
Numer 1/2018 Informator regionalny Miasta i Gminy Szczuczyn WIEŚCI

- 26. Finał WOŚP 
- Człowiek Roku 2017 Powiatu Grajewskiego – Grzegorz Zańko 
- I Turniej Gier Komputerowych
- W Stepach Kazachstanu 





3numer 1/2018

Wydawca: Urząd Miejski w Szczuczynie, 19-230 Szczuczyn, ul. 
Plac 1000-lecia 23.
Zespół redakcyjny: Waldemar Filipkowski ,Andrzej Kosmowski, 
Karol Kozikowski, Artur Kuczyński, Karolina Łepkowska, Janusz 
Marcinkiewicz, Renata Markiewicz, Stanisław Orłowski, Barbara 
Paszkowska, Anna Romaniuk, Janusz Siemion, Bożena Sokołowska, 
Andrzej Szabelski, Radosław Trzciński, Anna Wojsław, Emilia Zie-
lińska, Grzegorz Zańko, SP Niedźwiadna, SP Szczuczyn, Publiczne 
Gimnazjum w Szczuczynie 
Skład gra�czny i druk: „Libra-Print”, Al. Legionów 114b, 
18-400 Łomża, tel./fax: 86 473-77-84, 86 218-24-59; 
www.libra-print.pl; e-mail: biuro@libra-print.pl

W NUMERZE:

26. Finał WOŚP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Człowiek Roku 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Inwestycje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Z życia szkół  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Od Redaktora:                    
    W imieniu Kolegium Redakcyjnego ser-
decznie zapraszam Mieszkańców do lektury 
bieżącego numeru „Szczuczyńskich Wieści”. 
Gazeta lokalna jest bezpłatnym kwartalnikiem 
wydawanym jako Informator Miasta i Gminy 
Szczuczyn. Periodyk jest gazetką inicjującą i 

wspierającą działania gminy pod względem jej rozwoju, gospodarności, 
kultury i rekreacji. W znacznym stopniu przyczynia się do promocji 
istotnych osiągnieć gminy, których jest coraz więcej. Przypominam, 
że „SW” ukazują się w trybie non-stop, dzięki zasłudze burmistrza i 
władz samorządowych miasta, tworząc między nimi demokratyczną 
relację obywatelską. Niby to mała, lokalna gazetka, ale poziomem 
merytorycznym artykułów, różnorodnością tematyczną, bogactwem 
informacji i form nie ustępuje gazetom lokalnym, które zatrudniają 
na pełnych etatach zespoły redakcyjne. Przy czym nasza Redakcja 
działa na zasadzie pełnego wolontariatu. Gazetka nie jest dla nas 
źródłem dochodów ani intratnym interesem. Redakcja powstała z 
woli osób, które nie odmawiają kosztownych wyrzeczeń w kolejnych 
rolach aktywności społecznej na rzecz – mieszkańców. Staramy 
się przybliżać społeczeństwu możliwość zapoznania się z celami i 
efektami pracy samorządu. W ten sposób pogłębia się tzw. lokalna 
– żywa socjologia – wsłuchana w codzienny rytm naszego życia. 
Naszym zadaniem jest publikowanie artykułów transparentnych, 
cennych poznawczo i wiarygodnych historycznie, merytorycznie 
i literacko. W imieniu Kolegium Redakcyjnego dziękuję za duże 
zainteresowanie się tekstami gazetki. 
 Przed nami rok wyborczy i podsumowujący okres całokształtu 
pracy samorządu. Ci, którzy czytają „SW” i Ci, którzy przemieszczają 
się po obszarach miasta i gminy, zupełnie obiektywnie stwierdzają, 
że nie był to okres stracony. Samorząd dokonał tak wiele, na ile pod 
względem obiektywnym było go stać, choć jego intelektualna wola 
skłonna była dokonać wielokrotnie więcej.
 Póki co, idzie wiosna, a z nią pasja wielkiego przeżywania. 
Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa będzie dla wszyst-
kich zapłatą za każdy trud wniesiony w relacjach społecznych, 
radościach rodzinnych i zadowoleniu z Samorządu pracującego 
na nasze lepsze, bardziej godne i dostatnie życie. 
 Dziękuję współredaktorom oraz wszystkim osobom współ-
pracującym i wspierającym naszą gazetkę.

Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

 Od Wydawcy
 Jeszcze przed chwilą 
strzelały korki od szampa-
na, a tu już zza chmur co-
raz raźniej wygląda słońce i 
kolejne święta pojawiają się 
za progiem. Wielkanoc to 
czas rodzinnego świętowa-
nie dlatego życząc Państwu 

wszystkiego, co najlepsze na ten nadchodzący 
czas, życzę by te święta były „kompletne”. To 
znaczy, by przy świątecznym stole zasiadła cała 
rodzina, byśmy znaleźli czas na wszystkie elementy 
świątecznych dni: wizytę w kościele, rodzinne 
podjadanie, rozmowy i wolny czas odpoczynku.
 Razem z nadejściem wiosny oddajemy w 
Państwa ręce kolejny numer Szczuczyńskich 
wieści, a w nim porcję aktualnych informacji z 
życia naszego miasta i gminy. Początek 2018 roku 
przyniósł wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych 
i społecznych, które warto przypomnieć.
 W Urzędzie Miejskim zwyczajowo przecho-
dzimy z okresu pracy nad dokumentacją do czasu 
rzeczywistych działań wykonawczych. Za nami 
już ogłoszenie i rozstrzygnięcie zamówienia oraz 
przekazanie placu budowy wykonawcy Centrum 
Sprzedaży Produktów Regionalnych, które po-
wstanie na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Szpitalnej. 
Kolejnym uruchomionym działaniem jest wyło-
nienie �rmy, która wykona nową nawierzchnię na 
kolejnej ulicy os. Pawełki, ul. Stodolnej, Wiśniowej 
oraz drodze gminnej w Niedźwiedzkich. O tych 
wydarzeniach i wielu, wielu innych działaniach 
przeczytacie w naszych Wieściach.
 Zapraszam do lektury, życząc ponownie 
zdrowych, rodzinnych i spokojnych świąt Wielkiej 
Nocy.

Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna
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DZIAŁO SIĘ W SZCZUCZYNIE, OJ DZIAŁO 
– 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 Niedziela 14.01.2018 r. to dzień, który od wcze-
snych godzin rannych w Szczuczynie nabrał koloru. 
Pomimo mrozu, był to dzień pełen wrażeń! Dzień 26. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Adre-
nalina jaka towarzyszyła uczestnikom przedsięwzięcia 
sięgała zenitu. Dlaczego? Osoby, a raczej fani szybkiej 
jazdy pewnie doskonale wiedzą: ryk silników, pisk opon 
i chmury siwego dymu. To wszystko przyciągnęło 
miłośników motoryzacji na ulicę Kościelną, gdzie 
wyznaczona została specjalna trasa oraz ustawiony tor 
przeszkód. Podczas Szczuczyńskiej Moto Orkiestry nie 
można było oderwać wzroku od jedynych w swoim 
rodzaju, niezwykle widowiskowych tuningowych aut, 
wspaniałych pokazów jazdy dryftem czy też jazdy 
motocyklem i quadem. Oczywiście nie obyło się bez 
atrakcji, podczas których każdy sympatyk aut mógł 
skorzystać z przejażdżki niebywale szybkimi pojazdami, 
które zazwyczaj widzimy na ekranach telewizorów. 
To wszystko mieliśmy okazję zobaczyć i przeżyć w 
Szczuczynie. Jedyną rzeczą jaką trzeba było zrobić, 
to wesprzeć �nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wrzucając symboliczną ,,dyszkę” do puszki.
Wśród zaproszonych przez Burmistrza Szczuczyna 
Artura Kuczyńskiego gości znaleźli się m.in.: 
— Konrad Dudziński – Dudziński Rally Team m.in 

Mistrz SzuterCup’17, Mistrz Rajdowego Samo-
chodowego Pucharu Pomorza oraz Rajdowego 
Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

— Patryk Dudziński – Patryk Dudziński – RallyDri-
ver m.in. II Wicemistrz SzturerCup’17, Wicemistrz 
Rajdowego Samochodowego Pucharu Pomorza

— kluby: Suwałki Drive o�cial i Go Gołdap

— Stunt Giżycko i Ostry Stunt
— Kitcar Serwis Krzysztof Nazaruk.
 O niezwykle interesującej imprezie usłyszeli miło-
śnicy szybkiej jazdy z całej Polski. A wszystko dzięki 
klubowi zrzeszającemu miłośników tuningu i motoryzacji 
2speed.pl – Tuning Klub Polska, który zaangażował się 
w organizację Moto Orkiestry w Szczuczynie. Współor-
ganizatorami i jednocześnie patronami medialnymi była 
organizacja Zloty i Spoty w Polsce oraz RadioPraga.pl. 
Natomiast współprowadzącym imprezę obok Burmistrza 
Szczuczyna Artura Kuczyńskiego był Marian Koniuszko, 
prowadzący na co dzień audycje Zloty i Spoty w Polsce 
w RadioPraga.pl.
 Imprezę zapoczątkowała parada nietypowych aut 
ulicami miasta. Głośny ryk silników zapraszał miesz-
kańców do wspólnej zabawy i możliwości jazdy na 
fotelu pasażera. Wszystkie przejażdżki odbywały się 
pod czujnym okiem Burmistrza Szczuczyna. Natomiast 
o bezpieczeństwo osób obserwujących wyczyny na 
torze zadbali druhowie z gminnych jednostek OSP. 
Po wysokiej dawce adrenaliny, z ulicy Kościelnej 
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udaliśmy się pod siedzibę Urzędu Miejskiego, gdzie 
rozstawiona został scena i odbywała się dalsza część 
imprezy. Od godziny 15:00 rozpoczęły się koncerty 
oraz licytacje usług i przedmiotów przekazanych przez 
�rmy, instytucje i ludzi gorących serc. W prowadzenie 
licytacji zaangażował się Stefan Krajewski - Członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego, który przekazał 
książki, albumy oraz nietypową usługę, a mianowicie 
„dzień pracy z osobą Pana Stefana Krajewskiego w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskie-
go”. Kolejnymi rzeczami jakie można było wylicyto-
wać były m.in. koszulka i piłki z podpisem Macieja 
Makuszewskiego – reprezentanta kadry narodowej 
w piłce nożnej, kombinezon Adama Kornackiego 
(TVN Turbo) ze startów w serii wyścigowej Porsche 
Super Cup (prezent od �rmy Toolip), różnego rodzaju 
vouchery do salonów fryzjerskich, kosmetycznych, 
gabinetów dentystycznych. Wśród rzeczy do licyta-
cji znalazł się także uroczy królik Rex szynszylowy 
przekazany przez p. Karola Kozikowskiego, słodkie 

ciasteczka WOŚP – ufundowane przez Zespół Szkół 
w Niećkowie, zestawy multimedialne o�arowane przez 
sklep „Kastel” wraz z �rmą Wszeborowscy Finanse 
partnerem Nest Banku, „eko przetwory na zimowe 
wieczory” ufundowane przez Państwa Orłowskich, 
duży portret Michaela Jacksona oraz wiele innych 
ciekawych i niespotykanych rzeczy. 
 W przerwach między licytacjami chwile umilały 
nam koncerty zaproszonych zespołów m.in. żeński 
duet MILEJDIS, formacja ALFA BOYS i zespół 
ROXTER oraz występy miejscowych zespołów m.in. 
Orkiestry Dętej OSP w Szczuczynie, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w 
Szczuczynie, duet gitarowy Artura Kuczyńskiego i 
Adama Jagusza. Ciekawie zaprezentował się również 
zespół Król Herod obchodzący w tym roku jubileusz 
25 – lecia. Z tej to okazji Stefan Krajewski – członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego, burmistrz Artur 
Kuczyński, dyrektor BCK Janusz Siemion i kierownik 

MDKiS Janusz Marcinkiewicz wręczyli podziękowania 
kierowniczce zespołu – Barbarze Paszkowskiej oraz 
Witoldowi Dylewskiemu, Andrzejowi Szabelskiemu 
i Ryszardowi Rybak, Władysławowi Liszewskiemu, 
pracującym w zespole od chwili powstania.
 Podczas 26 �nału WOŚP w Szczuczynie nie mogło 
zabraknąć „światełka do nieba”. Punktualnie o godzinie 
20:00 szczuczyńskie niebo rozbłysło wielobarwnym 
światłem, które wzbogaciło ten niezapomniany �nał. 
Profesjonalny pokaz pirotechniczny wykonała �rma 
RG Lider z Białegostoku. Natomiast obsługą tech-
niczną sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem 
zajęła się niezastąpiona (jak dotąd) �rma ARBAS 
- Arkadiusz Greloch z Pisza. 
 W organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Szczuczynie aktywnie włączyli się pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Biblioteki 
– Centrum Kultury, Młodzieżowa Rada Miejska oraz 
druhowie z OSP Szczuczyn. Mogliśmy liczyć na 
czynny udział wolontariuszek ze Szczuczyna, które 
od rana kwestowały na ulicach Szczuczyna. Dzięki 
inicjatywie Oliwii Wróblewskiej – radnej z Młodzie-
żowej Rady Miejskiej, kwesta po raz pierwszy odbyła 
się również w Niedźwiadnej. Do grona wyposażonych 
w identy�katory wolontariuszek należały: Emilia 
Nagel, Katarzyna Krystowczyk, Julia Witkowska, Julia 
Bartosiewicz, Julia Chrostowska, Klaudia Konopka, 
Magdalena Jóźwik, Julia Wróblewska, Weronika 
Sulewska, Agata Modzelewska, Elwira Borawska. 
O ciepły posiłek w postaci jak zwykle przepysznej 
grochówki zadbał Zespół Szkół w Niećkowie. W 
organizację 26. Finału WOŚP Szczuczyn 2018 włą-
czyło się wiele osób o wielkim sercu, którym należy 
się „DZIĘKUJĘ”.
 Kwota jaką udało się zebrać podczas kwesty ulicz-
nej, przejażdżek pojazdami wyczynowymi, licytacji to 
ponad 15 000 tys. złotych. 
 Dziękujemy!

Emilia Zielińska
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CZŁOWIEK ROKU 2017 POWIATU GRAJEWSKIEGO 
– Grzegorz Zańko

 Na portalu e-Grajewo.pl, w plebiscycie pod 
patronatem Starosty Grajewskiego Zygmunta Kru-
szyńskiego, na laureata „Człowiek Roku 2017 Gra-
jewa i okolic” pretendowało trzy osoby: Perkowska 
Katarzyna – artystka malująca piaskiem, Szumska 
Elżbieta – sołtys wsi Ciemnoszyje i Grzegorz Zańko 
– działacz sportowy w klubie MLUKS „Gwiazda” w 
Szczuczynie. Każda ze zgłoszonych osób zasługiwała 
na zdobycie tak prestiżowego tytułu.  

 Artykuł w tym temacie na autorytatywnym por-
talu e-Grajewo otwierano aż ponad 35 tysięcy razy. 
Chciano wiedzieć kto osiągnie ten zaszczytny laur. W 
końcu Komisja na podstawie oddanych ilości głosów 
z trzech �nalistów wyłoniła zwycięzcę. Zwycięski 
laur w kolejnej edycji plebiscytu „Człowiek Roku 
2017” przypadł trenerowi sportowemu – Grzegorzowi 
Zańko ze Szczuczyna.
 W dniu 2 lutego 2018 r. w Starostwie odbyła się 
uroczystość. W imieniu Starosty Grajewskiego gratula-
cje, nagrodę i uzyskany tytuł – Człowieka Roku 2017 
wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego 
Stanisław Kossakowski. Burmistrz Szczuczyna Artur 
Kuczyński wręczył okolicznościowy dyplom.
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 Zwycięzca plebiscytu Grzegorz Zańko – swój 
sukces określił słowami:  

„DZIĘKUJĘ! – to jedyne słowo, jakie przychodzi 
mi do głowy w związku z faktem, że zostałem wybrany 
„Człowiekiem Roku 2017”. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego sukcesu, począwszy od osób, 
które zgłosiły moją kandydaturę do plebiscytu, po tych 
co oddali na mnie swój głos, a kończąc nawet na tych, 
którzy głosowali na inne, równie godne kandydatury. 
Świadczy to o tym, iż społeczeństwo docenia pracę ludzi 
angażujących się w większości przypadków społecznie w 
różne dziedziny życia. Znamiennym jest jednak fakt, 
iż wynik pracy społeczników jest w ogromnej mierze 
zależny od wielu innych społeczników bądź osób, które 
w jakikolwiek sposób wspierają ich w działaniu, w tym 
również osób najbliższych. Tym „bezimiennym” również 
bardzo dziękuję.”

SYLWETKA „CZŁOWIEKA ROKU 2017”
 Analizując bogatą biogra�ę Grzegorza Zańko, a 
szczególnie jej pozytywne rezultaty, trudno uwierzyć, że 
jeden człowiek tak wiele może dokonać. Jednak biorąc 
pod uwagę cechy osobowości, które przekładają się 
na niekwestionowany autorytet społeczny kandydata, 
możliwości osiągniętych wyników są bardzo transpa-
rentne. W Jego charyzmatycznej postawie mieści się: 
skromność, uczciwość, opiekuńczość, wrażliwość i wola 
walki. Te cechy osobowe utrzymują Pana Grzegorza 
przez ponad 30 lat w aktywności społecznej. Pracuje 
na rzecz młodzieży, widząc w każdym z nich własne 
dziecko, przyjaciela i człowieka przyszłości. W latach 
1995-2012 był policjantem w Szczuczynie, potem w 
Grajewie. W latach osiemdziesiątych pełnił funkcję 
sekretarza Pracowniczych Ogrodów Działkowych, 
aktualnie jest aktywnym sołtysem wsi Mazewo gm. 
Szczuczyn. Od 08.01.2008 r. do dnia dzisiejszego jest 
instruktorem zapasów i wiceprezesem Międzyszkol-
nego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Gwiazda” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. 
Klub ten działa pod wiodącym patronatem Urzędu 
Miejskiego w Szczuczynie. Zajęcia przez wiele lat 
prowadzone są w formie wolontariatu. Ponadto w 
życiu prywatnym Pan Grzegorz jest przykładnym 
mężem i kochającym ojcem dwójki dzieci. Nie-
zmienne predyspozycje prospołeczne sprawiają, że 
nikt się nie dziwi skąd i dlaczego wzięły się aż tak 
duże osiągnięcia, których nie sposób opisać. Skrótowo 
można przedstawić je tak:  

—  rok 1994 wybrany jako „Sportowa osobowość 
roku 1994 woj. łomżyńskiego w kategorii – trener”;

— wyróżniony za osiągnięcia szkoleniowe na rzecz 
laureatów 45. Plebiscytu „Gazety Współczesnej” na 
10 najpopularniejszych sportowców województwa 
podlaskiego w roku 1999;

— wyróżniony za wyszkolenie zdobywczyni IV 
miejsca w 47. Plebiscycie „Gazety Współczesnej” na 
10 najpopularniejszych sportowców woj. podlaskiego 
w roku 2001;

— w 2001 r. otrzymał Nagrodę Zespołową I Stopnia 
od prezesa UKFiS M. Nowickiego w uznaniu zasług 
za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w 
dziedzinie sportu i kultury �zycznej;

— w 2002 roku został wybrany „Trenerem Roku 
2002 Powiatu Grajewskiego”;

— w 2003 r. „w uznaniu za szczególne osiągnięcia 
w pracy szkoleniowej w roku 2002” otrzymał „Na-
grodę Zespołową II Stopnia” od Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej;

— w 2005 roku wyróżniony „Złotą Gwiazdą Polskiego 
Związku Zapaśniczego”;

— w roku 2008 wyróżniony odznaką „Zasłużony 
działacz LZS”;

— w roku 2011 i 2013 wyróżniany przez Burmistrza 
Szczuczyna za działalność sportową.
 
 Jego wychowankowie zdobyli medale na Mistrzo-
stwach Europy i Świata w zapasach:  
— Zalewska Katarzyna – brązowy medal Mistrzostw 
Świata Kadetek w kat. do 46kg w Zgierzu (1999r)
— Zalewska Katarzyna – srebrny medal Mistrzostw 
Świata Juniorek w kat. do 46kg w NANTES we 
Francji (2000r).
— Zalewska Katarzyna- brązowy medal Mistrzostw 
Europy Juniorek w kat do 46kg w TIRANIE w 
Albanii (2002r).    
 Ogólnie szczuczyńscy medaliści w randze Mi-
strzostw Polski w zapasach, w latach 1993-2017, 
zdobyli aż 45 medali w tym: 12 złotych, 10 srebrnych 
i 23 brązowe.
 Wychowankowie trenera Grzegorza Zańko od-
noszą na tyle liczne sukcesy, że zaowocowały one w 
powołaniach do Kadry Narodowej na rok 2018.  
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Wywiad z Grzegorzem Zańko
 
 Stanisław Orłowski: Podczas opisu sylwetki 
Grzegorza Zańko pojawia się retoryczne pytanie – czy 
tak empatyczną postać, przed którą ma się respekt, 
trzeba przedstawiać?    
 Grzegorz Zańko: Nie jestem aż tak znany jak 
inni, dlatego uważam, że warto i trzeba przedstawić 
każdego tak, jak na to zasługuje.   
— S.O.: Z jakiego osiągniętego sukcesu jest Pan naj-
bardziej zadowolony?
— G.Z.: Z każdego osiągnięcia cieszę się, bo jest 
to sukces nie tylko sportowy, ale i wychowawczy. 
Uwielbiam uczyć, a jeśli nauczę kogoś chociażby 
przewrotu do przodu, to już się cieszę.  Jednak mile 
wspominam moje największe osiągnięcie w pracy 
trenerskiej, jakie osiągnąłem z utalentowaną – Kata-
rzyną Zalewską. Ponadto cieszę się z każdego sukcesu 
medalistów Mistrzostw Polski w zapasach, którymi 
są: Artur Poniatowski, Andrzej Seborowski, Ewa 
Jarząbek, Barbara Jarząbek, Agnieszka Milewska, 
Monika Szlejter, Ewa Alicka, Karolina Drobińska, 
Magdalena Drobińska, Damian Trojanowski, a także 
z wielu mniejszych sukcesów.  
— S.O.: Z czego wynika u Pana potrzeba działania 
społecznego na rzecz innych osób?
— G.Z.: W moim domu rodzinnym była duża 
wrażliwość społeczna, której jestem kontynuatorem. 
Teraz w rodzinie własnej jestem głównym organiza-
torem, a żona wspiera moje długofalowe działania 
społeczne. Zawsze obok działalności zawodowej byłem 
jednocześnie nie tylko chwilowo zaangażowany, ale 
systematycznie aktywny społecznie.  
— S.O.: Taka ciągłość społeczna wpływać może na 
brak czasu dla rodziny. Jak Pan znajduje czas na pracę 
społeczną? Skąd lub z czego czerpie Pan inspiracje?
— G.Z.: Czasem myślę, że jest mi dane bycie spo-
łecznikiem z powołania. Jestem z tego posłannictwa 
zadowolony. Często bywało tak, że moja działalność 
zawodowa częściowo wpisywała się w tę dobroduszną 
działalność. Jako trener uważam, że zainteresowanie 
młodzieży sportem oddali ich od angażowania się 
w patologię społeczną. Inspiracje wzięły się z domu 
rodzinnego. Ponadto w swoim życiu spotkałem wielu 
przyjaznych mi ludzi, którzy popierali i popierają 
mnie w moich działaniach. Nie wiem jak silną rolę 
odgrywają w tym przekazane mi geny, jednak tego 
nie odrzucam.

— S.O.: Właśnie, dzięki tym genom znalazł się Pan, 
wśród pięknych pań, na liście nominowanych do zdo-
bycia zaszczytnego tytułu „Człowieka Roku 2017”.  
— G.Z.: Z tego również się cieszę, że jest nas wielu 
społeczników i bez zazdrości trzymam kciuki za 
każdego z nich, a szczególnie, jak to Pan powiedział, 
za piękne i pracowite Panie.
— S.O.: Jaki kierunek działania lub jaki konkretny cel 
wyznaczył Pan na rok 2018?
— G.Z.: Wszystkie sukcesy to wynik ciężkiej pracy 
nad sobą. Niczego nie robię na siłę, chcę, żeby mło-
dzież z własnej woli i pełnej świadomości dążyła do 
celu, w miarę swoich predyspozycji.
— S.O.: Czym zajmuje się Pan w czasie wolnym, jeśli 
w ogóle go Pan ma? 
— G.Z.: Aktualnie pracuję nad książką pt. „Historia 
Zapaśnictwa Podlaskiego 1926-2016”, która niebawem 
zostanie wydana.
— S.O. Wnioskuję, że nie zamierza Pan spocząć na 
laurach po odniesionym sukcesie. Gratuluję!

Autor tekstu: Stanisław Orłowski
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 Przygnębiona, bo zabiegana w trosce o życie 
męża i ojca ukochanych dzieci, Apolonia czekała 
na zmierzch. Chciała wyjść mężowi naprzeciw i jak 
najszybciej ostrzec go jaka jest sytuacja w mieście. 
 Na kolonię do pp. Piwowarskich pod lasem Ski-
towa biegła sama, kiedy już mrok utrudniał wrogom 
widoczność. Szła ulicą Majewskiego, aby jak najszybciej 
ujrzeć męża i powiedzieć mu, żeby nie przychodził 
do Szczuczyna, ale się ukrył na kolonii. Jednak los 
pokierował rzeczywistością w swój sposób. 
 Ojciec stęskniony za rodziną, a jednocześnie ucie-
szony tym, że wszyscy żyją, nie szedł do Szczuczyna 
ul. Majewskiego z obawy przed żołdakami, ale przez 
znane mu podmokłe tereny plaży przy stadionie w 
odległości stu metrów od ulicy, którą szła jego żona.         
 Mogli wyczuć swój zapach, a bicie stęsknionych 
serc mogły wyczuć ich bliskość, kiedy mijali się, 
przechodząc niedaleko siebie w mroku. Ale szczęście 
to przelało się w inną stronę, bo idąc przez plażę nie 
spotkał bolszewików, których wokół było mrowie. 
NKWD już na początku października 1939 roku do-
konywało masowych łapanek i aresztowań ułatwianych 
przez donosy mieszkańców, którzy uważali, że nastał 
już trwały czas na ich swobodne życie. Trudno było 
się ukryć, kiedy sługusi czy to Hitlera, czy Stalina 
uważający się za wysokiej klasy „profesjonalistów” 
od zbrodni, prześcigali się wzajemnie w zdradzie, w 
bestialskim dręczeniu, aż do zabijania niewinnych. 
Dla nich celem były doskonałe wyniki unicestwiania 
ludzi za to, że mieli odwagę żyć jako ludzie po stokroć 
lepsi od nich.   
     Dzieci były same w domu, kiedy usłyszał  y delikatne 
pukanie do drzwi. A choć obcych do domu Mama 
im wpuszczać zabraniała, teraz potęga niedocenianej 
podświadomości przejęła władzę nad ich zachowaniem 
i spontanicznie odpowiedziały donośnym chórem:
 – Proszę!!!      
 Jakiś obszarpany, nieznany mężczyzna wszedł do 
mieszkania i jakby drżącym głosem wyszeptał:   
 – Dzień dobry. 
 Potem zastygł w chwilowym bezruchu z rękoma 
złożonymi na piersi jak w modlitewnym westchnieniu. 
 To nie wróg, to jakiś wojenny tułacz. Za chwilę 
poprosi o wsparcie. Co mu dać – pomyślałam. 
Ubranie na nim zniszczone, chudy, ale brak tzw. 

W stepach Kazachstanu (9)

Powrót ojca

dziadowskiej torby utrudnia zaliczenie go w poczet 
żebraków! Nie, to nie żebrak tylko błądzący, który 
zapukał nie do tych drzwi! Czemu milczy i nie prosi 
o jedzenie? Wstydzi się, że zabłądził, ale i sił nie ma 
do podjęcia decyzji, żeby wyjść. 
 Mimo, że nie miał rekwizytu biedaka, to jednak 
jego twarz zdradzała ogromne zmęczenie. Stał dalej 
w miejscu i patrzył tylko na nas tak przyjaźnie, że 
dzieciom kojarzył się z milczącym aniołem.    
 Po chwili, która zamieniała się w wieczność, w 
jego oczach rozpoznawałam przyjaznego człowieka 
podobnego do naszego Tatusia – Antoniego Brze-
skiego… Może to jego brat przyjechał z Pomorza?         
 Nagle jakby się przebudził, jakby pozbył się łez i 
odniósł się do nas słowami zbudowanymi z miłości.
 – Aniołki! Nie poznajecie mnie? Dzieci kochane!? 
– na chwilę ucichł.    
 – Jestem waszym ojcem! To ja, Wy moje najdroższe 
pieszczoty! – wymawiał oczekiwane słowa.
 Z wylęknionych wcześniej oczu płynęły mu łzy 
radości, a były chyba po stokroć większe niż normalne.  
 – Tak, to nasz Tatuś!!! – wrzasnęłam mimowolnie.  
Ela z Danusią wskoczyły mu na szyję, ściskały, ca-
łowały, a Rysiu wprost wciskał się w jego postać. W 
ułamku sekundy intuicja zawładnęła całą historią 
dramatycznego czasu i emocjonalnych przeżyć.      
 – Tatusiu to Ty? Dlaczego tak bardzo się zmie-
niłeś? – zawołała córka Lidia. 
 – Opowiem, jak odpocznę. Teraz szybciutko 
powiedzcie mi, gdzie jest mama? 
 Dla Lidii i dla Rysia to powitanie nie było tak 
radosne, jak przed dwoma miesiącami, kiedy po tro-
pieniu szpiegów w rejonie gminy Przechody wrócił do 
nas po kilku dniach. Teraz czuliśmy, że jest On tylko 
chwilowo, jak zatrzymany wiatr, który za moment 
zniknie. Wytropią go działacze i na śmierć wydadzą 
w ręce NKWD, w których składzie są mniejszości 
narodowe posiadające nawet polskie obywatelstwo.   
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Widmo śmierci wyzwoliło odwagę
  Mamusia powróciła i we łzach szczęścia witała 
się z mężem a naszym ojcem. Płacząc i całując Jego 
po całej głowie, urywanymi w trwodze słowami 
opowiadała o zagrożeniach, jakie tu na niego czyhają.    
Po dokładnej toalecie, posiłku i odpoczynku objął nas 
ojcowskim, ale i męskim ramieniem, i rzekł:  
 –  No, teraz kochani opowiem wam, dlaczego aż 
tak bardzo się zmieniłem.         
 „Poszedłem na wojnę, a kiedy Polska 17 września 
zrezygnowała z walki z Niemcami i podstępną Rosją, 
dostałem się z kolegą do niemieckiej niewoli. Tam, 
pod gołym niebem, o głodzie i chłodzie trzymano nas 

przez pięć dób. W nocy podsłuchałem, jak żandarmi 
wymieniając nazwiska między sobą mówili, że – ci 
dwaj o godzinie piątej rano zostaną rozstrzelani. 
Uratowało nas tylko to, że znam doskonale język 
niemiecki. Wywnioskujcie z tego, że i wam warto 
się uczyć języków obcych, żeby móc żyć! Ze mną 
przebywał policjant z Grajewa. Powiedziałem mu: 
„Kolego, wolisz śmierć czy życie wybierasz? Ucie-
kajmy, żeby żyć! Tej nocy szybko spaliśmy i szybko 
myśleliśmy! A kiedy niemiecka warta przysnęła, 
udało nam się przedostać za druty i uciekaliśmy przez 
puszczę białowieską. Biegnąc, natknęliśmy się na 
wyjące wilki. Kiedy zbliżały się do nas, wdrapaliśmy 
się na wysokie drzewa. Głodne wilki krążyły wokół 
drzew. A choć nie było księżyca patrząc na nas, wyły 
przerażająco. Czekały na nasze zmęczenie i upadek. 
Tak by się stało, gdyby nie przestraszyły się strzałów. 
To strażnicy niemieccy w pogoni za nami strzelali. 
Wilki uciekły, a nam udało się wybiec z puszczy. 
Przedostaliśmy się przez małą rzekę. Szliśmy przez 
nią w butach, a choć była płytka, to zamoczyliśmy się 
po pas. W pobliżu spostrzegliśmy zabudowania i tam 

się skierowaliśmy. To był majątek ziemski. Zastaliśmy 
w nim dziedziczkę ze swoją córką, załamaną brakiem 
wiadomości od męża i dwóch synów.  W obronie 
napadniętej Ojczyzny poszli na wojnę we wrześniu 
1939 roku.  
 W majątku poprosiliśmy o najgorsze ubrania 
parobków, ostrzygliśmy się dokładnie, ale baki i wąsy 
zostawiliśmy. Byliśmy inni, nie do poznania. Nic 
dziwnego, że teraz własnego ojca nie poznaliście. 
Pani dziedziczka nakłoniła nas do przenocowania, 
nakarmiła, a wyprawiając w dalszą drogę – pobłogo-
sławiła. I tak dotarłem do was kochani i do naszego 
Szczuczyna. Chciałem jak najprędzej was zobaczyć, 

bo dowiedziałem się, że wszyscy wróciliście, 
gdzie jesteście i że przeżywaliście groźne bom-
bardowania.”
 Patrzyłam na Tatusia i myślałam. Był taki 
elegancki, tak bardzo dbający o swój wygląd. 
Pedant w każdym calu i sytuacji. Zawsze ogo-
lony, ostrzyżony, wyperfumowany, teraz wszyst-
ko u niego odmienne, jakby – to nie był On. 
Trudno byłoby do końca uwierzyć, gdyby nie 
potwierdziła tego Mamusia.    
 Krótko był z nami, bo już trzeciego dnia, kiedy 
się ściemniło, w asyście uwielbianej żony udało 
im się przejść przez plażę do domu przy ulicy 
Pawełki, gdzie mieszkali państwo Adamkowie. 
Pan Adamek pracował z ojcem na Posterunku 

Straży Granicznej w Czarnówku, powiat Szczuczyn.     
  Obie rodziny przyjaźniły się, więc nie potra�li 
odmówić przyjęcia, choć wiadomo było, że ukrywanie 
kogokolwiek zagrożone było karą śmierci. W trzecim 
dniu ukrywania się Ojca, Mamusia poszła do byłego 
Domu Nauczyciela przy ulicy S.A. Szczuki 3, w któ-
rym również mieszkał burmistrz Szczuczyna Stefan 
Majewski. On też wrócił z wojny i w domu ukrywał się 
przed aresztowaniem. Po krótkiej rozmowie uzgodnili, 
że Antoni Brzeski osobiście przyjdzie do burmistrza 
i razem opracują plan na przetrwanie. Przypuszczam, 
że może we dwójkę uda nam się uciec do Prus, a 
potem zabierzemy stąd swoje rodziny. – powiedział 
na pożegnanie. 
 Mamusia wracając z iskierką nadziei, wprost bie-
gła bezpośrednio do męża, którego pobyt u państwa 
Adamków otaczano tajemnicą.  
 Nie przeszło jej nawet przez myśl, że tam – stało 
się już coś bardzo groźnego!       

 (dcn.)      

 Copyright by © Stanisław Orłowski
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I Turniej Gier Komputerowych 
„SZCZUCZYN GAME FESTIVAL 2018”
     W dniu 03.02.2018 r. na zakończenie ferii zimowych 
z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie 
odbył się I Turniej Counter Strike GO w Szczuczynie. 
Spotkanie odbyło się na hali gimnastycznej Publicznego 
Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki. Do 
udziału w turnieju zgłosiło się 7 drużyn, przy czym jedna 
drużyna przyjechała aż z Moniek. Przygotowania do 
tego dnia rozpoczęły się na długo przed planowaną datą. 
Jednak najwięcej pracy było na dzień przed turniejem. 
To właśnie wtedy przyjechał sprzęt komputerowy z 
Warszawy. Do późnych godzin wieczornych trwały prace 
nad jego rozstawieniem, aby następnego dnia wszystko 
działało bez komplikacji. Dzielnie pracowali pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie m.in.: Artur Kuczyński 
Burmistrz Szczuczyna, informatyk Adam Zabłocki oraz 
Anna Romaniuk wraz z przedstawicielami Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. Sporo pracy włożyli zapaleni fani 
CS-a Jakub Kuczyński oraz Maciej Zadrożny z MRM, 
którzy sprawnie poradzili sobie z instalacją programów 
koniecznych na turniej. Podziękowania należą się również 
Radosławowi Makuszewskiemu, który w dniu turnieju 
służył pomocą. Na drużyny czekały dwie niezależne 
sieci komputerowe oraz 20 stanowisk komputerowych 
(każdy zawodnik mógł korzystać z własnej myszki, 
klawiatury czy słuchawek, które okazały się niezbędne 
do komunikacji podczas rozgrywek). Odwiedzający 
mieli również okazję do zabawy, ponieważ czekały na 
nich punkty z Xboxami i PS4. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie i spędzić w świecie gier ten dzień. W turnieju 
wzięło udział siedem drużyn, które po zaciętych walkach 
zajęły następujące miejsca:

Miejsce 1 – drużyna 4LC 
Miejsce 2 – drużyna Danon Profguthcirkel
Miejsce 3 – drużyna Niećkowo Gaming
Miejsce 4 – drużyna Gang Silverow
Miejsce 5 – drużyna JD Ma�ja
Miejsce 6 – drużyna Dinosower
Miejsce 7 – drużyna Virtus Noob.
 Każda z drużyn została udekorowana pamiątkowy-
mi medalami oraz statuetkami z rąk przewodniczącego 
i radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Emilia Zielińska
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INWESTYCJE

Budowa Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie 
 W dniu 3 stycznia 2018 r. w Urzędzie Wojewódz-
kim w Białymstoku nastąpiło o�cjalne podpisanie 
pierwszych umów o do�nansowanie projektów, które 
będą realizowane w ramach Programu Polska-Bia-
łoruś-Ukraina 2014-2020. Wszystkie projekty to 
laureaci do�nansowania w ramach celu tematycznego 
Dziedzictwo.

 Z województwa podlaskiego do�nansowanie 
uzyskały następujące przedsięwzięcia:
— „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych 
kajakowych szlaków turystycznych” (Gmina Drohiczyn)
— „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku tury-
stycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i 
historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna” (Gmina 
Sokółka)
— „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-
-Białoruś-Ukraina” (Gmina Szczuczyn)
 Głównym celem szczuczyńskiego projektu, który 
otrzymał do�nansowanie równe 2,35 mln euro, jest 

promocja różnorodności kulturowej i etnicznej re-
gionów Szczuczyn w Polsce, Szczuczyn na Białorusi 
oraz Kowla na Ukrainie. W tym celu powstaną trzy 
transgraniczne centra dialogu kultur, które zajmą się 
organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę 
pogranicza oraz opracowana zostanie strategia rozwoju 
turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi 
oraz Ukrainy. Projekt realizować będą partnerzy z 
trzech krajów: Gmina Szczuczyn z Polski, Komitet 
Wykonawczy Rady Miasta Kovel z Ukrainy i Wydział 
Edukacji, Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego 
Rejonu Szczuczyńskiego z Białorusi.
 Obecnie w ramach projektu trwa szereg prac 
przygotowawczych do rozpoczęcia prac budowla-
nych. Zgodnie z wymogami Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego Projektów Programu Współpracy 
Transgranicznej, opracowana i podpisana została 
umowa partnerska – dokument regulujący upraw-
nienia i zobowiązania poszczególnych partnerów, 
uzyskano pozwolenia na budowę oraz rozpoczął się 
proces rejestracji projektu w Ministerstwie Gospodarki 
Białorusi oraz Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego 
i Handlu Ukrainy. Po dokonaniu rejestracji projektu 
przez partnerów zagranicznych, przystąpimy do 
procedury przeprowadzenia przetargu i wyłonienia 
wykonawcy na realizację robót budowlanych.

UM w Szczuczynie



13numer 1/2018

Efekty współpracy z Politechniką Białostocką

 W 2017 roku Burmistrz Szczuczyna zawarł 
porozumienie o współpracy z Wydziałem Architek-
tury Politechniki Białostockiej. Efekty dotychczas 
podjętych działań są zachwycające.  Latem 2017 
roku studenci PB, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. 
Haliny Łapińskiej dokonali analizy urbanistycznej i 
architektonicznej miasta, celem przygotowania kon-
cepcji zagospodarowania przestrzennego dla nowej 
dzielnicy Szczuczyna. W efekcie powstało kilkadziesiąt 
prac plastycznych ukazujących poszczególne budowle, 
zabytki lub tereny cenne pod względem architekto-
nicznym. Niniejsze prace wykorzystane zostały do 
opracowania kalendarza na 2018 rok, wydanego jako 
cegiełkę na remont klasztoru w Szczuczynie.
Natomiast w odpowiedzi na prośbę Burmistrza Szczu-
czyna, dotyczącą opracowania koncepcji „Nowego 
Szczuczyna”, udział wzięło aż 13 zespołów studenc-
kich. Prace powstały w semestrze zimowym w roku 
akademickim 2017/18. Poprzedził je wyjazd studyj-
ny do Szczuczyna, zorganizowany przez 
Urząd Miejski oraz wykłady omawiające 
problematykę obszaru. Stworzone przez 
studentów koncepcje można będzie obejrzeć 
podczas wystawy „Szczuczyn 2030”, której 
inauguracja zaplanowana jest na 13 lipca 
2018 r. – pierwszy dzień II Zlotu Przyjaciół 
Szczuczyna. 
      Kolejnym etapem współpracy z Po-
litechniką Białostocką jest opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenów po 
byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym 
oraz stworzenie dokumentacji technicznej, 
która posłuży do przygotowania wniosku 
aplikującego o środki unijne na utworzenie 
w tej lokalizacji Inkubatora Przedsiębior-
czości - miejsca, w którym pierwsze kroki 
działalności gospodarczej będą mogli stawiać 
przedsiębiorcy nie dysponujący własnym 
zapleczem. W tym celu, w dniu 15 lutego 
2018 roku, na Wydziale Architektury PB 
odbyło się robocze spotkanie burmistrzów 
oraz pracowników urzędów 4 miast: Ciecha-
nowca, Moniek, Sejn i Szczuczyna z Dzie-
kanem WAPB, dr hab. arch. Aleksandrem 
Asanowiczem, prof. PB oraz pracownikami 
Pracowni Urbanistyki i Planowania Prze-
strzennego WAPB. 

Głównym założeniem niniejszego spotkania była 
prezentacja inicjatywy, pomysłów oraz potrzeb tych 
miast w zakresie utworzenia Lokalnych Inkubatorach 
Przedsiębiorczości. Uzgodniono koncepcję porozu-
mienia o współpracy, nakreślono harmonogram oraz 
ramowy program zadań.
    Liczymy, iż nawiązana współpraca z białostocką 
uczelnią zaowocuje w wiele ciekawych projektów.

UM w Szczuczynie



14 numer 1/2018

TARG PRODUKTU LOKALNEGO

     W dniu 13 grudnia 2017 roku Gmina Szczuczyn 
podpisała umowę o przyznaniu pomocy na budowę 
targowiska miejskiego o wartości przekraczającej 
1 900 000 zł. Inwestycja pn. Budowa targowiska miej-
skiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie, 
realizowana jest w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie kwota 
pozyskanych środków wynosi 999 991 zł.
     Prace nad budową targowiska miejskiego ruszą 
na wiosnę 2018r. Inwestycja znajdować się będzie na 
działkach przy ulicach Szpitalnej i Kościelnej. Łącznie 
na terenie targowiska planuje się 60 stanowisk do 
handlu, w tym 31 stoisk dla rolników. Stanowiska 
handlowe zlokalizowane będą w budynku handlowym, 
wiatach handlowych oraz 6 kioskach handlowych, 
będzie istniała również możliwość prowadzenia 
handlu na niezadaszonej części terenu.
     Ponadto w skład targowiska miejskiego wchodzić 
będą: budynek gospodarczy, kontenerowy obiekt 
socjalny oraz utwardzony plac parkingowy z 39 miej-
scami postojowymi, w tym trzema dostosowanymi do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking oraz ciągi 
pieszo jezdne zostaną utwardzone kostką betonową.
    W trybie przetargu nieograniczonego został wy-
łoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski, z któ-
rym zostanie podpisana umowa w dniu 07.03.2018r. 
Przewidywany termin zakończenia całości zamówienia 
przypada na dzień 19.04.2019r., jednakże Wykonawca 
zamierza ukończyć prace w terminie wcześniejszym 
niż ustalony. Dla ograniczenia kosztów utrzymania 
targowiska miejskiego  zostaną zainstalowane lampy 
LED z modułami fotowoltaicznymi, które produkują 
energię elektryczną ze słońca. Natomiast dla potrzeb 
energetycznych budynków zostaną zainstalowane 
panele fotowoltaiczne na dachu wiaty handlowej. 

           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów”

pn. Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie

mająca na celu rozbudowę targowiska o nową lokalizację przeznaczoną do sprzedaży lokalnych 
produktów rolno – spożywczych, co pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności producentów 

rolnych oraz poprawę systemu jakości sprzedaży, współ�nansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” 
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Koparka „Marzenie”
 W październiku 2017 r. Gminna Spółka Wodna 
„Szczuczyn” złożyła wniosek o pomoc na operacje 
typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof ”. W lutym 2018 roku, w związku w po-
zytywnym rozpatrzeniem wniosku, Gminna Spółka 
Wodna uzyskała do�nansowanie na zakup miniko-
parki hydraulicznej oraz kos spalinowych. W dniu 
20 lutego 2018 r. Walne Zgromadzenie udzieliło 
upoważnienia Zarządowi do realizacji zadania w 
ramach do�nansowania. 

 Natomiast 06 marca przewodniczący Gmin-
nej Spółki Wodnej w Szczuczynie - Pan Krzysztof 
Brzostowski podpisał umowę na do�nansowanie na 
kwotę 105 tys. zł. Jest to pierwsze tego typu i tak 
wysokie wparcie pozyskane przez Spółkę Wodną z 
terenu Gminy Szczuczyn. Niebawem, po rozstrzy-
gnięciu procedury zakupu sprzętu, koparka ruszy do 
pracy przy urządzeniach melioracji na terenie Gminy 
Szczuczyn. Przewodniczący oraz członkowie spółki 
składają serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi 
Arturowi Kuczyńskiemu oraz pracownikom Urzędu 
za wsparcie merytoryczne podczas składania wniosku 
oraz udzieloną pomoc �nansową. 

UM w Szczuczynie

Happening „Zielona Ziemia”

     Klasa VIb w ramach godzin plastyki przygoto-
wała ekologiczny happening pod hasłem „Zielona 
Ziemia”. Uczniowie podczas długiej przerwy na 
szkolnym korytarzu zachęcali kolegów i koleżanki 
z innych klas do postaw proekologicznych: dbania 
o środowisko, ochrony lasów, zieleni i zbiorników 
wodnych. Uczniowie zwrócili uwagę na ważne zja-
wiska zagrażające naszemu zdrowiu, takie jak smog, 
zanieczyszczenia wód. Proponowali ciekawe rozwią-
zania technologiczne, np. wykorzystanie wodoru, jako 
paliwa. Uczniowie starali się dotrzeć z informacjami 
do jak największej liczby osób, w tym celu rozdawali 
ulotki z informacjami, rozwiesili plakaty, przygoto-
wali transparenty, starali się zwrócić na siebie uwagę 

strojem i przygotowanymi gadżetami. Nad realizacją 
przedsięwzięcia czuwała p. Ewa Dobrzycka.

 „Otwarci na kulturę” – wycieczka do Warszawy

 9 stycznia uczniowie klasy 7a i 5b w nagrodę za 
aktywną postawę społeczną pojechali na wycieczkę 
do Warszawy. Ich wyprawa zorganizowana została w 
ramach projektu „Otwarci na kulturę” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy.
   Zwiedzanie stolicy rozpoczęto od wizyty w Centrum 
Nauki Kopernik. Uczniowie z zaciekawieniem 
przyglądali się działaniu różnych urządzeń, 
przeprowadzali doświadczenia.
 Po obiedzie w Centrum udali się na spektakl „Mały 
Książę” w Teatrze Muzycznym Roma. Z zapartym 
tchem śledzili przygody Księcia, w którego rolę wcielił 
się ich rówieśnik Franciszek Dziduch. Gra aktorów, 
a szczególnie Franka oczarowała widzów.
 Z Teatru udali się do Muzeum Narodowego, 
gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej o obrazach. 
Pani Kustosz szczegółowo omówiła z nimi kilka 
dzieł, m.in. J. Matejki „Bitwę pod Grunwaldem”, 
J. Meho�era „Dziwny ogród”, a także średniowieczny 
„Tryptyk Jerozolimski”. 



16 numer 1/2018

Warsztaty kulturalne

   13 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Szczu-
czynie odbyły się warsztaty kulturalne podejmujące 
cztery ciekawe tematy: „Klasowe spotkanie z obra-
zami wybitnych artystów”, „Teatr to dziwny, teatr 
szalony”, „Zabawy z powietrzem”, „Miniogródek w 
słoiku”. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy VIIa 
oraz trzy uczennice z klasy Vb. Wsparcia meryto-
rycznego i praktycznego udzielili im nauczyciele: 
Irena Markowska, Teresa Pieńczykowska, Stanisław 
Pieńczykowski, Elżbieta Bogdan.

   Na warsztaty o tematyce muzealno – teatralnej 
zaproszono uczniów klas piątych. Pod kierunkiem 
starszych koleżanek i kolegów interpretowali oni 
wybrane obrazy oraz uczyli się trudnej sztuki 
aktorstwa.
   W zabawach z powietrzem uczestniczyli uczniowie 
klas czwartych. Zaprezentowano im wiele ciekawych 
doświadczeń. Sami również mogli odkrywać inspirujące 
właściwości powietrza. Następnie grupy uczniów 
wykonywały wspólnie miniogródki, które znalazły 
swoje miejsce w pracowni biologicznej, gdzie pozostaną 
pod czujnym okiem wykonawców.
   Prowadzący warsztaty uczniowie czerpali swoje 
pomysły z doświadczeń i przeżyć, których dostarczyła 
im wycieczka do Warszawy zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy w 
ramach projektu „Otwarci na kulturę” pod patronatem 
Fundacji PZU.
   Dla wszystkich uczestników warsztatów był to 
dzień niezapomnianych wrażeń, otwarcia się na 
poznawanie tego co nowe, nieznane, pozornie 
nieciekawe. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział.
Żywa lekcja historii – „Polski sarmatyzm” (SP 
Szczuczyn)

   14 lutego 2018 roku w murach naszej szkoły po-
nownie gościliśmy grupę rekonstrukcyjną Bractwa 
Rycerskiego z Jacentym Ordowskim na czele. Nasi 
znamienici goście zaprezentowali pokaz historyczny 
pod hasłem „Polski sarmatyzm”. Na widowni zasiedli 
uczniowie klas IV - VII.
    Pan Jacenty Ordowski w barwny i ciekawy sposób 
przybliżył uczniom naszej szkoły okres narodzin 
stanu szlacheckiego w Polsce. Uczniowie mieli okazję 
zapoznać się z elementami stroju szlachcica, poznać 
obyczaje, kulturę i rolę jaką odgrywała szlachta w 
dawnej Polsce. Nie tylko słuchali, ale też czynnie brali 
udział w spotkaniu. Mogli  przekonać się, ile ważyła 
zbroja husarza i broń ówczesnej piechoty. W trakcie 
pokazu przymierzali stroje polskiej szlachty, żołnierza 
piechoty wybranieckiej, czy też rycerza husarii.
   Pełna humoru i niecodzienna lekcja historii spo-
tkała się z żywą reakcją i dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów.

 „Wyspa Szczęścia” – 10 edycja

   To już 10 edycja programu wychowawczo – pro�lak-
tycznego „Wyspa Szczęścia” realizowanego w klasach 
czwartych. Program został opracowany przez pedagoga 
szkolnego w 2008 roku, od tego czasu wdrażany jest 
każdego roku w grupie chętnych uczniów.
     W tym roku w zajęciach uczestniczyło ١٤ uczniów, 
którzy poprzez zabawę, rozważania, dyskusje rozwijali 
prospołeczne postawy, umiejętność komunikowania 
się i nieagresywnego rozwiązywania kon�iktów. 
Uczniowie otrzymali Certy�katy, efekty ich pracy 
można obejrzeć na gazetce szkolnej.



17numer 1/2018

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Ratujemy i uczymy ratować 

     15.02.2018 r. uczniowie klas I – II w ramach 
realizowanego programu „Ratujemy i uczymy ra-
tować” organizowanego przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy ćwiczyli udzielanie pierwszej 
pomocy. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczy-
my Ratować” prowadzony jest nieprzerwanie od 
kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III 
w szkołach podstawowych. Program RUR polega 
na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności 
ratujących życie powszechnie już w pierwszych kla-
sach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak 
ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe 
nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś 
naturalnym. Na początku dzieci z klas I-II dowie-

Międzyszkolnego Konkursu “Young English 
Master”

    22 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w 
Niedźwadnej odbyła się VII edycja Międzyszkolnego 
Konkursu “Young English Master”. W konkursie 
uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 
w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Graje-
wie, Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, Szkoły 
Podstawowej w Rudzie, Szkoły Podstawowej w 
Słuczu oraz Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. O 
tytuł “Młody Mistrz Języka Angielskiego” walczyło 
18 uczestników. I miejsce: Szymon Wróblewski, 
SP2 Grajewo, II miejsce: Zuzanna Chodorowska, 
SP4 Grajewo, III miejsce: Aleksandra Zalewska, 
SP Szczuczyn. Podobnie jak w latach ubiegłych 
sponsorami nagród w konkursie byli: Prezes Ban-
ku Spółdzielczego w Szczuczynie Pan Mirosław 
Rainko i Pan Piotr Kurzątkowski. Organizatorką 
konkursu była Pani Katarzyna Kurzątkowska ze 
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej.

Międzynarodowy projekt „Teddy goes on a 
journey to the world”

     Dzięki aktywnemu udziałowi w platformie 
eTwinning przyłączyliśmy się do realizacji projektu 
międzynarodowego „Teddy goes on a journey to the 
world”. W projekcie udział biorą dzieci z oddziału 
przedszkolnego pod kierunkiem pani Katarzyny 
Grabowskiej – Wizner. W projekcie bierze udział 14 
szkół z całej Europy. Projekt zapoczątkowały dwie 
szkoły: Przedszkole w Łodzi oraz na Litwie. Celem 
projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych, plastycznych. 
Przedszkole w Łodzi zapoczątkowało projekt w listo-
padzie wysyłając paczkę z misiem, książeczkami oraz 
dziennikiem projektu do kolejnej szkoły. My otrzy-
maliśmy paczkę w styczniu, czas spędzony z misiem 
był niezapomniany, czytaliśmy mu bajki, zwiedzaliśmy 
bibliotekę, uczyliśmy się zdrowo odżywiać i udzielać 
pierwszej pomocy, zabieraliśmy go do domu by lepiej 
poznał nasze zwyczaje. Po tygodniu wspólnej zabawy 
wysłaliśmy paczkę do dzieci na Litwie. 

działy się w jaki sposób należy postępować  w sytuacji 
zagrożenia życia, ćwiczyli schemat postępowania: 
bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wezwanie 
pomocy, sprawdzanie oddechu, ułożenie w pozycji 
bocznej ustalonej, oddechy ratownicze, uciskanie klatki 
piersiowej. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy zostały przeprowadzone przez panią Brygidę 
Kurzątkowską i panią Hannę Dzięgielewską.
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Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie  

Miesiąc Języka Ojczystego

 Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Anto-
niego Szczuki w Szczuczynie wspólnie z Biblio-
teką - Centrum Kultury w Szczuczynie realizuje 
projekt pt. „Miesiąc Języka Ojczystego”. W ramach 
tego przedsięwzięcia odbyło się 23 lutego 2018 r. 
I Szczuczyńskie Dyktando. W kategoriach: szkoły 
podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne 
oraz kategoria otwarta rywalizowało dwadzieścia 
trzyosobowych zespołów. Uczestnicy zmagali się z 
tekstem z luką, którego stopień trudności był zależny 
od wieku piszących.  

 

Cele dyktanda:
• popularyzacja wiedzy na temat poprawnej pol-
szczyzny,
• rozwój zainteresowań humanistycznych i docie-
kliwości poznawczej i językowej.
 Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja 
składająca się z nauczycieli języka polskiego i biblio-
tekarzy.
     W Miesiącu Języka Ojczystego odbędzie się 
ponadto konkurs literacki skierowany do uczniów 
gimnazjum oraz do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Gimnazjaliści stworzą wiersz prezentujący 
miasto lub gminę Szczuczyn, zaś uczniowie szkół 
średnich staną przed zadaniem napisania komentarza 
do dowolnego wydarzenia kulturalnego, społecznego, 
sportowego związanego z  życiem Szczuczyna. 
  Celem konkursu jest: 
• zachęcanie do uczestnictwa w życiu Szczuczyna,
• pogłębianie wiedzy na temat Szczuczyna
• lepsze poznanie własnych „korzeni”,
• doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny 
proces twórczy,
• rozbudzanie świadomości językowej.

 Uczniowie szkół podstawowych przystąpią do 
konkursu plastycznego „Mieszkam w mieście i gminie 
Szczuczyn”. Rywalizacji przyświecają cele:
• przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży walorów 
turystycznych, historycznych i kulturowych naszej 
małej ojczyzny,
• poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego 
regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 
gminy Szczuczyn,
• propagowanie piękna języka polskiego - prace 
plastyczne zostaną opatrzone hasłem reklamowym. 
    Nazwiska zwycięzców wszystkich konkursów 
zostaną ogłoszone 20 marca podczas uroczystego 
podsumowania obchodów MJO. Tego dnia odbędzie 
się również konkurs recytatorski „Dar Niepodległości”. 

Szkolny wolontariat

     W Publicznym Gimnazjum im. Stanisława An-
toniego Szczuki w Szczuczynie działa Szkolny Klub 
Wolontariusza. Klub jest sekcją w ramach Samorządu 
Uczniowskiego, która wspiera funkcję dydaktyczną, wy-
chowawczą i opiekuńczą szkoły. Uczniowie - członkowie 
Klubu chętnie podejmują działania mające na celu 
dobro innych osób lub instytucji - zebrali fundusze, 
które przeznaczyli na konto fundacji Ewy Błaszczyk 
«Akogo?». Zaangażowali się również w działalność 
WOŚP. Jedenastu  wolontariuszy - uczniów naszej 
szkoły kwestowało do puszek Orkiestry. Ponadto prze-
kazaliśmy na licytację kosz - niespodziankę. W Tłusty 
Czwartek Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 
złożyli wizytę w przedszkolu. Młodzież zapoznała 
swoich młodszych kolegów i koleżanki z legendą i 
rymowankami o Tłustym Czwartku. Jak na słodką 
tradycję przystało, przedszkolaki zostały poczęstowane 
pysznymi pączkami, które upiekły Panie kucharki z 
gimnazjum. Na pamiątkę spotkania Wolontariusze 
zostawili przedszkolakom kolorowy elementarz. 
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Dobry Zawód – Fajne Życie

Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego 
Szczuki w Szczuczynie przystąpiło do projektu „Dobry 
Zawód - Fajne Życie - popularyzacja kształcenia 
zawodowego w województwie podlaskim”. Zada-
niem projektu jest ukazanie walorów i możliwości, 
ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi 
ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do 
uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie 
i na konkretnym stanowisku. Realizatorzy projektu 
dążą do poprawy sytuacji w zakresie dostosowania 
kwali�kacji pracowników do wymagań zgłaszanych 
przez pracodawców. 28 lutego młodzież wzięła udział 
w subregionalnych targach edukacyjno-zawodowych. 

Targom towarzyszyło spotkanie mentoringowe z 
pracodawcami. 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

 Zakończyły się etapy szkolne i rejonowe Woje-
wódzkich Konkursów Przedmiotowych. W tym roku 
szkolnym do etapu wojewódzkiego zakwali�kowali 
się następujący gimnazjaliści:
• Martyna Makuszewska - język polski, nauczyciel 
przygotowujący Ewa Grunwald,
• Kuba Bogdan - biologia, nauczyciel przygotowujący 
Beata Baranowska,
• Karolina Łepkowska - fizyka, nauczyciel przy-
gotowujący Stanisław Pieńczykowski.

 I miejsce w województwie wywalczyła Re-
prezentacja Policyjnej Klasy Mundurowej Naszej 
Szkoły: Wiktoria Kupiecka, Kamil Cimochow-
ski oraz Grzegorz Rogalski wygrywając Konkurs 
o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława 
Zielińskiego odbywający się w Łomży w ramach 
II Forum Klas Mundurowych. Konkurs składał się 
z czterech etapów, tj. testu wiedzy, symulacji – udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej, testu sprawności 

�zycznej, a także testu z umiejętności strzeleckich. 
Do konkursu przystąpiło 19 trzyosobowych drużyn 
z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych wo-
jewództwa podlaskiego. Tym bardziej cieszy sukces 
„naszej mundurówki”, która działa dopiero od wrze-
śnia. Puchary i dyplomy zwycięzcom, wręczał Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Jarosław Zieliński wraz z Biskupem 
Pomocniczym Diecezji Łomżyńskiej ks. Bp dr Ta-
deuszem Bronakowskim, szefem podlaskiej Policji 
nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, a także 
Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku Bo-
żeną Dzidkowską. Nie ulega wątpliwości, że do tego 
sukcesu młodzieży niemały wkład wnieśli opiekunowie 
Mundurowej Klasy Policyjnej: z ramienia KPP w 
Grajewie sierż. sztab. Sylwia Gosiewska, z ramienia 
szkoły mł. instr. Elwira Kołaczyńska-Bogdan oraz Ko-
mendant klasy mundurowej nadinstr. Dariusz Koniecko.
W dniu 28 lutego 2018 roku Komendant PKM nad-
instruktor Dariusz Koniecko wręczył akty mianowania 
na wyższe stopnie kadetów. Stopnie starszego kadeta 
otrzymało trzech uczniów, a na stopień kadeta dwu-

POLICYJNA KLASA MUNDUROWA
w Zespole Szkół w Niećkowie
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 nastu. Akt mianowania na wyższy stopień to nagroda 
za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję 
i wzorową postawę kadeta. Podniosłość ceremonii 
podkreślili zaproszeni goście: Starosta Powiatu Gra-
jewskiego Zygmunt Kruszyński, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Grajewskiego Waldemar Tadeusz Wie-
czorek, Komendant Powiatowy Policji w Grajewie 
podinspektor Marek Palecki, opiekun PKM z ramienia 
KPP w Grajewie sierżant sztabowy Sylwia Gosiewska.
 Uroczystość była jednocześnie okazją do pod-
sumowania sześciomiesięcznej pracy, wysiłku i do-
konań uczniów i instruktorów, którzy wykazali się 
ogromnym zaangażowaniem w kształtowanie PKM. 
Łącznie odbyło się dziesięć skoszarowań kadetów 
w Internacie Zespołu Szkół w Niećkowie, podczas 
których młodzież doskonaliła wiedzę i umiejętności 
realizowane w ramach programu nauczania w zakresie 
funkcjonowania policji. 
Aktywność klasy:
• 11 listopada 2017 roku kadeci PKM brali udział 
w inscenizacji rozbrojenia posterunku 
niemieckiego przez druhny i dru-
hów OSP w Szczuczynie podczas 
obchodów 99 rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości,
• 10 listopada 2017 roku repre-
zentacja PKM wzięła udział w II 
Biegu Niepodległości o puchar wi-
ceministra spraw wewnętrznych i 
administracji Jarosława Zielińskiego 
rozegranym nad zalewem Arkadia 
w Suwałkach,
• 13 listopada 2017 roku odbyło 
się uroczyste ślubowanie 23 kadetów 
Policyjnej Klasy Mundurowej,
• 20 stycznia 2018 roku PKM 
po raz pierwszy uczestniczyła w 
zajęciach strzeleckich na Strzelnicy 
Sportowej w Grajewie,

• 29 stycznia 2018 roku PKM zwiedzała Za-
kład Karny w Czerwonym Borze. Kadeci dowie-
dzieli się na czym polega praca służby więziennej 
oraz odwiedzili pawilony mieszkalne znajdujące 
się na terenie zakładu karnego typu zamkniętego 
i półotwartego, cele mieszkalne oraz spacerniak,
• 16 lutego 2018 roku reprezentanci PKM wzięli 
udział w warsztatach zorganizowanych przez Insty-
tut Pamięci Narodowej oddział Białystok, w ramach 
konkursu „Policjanci w służbie historii”. Młodzież 
miała również okazję poznać codzienną pracę i broń 
wykorzystywaną przez pododdziały antyterrorystyczne 
Policji.
 Najbliższe działania Policyjnej Klasy Mundu-
rowej w Zespole Szkół w Niećkowie skupiają się 
wokół wydarzeń związanych z VI edycją Biegu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 
oraz realizacji zadań w ramach konkursu „Policjanci 
w służbie historii”. 

Bożena Sokołowska
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Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

25 lecie Króla Heroda
      XVI Powiatowy Przegląd Widowisk 
Kolędniczych „GODY 2018” zorganizowa-
ny przez: Starostwo Powiatowe w Grajewie, 
Urząd Miejski i Bibliotekę-Centrum Kultury 
w Szczuczynie otworzył obecny na wystę-
pach Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński.
Przed komisją w składzie: Marianna Ostrow-
ska – emerytowany nauczyciel, Jadwiga Jolanta 
Budzińska – Sekretarz Gminy w Szczuczynie, 
Leszek Czyżewski – Członek Zarządu Powiatu 
Grajewskiego i Janusz Siemion – Dyrektor 
Biblioteki-Centrum Kultury w Szczuczynie 
wystąpiło 7 zespołów, które były oceniane 
w dwóch kategoriach. W kategorii zespołów 
tradycyjnych pierwsze miejsce ex aequo przyznano: 
zespołowi „Król Herod” z Biblioteki-Centrum Kul-
tury w Szczuczynie oraz Zespołowi Kolędniczemu z 
Szopką z Wąsosza za przedstawienie „Kolędowanie 
z Szopką”. Drugie miejsce - zespołowi „Jaczunki” z 
Zespołu Szkół w Niećkowie. W kategorii zespołów 
czerpiących z tradycji komisja przyznała ex aequo trzy 
II-gie miejsca: Zespołowi „Betlejemskie Niedźwiadki” 
ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej oraz Zespo-
łowi z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 
w Grajewie za przedstawienia: „Hej kolęda, kolęda” i 
„Jasełka”. Gromkie brawa oraz wielkie uznanie Komisji 
oraz widzów otrzymało przedstawienie uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczuczynie wy-
stępujących poza konkursem. Zwycięzcy otrzymali 
puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Grajewie zaś wszyscy pamiątkowe dyplomy. Do 
udziału w eliminacjach wojewódzkich w Łomży jako 

reprezentantów powiatu grajewskiego wytypowano 
zespoły: „Król Herod” ze Szczuczyna, „Kolędowanie 
z Szopka” z Wąsosza oraz „Jasełkę” z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Grajewie. Przegląd był wspaniałą okazją 
do uhonorowania 25-lecia istnienia zespołu „Król 
Herod” ze Szczuczyna. Członek Zarządu Powiatu 
Leszek Czyżewski wręczył ufundowane przez Starostę 
Powiatu Grajewskiego Zygmunta Kruszyńskiego oko-
licznościowe statuetki członkom zespołu: Witoldowi 
Dylewskiemu, Andrzejowi Szabelskiemu, Ryszardowi 
Rybak,   Pawłowi Zamojskiemu, Bogdanowi Konopka, 
Andrzejowi Zielińskiemu, Władysławowi Szymanow-
skiemu, Wojciechowi Dubowskiemu, Władysławowi 
Liszewskiemu oraz założycielce, prowadzącej zespół 
do chwili obecnej – Barbarze Paszkowskiej. Dyplomy 
otrzymali młodsi stażem w zespole: Paweł Danowski, 
Tadeusz Danowski, Jarosław Skrodzki i Filip Wasz-
kiewicz. Ponadto podczas Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Stefan Krajewski – członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego, Burmistrz Szczu-
czyna - Artur Kuczyński, Janusz Siemion - Dyrektor 
BCK i Janusz Marcinkiewicz – kierownik MDKiS 
po występie zespołu na scenie wręczyli podziękowa-
nia: Barbarze Paszkowskiej oraz najstarszym stażem 
uczestnikom zespołu: Witoldowi Dylewskiemu (25 
lat), Andrzejowi Szabelskiemu (24 lata), Ryszardowi 
Rybak (23 lata).

Barbara Paszkowska
Andrzej Szabelski     
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Młodzi twórcy ze Szczuczyna
     Bohaterami kolejnych „Za-
duszek literacki” zorganizowa-
nych w 2017 r. przez Bibliotekę 
– Centrum Kultury w Szczu-
czynie pt. Spotkanie z młody-
mi poetami” byli twórcy: Maria 
Orzechowska, Anna Okulewicz 
i Paweł Borusiewicz.
     W poprzednim numerze 
„Szczuczyńskich wieści” przed-
stawiliśmy państwu sylwetkę 
młodej skrzypaczki i poetki 
Marii Orzechowskiej.
     Dziś gościmy na łamach na-
szego kwartalnika poetkę Annę 
Okulewicz, która urodziła się 
w 1987 r. w Szczuczynie, ale wywodzi się z Niedź-
wiadnej. Obecnie mieszka i pracuje w Gdańsku. 
Pierwszy w swoim życiu wiersz napisała w szkole, 
w wieku dwunastu lat. Powstał on na lekcji języka 
polskiego, której tematem była poezja. Ania to pełna 
uroku dziewczyna z bogatą osobowością, która uj-
muje wszystkich swoją skromnością, ale drzemią w 
niej wielkie pokłady temperamentu. Dużo, jak sama 
mówi zawdzięcza odwadze. To dzięki swej otwarto-

ści i -nie bójmy się powiedzieć 
talentowi - w 2015 r. otrzymała 
wyróżnienie w listopadowym 
konkursie poetyckim „Strachy 
są wszędzie” zorganizowanym 
przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w Gdańsku. W lutym 
2017 r. zaproszona została do 
zaprezentowania swej twórczości 
w Krakowie, podczas cyklicznych 
spotkań artystycznych „Poezje i 
herezje”. W tym samym 2017 
roku Anna Okulewicz wygrała 
drugą edycję konkursu Jednego 
Wiersza – Debiuty „Tam gdzie 
śpiew morskiej fali” zorganizowa-

nego przy okazji Drugiej Nocnej Odsłony KryWaj 
i Ogólnopolskiej Szu�ady Literackiej w Koszalinie. 
Główną nagrodą jest wydanie autorskiego zbioru 
wierszy Ani, który ukaże się w lipcu. 
     W naszym mieście Ania prezentowała swą twór-
czość dwa razy: 14 stycznia 2017 r. Biblioteka – Cen-
trum Kultury zorganizowała jej spotkanie autorskie, 
a w listopadzie mienionego roku wspólnie z Marysią 
i Pawłem na „Zaduszkach literackich”. Dla czytel-

Męka Pańska na gitarę, 
perkusję i piasek
 Proboszcz Para�i pw. Imienia NMP w Szczuczynie 
serdecznie zaprasza do uczestnictwa i przeżywania 
duchowego Męki Pańskiej. W Niedzielę Palmową, 
25 marca 2018 r. Po mszy świętej o godzinie 17:00, 
wierni będą mieli okazję obejrzenia i wysłuchania 
nietypowej interpretacji Pasji. Nietypowej, ponieważ 
napisanej na gitarę, perkusję i piasek.
 Wyłączone światła, delikatnie podświetlone miejsca 
muzyków i ekran na środku kościoła. Muzyce granej 
na gitarach towarzyszy delikatny akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, a w tle pojawiają się 
obrazy malowane za pomocą piasku i wyświetlane na 
ekranie. Wszystko jest niesamowicie zgrane – muzyka 
i obraz wypełniają się wzajemnie, a widzowie cały czas 
obserwują ekran i zmieniające się na nim obrazy.
 Zapraszamy!
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ników „Szczuczyńskich wieści” zamieszczamy kilka 
wierszy naszej rodaczki. Jako pierwszy zwycięski 
wiersz z Koszalina.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
wyklętych” w Szczuczynie
 Już po raz szósty uczciliśmy w naszym mieście 
pamięć o żołnierzach niezłomnych. Dzień 1 marca 
został w 2011roku ustanowiony świętem państwowym, 
poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia anty-
komunistycznego i obchodzony jest jako Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Obchody w 
naszym mieście, tradycyjnie już rozpoczęli strażacy, 
wywieszając na wieży remizy baner upamiętniają-
cy tych, bardzo często bezimiennych, bohaterów. 
1 marca mieszkańcy Szczuczyna i nie tylko mieli 
okazję uczestniczyć w uroczystej mszy świętej w 
kościele pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w 
Szczuczynie poświęconej żołnierzom – patriotom. 
W uroczystościach udział wzięli: zuchy i harcerze 
ze szkoły podstawowej w Szczuczynie pod opieką 
podharcmistrzyni Marii Jaworowskiej oraz członkowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta i gminy 
Szczuczyn. Po nabożeństwie młodzież ze szczuczyń-
skiego gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki 
przedstawiła krótki montaż słowno – muzyczny z 
udziałem pana Adama Jagusza. Następnie wszyscy, 
mimo dużego mrozu przeszli pod pomnik założyciela 
Szczuczyna – podkanclerzego St. A. Szczuki, gdzie 
złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci. Ciekawą 
formą obchodów był zorganizowany w niedzielę 4 
marca (po raz pierwszy w Szczuczynie) Bieg Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. 
Bieg organizowany jest w Polsce od sześciu lat przez 
Fundację Wolność i Demokracja. Po raz pierwszy 
odbył się on w 2013 r., wtedy „Tropem Wilczym” 
pobiegło w Warszawie około dwudziestu osób. Ten 
bieg ponad podziałami z roku na rok bije kolejne 
rekordy uczestników i ilości punktów startowych. 
W 2016 r. zaczęto go organizować również poza 
granicami naszego kraju. Tegoroczna, VI już edycja to 
trzysta trzydzieści trzy miejsca w Polsce, na „Kresach”, 
w stolicach europejskich, Nowym Jorku, Chicago, 
Australii. 4 marca 2018 r. pobiegli również żołnie-
rze wszystkich narodowości w misjach wojskowych 
m.in. Afganistanie, Kuwejcie i Iraku. Pobiegł również 
po raz pierwszy Szczuczyn. Biblioteka – Centrum 

** 
może dziś 
zadzwoni telefon 
czekam
karmiąc się wspomnieniem 
ciepła dłoni 
barwą twojego głosu 
zapachem maciejki 

tylko powiedz 
w zaświatach jest zasięg 

tęsknię 

***
w głowie akordy 
układam słowa 
bliska obłędu chcę 
dotknąć nieba 
bojąc się śmierci 
widzę dekalog 

w górze 
czarne anioły 

***
czuję się martwa 
każdego dnia 
choć ciało modelki 

tylko czekam 
wciąż czekam 
by spotkać Gepetta 

***
dziś otworzyłeś świat 
tam dźwięk 
pozostanie ciszą  

i słychać tylko 
w bliskości 
szept anioła 

 Jeszcze w  tym roku (we wrześniu) planujemy 
spotkanie z Anną Okulewicz po wydaniu jej debiu-
tanckiego tomiku.

Renata Markiewicz 
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 Kultury w Szczuczynie od kwietnia ubiegłego roku 
zabiegała o przyznanie jej organizacji biegu w naszym 
mieście. Przeszliśmy niełatwe ogólnopolskie kwali�-
kacje i dostaliśmy prawo do zorganizowania Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 
w Szczuczynie. Przyznano nam również sto dziesięć 
pakietów startowych (wnioskowaliśmy o więcej). Jako 
organizator szczuczyńskiego biegu pamięci przygo-
towaliśmy dwie trasy: dystans główny 1963 m, który 
według regulaminu miał obowiązek wyznaczyć każdy 
organizator, ilość metrów (1963) to rok kiedy zginął 
z bronią ręku ostatni żołnierz „niezłomnych” oraz 500 
m – tę trasę przygotowaliśmy nie tylko dla najmłod-
szych „patriotów”. Trasy biegu zostały wyznaczone 
dookoła „starego parku”, a centrum wydarzenia i meta 
zlokalizowane zostały w środku parku przy scenie. 
Łącznie w dwóch przygotowanych biegach udział 
wzięło ponad stu pięćdziesięciu uczestników, wśród 
których dużą grupę stanowili młodzi ludzie ze szkół 
w Szczuczynie, Niećkowie i Niedźwiadnej. Pobiegli 
razem z nami również członkowie Stowarzyszenia 
„Jazda Historyczna” z Grajewa, strażacy ze Szczuczy-
na, uczestnicy „Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Nie 
zabrakło oczywiście mieszkańców naszego miasta i 
gminy, oraz gospodarza – Burmistrza Artura Kuczyń-
skiego. Niestety, nie wszyscy otrzymali pamiątkowe 
medale i koszulki, nad czym ubolewamy, ale mieliśmy 
określoną liczbę pakietów startowych, a chętnych 
do biegu było dużo więcej. W szczuczyńskim biegu 
udział wzięło również Wojsko Polskie; z Białegostoku 
przybyli żołnierze 18 Pułku Rozpoznawczego – były 
to trzy wozy bojowe BTR wraz z załogami w pełnym 
uzbrojeniu. Każdy chętny mógł zrobić sobie z nim 

zdjęcie, zajrzeć do wozu bojowego oraz porozma-
wiać z żołnierzami. Byli też z nami, w mundurach 
partyzanckich, członkowie Stowarzyszenia Sporto-
wo-Jeździeckiego „Jazda Historyczna” z Grajewa. 
Członek stowarzyszenia wystrzałem z repliki pistoletu 
startował biegi. O bezpieczeństwo na trasie biegów 
zadbała Klasa Mundurowa ze Szkoły im. Bolesława 
Podedwornego w Niećkowie pod dowództwem 
komendanta nadinstruktora Dariusza Koniecko 
(dyrektora szkoły). Szkoła przygotowała też, jak za-
wsze pyszną żołnierską grochówkę i gorącą herbatę. 
Opiekę medyczną zapewnili druhowie – ratownicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. Nad 
bezpieczeństwem całego wydarzenia czuwał patrol 
Komendy Powiatowej Policji z Grajewa.
     Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji i uświetnienia pierwszego 
w Szczuczynie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”, ogromnie dziękuję za pracę i 
poświęcony czas.
     Dziękuję wszystkim, którzy tego dnia byli razem 
z nami, dając świadectwo pamięci.

Janusz Siemion

Ferie z BCK w Szczuczynie
 Pracownicy Biblioteki - Centrum Kultury w 
Szczuczynie podczas tegorocznych ferii zimowych 
(22.01.2018r. – 03.02.2018r.) przygotowali i zor-
ganizowali cykl zajęć plastycznych, sportowych, 
multimedialnych a także wyjazdy do kina, teatru, 
muzeum, na lodowisko czy też basen dla dzieci i 
młodzieży z terenu miasta i gminy Szczuczyn.
 Pierwszego dnia ferii dzieci i młodzież spotkali 
się z przedstawicielami służb mundurowych na sali 
gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Szczuczy-
nie: z Grażyną Ostrowską z Oddziału Państwowej 

Inspekcji Pracy w Suwałkach, z Grażyną Rodzeń z 
Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, ze straża-
kiem Damianem Trzaską z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Przedstawiciele 
poszczególnych służb przeprowadzili z uczestnikami 
zimowiska rozmowy na temat podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, które zachowywać trzeba w domu 
czy na zewnątrz. Wszyscy też wzięli aktywny udział 
w pokazie dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. 
Podczas zimowiska odbyły się warsztaty plastyczne 
przeprowadzone przez Andrzeja Skrodzkiego. Dzieci 
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i młodzież malowali odlewy gipsowe w różnych 
kształtach, a przy okazji mogli podziwiać kunszt 
ich wykonania. Prace Marii i Andrzeja Skrodzkich 
znane są z elegancji i precyzji wykonania. Podczas 
ferii zimowych odbyły się również warsztaty pla-
styczne w ramach wystawy „JASNOWIDZE”, które 
poprowadziły Katarzyna Wysocka Dyrektor i Anna 
Karbowiak z Biblioteki Samorządowej w Radziło-
wie. Panie opowiadały o historii mody a następnie 
przeprowadziły EKO – Warsztaty Modowe, w trakcie 
których dzieci wykorzystywały eko – odpady do two-
rzenia kreacji. Na zakończenie odbył się pokaz mody. 
Wielką niespodzianką w czasie ferii był wyjazd do 
Zespołu Szkół w Niećkowie gdzie dla uczestników 
zimowiska dyrektor i pracownicy szkoły przygotowali 
ognisko i kulig. Uczestnicy zimowiska wyjeżdżali także 
na lodowisko do Grajewa, do kina w Ełku a także 
na wycieczkę do Łomży gdzie zwiedzili ruchomą 
szopkę w klasztorze Ojców Kapucynów, Muzeum 
Diecezjalne i obejrzeli spektakl „Miś Tymoteusz” w 

Teatrze Lalki i Aktora. Podczas ferii nie zabrakło też 
zajęć ruchowych. Dzieci i młodzież aktywnie spędzali 
czas na hali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum 
w Szczuczynie. W ostatni dzień ferii dla uczestników 
dwutygodniowego zimowiska przygotowano szereg 
gier i zabaw zespołowych. Hasłem przewodnim poże-
gnalnej imprezy w szczuczyńskim Centrum Kultury 
był taniec. Różna muzyka, różne style i mnóstwo 
radości. Królem parkietu jednogłośnie okrzyknięty 
został Michał Przyborowski, który roztańczył nie 
tylko dzieci i młodzież ale też samych pracowników 
BCK. Dla dzieci i młodzieży przygotowano smaczne 
przekąski i chłodne napoje. Były nagrody, dyplomy i 
certy�katy a na koniec smakowita pizza. Serdeczne 
podziękowania kierujemy w stronę dyrekcji i pracow-
ników Zespołu Szkół w Niećkowie – za dzień pełen 
wrażeń. Chcielibyśmy też podziękować Cezaremu 
Lidnerowi i radnemu Robertowi Skrodzkiemu za 
�nansowe wsparcie ferii zimowych.

Andrzej Kosmowski

Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci w BCK 
w Szczuczynie
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
w porozumieniu z Książnicą Podlaską im. Łukasza 
Górnickiego w Białymstoku przystąpiła do ogólno-
polskiego projektu Instytutu Książki adresowanego do 
czytelników korzystających z bibliotek publicznych – 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego projektu 
w Centrum Kultury powstał Dyskusyjny Klub Książki 
dla Dzieci. Z myślą o najmłodszych czytelnikach od-
bywać się będą spotkania podczas których głównym 
tematem będzie książka ale nie tylko...
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 Co łączy świat wirtualny i książki? Czy książka 
tradycyjna to przeżytek? Co wspólnego może mieć 
technika i książka? Czy wspólne czytanie książek i 
dyskutowanie o literaturze może być interesujące? Czy 
w dzisiejszym świecie mamy czas na chwilę re�eksji 
nad tym co czytamy? Jakie wartości wnosi w nasze 
życie książka? Czy utożsamiamy się z książkowymi 
bohaterami? Czy czytanie sprawia nam frajdę? Czy 
książka jest kluczem, który otwiera drzwi do innych 
światów? Na te i inne pytania będziemy starali się 
odpowiedzieć podczas naszych spotkań.
 W dniu 02.02.2018r. podczas pożegnania ferii 
zimowych w Centrum Kultury w Szczuczynie odbyła 
się inauguracja Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dzieci. Przyszli klubowicze poznali zasady działania 
szczuczyńskiego DKK i tytuły książek polecanych dla 
najmłodszych. Pierwsza z nich, „Cecylka Knedelek i 
ulica Naleśnikowa” wzbudziła ogromne zainteresowanie 
dzieci i młodzieży, zwłaszcza, że prezentacja książki 
połączona była z warsztatami kulinarnymi. Pomysłom 
na tytułowe naleśniki nie było końca. Uczestnicy 
spotkania wykazali się niezwykłą wyobraźnią i ta-
lentami kulinarnymi. Kolejne spotkanie w ramach 

DKK w Szczuczynie oparte było na książce pt.: 
„Szalony robot profesora Bzika”. Uczestnicy warsz-
tatów poznali historię  profesora Bzika, który tworząc 
swojego wszechstronnie uzdolnionego robota AK 2.0 
popełnił błąd. Robot zamiast pomagać i naprawiać, 
wszystko demolował i partaczył. Nim profesor zdążył 
naprawić swój błąd robot uciekł z jego pracowni i 
rozpoczął swoje �gle. Przygody zbzikowanego robota 
rozśmieszyły wszystkich a na zakończenie wspólnie 
budowaliśmy roboty – niekoniecznie zbzikowane.

Anna Wojsław

Rajdowa_12 i pierwsza trasa rowerowa 
w Szczuczynie

     W październiku 2017r. pracownicy 
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczy-
nie napisali wniosek do programu „Rów-
nać Szanse 2017 – Regionalny Konkurs 
Grantowy” prowadzonego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży a �nan-
sowanego przez Polsko – Amerykańską 
Fundację Wolności. Program skierowany 
jest do młodzieży szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych (13-19 lat). Jego głównym celem 
jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe 
życie młodzieży z małych miejscowości poprzez 
podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności 
społecznych.
     Spośród 379 wniosków od organizacji pozarzą-
dowych, domów kultury, bibliotek, nieformalnych 
grup dorosłych z całej Polski, do�nansowanie, decyzją 

regionalnych grup eksperckich otrzymało 
97 instytucji. Biblioteka – Centrum Kultury 
w Szczuczynie, jako jedna z dwunastu 
instytucji z województwa podlaskiego, 
otrzymała bezzwrotną dotację w wyso-
kości 8500 zł na realizację projektu pt.: 
„Odjazdowa gmina – zorganizowanie 
trasy rowerowej”. Zadanie, które realizo-
wać będzie grupa projektowa ma na celu 

rozwój aktywności �zycznej a także promocję walorów 
architektonicznych, krajobrazowych i historycznych 
Szczuczyna i jego okolic. Oprócz trasy rowerowej, 
powstanie też krótki �lm promujący prace grupy i 
samą trasę. 
     W dniu 26.01.2018r. w BCK w Szczuczynie 
odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników pro-
jektu (młodzieży, pracowników BCK, wolontariuszy). 
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Dyskutowano o celach i zasadach programu „Równać 
Szanse” jednak głównym tematem spotkania było 
omówienie zasad wzajemnej współpracy w pracy 
nad projektem. Uczestnicy projektu wymyślili nazwę 
i logo grupy – Rajdowa_12. Podjęto też pierwsze 
prace związane z promocją projektu, które w części 
s�nansował Janusz Marcinkiewicz kierownik MDKiS 
w Szczuczynie. Omówiono także pierwsze pomysły 
dotyczące przebiegu trasy rowerowej. 

 Rajdową_12 tworzą uczniowie lokalnych szkół 
ponadpodstawowych z Publicznego Gimnazjum im. 
St. A. Szczuki w Szczuczynie, z Zespołu Szkół im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, z Zespół 
Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie: 
Karolina Kraujutowicz (Karo), Karolina Łepkowska, 
Marysia Józwik (Mery), Emilia Nagel (Ema), Julia 
Witkowska (Wita), Patrycja Trojanowska, Katarzyna 
Krystowczyk (Kacha), Diana Chodnicka, Angelika 
Jaczyńska, Zuzanna Zamojska, Sebastian Rydzewski, 
Szymon Rózio, Arkadiusz Alicki, Michał Jaczyński, 
Marcin Jaczyński. W skład Rajdowej_12 wchodzą 
też: dyrektor BCK Janusz Siemion, główna księgowa 
BCK Jolanta Doliwa, pracownicy BCK: Anna Akus 
– Szklarzewska, Anna Wojsław, wolontariusze: Re-
nata Markiewicz i Joanna Siemion. Koordynatorem 
projektu z ramienia Biblioteki – Centrum Kultury 
w Szczuczynie jest Andrzej Kosmowski. 

Karolina Łepkowska, Andrzej Kosmowski

Kącik literacki
 Kącik Literacki został stworzony z myślą o naszych 
gminnych ,,artystach”. Przedstawione poniżej wiersze 
są autorstwa Pana Stanisława Orłowskiego. Pierwszy 
z nich był emitowany w gazetach, w radio, brał udział 
w konkursie literackim zajmując II miejsce. 

SEN O WIOŚNIE

Widzę sad kwitnący
i łąki barwami zalane
zielonych traw oddech
ze słońcem wymieszany
ciepły deszcz z wiatrem
rozpoczął sprzątanie
z nim życzliwy Helios
w promieniach złotych
posyła nowe życie

wybijam
otwór w przestworzach
i drzwi otwieram na oścież
chwytam w otwarte ramiona
mą przyjaciółkę – wiosnę

kolorami oddycham
w dłoniach je czule pieszczę
upajam ciało spragnione
wiosenną burzą
deszczem
w życiu zbudzonym
pejzaż
moje zmysły napełnia
za mało wciąż mam jej
tak mało…

daj siebie więcej jeszcze

serce lgnie rwie się
stan ekstazy przerasta
w burzę miłości zapada
w olśnieniu urody wiosny
więc pójdźmy powitać
− Jej Wysokość – wiosnę
wyciągnąć doń ręce
i przekazać pokłon

w nadziei
na życia uśmiech radosny
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WALCZĄCA AURA 

trwa walka żywiołów
o wodę o słońce
o ziemię - matkę karmiącą
trwa bój
jak u rycerstwa Grunwaldu
huk gradu jęk wiatrów
obnaża łzy ziemi
zacięcie walcząc o wiosny tchnienie

i.… nadszedł zwycięstwa czas
by mocą gorących promieni
symbol zimy i śmierci
- M a r z a n n ę -
uznać winną opóźnianiu się wiosny
i skazać na publiczne zatopienie
w otchłaniach wód

dosyć zgrzytu zimowych pancerzy
Boreasza swawolnych wojaży
już czuje się władzę Heliosa
w błyszczącej od żaru zbroi
precz zbrudzone śniegowe płaty
zostawcie wyrosłe pierwiosnki
i ziemię przekażcie
pracowitej wiośnie

zaorzemy zasiejemy
będą łany kwiatów rosły

nie bójcie się mężni rycerze
piorunów grzmotu i kry ruszenia
tu wkrótce zatrzęsie się niebo
i lasy i stawy i wód oceany
potem słońcem oblana gleba
wypali barwami wszelkimi
aż łuną pożarów zabłyśnie
owady zwierzęta i płazy
skąpane w deszczu słońcu i wietrze
odetchną w rozkoszach natury
a słuch ochoczo nastawią
by w dźwięcznym szumie
bocianich i żurawich skrzydeł
odbierać koncerty słowicze
które na pomoc wzywają
roje pszczół miodnych
spracowane latem
a znużone zimą
- - - - - - 
no – niech tylko wybuchnie wiosna
a nie spocznę
póki w słońcu nie zalśni
z ziemskich brylantów
Eden utkany

Vademecum Lekarza Rodzinnego

Praktyczne aspekty podstawowej opieki zdrowotnej   
>  na wizyty planowe można umawiać się do 
swojego lekarza rodzinnego z wielodniowym 
wyprzedzeniem, pozwala to uniknąć stresu i 
kolejek w dniu planowanej wizyty, 
>  możesz otrzymać recepty na leki w choro-
bach przewlekłych nawet na 4 miesiące, na 
Twoje życzenie lekarz wypisze leki na każdy miesiąc 
na innej recepcie z odroczoną datą realizacji, przez co 
zaoszczędzimy czas lekarza i pacjenta,
>  w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, należy 
możliwie wcześnie skontaktować się ze swoim lekarzem, 
>  jeśli masz gorączkę i inne objawy ostrej infekcji, war-
to przez 1-3 dni zwalczać je sposobami domowymi i 
lekami objawowymi bez recepty. Pozwala to czasem na 
ustąpienie objawów choroby i uniknięcie przypadkowego 
kontaktu w przychodni z chorymi pacjentami,
> jeśli lekarz wypisze antybiotyk zużyj go do końca, 
nie odstawiaj bez konsultacji z lekarzem,
>  jeśli potrzebujesz porady planowej warto unikać 
poniedziałków, jest to dzień najbardziej oblegany przez 
pacjentów zwłaszcza po długim weekendzie,

>  planowe wizyty domowe u osób starszych i 
leżących, warto uzgadniać z lekarzem rodzinnym 
1-2 dni wcześniej. Pozwoli to zaplanować pracę 
w ciągu danego dnia.
     Warto też skorzystać z programów pro�laktycz-
nych chorób układu krążenia. Program kierowany 

jest do osób, które w tym (2018) roku kalendarzowym mają: 
35, 40, 45, 50, 55 lat, czyli są to roczniki: 1963, 1968, 1973, 
1978 i 1983, u których dotychczas nie została rozpoznana 
choroba układu krążenia. Program obejmuje badania labora-
toryjne, w tym: cukier, cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy, 
pomiary ciśnienia tętniczego, ocenę BMI. Zebrany będzie 
wywiad dotyczący obciążeń rodzinnych chorobami krąże-
niowymi, jak, np.: palenie papierosów, aktywności �zycznej, 
etc. Celem tego programu jest wyselekcjonowanie osób z 
dużym i bardzo dużym ryzykiem rozwoju chorób układu 
krążenia, a co za tym idzie wcześniejsze zapobieganie, a 
nawet leczenie tych chorób. 
lek. med. Radosław Trzciński – specjalista medycyny rodzin-

nej, internista
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SPORT

Inaczej niż zwykle
     Szczuczyńska „GWIAZDA” inaczej jak zwy-
kle zaczęła nowy sportowy rok. Najpierw w dniu 
20.01.2018 roku kilku z naszych wzięło udział w 
Otwartych Mistrzostwach Województwa warmińsko-
-mazurskiego w zapasach styl wolny rozgrywanych w 
Kętrzynie, gdzie zajęli następujące miejsca: Krystian 
Pawłowski-3m w kat. do 71kg, Paweł Chrostowski-
-2m w kat. do 85kg, Mateusz Wojsław-3m w kat. do 

65kg, Paweł Danowski-2m w kat. do 65kg, Adrian 
Pawłowski-5m w kat. do 60kg, Patryk Koński-2m 
w kat. do 41kg oraz walcząca również z chłopcami 
Zuzanna Gnys-3m w kat. do 29kg. Następnie w dniu 
16.02.2018 roku większa już ekipa wzięła udział w 
Mistrzostwach Województwa Podlaskiego kadetów i 
młodzików w zapasach styl klasyczny oraz kadetek i 
młodziczek w zapasach kobiet oraz dzieci przeprowa-

dzonych w Juchnowcu Kościelnym. Turniej zgromadził 
100 zawodniczek i zawodników z ośmiu klubów. Nasi 
zdobyli na tym turnieju 17 medali: złote - Krystian 
Pawłowski w kat. do 71kg, Wioletta Wesołowska 
w kat. do 66kg, Łucja Ostaszewska w kat. do 53kg, 
Justyna Bagińska w kat. do 57kg, Jakub Barwikowski 
w kat. do 28kg, Piotr Danowski w kat. do 58kg oraz 
Zuzanna Gnys w kat. do 29kg, srebrne - Katarzyna 
Pawłowska w kat. do 58kg, Adrian Pawłowski w kat. 
do 55kg, Jakub Żebrowski w kat. do 85kg, Ewelina 
Gąsiewska w kat. do 49kg, Martin Wesołowski w kat. 
do 80kg, Magdalena Bagińska w kat. do 73kg, Patryk 
Koński w kat. do 41kg, brązowe - Dylewska Martyna 
i Renata Gutowska w kat. do 49kg, Paweł Danowski 
w kat. do 65kg. Drużynowo w dziewczętach wygrał 
UAKS „PODLASIE” Białystok, przed MLUKS 
„GWIAZDĄ” Szczuczyn i LMUKS „OLIMPIK” 
Suwałki. Wśród chłopców również zwyciężył UAKS 
„PODLASIE” Białystok, przed MLUKS MOSiR 
Grajewo i MLUKS „GWIAZDĄ” Szczuczyn. Pu-
chary w imieniu klubu odbierał Krystian Pawłowski.

Grzegorz Zańko 

Turniej Szachowy
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
była organizatorem Otwartego Turnieju w Szachach 
o Puchar Burmistrza Szczuczyna, który odbył się 02 
marca 2018 roku w siedzibie Centrum Kultury (ul. 
Łomżyńska 11). Do udziału zgłosiło się 20 zawod-
ników. Turniej odbywał się w 5 rundowej rywalizacji.
Wyniki turnieju:
w kategorii seniorek zwyciężyły:
1. Alicja Kaczyńska
2. Weronika Sulimowicz
3. Ewa Hanc
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VIII Turniej im. Emila Świderskiego o Puchar 
Prezesa SM MLEKPOL w Szczuczynie 

w kategorii seniorów zwyciężyli:
1. Wojciech Kaczyński
2. Marek Kaczyński
3. Michał Wołyniec / Mirosław Karwowski
w kategorii młodzież zwyciężył Sebastian Rydzewski 
(Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie).
w kategorii dzieci zwyciężyli:
1. Rafał Szmigiel – Wierzbowo
2. Tomasz Rydzewski – Skaje 
3. Grzegorz Przybysz – Grajewo 

 Zwycięzcy otrzymali puchary, statuetki oraz 
okolicznościowe dyplomy, które wręczyli, w imieniu 
burmistrza Szczuczyna, Jolanta Budzińska – sekretarz 
gminy Szczuczyn, Janusz Siemion – dyrektor BCK w 
Szczuczynie oraz Janusz Marcinkiewicz – kierownik 
Miejskiego Domu Kultury i Sportu w Szczuczynie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Janusz Marcinkiewicz, Andrzej Kosmowski

 Dnia 28.01.2018r. w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w 
Szczuczynie odbył się VIII Halowy Turniej Piłki 
Nożnej im. Emila Świderskiego o Puchar Prezesa 
SM Mlekpol. Emil był młodym i utalentowanym 
zawodnikiem klubu sportowego Wissa Szczuczyn. To 
jemu  w dużej mierze klub zawdzięcza historyczny 
awans do III ligi. Pamiętnego dnia, 14 sierpnia 2010 
roku  (sobota) Emil uczestniczył w inauguracyjnym 
meczu III ligi w Grajewie, gdzie jego rodzimy klub 
Wissa grał z Mrągowią Mrągowo. W 40 minucie 
Emil zasłabł i został zmieniony. Z boiska zabrało go 
pogotowie ratunkowe. Zmarł w niedzielny poranek 
ku rozpaczy rodziny, przyjaciół, znajomych i całego 
środowiska piłkarskiego. W tegorocznym turnieju 
startowało osiem drużyn. Turniej prowadził kierownik 
Miejskiego Domu Kultury i Sportu w Szczuczynie 
Janusz Marcinkiewicz. Po zaciętych walkach a grano 
systemem „każdy z każdym” (drużyny pięcioosobowe), 
zwyciężyła drużyna Orzeł Kolno w składzie: Ad-
rian Gwiazda, Łukasz Sadowski, Radosław Jurczyk, 
Damian Zduńczyk, Daniel Grala, Artur Bikowski, 
Wiktor Ziarno, Marcin Ałajko, Adam Grygoriew, 
Adam Ałajko.
 Drugie miejsce zajęła drużyna Promień Mońki a 
na trzecim miejscu uplasowała się Wissa Szczuczyn. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny:
— Mamry Giżycko 15BZ – czwarte miejsce
— Mazur Pisz – piąte miejsce
— Biebrza Goniądz – szóste miejsce
— Przyjaciele Emila – siódme miejsce
— Sparta Szepietowo – ósme miejsce.

 Przyznano też kilka indywidualnych nagród. Pa-
miątkowymi statuetkami i dyplomami uhonorowano:
— w kategorii Najlepszy Zawodnik – Radosława 

Jurczyka (Orzeł Kolno)
— w kategorii Najlepszy Bramkarz – Macieja An-

draka (Promień Mońki)
— w kategorii Najlepszy Strzelec – Wojciecha Ła-

pińskiego (Wissa Szczuczyn) 
 Wręczono też pamiątkowe grawertony w podzięko-
waniu za wieloletnią współpracę i wsparcie klubu Wissa 
Szczuczyn: Arturowi Kuczyńskiemu – burmistrzowi 
Szczuczyna, którego reprezentowała Jadwiga Jolanta 
Budzińska- sekretarz Gminy Szczuczyn, Tadeuszowi 
Kozikowskiemu, Mirosławowi Rainko, Zbigniewowi 
Kaliszewskiemu, Wojciechowi Grochowskiemu.
 Mecze prowadzili Krzysztof Staniszewski i Sła-
womir Kuć z podlaskiego PZPN.

Janusz Marcinkiewicz
Andrzej Kosmowski
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Zajączkowe łamigłówki 

Wykreślanka
 Znajdź i zakreśl w diagramie 15 ukrytych słów. Hasła 
związane są ze Świętami Wielkanocnymi. Po diagramie 
można poruszać się poziomo, pionowo. Pozostałe litery 
utworzą hasło, które łączy wszystkie wyrazy wykreślanki. 
Wyrazy do odnalezienia: święconka, bazie, rzeżucha, 
żonkil, pisanka, baranek, kurczaczek, zajączek, mazurek, 
babka, palma, jajka, post, wiosna, dyngus.

LABIRYNT 
Pomóż zajączkowi 
dotrzeć do koszyczka!

W L B K E Z C Ą J A Z I E

M I A K N O C Ę I W Ś L K

A K B J A J K A N S O I W

Z N K A B A R A N E K N O

U O A K U R C Z A C Z E K

R Ż E I Z A B D Y N G U S

E C A K N A S I P A L M A

K A H C U Ż E Z R T S O P

Hasło:




