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Wydawca: Urząd Miejski w Szczuczynie, 
19-230 Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23. 

Od wydawcy:
  Mamy kwiecień, czas więc na 

kolejne Szczuczyńskie Wieści, a te 
muszą być wydane pod znakiem 
zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.

 Korzystając z okazji przyjmijcie 
Państwo  najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne, by czas rodzinnych spo-

tkań, modlitewnego skupienia i odpoczynku upłynął 
dla wszystkich pod znakiem radości, ciepła i poczucia 
bliskości. Dzieląc się symbolicznym jajeczkiem pomyśl-
cie, że współtworzymy również „szczuczyńską rodzinę”, 
która nie tylko od święta powinna współrozumieć i 
współodczuwać nasze wzajemne sukcesy i porażki. 
Wesołych świąt! Smacznego wielkanocnego stołu 
i oczywiście mokrego i słonecznego świątecznego 
poniedziałku!
 Zaglądając do naszych Wieści znajdziecie Państwo 
kolejną porcje informacji, relacji, wspomnień i materiału, 
który stanowi swoistą kronikę szczuczyńskiego życia. 
Zapraszam do uważnej lektury każdego z tekstów. 
Nie sposób pominąć corocznej relacji z finału Wielkiej 
Orkiestry świątecznej Pomocy, który w tym roku miał 
trzy odsłony: radosną na scenie w Hali Gimnazjum, 
zwariowaną podczas wyścigu wraków oraz tragiczną 
biorąc pod uwagę wydarzenia z Gdańska. Byliśmy 
jednak razem i to było i jest najważniejsze.
 Początek 2019 roku to seria spotkań sołeckich  
i wybory Sołtysów w naszych dwudziestu dziewięciu 
sołectwach. 11 marca jak zwykle obchodziliśmy w 
Niedźwiadnej Dzień Sołtysa, była msza, spotkanie, 
rozmowy, pomysły… Samorząd przecież zaczyna się 
u Sołtysa!
 Mało kto wie, że w ostatnich miesiącach na te-
renie naszej gminy powstało już pięć Kół Gospodyń 
Wiejskich. Co robią? Zerknijcie na nasze strony!
 Podrzucę jeszcze informacje o zmianach w segre-
gacji odpadów, naszej wizycie na Białorusi i Ukrainie, 
wymianie oświetlenia ulicznego, remontach w szkołach, 
wydarzeniach kulturalnych oraz wielu, wielu innych 
rzeczach. 
 Warto przeczytać najnowsze Szczuczyńskie Wieści, 
do czego gorąco zachęcam, ponownie życząc wesołych 
Świąt Wielkiej Nocy!

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyn

Od redaktora:

     Miło jest patrzeć, ale i doceniać trzeba 
rozwój naszej gminy uzależniony od kom-
petencji osób, które to czynić mają. To oni, 
razem z mieszkańcami patrzą w przyszłość 
szczuczyńskiej ziemi i jej ludzi. Dzięki ta-
kiej wizji, tworzącej pasmo nadziei, powstał 

bezpłatny w kolportażu szczuczyński kwartalnik informacyjny, 
aktualizujący wiedzę Czytelników o mieście i gminie. Dzieje 
się u nas dużo i coraz to więcej, i więcej. Redakcja nie nadąża 
z publikacją wszystkiego, co służy rozwojowi i co zdąża do 
wzmocnienia patriotyzmu lokalnego, przywiązania do miejsca 
urodzenia, pracy i zamieszkania. 
 W kontaktowym sondażu społecznym odczuwamy pozy-
tywną ocenę publikowanej gazetki, a na elektroniczną pocztę 
wpływają czasem opinie od zainteresowanych rozwojem Szczu-
czyna i jego okolic. Na stronie internetowej UM znajdują się 
wszystkie numery. To już szósty rok drukowanych informacji 
od czasu wydanego w grudniu numeru 1/2013: http://www.
um.szczuczyn.pl/szczuczynskie_wiesci.html 
 Zachęcam Czytelników do współpracy z Redakcją i do 
sugerowania zagadnień, które Ich interesują. Razem z nami toczy 
się lokalny zapis historii, którą wszyscy tworzymy. Dla niektórych 
nie jest ona zbyt śmiała i wielka, ale jest ważna dla miasta i gminy. 
Wszelkie budowy, rozbudowy, przebudowy dają dla środowiska 
nie tylko przyjemniejsze otoczenie, ale tworzą nadzieję na nowe 
i lepsze miejsca pracy. To, na co czekaliśmy 74 lata, powoli się 
ziszcza. Trzeba nam jednak wytrwale czekać na konsekwencje, 
bowiem to co zaplanowane, będzie zrealizowane. Jest już piękne 
przedszkole. W realną fazę budowy wchodzi wymarzony Stadion 
Miejski przy ul. Sportowej. Nowoczesny obiekt powstanie do 
18.12.2020 r. i stać się może Centrum Dialogu Kultur. Tu, nie 
tylko w sporcie, mogą spotykać się różne kraje Europy. 
 Tymczasem do naszych domów, ogrodów i serc zapukała 
wiosna. Niech ona obudzi w nas marzenia, chęci do kre-
atywnej pracy i uwolni nadzieje. Niech naszą radością będzie 
Zmartwychwstały Chrystus i ufność w Nim pokładana. Jeżeli 
Chrystus nie tylko pokonał, ale zatriumfował nad śmiercią, to 
my dzieci Boga powinniśmy pokonać wszelkie zło, wnoszone 
przez ideologie współczesnego świata. 
 W imieniu Redakcji, życzę Radosnych Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. Niech triumf Chrystusa nad grzechem i 
śmiercią, wniesie w nasze serca i dom: dostatek, radość, miłość 
i szacunek. Wesołych Świąt! 

Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

http://www.um.szczuczyn.pl/szczuczynskie_wiesci.html
http://www.um.szczuczyn.pl/szczuczynskie_wiesci.html
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
zagrała po raz 27!
 W tym roku bawiliśmy się pod hasłem „Gramy 
dla dzieci małych i bez focha”. Zebrane 13 stycznia 
pieniądze przekazane zostały na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
 Tegoroczny finał WOŚP w Szczuczynie zaczął się od 
wczesnych godzin porannych. Sprawcą całego zamieszania 
była 1 Runda Polskiej Ligii Wraków – wyścigów samo-
chodowych „Wrak Race”. Impreza zainteresowała miesz-
kańców Gminy Szczuczyn, ale również ludzi z bliższych 
i dalszych okolic. Uczestnicy już od godziny 6 stawiali się 
na miejscu wyścigów (ul. Przemysłowa), oficjalnie impreza 
rozpoczęła się około godziny 9. Organizatorzy powitali 
gości, przedstawili program wyścigów oraz drużyny, które 
przybyły z różnych stron Polski. Szczuczyn również miał 
godnych reprezentantów, ekipa Tico przygotowało swój 
samochód w iście „wrakowy” sposób. Doszli daleko, a 
co najważniejsze bez większych strat motoryzacyjnych 

i zdrowotnych. Nad bezpieczeństwem oraz zdrowiem 
uczestników cały czas czuwały jednostki OSP z Gminy 
Szczuczyn oraz opieka medyczna z Kolna. 
 Jako, iż dzień był szczególny pomiędzy przejazdami 
organizatorzy prowadzili licytacje. Widzowie mogli za 
symboliczne 10 zł wziąć udział w wyścigu. Przejazd 
po torze wywołał wiele emocji i pozwolił poczuć się 
pasażerom, jak prawdziwy kierowca wraka. Po 12 
turach, wyścigach i zmaganiach wręczono puchary 
i tuż przed 17 zakończono imprezę. 

 Mieszkańcy przenieśli się na Halę Sportową, 
gdzie rozpoczęliśmy drugą część finału WOŚP. Na 
tegorocznej scenie wystąpili uczniowie Szkół Podsta-
wowych ze Szczuczyna i Niedźwiadnej, Szczuczyńska 
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespół 
Lukash. Pomiędzy występami odbywały się licytacje, 
które przyniosły wiele emocji i niespodziewanych 
zwrotów akcji. Chęć uczestnictwa w tak szlachetnym 
przedsięwzięciu wyraził również Maciej Makuszewski, 
który przekazał na licytację koszulkę i piłkę ze swoim 
autografem. Maciej osobiście czuwał nad przebiegiem 
aukcji. Na koniec tradycyjnie odpalono Światełko do 
Nieba, stanowiło to również oficjalne zakończenie 
imprezy. 
 Fanty przekazane na 27 finał WOŚP pozwoliły 
zebrać nam ponad 21 tyś zł. Jest to rekordowa suma 
w historii Szczuczyna. Szczególne wyrazy szacunku 
należą się ludziom dobrego serca, którzy tak licznie 
przekazywali przedmioty na licytacje. 
 W organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy włączyła się Młodzieżowa Rada Miejska, 
Biblioteka Centrum Kultury, jednostki OSP oraz 
szkoły. Zespół Szkół w Niećkowie rozgrzał uczest-
ników Wrak Race pysznym bigosem.
 Dziękujemy, że byliście z nami podczas 27 finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 

Ewa Podbielska

Szczuczyn razem z WOŚP!
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała 
zagrać po raz 27, miał to być również kolejny (nie)
zwykły finał. Informacje, jakie obiegły Polskę tego 
wieczoru przeraziły niejednego z nas. Podczas 
obchodów WOŚP w Gdańsku, dokonano morder-
czego aktu na Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła 
Adamowicza. Jak dowiedzieliśmy się niedługo po 
zdarzeniu, zmarł on w wyniku zadania 3 ciosów 
nożem. 
 Mieszkańcy Szczuczyna wstrząśnięci niedziel-
nymi wydarzeniami, zebrali się tydzień później pod 
Urzędem Miejskim w Szczuczynie, by powiedzieć 
NIE przemocy, nienawiści i hejtowi. Spotkanie 
zainicjował Burmistrz – Artur Kuczyński, a wzięło 
w nim udział ponad 200 osób ze Szczuczyna, jak 
również okolicznych miejscowości. 
 Solidaryzując się z resztą Polski, uczestnicy 
zapalili czerwone znicze, które ułożyli w serce 
symbolizujące WOŚP. Spotkanie rozświetliły 
również zimne ognie, a z głośników popłynęły 
słowa piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest 
ten świat” oraz Disturbed „The sound of silnce”. 
Utwory pozwoliły uczestnikom zatrzymać się na 
chwilę w codziennym biegu i w zadumie pomy-
śleć o istocie styczniowych wydarzeń. Podczas 
spotkania został również odczytany oficjalny list 
do Jurka Owsiaka, namawiający go do powrotu 
prowadzenia fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. List ten został podpisany przez 
wszystkich zgromadzonych, a następnie wysłany 
bezpośrednio do Owsiaka. 
 Wielkim zaskoczeniem była odpowiedź Jurka, 
którą skierował do społeczności Miasta i Gmi-
ny Szczuczyn. Nasze wspólne działanie zostało 
odebrane przez Fundację WOŚP, jako sygnał do 
jeszcze większego działania. Owsiak odniósł się 
do naszego listu i napisał: „Każde słowo można 
byłoby wydrukować wielkimi literami i rozwiesić 
na niebie”. Cieszymy się, że w tak prosty, a jed-
nocześnie niezwykły sposób mogliśmy przesłać 
wsparcie, dobre słowo oraz pomóc uwierzyć fun-
dacji, że to co robią jej członkowie jest niezwykle 
ważne dla Polski. 
 Wspólnie zawsze możemy zdziałać więcej. 
Brawo Szczuczyn za postawę! 

Ewa Podbielska



6 7numer 1/2019 numer 1/2019



Wyjazd do Nadarzyna
 Po raz kolejny delegacja rolników i rolniczek 
wyjechała na targi do Nadarzyna. 1 lutego, spod 
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wyjechały dwa 
autokary, które mimo niepewnych warunków na dro-
dze bezpiecznie dowiozły uczestników na Centralne 
Targi Rolnicze, znajdujące się 23 km od Warszawy. 
 Rolnicy w dobrych humorach zajechali na miej-
sce, gdzie zrobili pamiątkowe zdjęcie oraz otrzymali 
bilety upoważniające ich do uczestnictwa w targach. 
Wyruszyli w większych lub mniejszych grupach 
zwiedzając hale z maszynami rolniczymi poszcze-
gólnych firm: Ursus, John Deer, New Holland, 
Expom, Pomot Chojna, Farmtrade, Metal-Fach, 
Lemtech, InterTech, Ditta Seria, Bosch, Stihl. Tragi 
podzielone zostały na strefy tematyczne. Pierwsza 
„Gospodarstwo na miarę przyszłości”, w której 
zobaczyć mogliśmy paszowozy, roboty udojowe, 
schładzalniki do mleka, kojce, ale także kosiarki, 
przyczepy, nowoczesne drony, rozsiewacze oraz 
silosy, a także inny nowoczesny sprzęt, maszyny i 
urządzenia rolnicze. Kolejna strefa „Salon środków 
do produkcji rolnej” pozwoliła zapoznać się z naj-
nowszą ofertą nawozów, środków ochrony roślin, 
pasz i koncentratów, materiału siewnego oraz ofertą 
firm z zakresu hodowli zwierząt. W strefie dobrej 
żywności promowano kluczowe dla Polski branże 
m.in. mleczarskie, owoców, warzyw i pieczarek. Nie 
zabrakło tu również tradycyjnych wyrobów: miodów, 
wędlin, chlebów oraz ekologicznych jabłek. Niektó-
rzy skorzystali nawet z prowadzonych konferencji, 
zyskując wiedzę teoretyczną o pielęgnowaniu roślin, 
zbóż czy prawidłowym odżywianiu zwierząt tj. świnie 
czy krowy. W trakcie wykładu otrzymali również 
lektury, które mogli przeanalizować w domowym 
zaciszu.

 Czas poświęcony na zwiedzanie minął bardzo 
szybko, w drodze powrotnej uczestnicy zajechali na 
obiad, kawę, herbatę i deser. Zmęczeni, lecz weseli 
wrócili do domów długo jeszcze wspominając piątkowy 
wyjazd, wymianę doświadczeń i integrację z innymi 
rolnikami. 

Ewa Podbielska

Dzień sołtysa
 11 marca to dzień, który w kalendarzu miesz-
kańców Gminy Szczuczyn od kilku lat widnieje jako 
gminne święto. Święto niezwykłe, ponieważ dotyczy 
Dnia Sołtysa. Sołtys to osoba, która od zawsze stoi 
na straży potrzeb mieszkańców swojej wsi. Walczy 
o jej rozwój, polepszanie warunków życia w różnych 
sferach życia – edukacji, kultury, sportu czy zdrowia. 
 Uroczystość Dnia Sołtysa odbyła się tradycyjnie 
w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka w Niedźwiadnej, księża proboszczowie Roman 
Łempicki oraz Jacek Majkowski sprawowali mszę w 
intencji sołtysów naszych okolicznych wsi. Podczas 
odświętnej liturgii głos zabrał Burmistrz Szczuczyna, 
który opowiedział o działalności sołtysów i o tym, 

jak ważną rolę odgrywa on w społeczeństwie Gminy 
Szczuczyn. We mszy wzięli udział również sołtysi, 
których przedstawiciele zaprezentowali czytania z 
Ewangelii. 
 Po wspólnej modlitwie uczestnicy udali się do 
Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiadnej. Tutaj ponow-
nie głos zabrał Burmistrz, który na forum przyby-
łych gości odniósł się do pracy wykonywanej przez 
przedstawicieli poszczególnych wsi. Na uroczystość 
przybył również poseł Kazimierz Gwiazdowski, który 
wygłosił kilka słów do zebranych gości. Docenieni 
sołtysi otrzymali upominki, które powinny ułatwić 
codzienną działalność każdemu włodarzowi wsi.

Ewa Podbielska

Wybory sołtysa
 W pierwszej połowie marca ruszyły 
wybory sołtysów oraz Rad Sołeckich. Bur-
mistrz Szczuczyna wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego przez dwa tygodnie 
odwiedzali poszczególne sołectwa, aby 
spotkać się z mieszkańcami i mądrze wybrać 
przedstawiciela wsi. 
Po 4-letniej kadencji nadszedł czas na podsumowanie 
działalności dotychczasowych sołtysów. Społeczeństwo 
29 okolicznych wsi miało odpowiednio dużo czasu na 
przemyślenia, rozmowy oraz wyciągnięcie wniosków. 
 Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem 
spotkań, Urzędnicy odwiedzali kolejne wsie. Na 
prowadzonych spotkaniach obowiązywał program, 
który został przedstawiony wszystkim mieszkań-
com, przez większość jednak był on dobrze znany. 
Po zreferowaniu ogólnych informacji, nadszedł czas 

przedstawienia kandydatów na sołtysa oraz do Rady 
Sołeckiej, którzy następnie poddani zostali tajnemu 

głosowaniu. W większości wsi nie było 
niespodzianek, sołtysi zostali ponow-
nie wybrani na przedstawicieli swoich 
społeczności. Często głosy mieszkańców 
jednogłośnie obwieszczały kandydatów, 
rzadko wybór wynikał z zaciętej rywali-

zacji, choć nie obyło się bez niespodzianek. 
 W kadencji 2019-2023 stanowisko sołtysa sprawować 
będą: 
Bęćkowo – Karol Zyskowski
Brzeźnio – Wiesława Wróblewska;
Bzury – Witold Jabłoński;
Chojnowo – Marek Szurna;
Czarnowo – Czesław Dąbrowski;
Czarnówek – Stanisław Gałecki;
Danowo – Karol Wojciech Zabielski;
Dołęgi – Elżbieta Kryszczyńska;
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 Guty – Justyna Marlena Glińska;
Gutki – Radosław Skrodzki;
Jambrzyki – Ryszard Wróblewski;
Koniecki Małe – Jacek Bagiński;
Koniecki Rostroszewo – Gertruda Bagińska;
Kurki – Kamil Chmielewski;
Lipnik – Józef Karwowski;
Mazewo – Grzegorz Zańko;
Milewo – Kazimierz Walendzik;
Niećkowo – Grzegorz Jaczyński;
Niedźwiadna – Witold Grunwald;
Niedźwieckie – Halina Tyszka;
Obrytki – Marek Męczykowski;
Rakowo – Marta Wiszowata;
Sokoły – Wiesław Karwowski;
Świdry-Awissa – Mariusz Czarnecki;
Skaje – Tomasz Bogdan;
Tarachy – Marek Krasiński;

Wólka – Barbara Słodzińska;
Załuski – Wiesława Kobylińska;
Zacieczki – Barbara Sienicka
 Obdarzeni zaufaniem Sołtysi przez kolejne 5 
lat będą pełnić funkcje reprezentacyjne swoich wsi. 
Wspomagać ich będzie Rada Sołecka, która w sprawach 
organizacyjnych ma obowiązek wspierać sołtysów. 
Do zadań głównych sołtysa należy przede wszystkim 
dbanie o zbiorowe potrzeby mieszkańców wsi oraz 
reprezentowanie jej na forum gminy czy powiatu. 
Sołtys w imieniu społeczności przedstawia władzy 
problemy, które stają na przeszkodzie mieszkańcom w 
codziennym funkcjonowaniu oraz wykonuje zadania 
powierzone przez Burmistrza czy pracowników urzędu. 
 W nowej kadencji życzymy sołtysom owocnej 
pracy oraz wielu sukcesów zawodowych, jak i pry-
watnych. 

Ewa Podbielska

Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich
 Na terenie Gminy Szczuczyn w ostatnim czasie 
powstało pięć Kół Gospodyń Wiejskich: w Danowie, 
Lipniku, Brzeźniu oraz Niedźwiadnej. Jako pierwsze, 
zrzeszyły się kobiety z Danowa, tworząc tym samym 
pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich na terenie naszego 
powiatu. Panie prężnie działają pozyskując pieniądze 
na dalsze funkcjonowanie swojego stowarzyszenia. 
Na swoim koncie mają już organizację Wigilii, gdzie 
przygotowały mnóstwo tradycyjnych potraw i świą-
tecznie przystroiły stół. 
 Kobiety ze wszystkich kół chcą również rozwijać 
swoją wiedzę i umiejętności w bardzo szerokim za-
kresie. 14 marca, w świetlicy w Danowie odbyło się 
szkolenie udzielania pierwszej pomocy. Gospodynie 
zebrały się, by dowiedzieć się, co robić w sytuacji 
zagrożenia życia drugiego człowieka. Szkolenie popro-
wadził Robert Łepkowski, ratownik medyczny OSP 
w Szczuczynie. Przeszkolony strażak pokazał, w jaki 
sposób ocenić funkcje życiowe poszkodowanego, jak 
prawidłowo przeprowadzić resuscytację oraz jak zadbać 
o własne bezpieczeństwo podczas akcji ratunkowej.
 Strażak omówił procedury postępowania w przy-
padku poparzenia, krwotoku czy ustania czynności 
oddechowych zarówno u dorosłego, jaki niemowlaka 
czy dziecka. Procedury w każdym z przypadków różnią 
się od siebie kilkoma szczegółami, które warto poznać 

i zapamiętać. Panie miały okazję teorię wykorzystać w 
praktyce i wykonać sztuczne oddychanie na fantomie. 
Miały również wiele pytań, które często odnosiły do 
prywatnych sytuacji. 
 Szkolenie nie odbyłoby się, gdyby nie uczestnictwo 
Roberta Łepkowskiego. Serdecznie dziękujemy za 
przeprowadzenie rzeczowego szkolenia, a Paniom z 
Koła Gospodyń za techniczną organizację spotkania 
oraz poczęstunek.

Ewa Podbielska

Zakończenie projektu „Ja w Internecie”
  Uczestnicy projektu 13 

stycznia zakończyli szkolenia 
mające na celu podwyższe-
nie kwalifikacji cyfrowych 
realizowane przez Gminę 
Szczuczyn. Bezpłatny kurs 
objęty był również patronatem 

Fundacji Legalna Kultura. W okresie od września do 
stycznia, organizatorzy mieli za zadanie zrekrutowanie 
instruktora, uczestników, zakupienie niezbędnego 
sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń.
 W ramach projektu zakupiono dwa laptopy z 
funkcją tabletu oraz myszki. W wyniku rekrutacji do 
programu przystąpiło 30 osób. Przekrój wiekowy był 
różny, zgłosiło się kilka uczestników w wieku 18-34, 
kilkanaście w wieku 35-43 lata, jednak najliczniejszą 
grupą okazał się przedział wiekowy 44 i pow. 65 
lat. Z racji na zróżnicowane potrzeby uczestników, 
zostali oni podzieleni na 3 grupy ćwiczeniowe, które 
zrealizowały poszczególne moduły: 
— Moje finanse i transakcje w sieci;
— Rolnik w sieci;
— Działam w sieciach społecznościowych;
 Szkolenia prowadził Krzysztof Gutowski, który 
bardzo dobrze sprawdził się w roli Instruktora. Sposób 
przekazywania informacji dostosowany został do stop-
nia zaawansowania uczestników – niektórzy dopiero 
uczyli się możliwości internetowych, inni natomiast 
poszerzali swoje umiejętności. Szkolenia prowadzone 
były na laptopach, które w dzisiejszych czasach są naj-
popularniejszym sprzętem przeznaczonym do pracy i 
nauki. Wszelkie kluczowe informacje wyświetlane były 
na tablicy multimedialnej, która okazała się niezbędna 
podczas prowadzenia zajęć. Uczestnicy otrzymali 
również materiały szkoleniowe, które pozwalały na 
notowanie istotnych pojęć, instrukcji czy stron inter-
netowych. Po uczestnictwie w 12 –godzinnym kursie 
zdobyli podstawowe wiadomości z zakresu korzystania 
z Internetu oraz poznali jego możliwości m.in. jak 
korzystać z usług publicznych online. 
 I tak, 13 stycznia odbyły się ostatnie zajęcia 
szkoleniowe. Uczestnicy otrzymali certyfikaty, które 
potwierdzają zdobyte przez nich umiejętności. 

Ewa Podbielska
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Akademia Piłkarska Macieja Makuszewskiego 
 Reprezentant Polski oraz zawodnik Lecha Po-
znań, nasz rodak – Maciej Makuszewski, założył w 
Szczuczynie Akademię Piłki Nożnej. Całe przed-
sięwzięcie jest na tyle profesjonalne, że uczestnicy 
będą trenować pod okiem specjalistów Football Lab. 
Trenerzy prowadzić będą indywidualne sesje, trening 
mentalny i motoryczny oraz opiekę menadżerską. 
Na spotkaniach nie zabraknie również głównego 
szkoleniowca i jednocześnie pomysłodawcy utwo-
rzenia miejsca, gdzie młodzież może rozwijać swoje 
umiejętności piłkarskie. 

 Projekt promuje również Burmistrz Szczuczyna, który 
włączył się w działania Akademii. Wspólnie z repre-
zentantem Polski organizował spotkania, które miały na 
celu przybliżenie założeń projektu oraz zachęcić zarówno 
młodzież, jak i ich rodziców do udziału w treningach. 
Akademia jest bardzo szerokim przedsięwzięciem. Oprócz 
tego, że młodzi ludzie mogą ćwiczyć swoje umiejętności 
piłkarskie pod okiem profesjonalistów, to również mają 
okazję nauczyć się czegoś więcej. Dyscypliny, poczucia 
obowiązku, spędzania wolnego czasu w aktywny sposób 
oraz integracji w grupie rówieśników. To wszystko po-
zwoli dzieciakom na wewnętrzny rozwój, sprawdzenie 
siebie w roli sportowca, naukę zdrowego i aktywnego 
stylu życia. 

 Za nami trening pokazowy oraz pierwsze spotkania 
młodzieży, która zapisała się do Akademii. Całą grupę 
podzielono na kilka mniejszych, których główną cechą 
charakterystyczną jest wiek młodych piłkarzy. Ponieważ 
przekrój wiekowy był bardzo duży (od 5 lat do 15), 
trenerzy podzielili uczestników tak, aby dobrać dla nich 
odpowiedni zakres ćwiczeń na treningach. Piłkarze w 
zakresie szkolenia swoich umiejętności korzystają z wielu 
dziedzin sportu, w tym również z zapasów. Dzięki temu 
dzieciaki rozwijają się na wiele sposobów, a zdobyte do-
świadczenie na macie tj. rozwijanie szybkości, sprawności 
i myślenia, pozwala wykorzystać je również na boisku, 
tym samym czyniąc ich lepszymi zawodnikami. 
 Grupa piłkarzy miała już okazję wyjechać na 
pierwsze sportowe wydarzenie. 10 marca, 40-osobowa 
grupa młodych piłkarzy uczestniczyła w evencie Puma 
Power Up. Miłośnicy sportu w wieku od 9 do 15 roku 
życia przekonali się, na czym polega profesjonalna 
piłka nożna. Treningi są bardzo ważne, ale równie 
ważne jest obycie w piłkarskim świecie. Dzieciaki 
miały okazję poznać nowe środowisko od wewnątrz, do 
tej pory oglądały je najczęściej na ekranie domowych 
telewizorów. Dziś stają się jego częścią, w przyszłości 
natomiast zostać mogą członkami piłkarskiego życia 
i zapisać się w bogatej historii polskiej piłki nożnej. 

Ewa Podbielska

Vademecum lekarza

Papierowe zwolnienia L-4 do lamusa 
 Dotychczasowe, papierowe L-4 odeszło na dno 
historii, a od 1 grudnia 2018 roku całkowicie za-
stąpiło je „e-ZLA” czyli elektroniczne zwolnienie 
lekarskie. Po 1.12.2018 roku od lekarza wychodzi się 
bez formularza w ręce tzw. papierowego zwolnienia 
lekarskiego, pozwalającego na przerwę w pracy lub 
opiekę nad chorym członkiem rodziny. Chory idzie 
wprost do apteki i zajmuje się kuracją, a formalno-
ści związane ze zwolnieniem załatwia i rozpatruje 
lekarz, pracodawca i ZUS. Jeżeli na platformie usług 
elektronicznych ZUS twój pracodawca ma założone 
konto, to znaczy, że ma dostęp do elektronicznych 
zwolnień lekarskich swoich pracowników.      
 Symbol ZLA oznacza: „ZL” zaświadczenie le-
karskie o czasowej niezdolności do pracy, przy czym 
literka „A” (absencja) informuje pracodawcę, że nie-
dyspozycja zdrowotna orzeczona w tym zwolnieniu 
jest wywołana tym samym schorzeniem, które było 
przyczyną absencji chorobowej przed przerwą nie-
przekraczającą 60 dni.  
 W tym miejscu, o różnorodnym znaczeniu, mogą 
się pojawiać różne kody literowe „A”,” B”, ”C”,” D” 
i „E”. 

 Nowy obowiązek wystawiania e-zwolnień budzi 
niepokój, a nawet bunt znacznej części środowiska 
lekarskiego. Czy poza sprzeciwem jest czego się 
bać? W/g mnie nie! Osobiście wystawiam zwol-
nienia elektronicznie już od pół roku, jest to forma 
szybka i wygodna a elektroniczna baza pesel i NIP, 
przejrzysty szablon, możliwość przeglądania histo-
rii zwolnień ubezpieczonego i możliwość edycji w 
dowolnym momencie po wystawieniu – upraszcza 
pracę. Elektronika umożliwia błyskawiczne dostar-
czenie zwolnienia do ZUS i pracodawcy, ponadto 
odpada konieczność marnowania czasu na papierze i 
przechowywania kopii przez wiele lat.  Informacja w 
formie „e-ZLA”, to same zalety, której nie powinno 
się obawiać ze strony lekarzy, pracodawców, ZUS i 
pracowników. Jedynym jej minusem jest uzależnienie 
od technicznych i niezależnych możliwości wysta-
wienia z powodu braku prądu lub Internetu. A brak 
tego czasem się zdarza. 
 Z racji zbliżających się świat, życzę wszystkim 
mieszkańcom Gminy Szczuczyn zdrowych i radosnych 
świąt Wielkanocnych. 

Radosław Trzciński

Nowy blok wielorodzinny w Szczuczynie
 Z różnych mediów słyszymy nieustannie o różnych 
programach dotyczących szans na budowę domów 
i mieszkań w atrakcyjnej cenie. Władze Gminy 
Szczuczyn postanowiły samodzielnie opracować i 
wdrożyć pomysł na tanie mieszkania, który bardzo 
szybko udało się wdrożyć do realizacji. Dodatkowym 
motywatorem do działania był rozwój Terenów In-
westycyjnych i fakt, iż mieszkania po prostu będą 
potrzebne!
 Szczuczyńscy Radni przystali na wniosek skiero-
wany przez Burmistrza Szczuczyna i nasze Wielobran-
żowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. otrzymało 
nieodpłatnie grunt niezbędny do realizacji inwesty-
cji polegającej na budowie bloku z osiemnastoma 
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mieszkaniami. Kolejnymi krokami było wykonanie 
dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i 
działania promujące możliwość nabycia mieszkanie 
w nowopowstałym bloku. Z dokumentacją nie było 
łatwo (jak zwykle), chętni na mieszkania znaleźli się 
bardzo szybko, a nasza spółka zabrała się do pracy.
 Budowa ruszyła późną jesienią, dobra pogoda 
i dosyć wysokie jak na listopad i grudzień tempe-
ratury sprawiły, że mogliśmy pracować praktycznie 
bez przerw. Dzięki temu prace posuwają się bardzo 
sprawnie i na chwilę obecną budowane jest pierwsze 
piętro, a za kilka tygodni firma wejdzie na poddasze. 
Robimy wszystko, by budowa została ukończona 
jeszcze w tym roku!
 Co powstanie? Zdecydowaliśmy się na wybranie 
projektu bliźniaczo podobnego do bloku, który wy-
budowaliśmy na sąsiedniej działce. Powstanie więc 

budynek jednopiętrowy z użytkowym poddaszem, to 
podstawowa różnica. Stąd kilka mieszkań będzie dwu-
poziomowych. W każdym pokoje, aneksy kuchenne 
lub kuchnie, łazienki, balkony lub tarasy plus system 
centralnego ogrzewania z naszej kotłowni miejskiej. 
 Mieszkanie takie, w stanie deweloperskim może 
nabyć każdy chętny. Jego aktualna cena to 2400 
złotych za metr kwadratowy. Tak niską cenę udało 
się osiągnąć dzięki wkładowi Gminy Szczuczyn, 
zaangażowaniu naszego WPK-TBS oraz braku 
jakiegokolwiek narzutu. Budujemy lecz nie robimy 
tego z nastawieniem na zysk.
 Wszelkich informacji o mieszkaniowych planach 
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie można uzyskać 
bezpośrednio w urzędzie. Zapraszamy!

UM Szczuczyn



Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie z projektu w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego;
Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

 Zadanie pt. „Podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Ze-
słańców Sybiru w Niedźwiadnej, ma na 
celu zmniejszyć dysproporcje pomiędzy 
edukacją na terenach wiejskich w porów-
naniu do dużych obszarów miejskich. 
 Głównym problemem, z jakim muszą 
zmierzyć się placówki oświatowe oraz 
gminy to niewystarczająca ilość środków 
finansowych. To z kolei przekłada się na skromną 
ofertę edukacyjną, realizując minimum programo-
we lub starając się we własnym zakresie zaspokoić 
najpotrzebniejsze potrzeby uczniów. 
 Pedagodzy zgodnie powtarzają, że edukacja szkolna 
we wczesnym dzieciństwie ma ogromne znaczenie w 
dalszym rozwoju i nauce młodych ludzi. Skutkiem tego 
jest przede wszystkim łatwiejsze odnalezienie się na 
współczesnym rynku pracy, który wymaga od nas coraz 
więcej umiejętności, szczególnie umiejętności dostosowania 
się do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy.
 Jednak, aby osiągnąć ten cel, należy inwestować 
w szkolnictwo już od najmłodszych lat. Dlatego uzy-
skane dofinansowanie pozwoli na rozwój edukacyjny 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W ramach działania 
zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych dosto-
sowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 
tabletów, laptopów, tablicy multimedialnej, projektora 
i rzutnika. Wszystkie te pomoce uatrakcyjnią prowa-
dzone zajęcia, a także wpłyną na rozwój kompetencji 
cyfrowych w zakresie korzystania z narzędzi TIK. 
 Wniosek również zakłada podniesienie kwalifikacji 
oraz kompetencji komputerowych aż 14 nauczycieli 
oraz studiów podyplomowych dla 1 osoby. W ramach 
nauczania przewidziano szkolenia z zakresu wykorzy-
stania narzędzi TIK (wszyscy zatrudnieni nauczyciele), 
z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (również 
wszyscy nauczyciele), a także studia podyplomowe 
z programowania dla jednego nauczyciela. Dzięki 
podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli zmieni się rów-
nież przygotowanie edukacyjne dzieci i młodzieży 

oraz poprawi się ich funkcjonowanie 
we współczesnym świecie.
 Działania przewidują również 
przeprowadzenie 160 godz. zajęć dodat-
kowych mających na celu kształtowanie 
i rozwijanie kompetencji cyfrowych 
uczniów, uwzględniając bezpieczeństwo 
w cyberprzestrzeni oraz zajęcia z nauki 
programowania. Głównie będą to zajęcia 

wykorzystujące nowoczesne narzędzia edukacyjne TIK 
(przetwarzanie informacji, komunikacja w sieci, two-
rzenie cyfrowej informacji, zachowanie bezpieczeństwa 
własnego, urządzeń i danych, a także rozwiązywanie 
różnych problemów za pomocą technologii). Przewi-
dziano również warsztaty programowania dla 4 grup 
wiekowych, mające na celu pobudzić kreatywność 

i innowacyjność dzieci. Warsztaty poruszać będą 
tematykę programistycznego sterowania robotami. 
Uczniowie poprzez zaprogramowanie robota, będą 
sprawiać, aby ten poruszył się, wykonał powierzone 
mu zadania np. zrobił zdjęcie, przeniósł przedmiot 
z jednego punktu do drugiego. 
 Całkowity koszt zadania to blisko 120 tyś zł, z 
czego Gmina Szczuczyn uzyskała dofinansowanie 
na 111 862,50 zł. Działania w ramach projektu za-
planowane są od stycznia 2019 r. do końca czerwca 
2021 r. Przeprowadzony w marcu przetarg pozwolił 
na wyłonienie firmy, która dostarczy sprzęt kompute-
rowy i pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej 
w Niedźwiadnej. 

Ewa Podbielska
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Wizyta na wschodzie – czyli rozpoczęcie 
budowy Centrum Dialogu Kultur
 Koniec marca i początek kwietnia okazały się 
bardzo intensywnym czasem dla przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Po prawie rocznych 
próbach wyboru wykonawcy inwestycji – w dniu 4 
kwietnia 2019 r. udało się ostatecznie rozstrzygnąć 
zmagania przetargowe. Dla przypomnienia: Gmina 
Szczuczyn Umowę o dofinansowanie projektu Cross-
-border Centers for Dialogue of Cultures Poland-
-Belarus-Ukraine podpisała 3 stycznia 2018 roku, 
jednakże nie mogła podjąć żadnych działań do mo-
mentu formalnego rozpoczęcia się etapu wdrażania 
programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 
Desygnacja nastąpiła dopiero w dniu 4 lipca 2018 
r. Od tej daty oficjalnie mogliśmy rozpocząć prace 
nad realizacją projektu.
 Pomimo to, decyzją burmistrza Szczuczyna, już 
bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowa-
nie, wykonaliśmy wiele działań, aby bezzwłocznie po 
uzyskaniu desygnacji można było rozpocząć rzeczową 
realizację projektu. Rozpoczęliśmy długotrwały proces 
rejestracji Projektu na Białorusi. Równolegle, biorąc 
odpowiedzialność za podjęcie wyprzedzających kro-
ków, w dniu 16.04.2018 r. Gmina ogłosiła pierwszy 
przetarg dotyczący budowy Transgranicznego Centrum 
Dialogu Kultur w Szczuczynie przy ul. Sportowej. 
Czas postępowania przetargowego wyznaczono do 
11.06.2018 r. Niestety nie udało się wyłonić wyko-
nawcy z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie 
przetargowe ogłoszono w dniu 18.07.2018 r. i trwało 
do 14.09.2018 r. – ponownie nie wpłynęła żadna 
oferta.
 19.10.2018 r., nastąpiło zakończenie trzeciego 
już postępowania przetargowego, mającego na celu 
wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane: Bu-
dowa transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w 
Szczuczynie. Tym razem również nie wpłynęła żadna 
oferta. 
 Ustaliliśmy, że powodem braku ofert w kolejnych 
trzech postępowaniach przetargowych, jest znacząca 
różnica pomiędzy wartością zadania określoną w 
kosztorysie inwestorskim, a kwotami kosztorysów 
ofertowych sporządzanych przez potencjalnych 
oferentów. Przeprowadzone rozmowy i analizy z 
przedstawicielami tych firm wykazały, iż w ostatnich 

miesiącach na rynku budowlanym zaszły niezwykle 
istotne zmiany.
 Burmistrz Szczuczyna podjął decyzję o zmniej-
szeniu zakresu zadania poprzez rezygnację z budowy 
zbiornika wodnego. Niniejsza decyzja spotkała się z 
akceptacją Instytucji Zarządzającej. W tym czasie 
dokonaliśmy zmiany dokumentacji i zapisów we 
wniosku. To pozwoliło na przeprowadzenie kolejne-
go – czwartego już przetargu. Tym razem wpłynęły 
już oferty, ale znacznie przewyższające kwotę, którą 
mamy zaplanowaną na realizację tego zadania. Kolejny 

– piąty już przetarg ogłoszony został 26.02.2019 r.  
Tym razem udało się rozstrzygnąć postępowanie – 
możemy rozpocząć realizację zadania! Na wykonanie 
inwestycji w 3 krajach mamy 24 miesiące.
 W ramach projektu każdy z Partnerów wy-
buduje na swoim terenie obiekt infrastrukturalny 
przeznaczony pod imprezy plenerowe, szeroko pro-
mujące kulturę pogranicza. W każdym przypadku 
będzie to teren na którym powstanie zadaszona 
scena koncertowa, widownia, plac namiotowy, nowa 
infrastruktura techniczna oraz obiekty kubaturowe tj. 
budynki z zapleczem szatniowo-sanitarny, budynki 
kasy biletowej, parkingi. Obiekty będą doposażone w 
sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, monitoring. Całość 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W każdym przypadku Centra Dialogu powstaną 
na bazie byłych obiektów sportowych.
 Wybory wykonawcy zadań dokonali również nasi 
partnerzy. Zatem niezbędne było spotkanie przed-
stawicieli trzech państw, celem omówienia dalszych 
działań.
 W dniach 27 - 29 marca przedstawicieli Gminy 
Szczuczyn odbyli wizytę w partnerskim mieście Szczu-
czyn na Białorusi, podczas której prowadzono rozmo-
wy o projekcie współpracy i rozwoju transgranicznych 
perspektyw w dziedzinie społeczno-kulturalnej, 
edukacji, sportu i turystyki. Głównym przedmiotem 
rozmów jednak była przebudowa obiektów w trzech 
współpracujących ze sobą miastach: Szczuczynie (PL), 
Szczuczynie (BY) oraz ukraińskim Kowlu. 
 Białoruski zespół projektowy (koordynator, naczel-
nicy wydziałów kultury, budownictwa, organizacyjnego) 
oraz przedstawiciele Szczuczyna (Artur Kuczyński, 
Waldemar Filipkowski – zamówienia publiczne, Anna 
Romaniuk - koordynator projektu, Emilia Zielińska 
– kształtowanie współpracy transgranicznej) omówili 
szczegółowo newralgiczne punkty współpracy. Przede 
wszystkim harmonogram robót budowlanych i ich 
realizacja, finansowanie, komunikacja w trakcie prac 
oraz zadania koordynatorów projektu. Określono, że 
prace rozpoczną się z dniem 1 kwietnia i potrwają 
dwa lata. 
 W dniach 1-3 kwietnia polska delegacja od-
wiedziła partnerów ukraińskich, celem zapoznania 
się z zaawansowaniem prac w Kowlu. Tam również 
dokonano podziału zadań i ustalono harmonogram 
realizacji poszczególnych działań projektowych. 
 Zarówno partnerom białoruskim jak i ukraińskim 
dziękujemy za miłe i merytoryczne rozmowy.
 Wizyty na Białorusi i Ukrainie to również dobry 
moment na zacieśnianie przyjacielskich więzi part-
nerujących sobie miast. Podczas pobytu na Białorusi 
nasi przedstawiciele mieli okazję zwiedzić stadion 
„Olimpus”,  zapoznać się z pracą nowych przedsię-
biorstw we wschodnim Szczuczynie, a także zbadać 
kulturę i sztukę naszych sąsiadów. Jest to ogromnie 
ważne, ponieważ Centrum Dialogu Kultur, to przede 
wszystkim organizacja wspólnych imprez kulturalnych, 
sportowych czy edukacyjnych. Współpraca miast 
partnerskich nie kończy się wraz z zakończeniem 
prac budowlanych, a dopiero wtedy nabierze odpo-
wiedniego charakteru 

Ewa Podbielska,
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Młodzieżowa Rada Miejska
 W Gminie Szczuczyn na podstawie Uchwały 
NR 197/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie 
z dnia 20 grudnia 2016 r. powołano Młodzieżową 
Radę Miejską. Jej działania rozpoczęły się wraz z 
przeprowadzonymi wyborami członków do nowego 
wtedy tworu samorządowego. 
 Młodzieżowa Rada Miejska ma charakter edu-
kacyjny i konsultacyjny, a zasady działania uwzględ-
nione są w jej statucie. Pierwsze oficjalne posiedzenie 
członków Rady odbyło się 10 maja 2017 r. i pokazało, 
jaką moc ma kreatywność młodych ludzi. Problemy 
przez nich poruszane, wcześniej często były pomijane, 
a nawet niezauważane. Dzięki dwuletniej kadencji 
dowiedzieliśmy się, co istotne jest dla ludzi w młodym 
wieku oraz w jaki sposób można zaktywizować ich 
do działania na rzecz społeczności Gminy Szczuczyn.
 Młodzi Radni w okresie swojego działania podej-
mowali wiele inicjatyw, które wraz ze szkołami oraz 
Urzędem Miejskim organizowali i promowali. Do 
najbardziej pamiętnych wydarzeń zaliczyć można: 
Festiwal Kolorów, Piana Party, Turniej Gier Kompu-
terowych, 100 rocznica Odzyskania Niepodległości 
czy inne cykliczne imprezy tj. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Wigilia Miejska, Jarmarki 
świąteczne, Zlot Motocyklowy czy Dzień Dziecka. 
Obecność członków Młodzieżowej Rady była za-
uważalna przy każdym organizowanym wydarzeniu.
 Dziś, dwuletnia kadencja młodych samorządow-
ców dobiega końca. Czas ten, pozwolił zapoznać się 
Radnym z pracą Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 
oraz jego pracowników. Mieli oni okazję być częścią 

urzędniczego świata, chociaż czasami ich wizyty 
miały nieco mniej oficjalny charakter. Młodzieżowa 
Rada Miejska to dobry przykład na to, że dzisiejsza 
młodzież potrafi nie tylko wymagać, ale również 
wspierać lokalne instytucje oraz wydarzenia. 
 Niezwykle inspirujące jest również kreatywność 
młodych Radnych. Sesje i spotkania owocowały w 
nowe pomysły i organizację wydarzeń, których do 
tej pory na terenie Gminy Szczuczyn nie było. 
 Nadchodzi zatem czas wyboru nowych kandy-
datów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przełom 
kwietnia i maja to czas zgłoszeń kandydatów oraz 
prowadzenia kampanii wyborczych. Jeżeli uważasz, 
że jesteś kreatywny, otwarty na nowe wyzwania i 
chcesz działać na rzecz młodzieży w naszej gminie, 
nie wahaj się i zgłoś swoją kandydaturę już teraz! Nie 
ograniczaj swoich pomysłów, wspólnie poszukamy 
możliwości zrealizowania Twoich planów. Wierzymy, 

że głos młodzieży jest niezwykle ważny dla rozwoju 
naszej małej ojczyzny!
 Na czas wyborów Gminę Szczuczyn podzielono 
na Okręgi Wyborcze oraz ustalono liczbę wybieranych 
Radnych:

Nr Okręgu 
wyborczego

Nazwa szkoły stanowiącej
Okręg Wyborczy

Liczba 
Wybieranych 

Radnych

1
Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Broniewskiego 
w Szczuczynie

6

2
Szkoła Podstawowa im. Ze-
słańców Sybiru w Niedź-
wiadnej

2

3 Zespół Szkół im. Józefa 
Piłsudskiego w Szczuczynie 

2

4
Zespół Szkół im. Bole-
sława Podedwornego w 
Niećkowie

5

 Wybory ogłoszono na końcówkę maja. Po tym 
czasie nowi Radni spotkają się na pierwszej i oficjalnej 
Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, gdzie wybiorą 
spośród siebie reprezentantów, zaproponują plan 
działania oraz przedstawią problemy swoich wyborców. 
 Może Ty również masz szanse zostać Radnym 
Młodzieżowej Rady Miejskiej? Zbierz min. 10 pod-
pisów swoich wyborców, złóż oficjalnie kandydaturę, 
przelej pomysły na kartkę papieru i wystartuj w 
wyborach. Do zobaczenia!

Ewa Podbielska
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Kiedy i czy w ogóle  GAZ w Szczuczynie?
 Zanim napiszę kilka słów o zadaniu pod nazwą 
„Gazyfikacja Szczuczyna” chciałbym, byście poświęcili 
Państwo chwilę na zrozumienie dlaczego gaz jest nam 
potrzebny? Większość z nas (dane pokazują, że ponad 
96%) przywykło do ogrzewania naszych domów wę-
glem. Niektórzy używają wprawdzie drewna, wiemy 
jednak, że jest to paliwo, którego wydajność spada wraz 
ze spadkiem temperatury za oknem i gdy zaczyna ona 
osiągać ponad - 10 stopni szybkość pochłaniania drewna 
przez nasze piece sprawia, ze i tak sięgamy po węgiel. A 
cena tego jeszcze niedawno wynosiła 700-800 złotych, 
dzisiaj już ponad 1000. Jednak węgiel naprawdę dobrej 
jakości potrafi kosztować nawet 1300 złotych. 
 Jak nim palimy? Bardzo różnie! Na ogół zużywa-
my go w zależności od wielkości naszych mieszkań 
/ domów od 3 do 5 ton, nie licząc drewna, bałaganu 
i pracy polegającej na nieustannym wynoszeniu po-
piołu z naszych piwnic. Im gorszy jakościowo węgiel, 
tym tego popiołu więcej. Są nawet odważni palący 
miałem, ale wtedy „sprawy popiołowe” wyglądają 
jeszcze gorzej… 
 Wypadałoby jeszcze podjąć rozważania, co mo-
głoby ów węgiel zastąpić? Najprostszy byłby olej 
opałowy, ten jednak drożeje z każdym kwartałem i 
każdy, kto miał kotłownię olejową w domu, wie jak 
bolą rachunki za kolejne tankowania zbiorników. 
 Mamy jeszcze tzw. biomasę lub pelet. Wszystko 
super, tylko gdzie je kupić? Odkąd duże kotłownie 
miejskie zaczęły opalać się biomasą jej cena poszy-
bowała w górę. Kiedyś trociny były odpadem, dzisiaj 
są paliwem. W sumie dobrze się stało, jednak dla 
Kowalskiego to problem. A pelet? Ciekawe i czyste 
paliwo, tylko jak każda nowość drogie. Tona kosztuje 
podobnie jak węgiel około 1000 złotych. Przy niższej 
wydajności energetycznej jest pewne, że w porównaniu 
do tony węgla peletu trzeba spalić minimum 1,5 tony. 
To 50% droższe rozwiązanie.
 Pozostaje więc gaz. Paliwo znane w większych 
aglomeracjach miejskich od lat. Jego cena ustabili-
zowała się i od wielu już lat waha się w granicach 2 
złotych za 1 m3. Takie dane otwierają nam drogę do 
obliczeń. Dodatkowymi atutami zasilania domu gazem 
jest możliwość wyeliminowania butli z gazem, w któ-
rych paliwo zawsze kończy się wtedy, gdy na kuchni 
„dochodzi” obiad, albo rozpoczynamy w domu jakieś 
większe świętowanie. Z instalacji gazowej możemy 
również ogrzewać ciepłą wodę, której używamy na co 

dzień. Zniknie więc obowiązek „przepalania” co pewien 
czas oraz znikną elektryczne wymienniki (bojlery), 
które zużywają niemało przecież energii elektrycznej.
 A teraz o gazyfikacji…
 Starania o umożliwienie gazyfikacji Szczuczyna 
zostały podjęte już dwa lata temu. Jednakże pierwsze 
analizy pokazywały, że nasze zapotrzebowanie w sto-
sunku do kosztów realizacji inwestycji jest zbyt małe. 
Obecnie sytuacja uległa zmianie ze względu na wzrost 

zainteresowania tym paliwem naszych inwestorów / 
przedsiębiorców. Rozwój Terenów Inwestycyjnych 
otworzył więc szansę na budowę stacji gazyfikacyjnej 
i rurociągu dystrybucyjnego w naszym mieście. 
 Wróciliśmy do rozmów i analiz, a wiarygodnym 
i merytorycznym partnerem okazali się specjaliści z 
Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa 
w Białymstoku. Zebraliśmy niezbędne materiały w 
postaci ankiet z potencjalnym zapotrzebowaniem i po 
ponad dwóch miesiącach wnikliwych badań uzyskanych 
z nich wyników otrzymaliśmy znakomitą informację: 
Będzie gaz w Szczuczynie! Kolejnym krokiem firmy 
gazowniczej jest przygotowanie dokumentacji niezbęd-
nej do ogłoszenia zamówienia w systemie zaprojektuj 
i wybuduj, tak by wyłoniony w przetargu wykonawca 
wykonał projekt uzyskał pozwolenie na budowę i 
zbudował w Szczuczynie specjalną stację gazowniczą 
oraz rurociąg o długości łącznej około 9 kilometrów. 
Niebawem odbędą się spotkania informacyjne, na które 
już dzisiaj zapraszamy Wszystkich zainteresowanych 
wygodą korzystania z gazu ziemnego. Na każdym z nich 
przedstawimy konkretne informacje o czasie realizacji 
inwestycji, kosztach jej realizacji oraz kosztach, które 
czekają nas, jako odbiorców końcowych. 
 Wszystko wskazuje na to, że możliwość zasilania 
naszych gospodarstw domowych gazem pojawi się 
w Szczuczynie do końca 2020 roku. 

UM Szczuczyn 
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W stepach Kazachstanu (13)

Ostatni znak i desperacki krzyk 
 Apolonia Brzeska po kolejnym nieudanym widze-
niu z mężem Antonim, osadzonym w łomżyńskim 
więzieniu, pogrążona w rozpaczy wracała pieszo do 
czworga dzieci w Szczuczynie. Gorzki był wojenny los 
dumnej żony mundurowego, w którego etosie służby 
w Policji Państwowej widziała wyraz − patriotyzmu. 
Na zbolałych nogach szła umęczona powoli i rozwa-
żała ich małżeńskie – półsłużbowe życie. Realizując 
trudny zawód policjanta wiedział, że naraża swoje 
bezpieczeństwo i rodziny, której ufał i którą uwielbiał. 
Policjant chętny do zawarcia związku małżeńskiego 
potrzebował zgody przełożonego. Oceniał on wybrankę 
czy jest „godna” mieć policjanta za męża i czy jest 
skłonna do nieprzewidzianych poświęceń. 
 – Nagle stanęła. Podniosła głowę do góry, a pa-
trząc na horyzontalną linię nad Piątnicą, uśmiechnęła 
się przez łzy. „Musiałam być godna, jeśli Tosiek mnie 
wybrał i otrzymał zgodę na ślub. Jakby on wyglądał, 
gdybym nie była odpowiednią kandydatką na żonę 
stróża prawa II Rzeczypospolitej?” – szeptała. 
 – Zarabiał dobrze z sejmowym dodatkiem na 
rodzinę, nawet po kryzysie w 1935 r. nie było źle. Pensja 
przodownika 180 zł z dodatkami wystarczała dla rodziny 
i dla dzielenia się z potrzebującymi. Ceny żywności były 
względne: cukier 1 kg = 1 zł, chleb 1kg = 0,30 zł, litr 
mleka 0,26 zł, ziemniaki 1kg = 0,10 zł. Rozmyślając i 
płacząc dotarła do Stawisk, gdzie odnalazła swoją ciocię 
Supińską, którą pamiętała z dzieciństwa. Jako dwunasto-
letnia dziewczynka chodziła z babcią dwadzieścia trzy 
kilometry ze Szczuczyna do Stawisk. Teraz uważała, że 
jak odnajdzie ten dom, to jej kochana rodzina pomoże 
w niedoli. Po chwili, przyjazny jak dawniej, dom stanął 
przed Apolonii oczami. Umyła się, podjadła i po rozmo-
wie spokojnie zasnęła. Nazajutrz osiemnastoletni Antoś 
Supiński, syn cioci, odwiózł Apolonię do Szczuczyna. 
Obiecał, że innym razem zawiezie ciocię ze Stawisk do 
Łomży, a w drodze powrotnej aż do Szczuczyna. 
 W poniedziałek 15 lutego, potem w czwartek 1 
marca 1940 roku Apolonia konsekwentnie docierała 
do więzienia. Nigdy jednak do spotkania z mężem 
nie dopuszczano. Strażnik odebrał przesyłkę dla 
uwięzionego, a od niego przekazał bieliznę do prania. 
Antoś Supiński, tak jak obiecał, zawiózł ciocię do 
Szczuczyna. Furmankę załadowano ziemniakami, 
warzywami i mnóstwem owoców. 

 Zima 1939-1940 zaczęła się już od listopada i była 
bardzo ostra. Mrozy oscylowały w granicach 32−40 
stopni. Osiemnastolatek w podróży do Szczuczyna 
mocno zaziębił się i zachorował na zapalenie płuc. 
Nie liczono na jego rychły powrót do zdrowia i na 
pomoc w dalszych podróżach. 
 We wtorek, 15 marca 1940 r. Apolonia do wię-
zienia poszła ze swoim wujkiem Aleksandrem. 
 Tym razem strażnik oddając jej używaną bieliznę 
oznajmił, żeby już więcej nie przychodziła, bo:
 – Брестского Антона нет в нашей тюрьме. 
Вывезли. (Brzeskiego Antoniego nie ma w naszym 
więzieniu. Wywieźli). 
 – Dokąd wywieźli!? – krzyknęła zdesperowana 
żona, dla której nagle cały świat runął w przepaść. 
 – В нашем направлении – (W naszym kierunku). 
Zaskakująca wiadomość, jak grom z jasnego nieba, 
spowodowała dalsze niewiadome. Gdzie teraz on 
może być, gdzie jego znów mam szukać? Może to 
koniec błędnej nadziei? Zrozpaczona czuła, że przez 
jej ciało przepływała rzeka gorącej wody, po której 
strzępy lodu zamrażały myśli, wolę i czyny…I co teraz? 
   Wujek Apolonii, Aleksander był człowiekiem 
bardzo uczciwym, poważnym i wyrozumiałym. Miał 
około siedemdziesięciu lat. Żałował siostrzenicy 
i pieszo szedł z nią, pełen niezasłużonej goryczy, 
uciążliwą drogą do Szczuczyna aż czterdzieści osiem 
kilometrów. Ta sama droga była teraz dłuższa niż 
zwykle. 
 W bieliźnie przekazanej przez męża, Apolonia 
znalazła połówkę białego ręcznika, tego który od niej 
otrzymał w styczniowej przesyłce. Teraz cierpiąca 
żona i matka znalazła się w ekstremalnej sytuacji. 
 To ostatni znak pożegnalny, znak wiecznej roz-
łąki, ale i wskazanie, że rodzina i Polska nie może 
się poddać. 
 Wiedział jak ten znak żona zrozumie. Miał za 
sobą krwawe wywiady, teraz wyrok bez sądu od wroga 
Polski za skuteczne likwidowanie Sowietów w 1920 
r., którzy przyszli odebrać jej dzieciom dom – Polskę. 
Apolonia chwyciła kurczowo za rękę wujka Aleksan-
dra, wzrok wbiła w przesuwające się ciemne chmury i 
powtarzała słowa katów jak w gorączce: „W naszym 
kierunku! W naszym kierunku!” No tak – на Восток! 
Przed oczami przesuwał się film z życia patrioty, 

kochanego męża i ojca: „Antoni Brzeski – komendant 
Policji Państwowej w Szczuczynie, Grajewie, Prze-
chodach, żołnierz 63. Pułku Piechoty odznaczony 
19.02.1921 r. Kawalerskim Krzyżem Srebrnego Orderu 
Wojennego „Virtuti Militari” za bohaterską walkę z 
Sowietami. Odznaczony medalem „Walecznych”, 
medalem „Dziesięciolecia Niepodległości Polski”, 
medalem „Polska Swemu Obrońcy” i wielu innymi 
odznaczeniami Policji Państwowej. Niektóre wojskowe 
odznaczenia osobiście wręczał bohaterowi marszałek 
J. Piłsudski, przy którego trumnie 12 maja 1935 roku 
Antoni Brzeski pełnił wartę honorową. I co teraz, co 
dalej!?” – krzyczała. 
 

Twer – to polski Holocaust 
 Losy polskich policjantów po 1939 r. były bardziej 
skomplikowane niż mogłoby się to wydawać. Jedni 
z nich obowiązkowo byli wcieleni do nazistowskiej 
„granatowej policji”. Potem inni trafili do obozu w 
Ostaszkowie. Zamordowanych wrzucono do masowych 
grobów w Miednoje. W Ostaszkowie nad jeziorem 
Seliger w obozie jenieckim ponad 6 tys. funkcjona-
riuszy oczekiwało nie na śmierć przez zamordowanie 
wiosną 1940 roku. W sposób zagadkowy ocalało ich 
jedynie 114 osób. 
 Dlaczego Stalin jako dyplomowany rzeźnik, 
wymordował oficerów i policjantów w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje? Dlatego, że byli polskimi 
patriotami, nie mieli chęci na zdradę i bycia komu-
nistami. Wielu z policjantów w sowieckiej niewoli 
w 1939 roku, pochodziło z miasteczek i wsi, byli 
robotnikami i rolnikami a perspektywa pracy w policji 
otwierała przed nimi lepszą przyszłość. Czy po ich 
aresztowaniu nie wystarczyło się poddać rosyjskiej 
edukacji, żeby żyć i objąć stanowiska w sądzie, rządzie 
w NKWD? To było gorsze niż śmierć. Służyli Polsce 
według sumienia i przysięgi, kierowali się wartościami 
wyższego rzędu, honorem, lojalnością, gotowością do 
poświęceń. Byli wierni rocie przysięgi, jaką składali w 
myśl ustawy z 1919 r. powołującej Policję Państwo-
wą: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na 
powierzonym stanowisku, pożytek Państwa Polskiego 
oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; 
Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności 
dochować, wszystkich obywateli kraju w równym mając 
zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki 
spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych 
wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. 
Tak mi Panie Boże dopomóż.” 

 Po słowach przysięgi na polskie ziemie wtar-
gnął wróg z Zachodu i ze Wschodu. Proponował 
„lepsze”, przypięte swastyką lub sierpem i młotem 
słowa przysięgi. Przedłużały one życie ewentualnemu 
zdrajcy, czasem tylko na pewien okres, a zasłużonemu 
konfidentowi nawet do karygodnej emerytury. 

 Funkcjonariusze Policji Państwowej II R.P. nie 
mogli w 1939 r. spodziewać się ze strony Rosjan 
litości. Policjantów uważano za główne narzędzie 
burżuazyjnego państwa i zakwalifikowano ich do 
kategorii więźniów przeznaczonych do całkowitej 
zagłady. Wywożono ich do Ostaszkowa, na wyspę 
Stołbny na jeziorze Seliger, Kozielska i Starobielska. 
Podczas ciężkiej pracy, w brudzie, robactwie i głodzie 
czekali na decyzję o zagładzie, która zapadła 5 marca 
1940 roku. Grupami pędzono jeńców do dworca So-
roga. Tam upychano ich w wagonach i przez Bołogoje 
wieziono do miasta zbrodni Kalinina (Twer) nad 
Wołgą. Czekali w piwnicy. O zmroku mieli odsłonę 
ostatniego dramatu przez rozstrzelanie, trwające do 
świtu. Potem ciała wywożono do lasu w ośrodku 
wypoczynkowym NKWD nad rzeką Twercą koło 
wsi Miednoje. 
 Policjant Antoni Brzeski wychowywał dzieci w 
miłości do Ojczyzny: „Bądźcie mądrzy, odważni, 
dzielni i pracowici jak na Polaków przystało tak, 
żebyście godni byli być moimi dziećmi” – mówił. 
 Los spłatał figla, mordercy wyrwali go z polskiej 
ziemi, ale nie wyrwali z serc naszych. Już nigdy nikt 
z nas nie powiedział ojcu, że wykonaliśmy Jego wolę. 
Nie wrócił. – wspomina córka, Lidia Brzeska. 

(dcn.) 
Copyright by © Stanisław Orłowski
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Żyd szuka polskiej rodziny 
Polska rodzina – Regina i Franciszek Blaszko ze wsi Wólka Mała, powiat grajewski, podczas II 
w. św. ocalili czteroletniego, żydowskiego chłopca o imieniu Benek, urodzonego w 1938 roku w 
Szczuczynie. Gdyby ocalony jeszcze żył, w 2019 roku miałby 81 lat. Od kilku lat syn ocalonego 
Amos Katz (Kac) próbuje odnaleźć polską rodzinę, która uratowała od niechybnej śmierci jego ojca.  
W ten sposób chce wypełnić zobowiązanie ojca i podziękować przez wręczenie rodzinie małżeństwa 
Reginy i Franciszka Blaszko nadanego im pośmiertnie medalu z tytułem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata.” 

 Chyląc czoło przed polską rodziną Blaszko, myślę 
o spełnieniu przez nią najszlachetniejszej wartości 
humanitarnej i ogólnoludzkiej – człowiek, człowie-
kowi, człowiekiem. Godne, choć opóźnione, jest 
uhonorowanie bohaterskiego czynu Polaków. Na 
podstawie konsekwentnych działań Amosa Katza, 
który jest dorosłym synem uratowanego Żyda, w 
styczniu 2018 roku Instytut Yad Vashem przyznał 
tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” dla 
polskiej rodziny Blaszko. 
 Medal ten jest najwyższym izraelskim odznacze-
niem cywilnym nadawanym od 1963 r. Otrzymują 
go osoby, które podczas II w. św. z narażeniem życia 
niosły pomoc Żydom. Polacy, którzy bezinteresownie 
ratowali Żydów, wykazywali się niezwykłą odwagą i 
ogromną przyzwoitością. 
  

Ślady ludzi sprawiedliwych 
 Żydowski czterolatek w roku 1942 został odebrany 
od księdza z sierocińca przez Franciszka i Reginę 
Blaszko – z ojca Klimaszewska. Zapewne Benek 
zapamiętał czas podróży, którą przekazał potem 
synowi Amosowi, że ze Szczuczyna do Wólki Małej 
trwała ona pięć godzin. Wólka Mała położona jest 
w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród. 
 Państwo Blaszkowie ryzykowali nie tylko swoje 
życie, ale całej swojej rodziny albo wsi. I tu jawi się 
bezcenne, a z niechęcią tolerowane miłosierdzie 
Polskiego Narodu. Przerasta ono nieporównywalnie 
wysoko, ponad jednostkowe wybryki złoczyńców 
polskich. Wszystkie działania należy chcieć zauważyć 
i nie szukać utajniania morderstw, dokonywanych 
przez policję żydowską swoich braci i sióstr. 
 Franciszek i Regina Blaszko w tym czasie posiadali 
własnego, ośmioletniego syna Tadeusza. Zachowana 
metryka urodzenia i chrztu Benka potwierdza, że 
czteroletnie żydowskie dziecko w styczniu 1942 roku 
zostało ochrzczone. Dokument zawiera nieczytelny 
podpis księdza. Można przypuszczać, że jest to podpis 

katolickiego księdza, przechowującego Benka do 
1942 roku. Jednak brak jednoznacznej odpowiedzi, w 
jakim mieście i w jakim kościele Benek otrzymał imię 
Remigiusz, dlatego w kolejności wskazuję: Szczuczyn 
(ks. Jan Załuska), Grajewo i Rajgród. Od tego czasu 
Benek Katz nosił z dumą i prawnie pełną nazwę 
polską – Remigiusz Blaszko. 
 Remigiusz jako syn przybranych rodziców, prze-
trwał z nimi do końca wojny. Po zakończeniu działań 
wojennych rodzina Blaszko z Wólki Małej przeniosła 
się na Ziemie Odzyskane i zamieszkali w Świdnicy. 
W międzyczasie Benek Katz vel Remigiusz Blaszko 
przeniósł się do Izraela. Zatem Państwo Blaszkowie 
nie mieli zamiaru czteroletniego Benka polonizować, 
tylko uratować. Żył bezpiecznie i był świadomy, że 
jest Żydem. Potwierdzeniem wyjazdu Benka do 
Izraela jest list jego przybranych rodziców, pisany 

do 15-letniego Benka, wysłany 1 lutego 1953 roku 
z Polski do Izraela. 
 Oto treść fragmentu listu w oryginalnej pisowni: 
„Syneczku pamiętaj o wszystkiem a bóg ci dopomoże. 
Caluje ciebie tatuś mamusia i tadek brat twój” (sic!). 
Koperta zawiera adres: „Świdnica plac Drzymały 8 m. 
14.” Dalej w liście wymienione jest nazwisko Staszka 
Matysiewicza. Brat (Tadeusz) informuje Benka, że 
„Staszek się ożenił, ale nie był na jego weselu”. 
 Kim dla rodziny jest Staszek: synem, sąsiadem, 
kolegą przybranych braci Tadeusza i Benka? Kim? 
Budynek w Świdnicy o takim numerze już nie ist-
nieje, a najstarsi mieszkańcy nie pamiętają rodziny 
o nazwisku Blaszko. 
 Przybrani bracia musieli zżyć się jak bracia rodzeni, 
bowiem utrzymywali ze sobą kontakt, przesyłali listy 
i zdjęcia podobno aż do 1969 roku. W rodzinnych 
dokumentach Katzów znaleziono dwa zdjęcia, na 
których prawdopodobnie jest Tadeusz – polski brat 
Benka vel Remigiusza. Tadkowi w roku 1957 uro-
dziła się córka Wanda, a w roku 1966 druga córka 
o nieznanym imieniu. W roku poszukiwania 2019, 
dziewczynki o nazwisku Blaszko miałyby odpowiednio 
62 i 53 lata. 
  Czy w kraju, w którym stymulacja obcej nam 
wrogości winna zanikać, można po 77 latach odnaleźć 
uczciwych ludzi, którym chce ktoś podziękować za 

narażanie własnego życia dla dziecka z innej kultury? 
Trudno w to uwierzyć, bo od pewnego czasu coraz 
śmielej tworzy się w Polsce nowe lobby żydowskie. 
Wywierany wpływ na organy władzy podstępnymi 
środkami, staje się jasny od co najmniej dziesięciu 
lat. Subtelna strategia realizuje plan tworzenia w 
Polsce Nowego Izraela. Patrząc na kompleks spraw, 
które niosą rzekome zagrożenia, można stwierdzić, 
że tworzenie Nowej Palestyny w Europie przybiera 
na sile. Zatem czy koszmar wojny nie spowodował 
dla niektórych rozjaśnienia umysłów, tylko – czarną 
dziurę? Żadnej opinii nie można opierać na jed-
nostkach, żeby mimowolnie nie oczernić Narodu, 
podobnie jak Świat nie ma orbity żydowskiej, według 
której ma się on wyłącznie obracać. Dlatego proszę 
o świadomą pomoc. 
 Proszę wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą na 
ten temat, o przekazanie wszelkich śladów polskiej 
rodziny, która poświęciła życie dla ratowania życia 
żydowskiego dziecka. W imieniu Benka vel Remigiu-
sza proszę ludzi ze Szczuczyna, Wólki Małej i innych 
miejscowości oraz księży w Szczuczynie, Grajewie 
i Rajgrodzie o przeanalizowanie archiwów, ksiąg i 
przekazów słownych. 
Wszelkie wiadomości proszę przesłać do autora za 
pośrednictwem Urzędu Miasta w Szczuczynie. 

Tekst i retusz zdjęcia: Stanisław Orłowski 

Ferie zimowe w gminie Szczuczyn
 Ferie zimowe w gminie Szczuczyn dobiegły końca. 
Dla nas – pracowników Biblioteki – Centrum Kultury 
w Szczuczynie – był to czas wyjątkowy. Mogliśmy 
jeszcze bliżej poznać feriowiczów, codziennych użyt-
kowników i czytelników biblioteki, mogliśmy poznać 
ich oczekiwania, marzenia, opinie, zainteresowania. 
Poznaliśmy też wiele nowych osób co nas cieszy 
szczególnie. Takie rozmowy i spotkania pozwalają 
nam zmieniać i udoskonalać charakter naszej pracy 
tak, aby zajęcia, które organizujemy wpisywały się i 
odpowiadały na potrzeby dzieci i młodzieży, a także 
osób dorosłych. Tegoroczne dwa tygodnie zimowiska 
zdecydowanie przebiegły pod hasłem aktywności i róż-
norodności. Wspólnie z uczestnikami ferii nakręcaliśmy 
się wzajemnie, niespożyta energia towarzyszyła nam 
każdego dnia, a ciągle rosnąca liczba feriowiczów cie-
szyła i jeszcze bardziej dopingowała nas do działania.  

 Zimowy wypoczynek rozpoczęliśmy od spotkania 
z przedstawicielami służb mundurowych i cywilnych: 
z Grażyną Rodzeń i Sylwią Gosiewską z Komendy 
Powiatowej Policji w Grajewie, z Arkadiuszem Ko-
niecko z Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,  
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z Robertem Łepkowskim, Jerzym Jaworskim, Hu-
bertem Dąbkowskim z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczuczynie, z Beatą Dębińską z grajewskiego 
Sanepidu, z Alicją Małachowską z placówki terenowej 
KRUS Grajewo, z Grażyną Ostrowską z Państwowej 
Inspekcji Pracy Oddział Suwałki. Nasi goście przygo-
towali serię quizów i punktów edukacyjnych. Dzieci 
i młodzież podzieleni na grupy wykazali się dużą 
wiedzą i sprawnością fizyczną podczas wykonywania 
zadań w poszczególnych punktach. Dużą popularno-
ścią cieszyły się też warsztaty robienia biżuterii Anny 
Skibniewskiej z Niedźwiadnej.
 Ferie zimowe to też aktywnie spędzone dni na 
hali sportowej (Grunwaldzka 2) m.in. zawody z 
Gwiazdą podczas których uczestnicy ferii podzieleni 
na drużyny rywalizowali w różnych konkurencjach 
popisując się zręcznością, szybkością, zdyscyplino-
waniem i sprytem. Hala sportowa to też miejsce 
rozgrywek turniejowych (trwających przez cały okres 
ferii) w ramach Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej 
i Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego, a także 
codziennych rozgrywek w dobrze znanego nam 
wszystkim „zbijaka”. Zajęcia „MasterChef ” pokazały, 
jak dużą kreatywnością dysponują uczestnicy ferii 
tworząc z owoców różne kompozycje i konstrukcje. 
Pokaz robotów Photon i ich możliwości cieszył się 

ogromną popularnością i licznymi deklaracjami udziału 
w zajęciach kodowania w ramach nowego projektu 
BCK w Szczuczynie, który rusza zaraz po feriach. 
Podczas zimowiska nie zabrakło również ciekawych 
spotkań m.in. z Sensei Grzegorzem Fabryckim z 
Akademii Sztuk Walki, który poprowadził zajęcia nie 
tylko związane z karate, ale też przybliżył feriowiczom 
kulturę Japonii. Z uczestnikami ferii spotkał się również 
Artur Wojciechowski – członek Bractwa Kawalerów 
Mieczowych, który opowiedział zebranym o swojej 
pasji jaką jest rycerstwo. Mówił m.in. o swoim udziale 
rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem i zaprezentował 
ekwipunek rycerski z XII i XV wieku. 
 Okres ferii to też czas wyjazdów. Dwukrotnie 
odwiedziliśmy grajewskie lodowisko, gdzie nie zabrakło 
upadków i brawurowych piruetów. Odwiedziliśmy 
też łomżyński Park Trampolin. Pojechaliśmy też 
na seans kinowy „Ralph Demolka w internecie” do 
Planet Cinema w Ełku. Nie zabrakło obowiązkowych 
wizyt w McDonald’s. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się też wyjazd na kulig do Zespołu Szkół w 
Niećkowie. Byliśmy pod wielkim wrażeniem sza-
leńczych przejażdżek w specjalnie przygotowanych 
do tego pojazdach. W przerwie między kursami 
mogliśmy ogrzać się i upiec kiełbaski przy ognisku. 
W czasie ferii miały też miejsce inne wydarzenia, które 
wzbogaciły program zimowego wypoczynku m.in. 
koncert kolęd „Sercem Go przyjąć gorącym” zespołu 

dziecięcego „Mali Szczuczyniacy” przygotowanego 
przez Andrzeja Szabelskiego starszego instruktora 
BCK w Szczuczynie oraz IX Halowy Turniej Piłki 
Nożnej im. Emila Świderskiego o Puchar Prezesa 
Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” zorganizowa-
ny dzięki zaangażowaniu Janusza Marcinkiewicza, 
kierownika Miejskiego Domu Kultury i Sportu w 
Szczuczynie.
 W sobotę (02.02.2019r.) na hali sportowej odbyło 
się „Pożegnanie ferii”. Był to czas turniejowych pod-



sumowań i konkursowych rozstrzygnięć. Poznaliśmy 
drużyny i nazwiska, które rywalizowały ze sobą o 
puchar BCK i tytuły w różnych kategoriach.
 W Młodzieżowej Lidze Piłki Nożnej wyniki 
przedstawiały się następująco: 
I miejsce – drużyna FC GRAĆ SIĘ NIE CHCE, 
II miejsce – ex aequo – drużyna AC PAJACE /
drużyna FC BLOKI, III miejsce – BIEDAKI ZE 
SZCZUCZYNA. Przyznano też tytuły w kategoriach: 
najlepszy zawodnik fair – play dla Wiktora Walendzika  
i Bartosza Sikorskiego, król strzelców dla Jakuba 
Brzostowskiego.
 W Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego wyniki 
przedstawiały się następująco: I miejsce – Krystian 
Dzięgielewski, II miejsce – Adrian Dutkiewicz, III 
miejsce – Zuzanna Zalewska. Rozstrzygnięto też 
feriowy konkurs „Aktywnie w BCK!”. Nagrody trafiły 
do Olgi Koniecko i Julii Kruszyńskiej. Konkurs miał 
na celu wyłonienie i docenienie najbardziej aktywnych 
uczestników ferii zimowych. Dziewczyny niejedno-
krotnie wykazały się ogromnym zaangażowaniem , 
wspierały i pomagały feriowiczom, ale też pracownikom 
Centrum Kultury podczas zajęć i wyjazdów. Pożegna-
nie ferii to też gry i zabawy drużynowe: „Superkura”  
i „Rozśmieszacz”, napisy z ciał, karaoke, wspólne 
tańce. Podczas poszczególnych konkurencji feriowicze 
wygrywali bony konkursowe, które mogli zrealizować 
w sklepach i pizzeriach na terenie Szczuczyna. Bony 
zdobyli Adrian Dzięgielewski, Krystian Sulewski  
i Michał Skowron.
 Tradycyjnie dla uczestników zimowiska przy-
gotowano słodki poczęstunek. Cóż dwa tygodnie 
zimowiska za nami. Chcielibyśmy w sposób szczególny 
podziękować feriowiczom. Wasze zaangażowanie, 
niebywała energia, ogromny optymizm, pozytywne 
nastawienie sprawiały, że na każdy dzień zimowiska 

czekaliśmy z niecierpliwością by spędzić go wspólnie 
z Wami. Dziękujemy!
 Chcielibyśmy też podziękować osobom, służ-
bom i instytucjom, które wsparły nas w naszych 
działaniach w okresie ferii zimowych. Serdecznie 
podziękowania składamy: przedstawicielom służb 
mundurowych i cywilnych z Grajewa, strażakom z 
OSP Szczuczyn, dyrektorowi Dariuszowi Koniecko 
i pracownikom Zespołu Szkół w Niećkowie – za 
zaproszenie na kulig, Sensei Grzegorzowi Fabryc-
kiemu z Akademii Sztuk Walki, Marii Wykręto-
wicz – za pomoc w zajęciach „MasterChef ”, Annie 
Skibniewskiej – za organizację warsztatów robienia 
biżuterii, Arturowi Wojciechowskiemu – za „żywą” 
lekcję historii, Edwardowi Koniecko – za czuwanie nad 
bezpieczeństwem jazdy podczas feriowych wyjazdów. 
Podziękowania kierujemy też w stronę sponsorów, 
którzy byli fundatorami wydarzeń, nagród i bonów 
w czasie ferii zimowych:
— Adam Jóźwik – restauracja „Biesiadna” w Szczu-
czynie – sponsor nagród w konkursie „Aktywnie w 
BCK!”
— Piotr Kurzątkowski – właściciel Sklepu Spożyw-
czo – Przemysłowego w Szczuczynie sponsor ogniska 
podczas kuligu w Zespole Szkół w Niećkowie
— Cezary Lidner – właściciel „Geolid Usługi Geo-
dezyjne” w Szczuczynie – sponsor „Pożegnania ferii” 
— sklep Arhelan Burzyńscy Bielsk Podlaski – sponsor 
„Pożegnania ferii”
— Pizzeria Bistro Cappucino Sylwia Korbut w 
Szczuczynie – sponsor bonu konkursowego
— Caffe Park w Szczuczynie – sponsor bonu kon-
kursowego
— „Świat Alkoholi” Mariusz Maciorowski – sponsor 
bonów konkursowych

Andrzej Kosmowski
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Kodowanie w bibliotece Centrum – Kultury  
w Szczuczynie
 Od początku lutego br. w BCK w Szczu-
czynie odbywają się spotkania w ramach Lokal-
nego Klubu Kodowania dla dwóch grup wieko-
wych: grupa starsza (9+) w każdy poniedziałek  
o godzinie 15.30, grupa młodsza (5-8 lat) w każdy 
czwartek o godzinie 15:30.
 Pierwsze spotkanie w ramach LKK BCK 
Szczuczyn było okazją do prezentacji kodowania 
metodą offline – bez wykorzystania komputera. 
Uczestnicy spotkania podzieleni na grupy budo-
wali kolorowe wieże o różnych wysokościach i 
kształtach, a następnie sposób / instrukcję budowy 
wież pisemnie kodowali dyskutując nad najlep-
szymi technikami, by tego dokonać. Wspólnie 
pracowaliśmy też nad kolorowymi szachowni-
cami i najszybszymi sposobami ujednolicenia 
ich wg kolorów. Młodzi koderzy przekonali się, 
że kodowanie jest jak zarządzanie zespołem – 
wymaga precyzyjnego formułowania własnych 
myśli oraz jasnego określenia celu. Na koniec 
zaprezentowaliśmy roboty, którymi dysponuje 
BCK w Szczuczynie – Photony i Finche. Kolejne 
spotkania to nauka i zabawa z grą edukacyjną 
Scottie Go i robotami Photon. Przed nami ko-
dowanie z robotami typu Finch.
 Lokalny Klub Kodowania w Szczuczynie jest 
wynikiem udziału Biblioteki – Centrum Kultury w 
Szczuczynie w projektach: „Kodowanie w bibliotece”, 
który jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-
2018 realizowanego ze środków Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. Realizatorem Programu jest 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
z siedzibą w Warszawie i „Link do przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę”, który realizowany 
jest przez jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego we współpracy z firmą Microsoft 
w ramach inicjatywy YouthSpark.
 Jako realizator projektu szczuczyńska biblioteka 
otrzymała sprzęt do nauki programowania: tablety, 
gry edukacyjne, roboty Photon wraz z akcesoriami: 
matą edukacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń 
na macie oraz Magic Dongle do podłączenia 
Photona do komputera oraz roboty Finch.

Andrzej Kosmowski

Biblioteka to miejsce dla Ciebie!
Konkursy czytelnicze biblioteki

 Dnia 15.01.2019 r. w Bibliotece – Centrum 
Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród w 
drugiej edycji konkursów czytelniczych „Najlepszy 
Czytelnik 2018” Oddziału dla Dzieci i Wypożyczalni 
dla Dorosłych. Zwyciężczyniami, które w dobie 
nieustannego rozwoju technologii, znajdują czas na 
tradycyjne czytanie, zostały: 
 Pani Renata Markiewicz – czytelniczka Wypo-
życzalni dla Dorosłych z liczbą 247 przeczytanych 
książek; Martyna Sawicka – czytelniczka Oddziału 
dla Dzieci z liczbą 155 przeczytanych książek.
 Jedną z wielu misji Biblioteki – Centrum Kultury 
w Szczuczynie jest promocja czytelnictwa.   
 Bogaty księgozbiór biblioteki, różnorodność 
gatunków literackich jakie zgromadziliśmy pozwala 
nam przyciągać czytelników, a tym samym zachęcić 
ich do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu 
czytelniczego Wypożyczalni dla Dorosłych – „Misja 
biblioteka 2019” i Oddziału dla Dzieci – „Super 
Czytelnik 2019”. Trzecia edycja różnić się będzie 
od poprzednich tym, że nagroda będzie wielką nie-
spodzianką dla wszystkich. Jednak czytelnicy będą 
musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż na wspomnianą 
niespodziankę poczekają okrągły rok. Duża liczba 
czytelników sprawia, że rywalizacja jest zacięta, a 
sam wynik trudny do przewidzenia. Zagwarantować 
możemy jedno – na pewno będziecie zaskoczeni! 
Więcej szczegółów dotyczących konkursu można 
znaleźć na stronie internetowej www.bckszczuczyn.
pl lub w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury  
w Szczuczynie.

Seniorze nie daj się oszukać!
 W dniu 29 stycznia 2019 r. w Bibliotece – Centrum 
Kultury w Szczuczynie odbyło się kolejne spotkanie z 
cyklu „Zawsze Aktywni”. Naszymi gośćmi byli: Pani 
Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w 
Grajewie, Pan Mariusz Wojciechowski – Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów, asp. sztab. Mariusz Nit-
kowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Grajewie oraz sierż. sztab. Jacek Smaługa 
– Dzielnicowy Miasta i Gminy Szczuczyn.

 Tematem przewodnim naszego spotkania było 
bezpieczeństwo seniorów w różnych aspektach życia. 
Nasi goście przekazali informacje na temat najnow-
szych technik i metod działań oszustów, przestrzegali 
uczestników przed podpisywaniem różnych umów, a 
także udzielili rad, jak się z takich kłopotów najłatwiej 
wyplątać. Podczas spotkania rozmawialiśmy również 
o przemocy wobec osób starszych, bezpieczeństwie 
w naszym mieście oraz o bezpiecznym poruszaniu 
się po nieoświetlonych drogach. Uczestnicy chętnie 
zadawali pytania i dzielili się swymi spostrzeżeniami, 
natomiast nasi goście cierpliwie wysłuchiwali pytań 
i udzielali odpowiedzi.

http://www.bckszczuczyn.pl
http://www.bckszczuczyn.pl
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ARTystycznie w BCK 
 Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, 
jak rysowanie, czy klejenie może przyczyniać 
się do ogólnego rozwoju dziecka?
 Zajęcia plastyczne z dziećmi to nie tylko 
wykonywanie konkretnych prac plastycz-
nych, lecz także rozwój zainteresowań i 
pomoc w kształtowaniu wyobraźni, poczucia 
estetyki, pamięci wzrokowej, kreatywności, 
cierpliwości oraz sprawności manualnej. Są one twórczą 
przygodą, która przez zabawę pozwala dziecku na 
samorealizację. 
 Chcąc wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój 
dziecka Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
postanowiła zorganizować cykliczne zajęcia plastycz-
ne dla dzieci i młodzieży. Odbywające się w każdy 
poniedziałek (dla grupy starszej) i wtorek (dla grupy 

młodszej) zajęcia pozwalają dzieciom na 
artystyczne eksperymenty, które wyzwalają 
w nich ogromną radość i chęć do dalszej 
twórczości. Podczas odbywających się zajęć 
powstały m.in.: jesienne stroiki i obrazy, 
kasztanowe ludki, niezwykle pomysłowe 
piórniki wykonane z filcu, maski, kotyliony, 
zakładki do książek, bombki choinkowe, 
walentynkowe zwierzaki, własnoręcznie 

ozdobione zeszyty oraz wyklejane bibułą obrazy. 
Dzieci miały też okazję pokolorować gipsowe fi-
gurki wykonane przez pana Andrzeja Skrodzkiego. 
W ramach zajęć zorganizowaliśmy także warsztaty 
inspirowane książką Zwierzyniec. Okazy wybrane 
przygotowane we współpracy z Międzynarodowym 
Centrum Kultury w Krakowie, podczas których dzieci 
stworzyły zwierzęta wykonane z rolek po papierze. Za 
swoją twórczość zostały nagrodzone egzemplarzami 
wyżej wspomnianej książki. Spotkania odbywają się 
w luźnej, przyjaznej atmosferze i zwykle kończą 
się masą pomysłów do wykorzystania na kolejnych 
zajęciach.
 Zachęcamy do uczestnictwa w naszych bezpłat-
nych zajęciach, podczas których dzieci i młodzież 
rozwijają swoje pasje i umiejętności oraz spędzają 
czas z koleżankami i kolegami.

Anna Akus-Szklarzewska
Marlena Stocka

Europejskie klimaty z BCK
 W poniedziałek 04.03.2019 r. w holu wystawien-
niczym Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie 
otwarto wystawę obrazów pt. „MARSZAŁKOWI 
W HOŁDZIE”. 
 Wystawa przygotowana przez członków Towa-
rzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków 
na Białorusi jest związana z 100. rocznicą odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości i wybitną osobą 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
Od czasów II Rzeczypospolitej malarze, graficy, 
rzeźbiarze tworzyli przez lata legendę Józefa Piłsud-
skiego i Legionów. W prezentowanych pracach artyści 
ukazują szerokie spektrum malarskie, wykorzystując 
różnorodność form, tematów, technik, a także orygi-
nalne rozwiązania konceptualne. Przedstawiają one 
portrety Piłsudskiego oraz bardziej i mniej znane 

epizody z życia jednego z największych Polaków 
XX wieku.
 Wystawę, na którą składa się trzydzieści jeden 
obrazów oglądać można do końca marca w siedzibie 

Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie ul. 
Łomżyńska 11.
 W czwartek 07.03.2019 r. Burmistrz Szczuczyna 
Artur Kuczyński i Dyrektor Biblioteki – Centrum 
Kultury Janusz Siemion powitali wszystkich zgro-
madzonych, a szczególnie Panie na koncercie zorga-
nizowanym z okazji Dnia Kobiet. Koncert odbył się 
w hali sportowej szczuczyńskiego gimnazjum, dzięki 
życzliwości Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
im. Stanisław Antoniego Szczuki – Ewy Grunwald. 
W naszym mieście wystąpił pełen temperamentu i 
włoskiego uroku wokalista i pianista Andrea Lattari. 
Artysta nawiązał bliski kontakt z publicznością, co 
wzbudziło ogólną euforię. Odbyły się też konkursy, 

w których można było wygrać płyty z autografem 
piosenkarza. 
 Dziękuję wszystkim, którzy korzystają z oferty 
szczuczyńskiego Centrum. Zapraszam na następne 
wydarzenia.

Janusz Siemion

Efekt pionierskich badań szczuczyniaka
 Profesor Jacek Wierzchoś urodził się w Szczuczy-
nie, gdzie ukończył szkołę podstawową – uczęszczał 
do tzw. „cel”. Jego rodzice i dziadkowie to znani 
i cenieni szczuczyńscy pedagodzy. Jest on absol-
wentem prestiżowego Technikum Chemicznego w 
Piastowie oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu M. 
Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Był pracownikiem 
naukowym Polskiej Akademii Nauk, gdzie obronił 
pracę doktorską z dziedziny chemii. Od 1990 r. 

prowadzi badania naukowe w CSIC w Madrycie, w 
latach 1993 – 2008 był Profesorem na Uniwersytecie 
w Katalonii i Dyrektorem założonego przez siebie 
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Od 2008 
roku jest pracownikiem naukowym i Dyrektorem 
Wydziału Nauk Biogeochemicznych i Ekologii 
Mikrobiologicznej w Muzeum Narodowym Nauk 
Przyrodniczych w Madrycie. Ponadto jest członkiem 

Rady Kuratorów II Wydziału Nauk Biologicznych 
i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. W związku 
z jego badaniami dotyczącymi poszukiwania śladów 
życia w skałach z Suchych Dolin na Antarktydzie 
naukowiec został zaproszony w 1996 r. przez NASA 
do udziału w badaniach poszukiwania śladów życia w 
meteorycie z Marsa. Od wielu lat jest szefem projek-
tów badawczych. Był uczestnikiem i organizatorem 
wielu wypraw na pustynie Atakama, Negev, Dolina 
Śmierci i Mojave. Prof. Jacek Wierzchoś odkrył w 
2006 roku aktywne ekosystemy mikrobiologiczne 
żyjące wewnątrz skał. Najnowsze dane otrzymane 
poprzez bezzałogowe misje kosmiczne wysyłane na 
Marsa dobitnie potwierdziły, że nawet obecnie pewne 
środowiska na Marsie wciąż wydają się być zaskakująco 
podobne do niektórych obszarów pustyni Atakama. 
Jest autorem i współautorem publikacji naukowych 
w ponad stu pismach międzynarodowych i wielu 
książkach akademickich. 
 Pod koniec 2018 r., podczas jednej z coraz częst-
szych wizyt Jacka Wierzchosia w swym rodzinnym 
mieście, z jego inicjatywy spotkali się w Bibliote-
ce – Centrum Kultury w Szczuczynie Prof. Jacek 
Wierzchoś, Burmistrz Artur Kuczyński, Dyrektor 
szczuczyńskiego Centrum Janusz Siemion. Wtedy 
też utytułowany Szczuczyniak wyraził ochotę po-
dzielenia się swą ogromną wiedzą z mieszkańcami 
naszego miasta. Propozycja została przyjęta z ogromną 
radością i wspólnie ustalono, że spotkania odbędą się 
25 lutego 2019 r. – przed południem z młodzieżą 
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z Zespołu Szkół w Niećkowie, a po południu z 
zainteresowanymi w szczuczyńskim Centrum. 
 Zgodnie z ustaleniami rankiem 25 lutego Profe-
sor spotkał się z dużą grupą uczniów w Niećkowie, 
wygłaszając wykład pt. „Życie na krawędzi istnienia: 
pustynne środowiska poliekstremalne na Ziemi i ich 
analogi na Marsie”. Spotkanie przebiegło w wyjątkowo 
serdeczniej atmosferze, na co miała wpływ niewąt-
pliwie osobowość badacza, ale też i zainteresowanie 
młodych ludzi. 

 Na popołudniowe spotkanie nasz wybitny gość 
przybył w towarzystwie naukowców z Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, Państwem Aliną i Hen-
rykiem Midro. Sala konferencyjna szczuczyńskiego 

Centrum wypełniła się po brzegi. Przybyli mieli okazję 
wysłuchać rozszerzonej wersji porannego pionierskiego 
wykładu znanego i cenionego na całym świecie autory-
tetu w swej dziedzinie badań, Prof. Jacka Wierzchosia. 
Pionierskiego nie tylko w zakresie jego badań, ale też 
faktu, że taki wykład miał miejsce w tej części Europy 
po raz pierwszy właśnie w Szczuczynie. Obrazowe i 
ciekawe demonstrowanie swojej pasji przez naukowca 
wzbudziło wśród wszystkich ogromne zainteresowanie 
i pokorę. Badacz wskazał również, iż jego rewolucyjne 
odkrycia przyczynić się mogą do leczenia nowotworów. 
Po wykładzie zainteresowani chętnie zadawali Profesorowi 
pytania na temat jego pracy i odkryć. Prelekcja została 
nagrodzona przez publiczność gromkimi brawami. 
Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński i Dyrektor BCK 
Janusz Siemion serdecznie podziękowali Profesorowi 
Wierzchosiowi za przybycie i niezwykle wciągający 
oraz pouczający wykład.
 Następnego dnia Prof. Jacek Wierzchoś odwie-
dził remontowane pomieszczenia szczuczyńskiego 
klasztoru. Wskazał, w której sali stała jego szkolna 
ławka. Przechadzając się korytarzami wspominał swoje 
dziecięce lata. Już dziś możemy uchylić Państwu rąbka 
tajemnicy – późną jesienią lub wiosną przyszłego 
roku nasz znamienity Szczuczyniak wygłosi kolejny 
wykład tym razem na temat śladów życia na Marsie. 

Marlena Stocka

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” w Szczuczynie
 Dzień 1 marca został w roku 2011 ustanowiony 
świętem państwowym, poświęconym żołnierzom 
zbrojnego podziemia antykomunistycznego i obcho-
dzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. 
 Już po raz siódmy uczciliśmy w naszym mieście 
pamięć o żołnierzach niezłomnych. Obchody tego 
wyjątkowo ważnego, choć budzącego wiele kontro-
wersji, święto tradycyjnie rozpoczęto nabożeństwem 
upamiętniającym tych bardzo często bezimiennych 
bohaterów. Pierwszego 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, 
członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta 
i gminy Szczuczyn oraz Piłsudczycy ZPRP w Szczu-
czynie. Po nabożeństwie zgromadzeni w świątyni 



wysłuchali krótkiego montażu słowno – muzycznego 
przygotowanego przez Zespół Szkół im. Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego w Szczuczynie. Następnie złożono 
symboliczną wiązankę biało – czerwonych kwiatów 
i zapalono znicze pamięci, po raz pierwszy przy 
wymownej tablicy poświęconej „TYM KTÓRZY 
POŚWIĘCILI SWOJE ŻYCIE I ZDROWIE 
DLA WOLNEJ, NIEPODLEGŁEJ ORAZ SUWE-
RENNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ…”. 
Doskonale wpisał się w uroczystości, zorganizowany 
w niedzielę trzeciego marca (po raz drugi w Szczu-
czynie), Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”. Bieg organizowany jest w Polsce od sied-
miu 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 star-
towych. W 2016 r. zaczęto go organizować również 
poza granicami naszego kraju. W tegorocznej VII już 
edycji w trzystu sześćdziesięciu miejscach w Polsce 
i na świecie pobiegło blisko osiemdziesiąt tysięcy 
uczestników. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie udało się 
już po raz drugi uzyskać prawo do organizacji Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 
w naszym mieście. W ubiegłym roku przyznano 
nam sto dziesięć pakietów startowych. W tym roku 
koordynator wydarzenia z ramienia szczuczyńskiego 
centrum animator Andrzej Kosmowski zdobył aż sto 
czterdzieści pięć pakietów startowych. 
 Jako organizator szczuczyńskiego biegu pamięci 
przygotowaliśmy w tym roku o jedną trasę więcej niż 
poprzednio w sumie było ich trzy: dystans główny 

1963 m – bieg honorowy, który według regulaminu 
miał obowiązek wyznaczyć każdy organizator, ilość 
metrów (1963) to rok kiedy zginął z bronią ręku 
ostatni żołnierz „niezłomnych”; 500 m – tę trasę 
przygotowaliśmy nie tylko dla najmłodszych „pa-
triotów” oraz po raz pierwszy w Szczuczynie 5 km. 
Pierwsze dwie trasy zostały wyznaczone dookoła 
„starego parku”, i zgromadziły na starcie blisko stu 
siedemdziesięciu biegaczy od kilkuletnich po seniorów. 
Trasę pierwszej szczuczyńskiej „piątki” wyznaczonej 
bezpieczną drogą wybiegającą poza obręb miasta 
przebiegło dwudziestu sześciu śmiałków wśród któ-
rych byli nasi goście ze stanów zjednoczonych, oraz 
Burmistrz Artur Kuczyński. Łącznie we wszystkich 
biegach wystartowało blisko dwieście osób. Gościliśmy 
biegaczy z Grajewa, Moniek, Ełku, Kramarzewa, 
Wąsosza, Niećkowa, Niedźwiadnej. W szczuczyńskiej 
edycji Biegu Tropem Wilczym pobiegli uczniowie z 
Zespołu Szkół w Niećkowie, z Zespołu Szkół im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ze 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 
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w Szczuczynie, ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców 
Sybiru w Niedźwiadnej. Razem z nami pobiegli też: 
żołnierze amerykańscy; druhowie – ratownicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szczuczynie; Akademia Sztuk 
Walki z Grzegorzem Fabryckim na czele; Warsztaty 
Terapii Zajęciowej ze Szczuczyna; przedstawiciele 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Ogól-
nego w Grajewie. Pobiegli mieszkańcy Szczuczyna i 
okolic – całe rodziny, przyjaciele, znajomi. 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 amerykańskie. Nasi sojusznicy z paktu pół-
nocnoatlantyckiego, żołnierze 415 Batalionu ds. 
kontaktów z ludnością cywilną pod dowództwem 
pani kapitan Anne E. Rennard oraz Batalionowa 
Grupa Bojowa NATO. Obie jednostki stacjonują 
w Bemowie Piskim w ramach wysuniętej obecności 
NATO w Polsce (w sumie przyjechało do nas 25 
żołnierzy amerykańskich – część dwoma pojazdami 
bojowymi typu Humvee, reszta autokarem). Każdy 

chętny mógł zrobić sobie z nim zdjęcie, zajrzeć do 
wozów bojowych oraz porozmawiać z żołnierzami, 
którzy wieli udział też w naszym biegu.
 O bezpieczeństwo na trasie biegów zadbała Klasa 
Mundurowa ze Szkoły im. Bolesława Podedwornego 
w Niećkowie pod dowództwem komendanta nad-
instruktora Dariusza Koniecko (dyrektora szkoły). 
Szkoła przygotowała też, jak zawsze pyszną żołnierską 
grochówkę. Opiekę medyczną zapewnili druhowie – 
ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. 
Nad bezpieczeństwem całego wydarzenia czuwał 
patrol Komendy Powiatowej Policji z Grajewa.
 Podczas wydarzenia posłuchać można było pieśni 
o Żołnierzach Wyklętych – pieśni patriotycznych 
tych starszych i nowszych, które wykonały dzieci 
i młodzież z Wąsosza (dzięki współpracy z panią 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jo-
lantą Koniecko) i Szczuczyna (przygotowane przez 
starszego instruktora BCK w Szczuczynie Andrzeja 
Szabelskiego). 
 Podczas szczuczyńskiej edycji biegu, jak w całej 
Polsce prowadzona była zbiórka „Tropem Wilczym. 
Pobiegnij z sercem” na leczenie siedmioletniego Bartka 
Orzechowskiego i siedmioletniej Małgorzaty Póź-
nieckiej. Wolontariusze zebrali 336,90 zł. 
 Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji i uświetnienia drugiego w 
Szczuczynie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”, ogromnie dziękuję za pracę i 
poświecony czas.
 Dziękuję wszystkim, którzy w tych dniach byli 
razem z nami, dając świadectwo, że historia na którą 
składają się fakty, z których nie zawsze możemy być 
dumni jest dla nas ważna – że pamiętamy. Taka jest 
nasza historia, która często wzrusza, ale też i szokuje. 
Ważne – abyśmy potrafili wyciągać z niej wnioski.

Janusz Siemion

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej

 Od 1 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice 
lub małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w momencie składania wniosku.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający 
możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny także tym 
rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek 
w chwili składania wniosku. W tym przypadku Karta 
przysługuje tylko i wyłącznie rodzicom, co istotne nadal 
z bezterminowym okresem ważności.

Jakie są formy Karty Dużej Rodziny?
 Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie 
tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elek-
tronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnejmKDR. 
Wystarczy zaznaczyć odpowiednią pozycję na wniosku 
o przyznanie karty.

Informacje dodatkowe 
 Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana 
miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy, wymaga 
przyznania nowej Karty;
 Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne; 
 Opłatę ponosi się w przypadku wydania duplikatu, 
gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny 
sposób utracona, duplikat Karty wydawany jest na 
wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie 
w wysokości 9,40 zł. 
 Wydanie Karty podlega również opłacie w wysokości 
9,21 zł, w przypadku gdy:
1)  członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, 

wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i 
następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje 
o kartę elektroniczną albo

2)  członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, 
udostępniona już została karta elektroniczna i na-
stępnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o 
wydanie karty tradycyjnej;

 Uzyskanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka 
rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże 
uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny; 
 Karta jest spersonalizowana, zawiera numer, imię i 
nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej 
oraz termin ważności Karty;

Gdzie można złożyć wniosek?
 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub 
wydanie jej duplikatu należy złożyć w gminie właściwej 

ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny 
wielodzietnej. 
 Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszyst-
kich dzieci oraz osób których dotyczy karta. 
 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o Kartę 
Dużej Rodziny dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczuczynie, ul. Pl. 1000 lecia 23 (Pokój nr 
4), na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. Wnioski mogą być również składane 
elektronicznie na Portalu Informacyjno-Usługowym 
Emp@tia (PIU Emp@tia) – wymagane jest posiadanie 
ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu 
Zaufanego na platformie ePUAP.
 Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia 
się w szczególności:
1. w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał 

lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w 
stosunku do co najmniej trojga dzieci.

2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą 
się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie 
o planowanym terminie ukończenie nauki w danej 
placówce,

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał 
lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

4. w przypadku osób przebywających w dotych-
czasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym 
domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w 
dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka.

 Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej 
rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając 
KDR mają możliwość tańszego korzystania z ofert in-
stytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów 
usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących 
partnerami Karty Dużej Rodziny. Wyszukiwarka partnerów 
Karty Dużej Rodziny znajduje się pod adresem https://
empatia.mpips.gov.pl/eb/piu/kdr

Ewa Muczyńska
Dorota Cecylia Łaguna
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Referat Komunalny

Dlaczego warto segregować odpady?
 Segregacja odpadów to bardzo złożone poję-
cie. Wiele osób przynajmniej raz zastanawiało się 
po co segregować odpady. Wielokrotnie słyszymy 
pytania: Komu to potrzebne? Kto na tym zarabia? 
Po co wykonywać dodatkową pracę? Jednak mało 
kto podczas codziennych spacerów, wypoczynku 
czy prac polowych zastanawia się, jak dalej korzy-
stać z walorów otaczającej nas przyrody. Co ważne, 
bez butelek w przydrożnych rowach, starego fotela 
w lesie czy foliowych torebek w zbieranym latem  
sianie.
 Uchwalona nowa stawka za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w Gminie Szczuczyn, gdzie 
odbiór odpadów zmieszanych w porównaniu do 
segregowanych jest 2 razy droższy, wpisuje się w 
politykę gospodarki odpadami wielu gmin w Polsce. 
Osiągnięcie wymaganych wskaźników odzysku i 
recyklingu bez segregacji „u źródła”, czyli wszystkich 
mieszkańców jest niemal niemożliwe. Nie stać nas 
na ponoszenie dodatkowo kar, nałożonych przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 
brak segregowania odpadów. W takim przypadku i 
tak wysokie już opłaty za gospodarowanie odpadami, 
wzrosną jeszcze bardziej.
 Widząc, ile odpadów produkujemy w swoich 
domach zastanówmy się nad kosztem ich zbiórki 
i utylizacji. Od 1 marca bieżącego roku obowią-
zuje nowa stawka za zagospodarowanie odpadów 
zmieszanych RIPOK „Czartoria”, gdzie trafiają 
odpady z naszej gminy. Stawka ta wynosi blisko 
450 zł/tona, przy symbolicznych opłatach za odpady 
segregowane. Segregacja odpadów pozwala nie 
tylko ograniczyć nasze koszty związane z odbiorem 
odpadów komunalnych, ale przede wszystkim po-
zwala na znaczne ograniczenie ilości składowanych 
odpadów. 
 Mieszkańcy Gminy Szczuczyn w związku z 
wschodzącymi zmianami, w marcu mieli również 
obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Aktualizowali przede wszystkim ilość zamieszkałych 
osób w mieszkaniach/domach oraz ustalali nowe opłaty 
za odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych, 
które obowiązywać będą od 1 kwietnia.

Stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.
za odpady zbierane w sposób selektywny

Rodzaj
gospodarstwa

Opłata  
miesięczna

Opłata  
kwartalna

1-osobowe 17 51
2 – osobowe 34 102
3 – osobowe 51 153
4 – osobowe 68 204
5 – osobowe 85 255

6 – osobowe i 
więcej 89 267

 
Stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.

za odpady zbierane w sposób zmieszany

Rodzaj
gospodarstwa

Opłata  
miesięczna

Opłata  
kwartalna

1-osobowe 34 102
2 – osobowe 68 204
3 – osobowe 102 306
4 – osobowe 136 408
5 – osobowe 170 510

6 – osobowe i 
więcej 178 534

 Niesegregowanie śmieci obciąża podwójnie budżet 
domowy każdej rodziny w naszej gminie. Warto 
więc zastanowić się czy segregacja to nie lepszy dla 
nas wybór? Od lat nagłośniana jest istota segregacji 
odpadów na świecie. Cały czas uczymy się, jak pra-
widłowo dzielić zużyte opakowania, szkło czy odpady 
organiczne. W dobie krążących informacji, jesteśmy 
w stanie bardzo szybko to sprawdzić. Pamiętajmy, że 
segregowanie odpadów tylko na początku wydaje się 
skomplikowane. Z czasem to po prostu wchodzi w 
krew! Możemy również uczyć się segregacji „małymi 
kroczkami” – zacznijmy od makulatury, potem odpa-
dów organicznych, następnie plastiku... to jest prostsze 
niż myślisz. Spróbuj, a na pewno nie pożałujesz! 

Karol Kozikowski

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie 

Wycieczka patriotyczno – edukacyjna  
do Warszawy

Z ŻYCIA SZKÓŁ

„Zdrowe żywienie – mądre myślenie”

  W dniu 25 stycznia 2019 r. 6 uczniów z Samo-
rządu Uczniowskiego uczestniczyło w wycieczce 
patriotyczno – edukacyjnej do Warszawy. Wyjazd 
zintegrowała młodzież szkół z Białaszewa, Klima-
szewnicy, Słucza i Kramarzewa. Ogółem w wycieczce 
wzięło udział 40 uczniów.
  Zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej, Mauzoleum Walki i Mę-
czeństwa oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
  Wycieczka podejmowała bardzo trudną tematykę, 
interaktywny sposób zwiedzania dostarczył młodym 
miłośnikom historii wielu informacji. To niesamowita 
lekcja historii, czas zadumy i refleksji nad tym, jak 
nasi rodacy bohatersko walczyli o wolność.
  Wycieczka odbyła się w ramach projektu: „Śladami 
historii – wycieczka patriotyczno – edukacyjna” reali-
zowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Podlasie.
  22 lutego odbyła się kolejna wycieczka z projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Podlasie w Radziłowie, finansowanego ze 
środków Fundacji PZU. Tym razem szóstka naszych 
uczniów obejrzała spektakl „Balladyna” w Teatrze Dra-
matycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 
Opiekunem naszych uczniów była Ewa Dobrzycka.
 W wyjeździe uczestniczyli również uczniowie ze 
szkół w Białaszewie, Klimaszewnicy, Kramarzewie i 
Słuczu.

  7 stycznia 2019r w Szkole Podstawowej w Szczu-
czynie odbyły się dwugodzinne warsztaty z edukacji 
zdrowotnej, które poprowadziła absolwentka naszej 
szkoły, studentka studiów magisterskich na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie Małgorzata 
Jaworowska. Hasłem przewodnim warsztatów było: 
„Zdrowe żywienie – mądre myślenie”.
  Dziewczęta z klasy VIIa i VIIb uczestniczące w 
warsztatach poznały podstawowe zasady zdrowego 
odżywiania, oraz choroby związane z odżywianiem. 
Mogły usystematyzować wiedzę dotyczącą czynni-
ków wpływających pozytywnie i negatywnie na ich 
organizm w codziennym życiu, oraz w jaki sposób 
mogą unikać negatywnie wpływających czynników. 
Dowiedziały się o sposobach profilaktyki i kontrolo-
wania swojego rozwoju przez różnorakie metody jak 
np. siatki centylowe, lub BMI. Zostały też omówione 
różnego rodzaju ogólnodostępne aplikacje, które 
pomagają w kontrolowaniu jakości posiłków, ilości 
spożywanych kalorii, wagi, oraz aktywności fizycznej 
każdego dnia.
  W części warsztatowej, uczennice razem z pro-
wadzącą przygotowały zdrowe zamienniki słodyczy 
– kulki kokosowe, oraz sałatkę, która może służyć 
jako zamiennik kanapek do szkoły. Na zakończenie 
dla uczestników warsztatów zostały wylosowane 
prezenty. Były to dwa kalendarze „Polonii Warszawa”, 
oraz trzy kolorowe bidony na wodę.
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Podsumowaniu powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół  
za rok szkolny 2017/2018

  18 lutego 2019 roku w Hali 
Szkoły Podstawowej w Rajgro-
dzie odbyło się podsumowaniu 
powiatowego współzawodnictwa 
sportowego szkół za rok szkolny 
2017/2018.W spotkaniu udział 
wzięli dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele wychowania fizycznego, 
przedstawiciele społeczności 
uczniowskiej szkół powiatu gra-
jewskiego oraz przedstawiciele 
władz. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Se-
kretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 
w Grajewie.
  Współzawodnictwo sportowe szkół na terenie 
Powiatu Grajewskiego prowadzone było na szczeblu 
powiatowym w kategoriach wiekowych: Igrzysk 

Dzieci, Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Zawody prowadzone 
były oddzielnie dla dziewcząt i 
chłopców.
    Nasza szkoła w ogólnej 
punktacji zajęła II miejsce. W 
kategorii dziewcząt reprezentacja 
po raz trzeci z rzędu uplasowała 
się na I miejscu. Natomiast w 
kategorii wojewódzkiej szkoła 
zajęła 20. miejsce, w kategorii 

dziewcząt 10. miejsce.
  Zawodami inaugurującymi Sportowy rok szkolny 
były zawody w sztafetowych biegach przełajowych, 
gdzie nasza szkoła wśród dziewcząt zajęła II miejsce, 
chłopcy III miejsce.
 Pozostałe wyniki rywalizacji sportowej naszej szkoły:

Lp. Nazwa dyscypliny sportowej Igrzyska Powiatowe Igrzyska  
Grupy Zachodniej

Igrzyska  
WojewódzkieDziewczęta Chłopcy

1 Sztafetowe biegi przełajowe 2 miejsce 3 miejsce   
2 Piłka nożna 2 miejsce 3 miejsce   
3 Badminton 2 miejsce 3 miejsce  
4 Piłka ręczna 3 miejsce   
5 Siatkówka 1 miejsce 2 miejsce   
6 Szachy 3 miejsce   

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Choinka noworoczna
 Dnia 20 stycznia 2019 roku w naszej szkole 
odbyła się choinka noworoczna. Bez wątpienia ta 
impreza jest najbardziej lubianą imprezą rozrywkową. 
Równocześnie służy kształtowaniu nawyku kultu-

ralnego spędzania wolnego czasu, dostarcza przeżyć 
płynących z zespołowego działania i jest doskonałym 
źródłem integracji środowiska zarówno szkolnego, 
jak i wiejskiego. Stałym elementem uroczystości są 
występy naszych uczniów. 
 Uczniowie klas I-III wprowadzili wszystkich 
zebranych w zaczarowany świat bajek: „Kota w 
butach”, Jasia i Małgosi” i „Czerwonego Kapturka”. 
Natomiast uczniowie ze starszych klas zaprezentowali 
układy taneczne do znanych utworów muzycznych. 
Po występach dzieci odwiedził Mikołaj. Dzieci 
zostały przygotowane do występu przez Panie: 
Jolantę Nerkowską, Hannę Dzięgielewską i Bry-
gidę Kurzątkowską. Autorką dekoracji była Pani 
Anida Trzaska.

Kamishibai
 4 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ze-
słańców Sybiru w Niedźwiadnej mieliśmy zaszczyt 
gościć Panią Karolinę Miłkowską – Prorok, która jest 
aktorką, ambasadorką teatru Kamishibai w Polsce. 
Na początku Pani Miłkowska – Prorok opowie-
działa dzieciom o teatrze i obowiązujących w nim 
zasadach zachowania oraz zaprezentowała „Książkę 
bez obrazków” B.J. Novak. Następnie przedstawiła 
w teatrzyku Kamishibai aborygeńską historię pt.: 
„Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i o 
tym, dlaczego ptaki wiją gniazda”.

 Kamishibai to wywodząca się z Japonii sztuka 
głośnego czytania i opowiadania. Technika ta wy-
korzystuje kartonowe plansze z ilustracjami oraz 
drewnianą skrzynię. Każda plansza przedstawia ko-
lejny fragment opowieści. Metoda teatru ilustracji 
Kamishibai pozwala opowiadać historie i pokazywać 
atrakcyjne obrazy. Po obejrzeniu obrazów i wysłuchaniu 
bajki dzieci uczestniczyły w warsztatach teatralnych 
przygotowanych przez aktorkę. 
 Teatr Kamishibai odwiedził również Szkołę Pod-
stawową w Szczuczynie, Bibliotekę Centrum – Kultury 
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zajęcia miały na 
celu ogólny rozwój dzieci, w szczególności ukierun-
kowany na emisję głosu i mowę ciała, współpracę w 
grupie, poznawanie nowych kultur czy zdobywanie 
umiejętności publicznego występowania. 

Young English Master 2019
 21 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ze-
słańców Sybiru w Niedźwadnej odbyła się VIII edycja 
Międzyszkolnego Konkursu Young English Master. 
W konkursie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie, Szkoły 
Podstawowej w Szczuczynie, Szkoły Podstawowej 
w Danówku, Szkoły Podstawowej w Słuczu, Szkoły 
Podstawowej w Wierzbowie oraz Szkoły Podstawo-

wej w Niedźwiadnej. O tytuł” Młody Mistrz Języka 
Angielskiego” walczyło 24 uczestników.
I miejsce: Szymon Wróblewski, SP2 Grajewo – opie-
kun Pani Iwona Tomczak.
II miejsce: Karolina Kozicka, SP4 Grajewo – opiekun 
Pani Dorota Zabłocka.
III miejsce: Natalia Bogdan, SP Szczuczyn – opiekun 
Pani Katarzyna Kurzątkowska.
 Podobnie jak w latach ubiegłych sponsorami na-
gród w konkursie byli: Prezes Banku Spółdzielczego 
w Szczuczynie Pan Mirosław Rainko i Pan Piotr 
Kurzątkowski. Organizatorką konkursu była Pani 
Katarzyna Kurzątkowska ze Szkoły Podstawowej w 
Niedźwiadnej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

 1 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ze-
słańców Sybiru w Niedźwiadnej uczniowie z klasy 
VII i VIII pod kierunkiem Pani Alicji Szleszyńskiej 
przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony 
pamięci „Żołnierzom Wyklętym”. Nasza szkolna 
uroczystość to hołd oddany tym, którzy swoją nie-
złomną postawą patriotyczną i przywiązaniem do 
tradycji niepodległościowych oddali życie w obronie 
Ojczyzny, tym którzy byli żołnierzami polskiego 
powojennego podziemia niepodległościowego i an-
tykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji 
Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2378687528822577&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBFkCxnQ6bPAKEBE3Zwi4OLR-oVgGw7o3imSSLEWPTpHXn2bv-h0togZQ0GT2QPDU3a9xcP9gOGK6QjWQzXIUCU-0YyO1g-bQl6I4Ph5SuS5qINEZKgtkuA-_uvg_mQuDDp3VbwNuqKWO8Uo5zsx92x49Frw9T53HFh622IyYM9h5ad1EDX2hFjK_GFQbwJJ_oC61w8OHbBVll_JukpzgQF0PVUg7-HTeeDZoFSjizJqPQQdbVnGyefzjOAEf1xJGwul0aTAOYU2PzN_aJh-WVLOEvixYJhvza43aSQcax8_vLKCKqOWlRqGz1PK05sNIkNf9yMCs1zkFlNPmQBAaBk4p1veki-4BBUyRNY2VVyjDsVVXsrTrU9ysJs2CtTVCpHwWbw6Jl6ggCdjVc5gm91lG6cm2edORXa8OnVinxbSOHah4j6U_VHLuP8kXqFudbSNR0ACo_Iq1Aow4rX&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2390019554356041&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBF4cC559tPnc1W11xYlOEzLtC9gI7pxc2-OiCG_Ks6bPBThhaunFiZQTpjqGeUF2SnIBdY-qQ_PoQOkRFl4QxDx_UYb8BqM_IUQpf4sZsW3t_0M-sefnMumyxeYNr4pQL9RKAfLzTYHuishYDITi9sIMqJi5GzUrHA3ubkDFxixZUfVcE3V_neLpNRQiq03XTgZWWmBUvHIqzLFOOjcQRQ7pggdgF9F4qoJAxoaiosYJOLybI-FS6MP0XEF2PwgsHIjGJPc2Vvaxhrggud0M5B1aAcdrgz2t5B2c4scESG99lRIE4P78tuyoKPuCWPpj5hKrBJMQfuRooRcRahNdnkdl93DhEs9kDNAo4saKY36AwzudyYvl4lfeRp0i1waRtERBrAD19i6LccNEzCx1XyBH5h5n261oJJgn52XiXgtCmYA2Vjuni7sccR1CYvu4pZwCON-6s7pBBg9JTk&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2390019554356041&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBF4cC559tPnc1W11xYlOEzLtC9gI7pxc2-OiCG_Ks6bPBThhaunFiZQTpjqGeUF2SnIBdY-qQ_PoQOkRFl4QxDx_UYb8BqM_IUQpf4sZsW3t_0M-sefnMumyxeYNr4pQL9RKAfLzTYHuishYDITi9sIMqJi5GzUrHA3ubkDFxixZUfVcE3V_neLpNRQiq03XTgZWWmBUvHIqzLFOOjcQRQ7pggdgF9F4qoJAxoaiosYJOLybI-FS6MP0XEF2PwgsHIjGJPc2Vvaxhrggud0M5B1aAcdrgz2t5B2c4scESG99lRIE4P78tuyoKPuCWPpj5hKrBJMQfuRooRcRahNdnkdl93DhEs9kDNAo4saKY36AwzudyYvl4lfeRp0i1waRtERBrAD19i6LccNEzCx1XyBH5h5n261oJJgn52XiXgtCmYA2Vjuni7sccR1CYvu4pZwCON-6s7pBBg9JTk&__tn__=-UC-R
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Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie 

Uczniowskie inicjatywy
 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, 
wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Uczniowie – 
członkowie Klubu chętnie podejmują działania mające 
na celu dobro innych osób lub instytucji – zebrali 
fundusze, które przeznaczyli na konto WOŚP. 
 14 lutego wolontariusze z naszego gimnazjum 
złożyli walentynkową wizytę szczuczyńskim przed-
szkolakom. Dzieciaki zostały obdarowane książecz-
kami. Nie zabrakło oczywiście sercowych lizaków, 
spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć.

 Gimnazjaliści, wspierani przez nauczycieli mate-
matyki, po raz kolejny postanowili uczcić w marcu 
święto matematyki. Odbył się Maks Matematyczny 
– oryginalny konkursu, który wykorzystuje technologie 
informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga 
wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim 
intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier 
matematycznych. 

Dzień Języka Ojczystego
 Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego 
Szczuki w Szczuczynie wspólnie z Biblioteką Centrum 
Kultury w Szczuczynie po raz kolejny zorganizowało 
obchody Dnia Języka Ojczystego. Tegorocznemu 
świętu patronowało hasło „Język jest ważny!”. W trzech 
kategoriach wiekowych rozegrano II Konkurs Wiedzy 
o Języku Polskim. Zadania konkursowe opracowali 

uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie. 
Młodzież przygotowała również ciekawą prezentację 
pt. „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”. 
Od uważnego obejrzenia prezentacji zależał, w du-
żym stopniu, sukces podczas rozwiązywania zadań 
testowych. Ponadto gimnazjaliści zaprezentowali 
ciekawostki o języku polskim oraz przygotowali pełen 
humoru skecz „Lekcja polskiego”. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Szczuczynie zajęli się sprawnym po-
prowadzeniem uroczystości oraz udekorowaniem sali 
tematycznymi plakatami. BCK zadbała o dyplomy i 
nagrody rzeczowe. 
 Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja 
składająca się z nauczycieli języka polskiego: Renaty 
Sulimowicz, Ewy Gromadzkiej – Białous, Beaty 
Kuczyńskiej i Jolanty Nerkowskiej. 

Laureaci Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych

 Zakończyły się poszczególne etapy Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych. Z dumą informujemy, 
że w tym roku szkolnym uczeń klasy III B – Jakub 
Smoła został laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Fizycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 
Kubę przygotowywał Pan Stanisław Pieńczykowski. 
Kolejnym Laureatem, tym razem Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego, jest Kuba Bogdan – uczeń 
klasy III A przygotowywany przez Panią Beatę Bara-
nowską. Obaj laureaci są uprawnieni do otrzymania 
z danych zajęć edukacyjnych najwyższej pozytywnej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej, czyli celującej. Poza 
tym są zwolnieni z odpowiedniej części egzami-
nu gimnazjalnego. Zwolnienie jest równoznacz-
ne z uzyskaniem z danego zakresu najwyższego  
wyniku.

Zespół Szkół w Szczuczynie

Dzień otwarty 
 Dnia 23 lutego 2019 Zespół Szkół im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie po raz pierwszy w 
tym roku „otworzył drzwi swojej szkoły”. Placówka 
zorganizowała Dzień Otwartych Drzwi, który został 
skierowany do rodziców uczniów klas absolwenckich 
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Tego dnia 
rodzice oraz młodzież miała okazję zapoznać się z 
bogatą ofertą edukacyjną szkoły, jej szeroką bazą 
dydaktyczną oraz wyniki nauczania. 
 Uroczyste spotkanie zostało otwarte przez Panią 
dyrektor Annę Jagusz, która powitała rodziców, mło-
dzież, zaproszonych gości, w osobach Wicestarosty 
powiatu grajewskiego Pana Tomasza Cebelińskiego 
oraz Burmistrza Szczuczyna Pana Artura Kuczyń-
skiego. 
 W pierwszej części spotkania, licznie przybyli 
goście z zainteresowaniem wysłuchali propozycji oraz 
obejrzeli prezentację przygotowaną przez Pana Łukasz 
Kowalskiego, który przedstawił ofertę edukacyjną, 
wyniki egzaminów zewnętrznych, a także zaznajomił 
przybyłych gości z licznymi zaletami funkcjonowania 
oraz obszarem działań naszej placówki. Po prezentacji 
głos zabrał Wicestarosta powiatu grajewskiego Pan 
Tomasz Cebeliński, który merytorycznie przedstawił 
ogrom zalet kształcenia się w naszym powiecie, a 
także podkreślił, że nasza szkoła posiada ogromne 
predyspozycje do kształcenia młodych pokoleń. 
Podkreślił, iż każdy absolwent szkoły podstawowej 
oraz gimnazjalnej znajdzie w naszej ofercie kierunki, 
które perspektywicznie rokują na przyszłość.

 Następnie Burmistrz Szczuczyna Pan Artur 
Kuczyński, zaczynając swoje wystąpienie, sentymen-
talnie odniósł się do lat, w których uczył się w naszej 
szkole, a następnie został jej absolwentem. Ponad-
to, przedstawił plany dotyczące działalności Strefy 
Ekonomicznej w Podstrefie Szczuczyn. Zaznaczył, 
że miejsca pracy, które pojawiają się w Szczuczynie, 
zbiegają się z ofertą edukacyjną naszej placówki. 
 Po części oficjalnej, rodzice wraz ze swoimi dziećmi 
mieli okazję zapoznać się z budynkiem szkoły, pra-
cowniami lekcyjnymi, wyposażeniem dydaktycznym 
oraz metodami pracy nauczycieli z poszczególnych 
przedmiotów, zarówno ogólnych jak i zawodowych. 
Zaznajomiwszy się z naszym środowiskiem szkolnym, 
społeczność szkolna miała przyjemność zaprosić 
gości na wspólny poczęstunek przy „słodkim stole”. 
Pytania rodziców oraz przyszłych kandydatów do 
szkół średnich dotyczące oferty szkoły zdawały się 
nie mieć końca. 
 Społeczność szkolna pragnie złożyć ogromne 
podziękowania Wicestaroście powiatu grajewskiego 
Panu Tomaszowi Cebelińskiemu, za każdą cenną radę 
oraz pomoc naszej szkole. Burmistrzowi Szczuczyna, 
Panu Arturowi Kuczyńskiemu za stałe wspieranie w 
środowisku lokalnym, rodzicom oraz ich dzieciom za 
wzięcie udziału w „Dniu Otwartym”, nauczycielem, 
pracownikom oraz uczniom naszej szkoły, bez których 
projekt ten nie byłby możliwy do zrealizowania. 
 Droga młodzieży w naszej szkole drzwi są za-
wsze otwarte. Do zobaczenia na kolejnych „drzwiach 
otwartych”, widzimy się już wkrótce. Dyrektor, Rada 
Pedagogiczna, pracownicy oraz uczniowie Zespołu 
Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczu-
czynie.

Łukasz Kowalski
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Szkoła – Żołnierzom Wyklętym 
W piątek, 1 marca 2019 roku, w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, 
odbyła się kameralna uroczystość dedykowana najdłużej walczącym o wolność Rzeczypospolitej – 
Żołnierzom Wyklętym. 

Przebieg uroczystości 
 Sala gimnastyczna Zespołu Szkół była zapeł-
niona po brzegi. Zachowanie młodzieży, od chwili 
jej przybycia aż do końca uroczystości, było na tyle 
wzorowe, że można by je chętnie przenieść na spo-
tkania w środowiskach ludzi dorosłych. 
 Na wstępie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół 
Anna Jagusz, która jak zwykle bardzo serdecznie 
przywitała przybyłych uczniów kl. VIII ze Szkoły 
Podstawowej i klasy III z Publicznego Gimnazjum 
z nauczycielką geografii Hanną Szymanowską. Mi-
łymi słowami powitała nauczycieli, uczniów w roli 
widzów, a także występujących w rolach aktorskich. 
Nie zapomniała powitać media. 
 Nad realizacją własnego scenariusza uroczystości 
czuwała a jednocześnie twórczo w nim wystąpiła na-
uczycielka języka polskiego mgr Katarzyna Romanow-
ska. Program był bardzo bogaty merytorycznie i silnie 
konstruktywny w sensie patriotyczno-wychowawczym. 
Przypuszczam, że nikt się nie zawiódł, bo nie miał ku 
temu podstaw nawet największy sceptyk. Jedyny żal, 
który mogli mieć słuchacze, to ten, że osobiście nie 
wystąpili przed publicznością i ci, którzy chcieli być, 
ale z przyczyn obiektywnych przyjść nie mogli. 
 Obowiązki prowadzących spełniały uczenni-
ce – Agata Zaborowska i Joanna Grzymkowska. 
„Przesłuchanie anioła” recytował Piotr Laszczkowski 
według wiersza Z. Herberta: „(…) wieszają go głową 
w dół, z włosów anioła ściekają krople wosku…”. 
Patryk Rydzewski przeczytał wiersz „Polska pod-
ziemna” S. Balińskiego: „(…) Cóż mi po wszystkich 
słońcach tego świata, jeżeli światło zaciemnia mi 
krata.” Ponadto wiersze recytowali: M. Wesołow-
ski, O. Domiziak, A. Karwowska, M. Orłowski, 
A. Pankratz, M. Bogdanowicz i Hubert Strzałko. 
Zaskakująco miły przykład dla uczniów przekazała 
polonistka Katarzyna Romanowska, która w sposób 
uczuciowy i sugestywny wyraziła siłę wyrazów w 
wierszu Z. Herberta „Przesłanie Pana Cogito”: „(…) 
i nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać 
w imieniu tych, których zdradzono o świcie”. 
 Nie byłoby też podkreślenia ekspresji zawartej w 
słowach śpiewanych, gdyby nie towarzyska obecność 

wokalistek, znanej od wielu lat w kręgach muzycznych 
Emilki Nagel oraz Martyny Downar i Martyny Polińskiej. 
Od kilku lat znana mi jest mała Emilka, obserwująca 
siostrę Elżbietę w czarującym wokalu. Dziś miła i subtelna 
doskonale prezentuje osobowość sceniczną i zachwycającą 
barwę głosu. Zjednoczony w jednym rytmie z wokalist-
kami Adam Jagusz jako dojrzały, dynamiczny gitarzysta i 
od wielu lat wychowawca młodszych od siebie talentów, 
służy wrażliwością muzyczną i patriotyczną. Niezłomny 
instrumentalista i wokalista monotonię rozbraja akordami 
i głosem. Może przyjdzie czas, kiedy Jego charyzma w 
społecznym zaangażowaniu zostanie doceniona. 
 Obsługę transmisji dźwięku i obrazu profesjonalnie 
przeprowadzili uczniowie – Kamil Kordaszewski i 
Kamil Siemion. 
 Szkolne 0bchody Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych miały patriotyczny przebieg. W części 
artystycznej uczniowie przedstawili montaż słowno-
-muzyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym. W 
międzyczasie zapytałem uczennice – jakie postacie 
utożsamiacie z bohaterami, których postawa stanowi 
wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży? – 
„Jest ich dużo, to postać niezłomna: „Zośki”, „Alka”, Jana 
Bytnara „Rudego”, Danuśki „Inki”, Rotmistrza Witolda 
Pileckiego i innych. Oni są wizerunkiem Żołnierza 
Wyklętego.” – padły błyskawiczne odpowiedzi. 
 Uczestnicy wsłuchani w program z adekwatną 
i pracowicie wykonaną dekoracją oraz w przebieg 
uroczystości, mogli przypisać jej hasło: „Nasze zwy-
cięstwo nadejdzie, choć wciąż musimy go krwią 
spłacać – Jeszcze Polska nie zginęła”. 
 Po cennym programie wspomnień bólu naszego 
narodu, ustawicznych cierpieniach i nieludzkiej śmierci 

w imieniu Rzeczypospolitej, młodzi słuchacze po-
wtarzając za „Inką” mogą przekazać raport babciom i 
dziadkom, że my też – „Zachowaliśmy się jak trzeba”! 

Zapomniani bohaterowie 
 Polscy Żołnierze Niezłomni zostali wyklęci 
przez zaborcze, nękające nas państwo. Wyklęto ich, 
bo konsekwentnie przeszkadzali wrogowi budować 
w Polsce komunistyczne struktury dla własnych 
interesów. Przeciwko zniewoleniu i przemocy, silny 
opór długo stawiało polskie, powojenne podziemie 
– niepodległościowe i antykomunistyczne. 
 Powstały później termin „Żołnierze Wyklęci”, idealnie 
określa procesy Polski Walczącej z narzuconym etosem 
historii, w przestrzeni antypolskiej wspólnoty narodowej. 
PZPR nigdy nie była elementem tej wspólnoty. Wa-
runkiem takiej przynależności jest uznanie tworzonej 
przez tę wspólnotę szacunku dla pokoleń, tradycji 
cywilizacyjnych i stabilnego rozwoju kraju. Natomiast 
zinstytucjonalizowana przemoc tej partii, była zaciekłą 
hordą z nienawiścią pustoszącą Polskę. Upokarzali, zabi-
jali, niszczyli, grabili i na długie lata wyhamowali rozwój 
naszego kraju. A robili to z premedytacją. Jednak nie 
mieli na tyle siły, żeby w pełni wykląć Polskę, wziętą w 
niewolę przy pomocy polskojęzycznych zdrajców. Nasz los 
starali się przekuwać w zwycięstwo „Żołnierze Wyklęci” 
mordowani przez ludzi podstępnie noszącymi polskie 
mundury i orzełki. Dzięki inspiracji Armii Czerwonej, 
poległym i pomordowanym odmawiano pochówków. 
Grzebano ich w nieznanych do dziś miejscach. Przez 
nienawistne lata PRL-u pamięć o polskim żołnierzu 
hańbiono słowem, czynem i obrazem. 
 Żołnierze Wyklęci – to słowa emanujące oskar-
żeniem prymitywnych „elit” pomijających procesy 
heroicznej wrażliwości obronnej patriotów w oporze 
stawianym reżimowi komunistycznemu.
 W konspiracji przeciw zaborczej, w latach 1944–
1954, uczestniczyło co najmniej 150 tys. polskich pa-
triotów, z których 20 tys. walczyło z bronią w ręku. Na 
ołtarzu wolności, w okresie „braterskiej” Rosji, poległo lub 
zostało pomordowanych kilkadziesiąt tysięcy Polaków. 
Około 200 tys. aresztowano, więziono i zabijano pod 
osłoną nocy metodą tchórza – w tył głowy. 
  Wyklęci – za walkę o wolność i godność Ojczyzny – to 
słowo porusza do głębi dzisiejsze, patriotyczne pokolenia 
i oddaje tragizm Ich losu. Jednak wciąż podnosząca się 
z ucisku Polska o Nich się – upomniała! Świadomość 
narodowa a szczególnie wiedza IPN przeciwstawia się 
zakorzenionej obłudzie komunistycznej utajniającej 
historię, mordującej Żołnierzy Niezłomnych i naród 

Polski. Pozostałości po NKWD i UB uparcie bronią 
dostępu o zbrodniach na Wyklętych. 
  Nadszedł czas rozliczenia zdrajców i bandytów 
zniewolonej Ojczyzny i kłamliwie sądzących „kwiaty” 
walczącej Polski o suwerenny byt Rzeczypospolitej. Sejm 
RP 9.02.2011 r. ustanowił święto państwowe ku czci 
żołnierzy, którzy po zakończeniu II w. św. nie złożyli 
broni, lecz tworzyli antykomunistyczne podziemie. 
Święto przypada na 1 marca, w rocznicę stracenia, w 
1951 r. przez tzw. bezpiekę, siedmiu przywódców IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. To Oni przeciwstawiali się rosyjskiej agresji i 
narzuconemu Polsce siłą reżimowi komunistycznemu. 

 W początku 1950 r. w Szczuczynie również powstała 
organizacja TZMP „Tajny Związek Młodzieży Polskiej”. 
Założycielem był Lucjan Świderski. Jej członkowie, w 
liczbie 13 osób, byli uczniami Publicznej Średniej Szkoły 
Zawodowej i Szkoły Ogólnokształcącej stopnia liceal-
nego w Szczuczynie. Celem TZMP było: gromadzenie 
broni, rozbrajanie funkcjonariuszy MO, UB i ORMO, 
niszczenie portretów dostojników państwowych, gazetek 
ZMP oraz przeciwstawianie się znienawidzonemu 
komunizmowi i panoszącemu się zlepkowi ZSRR. 
W dniu 23. 04. 1951r. w celu zbojkotowania 1 Maja 
wywiesili ulotkę na korytarzu w PŚSZ w Szczuczynie. 
Po denuncjacji, w dniach 3 do 7 lipca 1951 r. zatrzyma-
no 10 członków, innym udało się uciec. Organizatora 
Lucjana Świderskiego aresztowano. W procesie zamiast 
przewidywanej kary 2,5 do 10 lat osądzono go na jeden 
rok więzienia. Po wyjściu złożył egzamin maturalny, a 
po seminarium został księdzem. 
 Pamiętajmy, że w Polsce od 1717 r. stacjonowały 
wojska obce. Rosyjskie wojsko opuściło Rzecząpo-
spolitą dopiero w 1993 roku. Żołnierze Wyklęci – to 
nie bandyci, jak wróg pisał nam o nich historię, to 
polskie podziemie – stawiające silny, patriotyczny opór 
próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej dla 
potrzeb ZSRR, z nasileniem w latach 1944–1963. 

 Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski
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Zespół Szkół w Niećkowie

Projekty edukacyjne 
 Ubiegły i obecny rok szkolny w Zespole Szkół im. 
Bolesława Podedwornego w Niećkowie obfitował w 
realizację kilku projektów finansowanych z funduszy 
europejskich. 
 Pierwszy z tych projektów nosił nazwę ”PO 
DOŚWIADCZENIE DO WŁOCH” i był finansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 
Wartość projektu: 314 495,08 zł. Jego uczestni-
cy wzięli udział w kursach przygotowujących do 
wyjazdu na staże. Były to zajęcia przygotowania 
pedagogicznego, językowego oraz kulturowego. 
Po zakończeniu zajęć została wyłoniona grupa 40 
uczniów z klas technikum o specjalnościach: tech-
nik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik ekonomista i technik 
informatyk, która wyjechała na 2-tygodniowe staże 
zawodowe do Włoch, do miasta Spoleto w prowincji 
Perugia. Pierwsza grupa wyjechała już w czerwcu, 
a następna w lipcu 2018 roku. W ramach projektu 
przewidziano również zwiedzanie Rzymu. Każdy z 
uczestników po odbyciu stażu otrzymał certyfikat 
wystawiony przez organizację partnerską z Włoch 
oraz unijny dokument Europass Mobilność, potwier-
dzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany 
na terenie Unii Europejskiej.
 Drugi projekt pod nazwą: „Kompleksowy pro-
gram rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Pode-
dwornego w Niećkowie” był współfinansowany ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Pod-
działanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży 
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.  
Realizując projekt 169 uczniów skorzysta-
ło z różnorodnych form wsparcia, zdobywając 
nowe kompetencje zawodowe. Doposażono pra-
cownię mechanizacji rolnictwa w opryskiwacz  
z system GP za ponad 185 tys. złotych.

 Trzeci projekt nosi nazwę: „Rozwój infrastruktury 
służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik me-
chanizacji rolnictwa i agrotroniki w celu dostosowania oferty 
edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pra-
cy”. Projekt został dofinansowany w ramach regionalnego 
programu operacyjnego województwa podlaskiego na 
lata 2014 – 2020. Jego realizacja zapewniła kompleksową 
dostawę wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych 
Zespołu Szkół w Niećkowie, adresowaną głównie do 
uczniów kształcących się na kierunku technik mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki. Na początek zakupiona 
została przyczepa 10t o trójstronnym systemie wywrotu 
na zawieszeniu tandemowym wyposażona w nowoczesny 
system hamulcowy. Następnie dokonano zakupów:
— zestawów panelowych systemów silników, 
— pracujących modeli silników,
— komputera diagnostycznego kodu błędów,
— zestawu panelowego (pneumatyka) – program do 

projektowania i symulacji układów pneumatycznych  
i elektropneumatycznych – również regulacji 
proporcjonalnej napędów elektropneumatycznych,

— stanowisk symulacyjnych rolnictwa precyzyjnego
— wyposażenia warsztatowego (multimetr, prostownik 

rozruchowy, tester akumulatorów, tester obciążenia 
akumulatorów, tester przekaźników).

 Wartość dotychczas zakupionego sprzętu wynosi 
833 908,89 zł.

Bożena Sokołowska

Realizacja projektu: „Kompleksowy program rozwoju 
Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie” 
została zakończona z końcem 2018 roku.

SPORT

Przełom roku z Gwiazdą
 Młodzi adepci zapaśniczego rzemiosła z MLUKS 
„GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 
przed świętami Bożego Narodzenia rywalizowali w 
Zabłudowie, gdzie odbył się Turniej Integracyjny 
„Zapasy i sumo dla wszystkich”. Oprócz naszych 
w turnieju wzięli udział również inne kluby z woj. 
podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, a nawet z 
Kaliningradu. W końcowym efekcie nasze wojowniczki 
i wojownicy zdobyli sobie i klubowi parę medali oraz 
drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej, ustępując 
jedynie ekipie UAKS „PODLASIE” Białystok, wy-
przedzając nieznacznie MLUKS „MOSIR” Grajewo. 
Indywidualnie medale zdobyli: złote – Nikola Wró-
blewska, Beata Berć, Michał Barwikowski, Nataniel 
Ornowski, Patryk Wiśniewski, Wioletta Wesołowska 
i Oliver Jagusz; srebrne – Patryk Danowski, Gabriel 
Ornowski, Agnieszka Pawłowska, Bartosz Kalinowski, 
Mateusz Berć i Julia Chmielewska; brązowe – Syl-
wia Mioduszewska, Natalia Barwikowska, Izabela 
Żebrowska, Sebastian Skibniewski, Piotr Danowski, 
Paweł Siedlecki i Nikola Wiśniewska. Jedynie Patryk 
Koński po zmianie grupy wiekowej na starszą nie 
sprostał silniejszym przeciwnikom, ale obiecał, że 
zrewanżuje się w najbliższym czasie. Tak oto z młodą 
ekipą weszliśmy w kolejny 2019 rok. 

Wszystko dla dobra gwiazdy
 Zarząd MLUKS „GWIAZDA” przy Urzędzie 
Miejskim w Szczuczynie przy wydatnym wsparciu 
członków i sympatyków Klubu stara się robić wszystko 
dla dobra młodszych, jak i starszych członków naszego 
klubu. 

 Najpierw w dniu 28 stycznia 2019 roku dzięki 
zaangażowaniu Agnieszki i Andrzeja Mikulskich, 
Karola Sobolewskiego, Wojciecha Kaczyńskiego, 
Iwony i Grzegorza Zańko, Edwarda Koniecko, 
Małgorzaty Szczech, Katarzyny Końskiej, Agnieszki 
Sulewskiej, Andrzeja Skrodzkiego, Tomasza Milew-
skiego i wielu wielu innych, udało się zorganizować 
kulig z prawdziwego zdarzenia. Adresatami tej 
imprezy byli jak zwykle najmłodsi, ale również 
starsi mieli okazję wrócić do zachowań z lat dzie-
cięcych. Żywe, zadbane i przystrojone w janczary 
konie, powożone przez wprawionych woźniców 
dobrze wykonały swoją pracę, a dzieciaki miały 
możliwość poznać smak prawdziwej przygody. 
Niejednokrotnie nawet smak śniegu i pościgu za 
sankami w przypadku wywrotki. Przemoczoną 
odzież, a także ciało można było ogrzać i posilić 
przy zorganizowanym ognisku. Była też możli-
wość sprawdzenia zapaśniczych umiejętności w 
naturalnych śniegowych zaspach, a ci odważniejsi 
mieli okazję sprawdzenia swoich sił podczas jazdy 
konno „na oklep”. 
 W dniu 15 lutego 2019 roku mając przykre 
doświadczenia w pozyskiwaniu środków na potrzeby 
Klubu za pośrednictwem innych organizacji pożytku 
publicznego, członkowie i sympatycy Klubu podjęli 
działania w celu uzyskania statusu takiej organizacji 
przez naszą „GWIAZDĘ”, co mamy nadzieję po-
zwoli na poprawę sytuacji finansowej Klubu choćby 
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Walczą o kwalifikacje do OOM
 Ze zmiennym 
szczęściem o kwali-
fikacje do Ogólno-
polskiej Olimpiady 
Młodzieży w zapa-
sach walczą wycho-
wankowie MLUKS 
„GWIAZDA” przy 
Urzędzie Miejskim 
w Szczuczynie. War-
to przypomnieć, iż 
awans wywalczą 
zawodniczki, które 
po dwóch turniejach eliminacyjnych znajdą się w 
pierwszej czternastce w kraju, a zawodnicy w pierwszej 
szesnastce. W pierwszym Pucharze Polski Kadetów w 
stylu klasycznym, który odbył się w dniach 1-3 marca 
2019 roku w Warszawie brał udział tylko jeden nasz 
wychowanek – Paweł Chrostowski reprezentujący 
obecnie UAKS „Podlasie” Białystok, gdzie w kat. do 
92 kg zajął wysokie 5 miejsce. W Pucharze Polski 
Kadetów w stylu wolnym, który odbył się w dniach 
8-10 marca 2019 roku w Koronowie, występowało 
czterech wychowanków naszego klubu. Najlepiej spisał 

się Paweł Chrostow-
ski, który wywalczył 
brąz w kat. do 92 kg. 
Pozostali zawodnicy 
zajęli następujące lo-
katy: Paweł Danowski 
– 14 w kat. do 65 kg, 
jego niegdyś klubowy 
kolega Mateusz Woj-
sław, trenujący obec-
nie w Kraśniku w tej 
samej wadze był 15, 
a Jakub Żebrowski w 

kat. do 92 kg zajął 17 miejsce. Dziewczęta rywalizując 
podczas Pucharu Polski Kadetek, przeprowadzonym 
w dniach 15-17 marca 2019 roku w Karlinie również 
zrobiły pierwszy krok w celu wywalczenia awansu do 
OOM. Najlepiej powalczyła Emilia Bagińska (tre-
nujaca obecnie w UAKS „Podlasie” Białystok), która 
w kat. do 73 kg zajęła 5 miejsce. Siódme miejsce w 
kat. do 69 kg zajęła Julia Chrostowska, a Martyna 
Dylewska zajęła 17 miejsce w kat. do 49 kg. 

Grzegorz Zańko

w minimalnym stopniu. Zaliczyliśmy również w 
dniu 16 lutego 2019 roku pierwszy tegoroczny 
start rangi Mistrzostw Województwa Podlaskiego 
Kadetów i Młodzików w stylu klasycznym oraz 
dziewcząt i dzieci w stylu wolnym oraz sumo, który 
odbył się w Białymstoku. Drużynowo w młodzikach 
„GWIAZDA” wywalczyła srebro, ustępując ekipie 
UAKS „PODLASIE” Białystok , a wyprzedzając 
nieznacznie MLUKS MOSIR Grajewo, w kadetach 
również srebro ustępując ekipie MLUKS MOSIR 
Grajewo, a wyprzedzając UAKS „PODLASIE” 
Białystok. Indywidualnie medale zdobyli: złote 
– Zuzanna Gnys, Wioletta Wesołowska, Patryk 
Danowski, Nikola Wróblewska, Nataniel Ornowski, 
Jagusz Oliver i Jakub Żebrowski, srebrne – Jakub 
Skowron, Milena Gnys, Jakub Barwikowski, Damian 
Kołakowski i Paweł Danowski, brązowe – Oskar 
Gnys, Gabriel Ornowski, Patryk Wiśniewski, Seba-
stian Skibniewski, Gabriela Skibniewska, Agnieszka 

Pawłowska, Izabela Żebrowska, Nikola Wiśniewska 
i Patryk Koński. 

 Grzegorz Zańko

Podsumowanie okresu przygotowawczego 
okiem trenera 
 Przygotowania do rundy rewanżowej przebiegały 
bez większych zakłóceń. Wiadomo, że nigdy nie uda 
się wykonać w 100% wszystkiego, co sobie zaplano-
waliśmy w życiu. Ważne, że plan został optymalnie 
wykonany. Mamy podstawy, by tak sądzić i jednocześnie 
nadzieję, że ten cały wysiłek, który chłopcy włożyli 
w przygotowania, zaprocentują w lidze. Cieszę się, 
widząc ich zaangażowanie i determinację. W okresie 
przygotowawczym najważniejsze jest zbudowanie siły 
i kondycji. Bardzo pomaga nam również fakt, że nie 
ma żadnej presji wobec piłkarzy ze strony Zarządu 
Klubu na jakikolwiek awans. Chcemy bowiem grać 
taką piłkę, dla której nasi kibice jeszcze chętniej będą 
przychodzić i oglądać mecze – a przecież, kto jak kto, 
ale na kibiców – szczególnie naszych najwierniejszych, 
zawsze możemy liczyć. Jeśli chodzi o okres przygoto-
wawczy, to planowaliśmy 8 sparingów, udało się nam 
rozegrać wszystkie, które może nie są rekordową ilością, 
ale przecież chodzi o to, żeby grać mecze kontrolne z 
drużynami, które są dla nas wymagające. 
 Rozegraliśmy w sumie 2 mecze z drużynami Ligi 
Okręgowej (Śniardwy Orzysz, Sokół Sokółka) 3 mecze 
z III-ligowcami (Mazur Ełk, Olimpia Zambrów , 
ŁKS Łomża), Juniorami ŁKS-u Łomża i a-klasową 
Narwią Ostrołęka. Pięć meczy wygraliśmy, dwa prze-
graliśmy i jeden zremisowaliśmy w bramkach 15:14. 
W meczach, które rozegraliśmy w bieżącym okresie 
przygotowawczym, jest to bilans nieimponujący, ale 
dający przekonanie, że idziemy w dobrym kierunku. Co 
do okresu przygotowawczego to myślę, że przepraco-
waliśmy go dość solidnie, co będzie miało przełożenie 
na mecze ligowe, choć pod względem zajęć czysto 
piłkarskich, ze względu na zimę i brak sztucznego 
boiska w okolicy, można by było zrobić więcej – ale 
jak to mówią nie można mieć wszystkiego. Natomiast, 
jeśli chodzi o sparingi, to patrząc na wyniki martwi 
duża ilość straconych bramek, co wcześniej nam się nie 
zdarzyło. Obrona była naszą wizytówką, ale wierzę, że 
w meczach o punkty, Wissa znowu będzie słynęła z 
solidnej defensywy. Jak wiadomo w meczach sparin-
gowych wynik jest sprawą drugorzędną, a głównym 
ich celem jest zgranie drużyny i przećwiczenie różnych 
wariantów gry i ustawienia. Realnie patrząc gra Wissy 
w mijającym okresie przygotowawczym wyglądała 

dobrze, a fragmentami nawet bardzo dobrze. Zwłaszcza 
na tle wyżej notowanych rywali byliśmy dla nich co 
najmniej równorzędnym przeciwnikiem. O dobrą grę 
naszych piłkarzy jestem spokojny, natomiast wynik w 
sporcie – jest zawsze sprawą otwartą, dlatego z pokorą 
podchodzimy do każdego meczu, walczymy do końca 
i nie odpuszczamy. 

Data Godz. Dzień
30.03.2019 15.00 Sobota Wissa Szczuczyn – Warmia Grajewo
13.04.2019 15,00 Sobota Wissa Szczuczyn – Sparta Augustów
27.04.2019 16.00 Sobota Wissa Szczuczyn – Promień Mońki
04.05.2019 16.00 Sobota Wissa Szczuczyn – MKS Mielnik
18.05.2019 17.00 Sobota Wissa Szczuczyn – KS Wasilków
01.06.2019 17.00 Sobota Wissa Szczuczyn-KS Michałowo
08.06.2019 17.00 Sobota Wissa Szczuczyn-Dąb Dąbrowa Białostocka
22.06.2019 17.00 Sobota Wissa Szczuczyn-Biebrza Goniądz

 Zarząd klubu również nie próżnował i pozyskał 
wielu zawodników, którzy mają zapewnić wysokie 
miejsce na koniec sezonu. Szeregi Zielono-czerwo-
nych zasilili: ostatnio występujący na boiskach III-ej 
ligi Bartosz Szaraniec, który reprezentował barwy 
Mazura Ełk, Adrian Mleczek z Ruchu Wysokie 
Mazowieckie i Łukasz Tercjak ze Znicza Biała Piska. 
Kolejnym ważnym wzmocnieniem powinien być 
Mateusz Mikołajczyk z Jagielloni Białystok. Ostatnim 
wzmocnieniem będzie Artur Bajor, który po trzyletniej 
przerwie powraca do gry. Szczuczyniacy rozgrywki 
rozpoczną od meczu wyjazdowego do Śniadowa, 
a u siebie podejmą v-ce lidera rozgrywek, drużynę 
Warmii Grajewo i to będzie doskonały sprawdzian 
dla pozyskanych zawodników i odpowiedź na pytanie 
czy zarząd poczynił dobre kroki w ruchach transfe-
rowych. Cel jest prosty – do zdobycia 48 punktów  
i trzeba zrobić wszystko, żeby Wissa zdobyła ich 
jak najwięcej, aby móc namieszać w czołówce tabeli. 
Terminarz rundy wiosennej sezonu 2018/2019:
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POEZJĄ – WITAMY WIOSNĘ
Wiosennych nazw jest tak dużo, że można się pogubić: wiosna kalendarzowa, astronomiczna,  

klimatyczna, jest też wiosna młodości, wiosna życia, a od tego roku daje o sobie znać nowoczesna  
„Wiosna” w biedronki. 

Po łagodnej zimie, dla ogrzania serc promieniami wiosny – dedykuję wiersze.  
Życzę dużo zdrowia i miłych doznań na cały rok, a w tym szczególnej zmysłowości  

i mądrego korzystania ze wszelkich dóbr współczesnego Świata.

Stanisław Orłowski

ŁZY LODOWYCH 
SOPLI

Ostrza sopli są ułudne,
Wabią sobą ruch przechodnia.
Mogą zadać ciosy zgubne…
Grotem naprzód! Serią ognia!

Słońcem sople nasycone,
Wiszą na krawędziach dachu.
Łzy z nich ciekną przytłumione,
W majestacie prawa strachu.

Sople, czując zapach wiosny, 
Łzami ostrza zalewają. 
W dal odchodzi ranek mroźny,
Za nim sople podążają.

PROMYK

musnął nad głową
osiadł 
na pąkach magnolii
złotem forsycji zabłysnął

zuchwale tańcząc
w tkance przyrody
pieszczotą
objął świat cały 

tuż za nim
płynęła wiosna
 
− życie nowe

WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA
Wpisz do diagramu poziomo nazwy przedmiotów 

widocznych na obrazkach i odczytaj pionowo 

W MOIM OGRODZIE

w aureoli szczęścia
przechodzę wśród roślin
nad murawą
mgłę srebrzystą 
uwalnia aksamit poranka
drżą miliony
lśniących kul
zawieszonych w pajęczynie
za horyzontem 
znika spracowany księżyc 
 –  – -
dzień nowy 
wita przyjaźnie 
uśmiechnięty pierwiosnek
z nim budzi się uśpiona natura 
z radością falują morza
śmieją się w słońcu lądy 
i kręte modre ruczaje
nową pieśnią szumią 
wielobarwne knieje

to
z majestatu ziemi 
wydobywa się nowe życie
wybiłem furtkę w przestrzeni
by podać rękę kwiatom
w ramionach radość niosę
wokół bezmiaru ciszy
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