każdy z nas biegnie do swojej
mamy, czasami z kwiatami, czasami z czekoladkami,
czasem z buziakiem i laurką w ręku. Uczniowie klas
0-IV pod opieką nauczycielek pani Brygidy Kurzątkowskiej, pani Hanny Dzięgielewskiej, pani Jolanty
Nerkowskiej, pani Katarzyny Grabowskiej - Wizner
przygotowali Akademię z okazji Dnia Matki. Uczniowie

wyjątkowo uczcili ten dzień - dzieci przygotowały
bogaty repertuar - były piękne piosenki, wzruszające
wiersze, chwytające za serca życzenia pomyślności. Na
zakończenie uczniowie wręczyli swoim wyjątkowym
gościom samodzielnie wykonane laurki - niejednej
mamie zakręciła się łza w oku.
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„PODLASIE- MNIE TA ZIEMIA
OD INNYCH DROŻSZA…”
Dnia 24 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Podlasie - mnie ta ziemia od innych droższa…” .
Na konkurs wpłynęło ponad 700 prac plastycznych
uczniów z województwa podlaskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie prace uczniów z naszej
szkoły. W kategorii przestrzennej praca „Kurka”
Łukasza Kiełczewskiego i w kategorii płaskiej praca
„Zwierzęta Podlasia” Szymona Chmielewskiego.
PROGRAMOWANIE
W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły
realizują innowacje pedagogiczną pt: „Moja pasja? –
Programowanie”. Pierwsze zajęcia prowadziły do świata w którym uczniowie poznawali tajniki sterowania

obiektem na ekranie w środowisku Scratch. Następnie
dzięki możliwości pozyskania robota LOFI, uczniowie
zaczęli programować urządzenie, które porusza się w
realu, a nie tylko w świecie wirtualnym. Układanie
skryptów sprawia im wiele przyjemności, ale również
uczy logicznego myślenia. Połączenie programowania
i sterowania urządzeniem za pomocą komputera na
którym uczeń stworzył własny program, zachęca
do tworzenia nowych, bardziej skomplikowanych
skryptów dając możliwość rozwoju.

Manewry łąkowe w Niećkowie
W niedzielę 4 czerwca 2017 roku w Niećkowie
odbyły się Manewry Łąkowe, na których uczestnicy
mieli okazję poznania w warunkach rzeczywistych
możliwości pracy i funkcjonalności najnowocześniejszych ciągników i maszyn zielonkowych. Manewry
były odpowiedzią na oczekiwania rolników żywo
zainteresowanych nowinkami techniki mającymi
zastosowanie w ich działalności. Dodatkowym atutem była możliwość przetestowania prezentowanego
sprzętu przez uczestników pokazów.

Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w
Niećkowie to szkoła z siedemdziesioletnią tradycją, w
którą od samego początku wpisuje się kształcenie na
kierunkach rolniczych w duchu postępu technicznego.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom rolników
współorganizowaliśmy Manewry przy współpracy z
Firmą Contractus - oficjalnym dystrybutorem maszyn
i ciągników marki John Deere i Firmą SaMASZ
należącą do czołówki europejskich producentów maszyn rolniczych. Pokaz odbył się dzięki przychylności
Pana Grzegorza Jaczyńskiego – rolnika z Niećkowa
sąsiadującego i współpracującego ze Szkołą, który na
potrzeby organizacji Manewrów udostępnił swoją
łąkę położoną w dogodnej dla organizacji całego
przedsięwzięcia lokalizacji. Całość pokazów trwała
blisko trzy gadziny i okraszona była ciepłą strawą
przygotowaną i wydawaną przez uczniów Zespołu
Szkół w Niećkowie, kształcących się na kierunku
technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnikom pokazu nasi kulinarni fachowcy zaoferowali
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 najlepszą na świecie grochówkę, grillowaną karkówkę

oraz kiełbasę.
Warto w tym miejscu podkreślić, że nie tylko
gastronomia wspomagała organizację pokazu. Największy wkład pracy w organizację Manewrów mieli
nasi mechanizatorzy rolnictwa - kierunek kształcenia
najbardziej związany branżowo z tematyką pokazów.
W przeddzień przedsięwzięcia wraz z dystrybutorami
maszyn rolniczych uczniowie przygotowywali całość
sprzętu uczestniczącego w pokazie, teren na którym
miał on się odbyć oraz miejsca parkingowe. W niedzielę rozpoczęli pracę o siódmej rano, pomagając w
dostarczeniu na miejsce pokazu wszystkich maszyn
rolniczych, kierując osoby przyjezdne na miejsce
pokazów, uczestnicząc w przygotowaniu stoisk wystawowych organizatorów i naszej szkoły. Natomiast po
Manewrach nasi chłopcy zadbali o sprawne zabranie
maszyn z miejsca pokazu oraz uprzątniecie terenu
pokazów i parkingu.
Swój wkład pracy w organizację Manewrów wnieśli również nasi ekonomiści, którzy odpowiadali

za rejestrację uczestników oraz badanie preferencji
dotyczących stosowanego sprzętu rolniczego w gospodarstwie.
Praca uczniów odbywała się pod kierunkiem
nauczycieli kształcących w branży przedmiotów
zawodowych.
Skala przedsięwzięcia była ogromna i wymagała
zgrania, twórczej współpracy i zrozumienia zaangażowanych osób. Nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkół w Niećkowie, nie po raz pierwszy, pokazali,
że z powodzeniem potrafią zorganizować przedsięwzięcie na dużą skalę. Pochlebne opinie rolników i
współorganizatorów uczestniczących w Manewrach
Łąkowych są tego najlepszym dowodem. Opinia tym
bardziej cieszy, że podobne Manewry organizowane są
na terenie całego kraju, my za organizację dostaliśmy
najwyższe noty.
Pokaz zgromadził ponad 500 osób, które interesują się branżą rolniczą lub są z nią ściśle związane
zawodowo. Tak duża frekwencja zaskoczyła nawet
organizatorów.
Bożena Sokołowska
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Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

Działo się w szczuczyńskim Centrum Kultury
W dniu 09.03.2017 r. odbyło się w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie
kolejne „Spotkanie z poezją” tym razem zorganizowane z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn
pt. „Kobiety z Wenus, Mężczyźni z Marsa”.
Młodzież z grupy poetyckiej „Poszukiwacze
słów” działającej przy BCK pod kierunkiem
Józefa Zenona Budzińskiego zaprezentowała
aforyzmy, wiersze różnych autorów oraz
własne utwory o kobietach i mężczyznach.
Z cyklu spotkań „Ludzi z pasją” w kwietniu tego roku
gościliśmy dwie panie. W dniu 06 kwietnia Pani Jadwiga Solińska – pisarka i artystka ludowa opowiadała o
swojej twórczości artystycznej i literackiej. Ciepło wspominała też swoją wieloletnią współpracę z „Cepelią”
i związane z nią liczne wystawy i podróże. Na koniec spotkania nasz gość zaprezentował jak „łatwo
i w prosty sposób” można wykonać tradycyjną plamę wielkanocną. Zebrani mogli również podziwiać

wystawę prac artystki oraz kolekcję palm
wielkanocnych.
Natomiast 08 kwietnia Pani Krystyna Rosłoniewska, która jest członkiem Związku
Filatelistów Polskich na spotkaniu pt.
”Mały znaczek znaczy wiele” przybliżyła
tajniki filatelistyki, omawiając m.in. historię
znaczka w Polsce i na świecie. Opowiedziała również wiele anegdot i ciekawostek
dotyczących znaczków pocztowych.
Oddział dla Dzieci Biblioteki – Centrum Kultury przyłączył się w tym roku do
obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, które odbywają się 02 kwietnia,
w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena – autora
baśni znanych dzieciom na całym świecie. W tym
dniu dzieci poprzez zabawę poznały najsłynniejsze
baśnie tego znanego autora.
W minionych miesiącach pracownicy szczuczyńskiego Centrum Kultury przeprowadzili cykl
warsztatów dla młodzieży Publicznego Gimnazjum
im. St. A. Szczuki – uczestników „Kółka dziennikarskiego” prowadzonego przez Izabelę Bidzińską pod
wspólnym tytułem „Przekaz informacji do mediów –
warsztaty”. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się
10 kwietnia Barbara Paszkowska – starszy instruktor
BCK opowiadała o publikacjach sprzed lat dotyczących
działalności instytucji kultury w Szczuczynie, o swej
wieloletniej współpracy z Tygodnikiem „Kontakty”
oraz o aspektach prawnych pracy dziennikarza. Natomiast wolontariuszka biblioteki – Renata Markiewicz
oraz dyrektor BCK – Janusz Siemion dzielili się swą
wiedzą i doświadczeniem w przekazywaniu informacji
nie tylko do mediów. Opowiedzieli o ulotkach, publikacjach i książkach napisanych i wydanych przez
bibliotekę. Wskazali na różnice w informacjach do
portali społecznościowych, a informacjach do gazet i
publikacji. Młodzi ludzie mieli okazję obejrzeć wiele
archiwaliów.
Drugie spotkanie, które odbyło się 22 maja i
poświęcone było wywiadom. Renata Markiewicz
– wolontariuszka biblioteki i Janusz Siemion – dyrektor BCK podzielili się swą wiedzą na temat praw
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 autorskich, przygotowania się do wywiadu, techni-

ki i warunków jego przeprowadzania, transkrypcji
(przepisanie tekstu z nośnika na papier), redakcji
(redagowania) oraz publikacji.
W ramach tegorocznych obchodów „Tygodnia
Bibliotek” 10 maja w Bibliotece – Centrum Kultury
odbył się „Dzień Otwarty”. Na użytkowników, czytelników i osoby odwiedzające bibliotekę czekało wiele
atrakcji m.in. mogli zajrzeć do wszystkich pomieszczeń
Centrum oraz uczestniczyć w lekcji bibliotecznej „Z
przymrużeniem oka”. Tego dnia o godzinie 16:00
zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych na część
artystyczną w wykonaniu grupy „Poszukiwacze słów”
(młodzi ludzie recytowali wiersze o książkach) oraz
występu działającego przy szczuczyńskim Centrum
zespołu ludowego „Szczuczyniacy”. Podczas tego
spotkania Józefowi Zenonowi Budzińskiemu, poecie,
bibliofilowi i społecznikowi wręczono, przyznaną w
tym roku przez „kapitułę BCK” nagrodę „Przyjaciel
biblioteki”. Statuetkę przekazał w towarzystwie pracowników Centrum jego Dyrektor.

Po występach goście zostali zaproszeni na
uroczyste otwarcie wystawy, zgromadzonych przez
nieżyjącego już Pana Bolesława Waltera, założyciela pierwszej w Szczuczynie Biblioteki Miejskiej,
dewocjonaliów – obrazków z wizerunkiem Matki
Boskiej. W uroczystości wzięli udział najbliżsi Pana
Waltera – jego żona Irena, syn Wiesław oraz krewni.
Historię kultu maryjnego w Polsce przybliżył zebranym Józef Zenon Budziński. Wystawę przygotowała
Pani Barbara Paszkowska – starszy instruktor BCK
w Szczuczynie.
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie już
po raz drugi przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
„Odjazdowy Bibliotekarz”, w tym roku pod hasłem
„Rajd Bibliotekarza”. 20 maja młodzi ludzie pokonali
trasę Szczuczyn – Bzury – Niedźwieckie – Niećkowo – Szczuczyn. W każdej miejscowości uczestnicy

rajdu wraz z opiekunami zatrzymywali się na krótki
postój, a w Niećkowie czekała na nich niespodzianka
- wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz różne
gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Wzorem ubiegłych lat w dniach 29 maja – 6
czerwca Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”. 29 maja wspólnie z osobami, które
wsparły naszą akcję odwiedziliśmy dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Szczuczynie. Ksiądz wikary Artur
Dobrzyński czytał przedszkolakom wiersze Wandy
Chotomskiej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima,
a pani Barbara Jankowska wiersze Jana Brzechwy.
Tego samego dnia pani sekretarz Jadwiga Jolanta
Budzińska i pani Anna Wojsław - bibliotekarka
Wypożyczalni dla Dorosłych odwiedziły klasę Szkoły
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały
baśni braci Grimm pt.: „Mądra wieśniaczka” oraz
bajek „Rzepka” i „Niesforna bułeczka”. W kolejnym
dniu akcji w klasach pani Małgorzaty Łepkowskiej
i pani Ewy Witanowskiej ze Szkoły Podstawowej
w Szczuczynie Pan Burmistrz Krzysztof Zalewski
czytał legendę pt. „Trębacz ratuszowi i król kruków”,
księgowa BCK Jolanta Doliwa „Stoliczku nakryj
się”, a Maja Zamojska przeczytała dzieciom bajki:
„Świniopas” oraz „Latający kufer”. W kolejnym dniu
akcji czytaliśmy dla pierwszoklasistów pani Beaty
Nagel ze szczuczyńskiej podstawówki. Pani Krystyna
Rosłoniewska przeczytała dzieciom wiersze Jana
Brzechwy pt. „Żaba” i „Żuk” natomiast pan Janusz
Marcinkiewicz przeczytał legendę pt. „Jak Matka
Boska Częstochowska klasztor ocaliła”. Natomiast 6
czerwca, na zakończenie akcji odwiedziliśmy Szkołę
Podstawową im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej. Anna Wojsław - prezes Stowarzyszenia „Nasz
Szczuczyn” i Robert Łepkowski - prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczuczynie przeczytali uczniom
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klasy zero i pierwszej legendy i bajki z cyklu: „Cała
Polska w legendzie”.
Podobnie jak w poprzednich latach szczuczyńskie Centrum zorganizowało 3 czerwca w świetlicy
wiejskiej w Skajach „Noc w bibliotece”. Wydarzenie
to odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji pod
hasłem „Czytanie porusza”. Jak zawsze cieszyło się
dużym zainteresowanie młodych ludzi, dla których
przygotowano szereg atrakcji, gier i zabaw na świeżym powietrzu. Nie zabrakło ogniska z kiełbaskami,
seansu filmowego pt.” Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai” oraz rozmów o ulubionych książkach i ich
bohaterach.
W sobotę 3 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie uroczyście
otwarto wystawę twórczości pani Alicji Wysockiej
pt. „Malowane słowem i pędzlem”. Artystka zajmuje się malowaniem obrazów i grafik, jest również
autorką obszernej biografii swojej rodziny. W holu
wystawienniczym Centrum wyeksponowano blisko
50 obrazów i grafik. W czasie spotkania pani Alicja
opowiadała o swoim życiu, pasjach i inspiracjach oraz

o zainteresowaniach związanych z historią własnej
rodziny, w wyniku których powstała książka „Dzieje
rodziny Załusków”. W tej wyczerpującej, bogato zdobionej własną twórczością monografii autorka zawarła
blisko 1000 opisów bliższej i dalszej rodziny oraz ich
przodków. W książce opisane są sylwetki pracujących
w pierwszej połowie XX wieku w Szczuczynie: ks.
Jana Załuskiego – proboszcza szczuczyńskiej parafii
oraz Jana Załuskiego – nauczyciela. Książka jest do
wypożyczenia w Bibliotece – Centrum Kultury w
Szczuczynie. Twórczość artystyczna pani Alicji to
sztuka abstrakcyjna, w której przewodnim motywem jest natura i wszechświat - jego niedostępność,
ogrom i tajemniczość. Malarka o swej sztuce mówi,
że kolor jest prawdą, a obraz ma mieć tajemnicę. Jej
podstawowym mottem jest „Wyrażam siebie poprzez
abstrakcję”. Pani Alicji towarzyszył podczas wizyty
w Szczuczynie jej przyjaciel i partner życiowy Pan
Józef Kowalczyk, z zamiłowania rzeźbiarz.
Anna Wojsław

Renata Markiewicz
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Harry Potter i Magiczna Biblioteka
W dniach 3 – 10 kwietnia 2017 r. w Bibliotece –
Centrum Kultury w Szczuczynie odbywały się zajęcia
dla dzieci pt. „Harry Potter i magiczna biblioteka”.
Zorganizowaliśmy je z okazji 17-tej rocznicy wydania
w Polsce pierwszej książki o przygodach młodego czarodzieja oraz zbliżającej się 20-tej rocznicy na świecie.
Pierwszego dnia magicznej przygody uczestnicy
zajęć otrzymali listy o przyjęciu do Szkoły Magii i
Czarodziejstwa Hogwart (w którą zmieniło się nasze
Centrum), co oznaczało, że stali się oni młodymi
adeptami magii. Czarodzieje wykonali również własne
różdżki na ulicy Pokątnej.
Następnego dnia na naszych młodych czarodziei
czekała podróż do szkoły. Niestety, była ona naszpikowana wieloma przeszkodami. Tuż za przejściem
na peron 9 i ¾ uczestnicy musieli przejść przez tor
przeszkód, który prowadził do Hogwartu. Po ciężkich
próbach fizycznych i intelektualnych młodzi czarodzieje dotarli do szkoły, gdzie zostali przydzieleni
przez wszystkowiedzącą tiarę przydziału do jednego z
czterech domów (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw
i Slytherin). Po wysłuchaniu przemowy dyrektora na
stołach zagościły magiczne łakocie i zaczęła się uczta.
W kolejnych dniach młodzi czarodzieje uczęszczali na lekcje takie jak: eliksiry, gdzie robili ciecz

nienewtonowską oraz kolorowe eksplodujące wulkany,
co było poprzedzone szukaniem odpowiednich składników do ich uwarzenia. Kolejną lekcją była Opieka
nad Magicznymi Stworzeniami, gdzie uczniowie
tworzyli własne magiczne zwierzęta, a także lekcja
transmutacji, która nie obyła się bez licznych wybuchów śmiechu spowodowanych wymyślnymi strojami
naszych młodych adeptów magii. Szkoła Magii i
Czarodziejstwa Hogwart to nie tylko nauka, ale także
zabawa i rywalizacja pomiędzy Domami. Uczniowie
przekonali się o tym podczas zajęć sprawnościowych.
Gra w Quidditcha wywołała wiele emocji, ale inne
konkurencje również sprawiły, że młodzi czarodzieje
chcąc zdobyć punkty dla swojego domu musieli dać
z siebie wszystko. Koniec końców wygrał Slytherin.
W sobotę uczniowie napisali egzaminy kończące
pierwszy rok nauki w szkole magii (konkurs wiedzy
o Harrym Potterze), a następnie udali się na poszukiwania kamienia filozoficznego, napotykając wiele
przeszkód podobnych do tych, z którymi zmagał się
Harry Potter w pierwszym tomie swych przygód.
Były to m.in. przejście przez diabelskie sidła, latające
klucze, granie na instrumencie, a także podróż tropem
srebrnych śladów imitujących krew jednorożca, po
których uczniowie dotarli do wskazówki kierującej
ich wprost do kamienia filozoficznego.
Zakończeniem magicznej przygody było otrzymanie przez każdego ucznia dyplomu ukończenia szkoły,
pamiątkowego medalu, a na laureatów konkursu wiedzy
o Harrym Potterze czekały również magiczne nagrody.
I miejsce zajęła Monika Śmiarowska, II miejsce Oliwia
Żurawska, a III – Zuzanna Zalewska. Zwycięzcom
gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę.
Olga Kowalewska
Marlena Stocka
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Wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki
W sobotę 27 maja 2017 r. Biblioteka – Centrum
Kultury w Szczuczynie zorganizowała koncert z okazji
DNIA MATKI. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowała się młodzież uczęszczająca na
prowadzone w Centrum warsztaty poetyckie i lekcje
śpiewu. Wybrane wiersze recytowali członkowie
kierowanej przez Józefa Zenona Budzińskiego –
przyjaciela biblioteki, poety i bibliofila, grupy „Poszukiwacze słów” w składzie: Piotr Dembiński, Maciej
Mroczkowski, Wiktoria Smoła, Natalia Witkowska
i Jakub Żebrowski.
Swoje talenty wokalne zaprezentowali członkowie zespołu „Mali Szczuczyniacy” pod kierunkiem
starszego instruktora BCK Andrzeja Szabelskiego:
Michalina Brzostowska, Natalia Kozikowska, Natalia
Nagel, Mateusz Wojsław, Julita Żebrowska, i Paulina
Żebrowska.
Gościem specjalnym sobotniego koncertu, który
dostarczył wielu niezapomnianych wzruszeń był zaproszony przez szczuczyńskie Centrum Zespół Śpiewu
Sakralnego „Preobrażenije” działający w Regionalnym
Centrum Kultury i Sztuki w Szczuczynie na Białorusi,
który uczestniczył w XXXVI Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – HAJNÓWKA 2017
w Białymstoku. Zespół istnieje od 1997 r. W roku
2000 uzyskał zaszczytny tytuł „Ludowy”, który obronił
w ubiegłym roku. W grupie śpiewają kobiety, dla
których muzyka i wiara stały się nieodłączną częścią
i sensem życia. Prezentują one wartości duchowe i
artystyczne arcydzieł światowej klasyki, twórczość
współczesnych kompozytorów oraz muzykę ludową. Są laureatami festiwalu na Białorusi i w Polsce.
Założycielką i dyrygentem zespołu jest absolwentka
Uniwersytetu Kultury Białorusi, instrumentalistka i
pedagog, dyrektor Dziecięcej Szkoły Sztuki w Ostrinie
Jelena Rutkiewicz. Chór w czasie blisko godzinnego

koncertu zaprezentował pieśni sakralne i narodowe
wykonywane również a capella. Występy wokalne
przeplatane były modlitwami i wierszami.
To wyjątkowe wydarzenie kulturalne objęte patronatem Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego,
odbyło się również pod hasłem „Dwa Szczuczyny”.
Zarówno sam koncert jak i wizyta chóru ze Szczuczyna
Lidzkiego, na pewno korzystnie wpłynęła na rozwój już
podjętej przez oba miasta współpracy oraz pogłębiła
wzajemne kontakty, szczególnie w dziedzinie kultury,
gdyż na koncert specjalnie z Białorusi przybyła pani
Tatyana Gonczaruk, zastępca naczelnika do Spraw
Kultury.
Członków chóru „Preobrażenije” wraz z ich opiekunem Stefanem Kopą gościliśmy w naszym mieście przez
cały dzień. Zatrzymali się oni w Bibliotece - Centrum
Kultury, gdzie po krótkim odpoczynku i obejrzeniu
budynku odbyła się próba. Następnie goście w towarzystwie pracowników Centrum zwiedzili nasz przepiękny
zabytkowy kościół, mieli też okazję wejść do krypt dzięki
uprzejmości księdza proboszcza Roberta Zielińskiego.
Odwiedzili również Muzeum Pożarnictwa, gdzie w
głównej sali obejrzeli stałą ekspozycję, a w małej wystawę
eksponatów świadczących o naszej lokalnej historii i tradycji.
Oczywiście na trasie spaceru nie mogło zabraknąć pomnika
założyciela naszego miasta, podkanclerzego litewskiego
Stanisława Antoniego Szczuki. Po obiedzie gości z Białorusi przyjął w Urzędzie Miejskim pan Burmistrz Artur
Kuczyński wraz z przedstawicielami młodzieżowej Rady
Miejskiej, pracownikami Urzędu, Dyrektorami Szkół
oraz Nauczycielami. O godz. 16.00 odbył się w budynku
szczuczyńskiego centrum wspomniany wyżej uroczysty
koncert.
Wyrazy ogromnej wdzięczności składam Panu
Mikołajowi Buszko Dyrektorowi XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – HAJNÓW-
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 KA 2017 w Białymstoku, dzięki przychylności którego

chór ze Szczuczyna Lidzkiego mógł zaprezentować w
naszym mieście swoje wysokie umiejętności wokalne.
Liczę również na dalszą owocną współpracę.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pomogli
w jakikolwiek sposób przygotować ten wyjątkowy
koncert i przyczynili się do uatrakcyjnienia krótkiego
pobytu naszych gości. Szczególne podziękowania
kieruję do moich koleżanek i kolegów z Centrum
Kultury oraz J.Z. Budzińskiego za ogromny wkład
pracy i poświęcenie czasu wolnego.
Janusz Siemion

Dyrektor Biblioteki - Centrum Kultury

Co słychać u Filmowej_12?
Z okazji imienin
Podkanclerzego Stanisława Antoniego
Szczuki – założyciela i
właściciela Szczuczyna
oraz Patrona Publicznego Gimnazjum w
Szczuczynie odbył się
w dniu 08.05.2017r.
happening zorganizowany przez Bibliotekę
– Centrum Kultury i
Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie. W prace
nad organizacją happeningu aktywnie włączyła się
młodzież Filmowej_12, realizująca tegoroczny projekt „Szczuczyn okiem młodego filmowca”, na który
to BCK w Szczuczynie uzyskała dofinansowanie
w wysokości 8500 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży. Dotacja została przyznana ze środków
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach
programu „Regionalny Konkurs Grantowy Równać
Szanse 2016”. W projekcie uczestniczą uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, Zespołu
Szkół w Niećkowie i Zespołu Szkół w Szczuczynie.
Organizatorzy przy wsparciu Izabeli Gwiazdowskiej, prowadzącej Studio Działań Kreatywnych
„Gwiazda”, a jednocześnie partnera projektu, przygotowali m.in. „Quiz Filmowy” oparty na popularnych
programach telewizyjnych: „Milionerzy”, „Jaka to
melodia?”, „Kocham Cię Polsko”, „Familiada”. W
quizie wzięły udział reprezentanci klas pierwszych,

drugich i trzecich Gimnazjum. Wygrała drużyna
klas pierwszych. Dużą popularnością cieszyły się
też inne atrakcje: „Tor przeszkód” przygotowany
dla najmłodszych uczestników happeningu, stoisko
piłkarskie nad, którym czuwał Wojciech Łapiński,
namiot audiowizualny Filmowej_12, w którym można
było obejrzeć zdjęcia i nagrania ukazujące uczestników
tegorocznego projektu, kiermasz słodyczy przygotowany przez uczniów Gimnazjum, w który zaangażowali
się też ich rodzice, występy gimnazjalnego zespołu
tanecznego „Perełki”, który w strojach z czasów St. A.
Szczuki zaprezentował poloneza oraz pieśni i tańce z
regionu podlaskiego, występy wokalne Emilii Nagel i
Marysi Józwik, występ duetu akordeonowego Szymona
Rózio i Damiana Bagińskiego. Podczas happeningu
rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Portret Szczuki’.
Na konkurs wpłynęło 17 prac. Komisja konkursowa
w składzie: pani sekretarz Jadwiga Jolanta Budzińska,
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pani Stanisława Piwko, pani Anna Wojsław oceniła
i nagrodziła następujące prace:
— w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum:
I miejsce Klaudia Niebrzydowska – klasa I „a” Gimnazjum, II miejsce Ewa Jarząbek – klasa VI SP
Niedźwiadna, III miejsce Natalia Nagel – klasa IV
SP Szczuczyn
— w kategorii szkół średnich:
I miejsce Oliwia Patrycja Bikowska – ZS w Niećkowie
Filmowa_12 przeprowadziła serię wywiadów z osobami, którzy swe życie nieodłącznie związały ze
Szczuczynem. Ponadto grupa filmowa rejestrowała
wydarzenia kulturalne, które odbyły się w Szczuczynie,
a także pracowała w plenerze, gdzie nagrywała materiał
na potrzeby tworzonego filmu. Dzięki uprzejmości
księdza proboszcza szczuczyńskiej parafii Roberta Zielińskiego młodzież zwiedziła też kompleks
klasztorno – kościelny. Nad pracą Filmowej_12 od
strony technicznej czuwał Zbigniew Mroczkowski.
Uroczysta premiera filmu „Szczuczyn okiem młodego filmowca” odbyła się 21.06.2017 r. w formie
kina letniego w muszli koncertowej przy Centrum
Kultury w Szczuczynie. Finał projektu zgromadził
liczną publiczność, która z wielkim entuzjazmem
przyjęła pierwszy film, który mówi o Szczuczynie.
Andrzej Kosmowski
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SPORT

Dziekujemy
Dziękujemy Burmistrzowi Szczuczyna i Radnym
Rady Miejskiej z jej przewodniczącym Tomaszem
Mioduszewskim za dostrzeżenie wysiłku włożonego
przez dziewczęta i chłopców w godne reprezentowanie na krajowych arenach zapaśniczych Gminy
Szczuczyn w roku 2016. Skutkowało to przyznaniem
klubowi większej kwoty dofinansowania ze środków
budżetowych, co z kolei pozwoliło na zakup po pięciu
latach nowych dresów reprezentacyjnych. Zapaśnicza
młodzież Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „GWIAZDA” przy Urzędzie
Miejskim w Szczuczynie również w roku 2017 godnie
reprezentowała Gminę Szczuczyn, poprzez udział w
zawodach i zajęte lokaty, a między innymi:
— wywalczenie awansów do XXIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym i
kobiet przez: Ewelinę Gąsiewską, Oliwię Żebrowską,
Emilię Bagińską, Magdalenę Bagińską, Jana Tyszkę,
Krystiana Pawłowskiego, Martina Wesołowskiego i
Pawła Chrostowskiego- co pozwoliło na zdobycie dla
klubu i województwa 17,5 punktu w ogólnopolskim
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. W
finałach tej imprezy, która odbyła się w Drzonkowie
k/ Zielonej Góry ósme miejsca zajęli: Magdalena
Bagińska w kat. do 70 kg i Krystian Pwłowski w
kat. do 63 kg.
— udział w Międzynarodowym Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek, który odbył się w dniach
21-22.04.2017 r. w Chełmie, gdzie srebrny medal
w kat. do 32 kg zdobyła Oliwia Wróblewska, piąta
w kat. do 40 kg była Oliwia Ostaszewska, siódma w
kat. do 44kg była Łucja Ostaszewska, a 10 w kat. do
57 kg Julia Chrostowska.
— udział w Międzynarodowym Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek i Młodzików, który odbył
się w dniach 12-13.05.2017 r. w Krotoszynie, gdzie
piąte miejsca zajęli: Oliwia Wróblewska w kat. do
32 kg, Łucja Ostaszewska w kat. do 44 kg i Paweł
Danowski w kat. do 59 kg.

— udział Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym
Młodziczek i Młodzików o Puchar Warmii i Mazur,
który odbył się w dniach 19-20.05.2017 roku w
Olsztynie, gdzie nasi zdobyli siedem medali: Paweł
Danowski – złoty w kat. do 66 kg, Oliwia Wróblewska
srebrny w kat. do 32kg, Adrian Pawłowski srebrny w
kat. do 53 kg, Oliwia Ostaszewska- brązowy w kat. do
40 kg, Łucja Ostaszewska- brązowy w kat. do 44kg,
Julia Chrostowska- brązowy w kat. do 62 kg i Mateusz Wojsław – brązowy w kat. do 59 kg. Dziewczęta
zajęły drużynowo 4 miejsce na 23 startujące ekipy, a
chłopcy zajęli 5 miejsce na 12 startujących ekip.
— udział Ewy Alickiej w Mistrzostwach Polski
Seniorek w zapasach, które odbyły się w dniach
19-21.05.2017 r. w Białogardzie, gdzie zajęła ona 5
miejsce w kat. do 63 kg
— udział w Miedzynarodowym Turnieju Zapasniczym młodziczek, kadetów i juniorek w zapasach w
stylu wolnym im. T., Z. i G. Strusa, w którym oprócz
klubów z Polski udział wzięły ekipy z Łotwy, Niemiec,
Ukrainy, Białorusi i Słowacji. W turnieju tym nasi
wywalczyli: medal srebrny - Magdalena Bagińska w
kat. do 72 kg, medale brązowe- Ewelina Gąsiewska
w kat. do 44 kg, Jan Tyszka w kat. do 46 kg, Wiktor
Bobrowski w kat. do 69 kg i Paweł Chrostowski w
kat. do 100 kg. Po za podium znaleźli się: Krystian
Pawłowski- 5 w kat. do 69 kg, Emilia Bagińska i
Agnieszka Dzięgielewska- 5 w kat. do 67 kg, Justyna
Bagińska 7 w kat. do 51 kg, Oliwia Żebrowska- 7
w kat. do 55 kg i Martyna Dylewska- 8 w kat. do
51 kg. Drużynowo juniorki zajęły 5 miejsce na 21
startujących ekip, a chłopcy 4 miejsce na 9 startujących
ekip.
— udział w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia
LZS młodzików w zapasach w stylu wolnym, które
odbyły się w dniach 9-11.06.2017 roku w Piotrkowie
Trybunalskim, gdzie złoty medal w kat. do 66 kg
zdobył Paweł Danowski, piaty w kat. do 59 kg był
Mateusz Wojsław, a 7 w kat. do 53 kg był Adrian
Pawłowski.
Grzegorz Zańko
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11 pucharów w karate KYOKUSHIN
W 10 czerwca 2017 r. odbył się w Białymstoku II
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN.
W zawodach uczestniczyło ٢١٢ zawodników z ٢٤
klubów krajowych oraz z Rosji, Białorusi i Mołdawii.
Z klubu kierowanego przez Grzegorza Fabryckiego do
którego należą zawodnicy z Prostek, Szczuczyna i Wąsosza startowało 13 zawodników. Po pięknych walkach
11 zdobyło podium:
I miejsce w kat. seniorzy +85 kg - Bartosz Wiśniewski
I miejsce w kat. kadeci +55 kg - Jakub Litwin
II miejsce w kat. kadeci -55 kg - Piotr Szarnecki
II miejsce w kat. kadeci młodsi -35 kg - Jakub Duda
II miejsce w kat. młodzicy +65 kg - Arkadiusz Alicki
II miejsce w kat. seniorzy +85 kg - Piotr Romaniuk
III miejsce w kat. dzieci -25 kg - Michał Przyborowski
III miejsce w kat. kadetki młodsze -45 kg - Oliwia
Kaliszewska
III miejsce w kat. kadetki młodsze +45 kg - Natalia
Nagel
III miejsce w kat. kadetki +50 kg - Patrycja Drozdowska
Zawodników naszego klubu w walkach wspierali
SENPAI Magdalena Butkiewicz i SENSEI Grzegorz
Fabrycki.
Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy.
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Fabrycki/Andrzej Szabelski
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Długo oczekiwany, ale jest!
W dniach 07-09.04.2017 roku podczas Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym, które odbyły się w Staszowie ( woj. świętokrzyskie) Damian Trojanowski - wychowanek
MLUKS „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim
w Szczuczynie zdobył brązowy medal w kat. do
50 kg i dołączył do elity „medalistów Mistrzostw
Polski”. Na ten medal wśród chłopców czekaliśmy w
Szczuczynie przez 15 lat, gdyż ostatni również koloru
brązowego w 2002 roku jeszcze w barwach „WISSY”
zdobył podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Andrzej Skrodzki walcząc w kat. do 54 kg. Damian
był bliski zdobycia medalu rangi Mistrzostw Polski
już podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
2015 roku w Solcu Kujawskim, jak również podczas
Mistrzostw Polski Juniorów w 2016 roku w Teresinie, gdzie przegrał jednak walki o brązowe krążki i
zajął 5 miejsca. Tym razem nie pozwolił rywalowi
wyrwać sobie szansy medalowej. Dodać należy, iż

był to jedyny medal zdobyty przez zawodników z
woj. podlaskiego na tych Mistrzostwach Polski.

