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Od Redaktora:                         

    W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
witam Czytelników stęsknionych za gazetą. 
Witam nauczycieli po 6-tygodniowym 
urlopie i uczniów po pełnym wakacyjnym 
wypoczynku oraz pracowników wszelkich 
branż po urlopach w „tropikalne” lato 2019. 

Jednocześnie wyjaśniam, że nie wydaliśmy czerwcowego numeru 
ze względu na opóźnione wydanie zwiększonej objętościowo 
gazety świątecznej w kwietniu.   
 Posługujący się coraz bardziej wiarygodną usługą GPS-u 
zauważają, że wszystkie współrzędne prowadzą ich do przyjaznego 
Szczuczyna na imprezy sportowe, kulturalno-rozrywkowe, etc. 
Ponadto, tu tworzy się to, o czym nie marzono wcześniej. Ambicje 
pracowników samorządu lokalnego wspierane doświadczeniem 
i profesjonalizmem Burmistrza, konsekwentnie zdążają do rze-
telnego wykonywania przez nich zadań publicznych. Wyniki ich 
działań widzimy na co dzień nawet gołym okiem, bez wnikania 
w dokumenty. Pewnego rodzaju sugestie, na myśli i przekonania 
osób nie do końca zorientowanych, stanowią materiały zawar-
te w Szczuczyńskich Wieściach. Estetyczna szata gra�czna 
informatora porywa, a słowa wstępne na pierwszej stronie, 
wprowadzają Czytelnika w powagę zagadnień tematycznych i 
rozważań wewnątrz periodyku.  Ponadto, przejrzystość układu 
pisma i treść zachęcają do czytania gazetki. W artykułach są 
sprawy związane z rejonem, o których chętnie informujemy 
mieszkańców gminy. Niezmienny pro�l omawia: edukację, 
historię, wypoczynek, kulturę, sport i promocję. 
 Zaczyna się nowy rok szkolny. Zapewne w szkołach, w 
których pracować jest coraz trudniej, nauczyciele spotkają się 
z kolejnymi zmianami i złym życzeniem: „obyś cudze dzieci 
uczył”. Nawet najwyższe kwali�kacje i „wolne” wakacje nie 
zrekompensują im niskich zarobków. Kadra pedagogiczna woli 
mieć – grubszy portfel – zamiast ubogich dni wolnych, sygnału 
organizmu o stresach, przemęczeniu, chorobie zawodowej, a 
nawet wypaleniu zawodowym.   
 W niedzielę, 13 października 2019 r. wybierzemy 460 
posłów i 100 senatorów. Każdy z 30 mln uprawnionych będzie 
miał prawo w dwóch kratkach postawić po jednym znaku” X” 
przy nazwiskach swoich kandydatów. Wyborcy wskażą tych, 
którzy Polskę prowadzić będą przez skomplikowaną przyszłość. 
Zachęcam do lektury naszej gazetki z nadzieją, że spotka się 
ona z Państwa aprobatą.
    Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

Od Wydawcy

 Witam Państwa po krótkiej prze-
rwie z kolejnym wydaniem Szczu-
czyńskich Wieści wypełnionych jak 
zwykle wydarzeniami i sprawami 
związanymi z naszą gminą i miastem 
Szczuczyn. 

 Okres wakacji z jednej strony wypełniały różne 
wydarzenia: Dni Szczuczyna, Piknik Sołecki, Waka-
cje z Biblioteką Centrum Kultury dla najmłodszych, 
z drugiej temperaturę tegorocznego lata wyznaczały 
nasze inwestycje. Ruszyliśmy z przebudową Stadionu 
Miejskiego, powstały już fundamenty nowego budynku, 
a za chwilę pojawią się konstrukcje pierwszych trybun 
dla publiczności. Niezwykle cieszy mnie to, że miejsce, 
w którym znajdują się ruiny siedziby założyciela naszego 
miasta Stanisława Antoniego Szczuki nabrało zupełnie 
nowego wyglądu i teraz można zwiedzić i poczuć ducha 
historii naszego miasta.
 Niebawem do użytku oddamy nasze Centrum Pro-
duktu Lokalnego na ul. Kościelnej i zaprosimy Państwa 
do zakupu naszych, lokalnych i zdrowych produktów.
 Zapraszam do lektury naszej gazety, kontaktu z 
Urzędem Miejskim oraz do włączania się w podejmo-
wane przez nas inicjatywy.
 Pozdrawiam serdecznie 

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna 

W NUMERZE:

W stepach Kazachstanu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Zlot motocyklowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej  .  12

Dni Szczuczyna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Wakacje w BCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43



4 numer 2/2019

 Ze względu na nieobliczalność gwałtownych 
działań funkcjonariuszy NKWD Apolonia Brzeska 
znalazła się w ekstremalnej sytuacji. Utraciła nadzieję 
na uratowanie męża. Poddała się rozpaczy. NKWD 
było symbolem zbrodni i represji na obywatelach 
własnych oraz poza granicami tzw. byłego ZSRR, w 
tym deportacji m. in. Polaków. NKWD dokonywało 
mordu o�cerów Wojska Polskiego w 1940, ale i roz-
strzeliwania patriotów na terenie Polski po wojnie.   
 W styczniu 1940 roku na ul. Kilińskiego w Szczu-
czynie Apolonia spotkała znajomego Józefa Kamiń-
skiego z ulicy Granicznej 17. Po wstępnej rozmowie 
p. Kamiński zapytał:    
 – Jest Pani bardzo przygnębiona. Co słychać w 
rodzinie? Jak mija czas wojennej grozy?        
 – Mąż mój w więzieniu – oznajmiła ze łzami. 
Po powrocie z nadgranicznej ewakuacji mieszkam 
z czworgiem dzieci u cioci Śleszyńskiej, tu obok – 
wskazała palcem na dom przy ul. Kilińskiego 26. 
 Nie znalazłam nic lepszego, ale mieszkając z bliską 
rodziną, jakoś dzielimy ten nieszczęsny los.                                     
 – O! Tam z czworgiem dzieci jest wam za ciasno 
– powiedział zaskoczony warunkami. Jeżeli chcecie 
zamieszkać u mnie, to jako przyjaciel chętnie Was 
przyjmę. Jeśli „kacap” ma zająć lokal, to niech go zajmie 
pani z dziećmi. Zamieszkacie od południa w dużym, 
środkowym pokoju. Tyle, że z bratem Stanisławem 
będziemy na noc przechodzić do swojej sypialni przez 
wasz pokój. Drzewa mamy dużo, napalimy w piecu 
i czas wojenny przeżyjecie z nami jak w rodzinie.        
 Bezsilna matka chętnie wyraziła zgodę i jeszcze 
tego dnia, własnego chowu pięknymi końmi, Józef 
Kamiński przewiózł wszystko co miała na ul. Graniczną. 
Przewieźli też i meble złożone w stodole gospodarza 
p. Filipkowskiego przy ul. Kilińskiego 26. Nie mieli już 
konia, otrzymanego od Wojska Polskiego w Kamieniu 
Koszyrskim. Nieco wcześniej kupił go gospodarz p. 
Sulima z Chojnowa. Połowę wartości zapłacił pieniędz-
mi, a resztę spłacił czternastoma metrami żyta, które 
starannie ukryto na strychu domu cioci Śleszyńskiej.      
 Z domu J. Kamińskiego z ul. Granicznej 17, 
Lidia z bratem Rysiem zaczęli uczęszczać do VII 
Klasowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Szczuczynie przy ul. Szczuki 1. Choć 
rok szkolny rozpoczął się z dużym opóźnieniem, to 

W stepach Kazachstanu (14)

Polak, który chętnie pomagał       
jednak zaborca otworzył szkołę w 1940 r. z zamia-
rem szybszego rusy�kowania polskiej młodzieży. W 
języku polskim uczono tylko jedną godzinę, inne 
lekcje prowadzone były w języku rosyjskim.    
 W dużym i ciepłym mieszkaniu Apolonia zaj-
mowała się krawiectwem. Szyła wszystko, zarabiając 
na utrzymanie rodziny. Do krawcowej przychodziły 
również Rosjanki – krasnoarmiejki – sprowadzone do 
okupowanej Polski przez swoich mężów. Przynosiły nowe 
materiały na szycie sukienek, bluzek, spódnic, koszul, 
etc. Przychodzili też rosyjscy o�cerowie, tzw. starszyna. 
Apolonia przyszywała im pagony. W międzyczasie 
żona policjanta i zbolała matka, odważyła się poruszyć 
sprawę uwięzionego w Łomży swojego męża. Było to 
jedynie złudzenie człowieczeństwa, oparte na fałszywej 
nadziei, że ktokolwiek z Rosjan chciałby w tym pomóc.        

 
 

Rosjanie wiedzieli, po co wkroczyli do Polski i do-
kładnie wykonywali rozkazy. Wiedzieli, że:   
– враги России, коммунизма и богатые должны 
быть ликвидированы немедленно. (wrogów Rosji, 
komunizmu i bogatych trzeba zlikwidować natychmiast.)

Wielkanoc, 9 kwietnia 1940 roku        
   – Na rezurekcje poszliśmy niepełną rodziną. – 
wspomina Lidia Brzeska.
 Czworo małych dzieci i mama Apolonia: Rysiu 
12, Lidia 11, Elżbieta 9 i Danusia 7 lat. Było to już 
drugie święto we łzach, bez kochanego Ojca. Tęsknota 
i żal doprowadzały nas do rozpaczy.     
 W kościele zaśpiewano: „Wesoły nam dzień dziś 
nastał, którego z nas każdy żądał: (…).”
 – Jaki i komu on jest wesoły? Zabrano nam Ojca! 
– myślała Lidia, a fale łez spływały po policzkach.     
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała po raz 27!

 Dominuje reżim okupacyjny, nienawiść, wrogość 
sąsiadów żydowskich, a nawet i polskich. Ojciec w 
więzieniu, może jest już zamordowany, a na przekór 
temu śpiewają tu „Wesoły... dzień…”.  Nie!  Nie nam 
jest on wesoły! To wielkie święto, ale słowa „Wesoły 
nam dzień dziś nastał (…)”, były sprzeczne z tym, 
co wówczas z braku Ojca czułam. Słowa pieśni były 
właściwe do sceny Zmartwychwstania, jednak trud-
no było je pogodzić z rzeczywistością po najeździe 
Niemców, a potem Rosjan. Był to początek „końca 
świata”, więc kto miał być wesoły? Przeżywano dni 
z wrogimi ludźmi chodzącymi po szczuczyńskich 
ulicach, domach i zniewalających nasze umysły, a 
nawet serca do czynów niegodnych człowieka.   
 Lidia nie wytrzymała napięcia psychicznego, a 
doświadczona już emocjami życiowymi szepnęła:  
 – mamusiu, lepiej byłoby żebyśmy pozostali w 
domu! Chodźmy już…!  
 – nie płacz córeczko. Pan Jezus widzi nasz żal. 
Módl się o powrót Tatusia – szepnęła mama.  
 Lidia nie potra�ła się skupić i oddać modlitwie. 
Myślami błądziła gdzieś daleko, w nieznanym świe-
cie. Koszmarne obrazy przewijały się przed oczami 
dziecka. Zrozpaczona tupała bucikami.  
  – Gdzie jesteś Tatusiu? – myślała. Co jesz, gdzie 
śpisz, dlaczego o niczym nas nie informujesz? Czy 
masz czas myśleć o nas, o rodzinie? Kocham Cię mój 
Drogi Tatusiu! Wróć do nas!   
  – W chwili rozkojarzenia Lidia wyraźnym szeptem 
dalej „mówiła” do Ojca:      
 – Przyjdź, z nami zaśpiewaj „Wesoły nam dzień 
…”. Wiem, że umiesz to śpiewać! Przyjdź! Błagam! 
 Po Mszy gospodarz Józef Kamiński z Apolonią 
nakryli stół do uroczystego śniadania. Dzielono się 
jajkiem i składano życzenia. Pan Józef i jego brat 
Stanisław pocieszali rodzinę mówiąc, że Antoni 
Brzeski wróci. Poradził sobie z Niemcami to i poradzi 
z takimi wrogami jak Rosjanie.  
 Rodzina czuła pustkę tych słów.  Im silniej ich 
pocieszali, tym bardziej słowa stawały się frazesami. 
 Rozmówcy chcieli oddalić grozę śmierci, a przybliżyć 
dzieciom radość życia. Mimo to, w świadomości Rysia 
i Lidii malował się obraz jak obrzydliwy, czerwony 
jastrząb chwyta białego orła, niesie go nad przepaścią, 
żeby po rozszarpaniu na strzępy tam go porzucić.         

Ostrzeżenie przez rodzinę         
 Dwadzieścia cztery dni upłynęło od wywiezienia 
w nieznane Antoniego Brzeskiego przez NKWD 
z więzienia w Łomży. Powoli, choć boleśnie wyga-

sała nadzieja o jego powrocie. Tymczasem, tuż po 
zmierzchu w piątek, 12.04.1940 r. wpadło trzech 
przerażonych chłopców (krewnych z rodziny Brzeskich) 
do p. Kamińskich, którzy jednym tchem informowali 
Apolonię:    
 – Ciociu, nasz tata w komisariacie NKWD był 
przesłuchiwany w sprawie Cioci i innych rodzin. Na 
liście, pośród wielu nazwisk, jest Brzeska z dziećmi 
wskazana do wywózki! Tata powiedział, żebyście 
natychmiast się ukryli.  Dziś w nocy albo jutro kaci 
z NKWD przyjdą po Ciocię i dzieci.  
 Przerażona Apolonia zdrętwiała. Z trwogi zanikły 
łzy, nie mogła płakać, a nogi stały się miękkie i chyliły 
się ku ziemi. Po doznanym wstrząsie, zwróciła się do 
gospodarzy o poradę:   
 – jestem z dziećmi na liście NKWD do depor-
tacji. Powiedzcie państwo, doradźcie! Błagam! Gdzie 
uciekać? Co mam robić? Kto zechce udzielić nam 
schronienia?  
 – Jeśli wywieźć Was mają, to koniecznie trzeba 
się ukryć! – stwierdził Józef Kamiński.  
 – No tak, wiem, ale gdzie, u kogo? Za ukrywanie 
grozi kara śmierci! Jest ktoś na śmierć gotów?
  Ucieczka zgubiła sens. Może nie przyjdą!? Tej 
nocy nikt nie zasnął. Ogarnęła ich niemoc i płacz.   
  Czekano bezsilnie na nocne polowanie – fachow-
ców od morderstw ze Wschodu.         
     

Przyszli zapłacić za hańbę w 1920 r.!    
 To była noc grozy, która z 12 na 13 kwietnia
1940 r. zapisała się w historii rodzin polskich.    
 W sobotę, o godz. 2: 30 w nocy, załomotali do 
drzwi i okien Józefa Kamińskiego. Otworzył im 
bez względu na dalszy przebieg sytuacji. Napastnicy 
biegiem wtargnęli do pokoju. Było ich aż siedmiu: 
czterech enkawudzistów, prawa ręka komisarza NKWD 
uśmiechnięty szczuczyński Żyd A. Grinberg z czer-
woną opaską, zasłużony donosiciel Polak pan Osiecki 
i bardzo tęga Rosjanka.  
 Pamiętali – przyszli pomścić się za klęskę w 1920 
roku. Stalin, wówczas jako strategiczne pachole, teraz 
jako wódz, nie mógł zapomnieć doznanej hańby na 
polu bitwy, po przegranej wojnie z Polską.    
 –  это ты Бжеско Аполония?  (czy to wy Brzeska 
Apolonia?)  
 – tak, to ja…
 – Это ваша семья? (To jest wasza rodzina?)  
 – tak, to moje dzieci. 

            (dcn.) 
 Copyright by © Stanisław Orłowski
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IV Zlot Motocyklowy
 Tradycją w Gminie Szczuczyn stało się coroczne 
otwarcie sezonu motocyklowego. Inicjatorzy, czyli 
członkowie klubu MotoStars oraz Urząd Miejski 
w Szczuczynie, po raz czwarty już zorganizowali 
imprezę skierowaną do miłośników jednośladów. W 
tym roku wydarzenie odbyło się 19 maja i skupiło 
około 600 osób.

 Słoneczna pogoda pozwoliła na zebranie zarówno 
samych zainteresowanych, jak i innych mieszkańców 
Szczuczyna i okolic na uroczystą mszę polową od-
prawioną w centrum miasta, którą celebrowali: ksiądz 
proboszcz Jacek Majkowski oraz ksiądz Marcin 
Ołtarzewski. Po mszy księża poświęcili również 
pojazdy i ich właścicieli, aby krótsze wyjazdy i dłuższe 
podróże zawsze były bezpieczne, spokojne i pełne 
pozytywnych wrażeń.
 Samych motocykli z minuty na minutę przy-
bywało coraz więcej i więcej. Centrum Szczuczyna, 
jak co roku zmieniło się w magiczne miejsce pełne 
warczących i połyskujących maszyn, które w słońcu 
prezentowały się niczym machiny z amerykańskich 
�lmów. Uczestnicy otrzymali również pamiątkowe 
koszulki Zlotu Motocyklowego, a po zakończeniu 
uroczystości w centrum miasta, motocykle przepara-

dowały się głównymi ulicami Szczuczyna i skierowały 
się na targowicę miejską.
 Tam nastąpiła dalsza część zaplanowanych atrakcji. 
Uczestnikom przygotowano konkurencje – nastawione 
przede wszystkim na dobrą zabawę. Konkurencje 
polegały na rzucie w dal oponą oraz najwolniejszym 
przejeździe motorem na wyznaczonym odcinku. 
Najwięcej emocji wywołał jednak konkurs wyłaniający 
najładniejszy pojazd. Wygrał go jeden z najmłod-
szych uczestników Zlotu, który odważnie i z pasją 
prezentował swój środek transportu. 
 W tym roku Zlot Motocyklowy w Szczuczynie 
uświetniły również wyścigi Wrak Race. Przygotowany 
specjalnie na tę okazję tor oraz zaproszeni goście zrobili 
niezłe zamieszanie wśród uczestników. Szybka jazda, 
adrenalina i niezapomniane wrażenia towarzyszyły 
miłośnikom motoryzacji przez długie godziny. 
 Wspominając wydarzenie z 19 maja nie można 
pominąć Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Danowa, 
Dołąg i Brzeźnia, które wzbogaciły imprezę swoimi 
słodkimi wypiekami oraz gorącą kawą. Na uczestni-
ków czekała również grochówka i świeżynka, które 
pozwoliły zaspokoić głód uczestników i nabrać sił 
do dalszego świętowania. 
 Niezmiernie cieszy nas powiększające się grono 
przyjaciół Zlotu Motocyklowego w Szczuczynie. 
Mamy nadzieję, że za rok pobijemy rekord i będzie 
nas jeszcze więcej!
 Do zobaczenia!

Ewa Pawłowska
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Transgraniczny Rajd Motocyklowy
 Nawiązanie przyjacielskich stosunków spowodo-
wało, iż Burmistrzowie miast partnerskich, postanowili 
uczestniczyć w życiu poszczególnych miast nie tylko 
w ramach realizacji wspólnego projektu. Podczas 
wzajemnego poznawania specy�ki, potencjału i kie-
runków rozwojowych poszczególnych miast, okazało 
się, że mają one podobne problemy, ale i pomysły na 
przyszłość. Każdy z włodarzy chciał zaprezentować 
walory swojego miasta jak największej grupie osób z 
zagranicy. Tym samym zrodził się pomysł organizacji 
Transgranicznego Rajdu Motocyklowego, ponieważ 
w każdym z miast partnerskich funkcjonuje grupa 
motocyklowa. Datę wyprawy motocyklowej ustalono na 
24 maja 2019 r. Rozpoczęły się przygotowania - pla-
nowanie trasy biegnącej przez trzy kraje, wyrabianie 
paszportów i wiz, kompletowanie dokumentów.
 24 maja punktualnie o godzinie 8.00 polscy 
uczestnicy Rajdu, tj. członkowie klubu motocyklowego 
„MotoStars Szczuczyn” zebrali się pod Urzędem 
Miejskim w Szczuczynie. Stąd w dwunastoosobowym 
składzie wyruszyli na Białoruś do partnerskiego miasta 
Szczuczyn. Tam na reprezentantów Polski czekał 
Burmistrz Szczuczyna BY – Siergiej Łożecznik wraz 
z członkami klubu motocyklowego „Szalone Dziki”. 
 Polscy uczestnicy wyprawy mieli jedyną w swoim 
rodzaju okazję zwiedzenia regionu grodzieńskiego. 
Zwieńczeniem pierwszego dnia podróży była kolacja, 
wspólne śpiewy, żarty i dobra zabawa do białego rana, 
bo jakże - wśród przyjaciół nie mogło być inaczej!
 Kolejnym punktem motocyklowego Rajdu 
było partnerskie miasto Kowel na Ukrainie. Do 
„MotoStars Szczuczyn” dołączyli „Szalone Dzi-
ki”. W drodze na Ukrainę motocykliści zatrzymali 
się w miejscowości Różan, gdzie podziwiali prze-
pych zachowanych ruin Pałacu Sapiehów, świad-
czących o rozmachu i bogactwie tego miejsca oraz 
w miejscowości Kosów i zlokalizowanego tu Pałacu 

Pusłowskich. Miejsca te są świadkami wspólnej 
historii Polski i Białorusi. W Kovlu uczestników 
Rajdu powitał zastępca burmistrza miasta oraz grupa 
ukraińskich motocyklistów. Wizyta w partnerskim dla 
obu Szczuczynów mieście rozpoczęła się od paradnego 
przejazdu jego ulicami, a następnie wizytą w Urzędzie 
Miasta Kovel. Nie obyło się bez zwiedzania stadionu 
Lokomotiv, który w ramach realizowanego projektu 
zostanie zaadoptowany na Transgraniczne Centrum 
Dialogu Kultur. Motocykliści zostali też zaproszeni 
na  kowelski o�roadowy tor wyścigowy motocross.
 Więcej informacji na temat Rajdu na pro�li FB 
klubu motocyklowego „MotoStars Szczuczyn” oraz 
na stronach internetowych: https://dzyannica.by/
content/na-karte-mezhdunarodnogo-motoprobega-
shchuchin-dopolneno?fbclid=IwAR2VNgTeOE1K
crG8Gynr5WLGUkfwzmpzzsRy3lEqi3va3IFN5z7
7S53kiPM
http://www.kovelrada.gov.ua/news-7512.html?fbc-
lid=IwAR0G1zVdU4q3Lq0ZR2JYH1JOHcS6Vh-
4CrO8Z4gcRRRX0F_xRZ-3kQuNJo-A

Anna Romaniuk
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LEGENDARNE IMIĘ PATRONA
10. rocznica nadania imienia i przekazania sztandaru dla ZS w Szczuczynie    
 
 Pośród nas jest wielu, którzy otaczają szacunkiem 
państwo polskie – swój kraj. Łatwo jednak dostrzec, 
że u niektórych mieszkańców, którym brak własnej 
godności, zanika poczucie patriotyzmu i obrony kraju 
przed atakami. Czy szacunek Ojczyzny, Narodu i śladów 
Jej historii zrodzić się musi w tęsknocie jak w XVIII w., 
kiedy Polsce odebrano państwowość? Nie możemy być 
skłonni do takiego sposobu myślenia jaki sugerują nam 
ci, którym to państwo jest obce. To oni balansują nad 
przepaścią, dopóki to możliwe, a potem podpalą nasz 
kraj. Nie można inaczej oceniać sytuacji, kiedy dookoła 
polskich fundamentów trwa partyjna kłótnia, zawiść i 
rozgrzewa się nienawistny sarmacki miecz.    
 Współczesnych nie dziwi ustawa z 1938 r., która 
objęła ochroną imię Józefa Piłsudskiego, wskrzesiciela 
Niepodległej Polski i wychowawcy Narodu w szacunku 
do Ojczyzny. Uwłaczający charyzmatycznej postaci 
J. Piłsudskiego podlega karze pozbawienia wolności 
do lat pięciu. 
 Zagłębiając się w przestrzeń czasową zrozumiemy, 
że Polska ma taki Naród, który przed nikim się nie 
korzy, a jak przychodzi czas, stawia honor i życie na 
szale wolności. 
 Wychowani w komunizmie zatracili pojęcie 
własnego państwa. To państwo jako dobro niczyje 
można było okradać gospodarczo, politycznie i etycz-
nie. Pogląd ten dalej determinuje zachowania, tzw. 
samozwańczych elit. My jako dzieci realnego socja-
lizmu, nie wyleczyliśmy się do końca z tej okrutnej 
choroby. Wszystko to sprawdza się w naszej polskiej 
i lokalnej rzeczywistości.       
 Na szczęście Polacy mają siłę przeciwstawiać się 
złu i tworzyć imponującą współczesność.
 Siódmego czerwca 2019 r. w Zespole Szkół 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie 
obchodzono 10. rocznicę legendarnego Patrona tej 
szkoły.        
 Po zabiegach byłego dyrektora mgr. Ryszarda 
Klimczaka z Radą Pedagogiczną, Rada Powiatu 
Grajewskiego zaakceptowała wniosek zmiany imie-
nia i sztandaru. Uchwałą z 23.01.2009 r. placówce 
oświatowej nadano nową nazwę – Zespół Szkół w 
Szczuczynie im. Marszałka J. Piłsudskiego.  Uroczy-
stość nadania imienia i przekazania sztandaru odbyła 
się 04. 06.2009 r.  Od 1. rocznicy w 2010 r., obchody 

Dnia Patrona w Zespole Szkół kontynuuje dyr. Anna 
Jagusz. Celem uroczystości jest pielęgnowanie przez 
młodzież tradycji patriotycznych, opartych na ideach 
Patrona szkoły, które kultywują pokolenia wchodzące 
w dorosłość w nowym millenium (tzw. millenialsi).       
 Nadane w dniu 13.10.1979 r. imię plut. Józefa 
Kropiwnickiego (komendanta milicji zastrzelonego na 
posterunku w Szczuczynie), Izbę Pamięci i sztandar 
dla ZSZ ufundowany przez byłą Komendę Woje-
wódzką Milicji Obywatelskiej w Łomży – odrzuciła 
historyczna prawda. Natomiast marszałek J. Piłsudski 
to postać nieporównywalna, wybitna i niezwykle 
propolska.  Wrodzoną determinacją dawał osobisty 
dowód i zachętę do heroizmu i umiłowania kraju. Do 
historii przeszedł jako odważny, wielki polski strateg, 
przewidujący polityk i pierwszy Marszałek RP. Był 
skromnym, nieczerpiącym korzyści ze sprawowanej 
władzy i całym sercem – oddany Ojczyźnie. Nadanie 
szkole imienia Marszałka to powrót do tradycji, 
bowiem już w 1933 r. istniejąca w budynku przy ul. 
Szczuki 1 – VII Klasowa Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nosiła imię Marszałka J. Piłsudskiego. Zatem 
uchwała z 23.01.2009 r. nadająca to imię, przywróciła 
prawo posiadania placówce oświatowej sztandaru i 
imienia wielkiego rodaka. Pośrednim powodem do 
dumy jest i to, że Jesienią 1921 r., kiedy społecz-
ność Grajewa spontanicznie witała przejeżdżającego 
przez to miasto Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego, 
mieszkańcy Szczuczyna także uczestniczyli w tak 
radosnej chwili. Witali wybawiciela narodu polskiego 
z niewoli – pogromcę bolszewików.      
   Szkoła przez przyjęcie imienia bohatera, określiła 
swoją indywidualność i tożsamość.
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Zarys przebiegu uroczystości   
 Siódmego czerwca 2019 r., na ścianie frontowej ZS, 
w otoczeniu sztandarów, barw narodowych i przybyłych 
gości, prezentowała się dumnie tablica z inskrypcją: „W 
X rocznicę nadania Zespołowi Szkół w Szczuczynie 
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, społeczność 
szkolna i ZP RP o/Szczuczyn.” Siedmioletnia Marysia 
Łynko w towarzystwie gości i dyr. szkoły pułk. zw. Anny 
Jagusz odsłoniła tablicę, którą poświęcił proboszcz para�i 
Szczuczyn (od 3. 09. 2017 r.), ks. kan.  Jacek Majkowski. 
Wartę honorową przy tablicy objął por. zw. Jan Łopacki i 
por. zw. Stefan Łopacki z Oddziału ZP RP na Białorusi, 
skąd na uroczystość przybyły cztery osoby: mjr zw. Denis 
Krawczenko, por. zw. Czesław Remizowicz, por. zw. Jan 
Łopacki i por. zw. Stefan Łopacki. Kierowana przez 
Denisa Krawczenkę drużyna, działająca na Białorusi 

(Mińsk, Witebsk, Grodno) jako Grupa Wolontariuszy 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest przypisana do 
Oddziału ZP RP w Szczuczynie (Polska). Pod tablicą 
pamiątkową delegacja z Białorusi złożyła woreczek z 
ziemią zebraną z grobów Katynia. Kwiaty złożyli: Poseł 
na Sejm Kazimierz Gwiazdowski, Z-ca Dyr. Gabinetu 
Marszałka Woj. Podlaskiego – Juliusz Jakimowicz, 
Starostwo Grajewskie, Burmistrz Szczuczyna Artur 
Kuczyński, Prezes Banku Spółdzielczego – Mirosław 
Rainko i inni.        
 Inicjatorem posiadania przez szkołę tablicy pa-
miątkowej była p. dyrektor, a jednocześnie prezes ZP 
RP – płk zw. Anna Jagusz oraz wiceprezes płk zw. 
Adam Jagusz. Powstanie tablicy jak i cała uroczystość 
obdarowana była hojnym gestem Przyjaciół Szkoły 
jako niezawodnych fundatorów. Doskonałą w sensie 
merytorycznym i konstrukcyjnym tablicę wykonał 
były nauczyciel tej szkoły Józef Bardłowski–prezes 
wiodącej �rmy „Jobimet” w Białymstoku. Konsumpcję 
zaspokoił od lat niezawodny prezes Banku Spółdziel-
czego Mirosław Rainko oraz nauczyciele i pracownicy 
usługowo-administracyjni.

 Dyr. Anna Jagusz i nauczyciel języka angielskiego 
mgr. Łukasz Kowalski, w asyście siedmioletniej Marysi 
(członkini ZP RP) rozpoczęli uroczystość odsłonięcia 
Tablicy Pamiątkowej.      
 W uroczystości uczestniczyli: emerytowani na-
uczyciele ZS, uczniowie tej szkoły i jej absolwenci, dyr. 
Szkoły Podstawowej Małgorzata Karwowska, przedsta-
wiciele Publicznego Gimnazjum, ZS z Niećkowa, SP 
z Niedźwiadnej, Wąsosza z p. Jackiem Jaworowskim, 
członkowie zaprzyjaźnionych Związków Piłsudczyków, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa 
Grajewskiego, Urzędu Miasta Szczuczyn, Jednostki 
Strzeleckiej z Grajewa, OSP w Szczuczynie, etc.  
 Płk zw. Anna Jagusz powitała gości, którymi byli: 
Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Zarządu 
Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość w Grajewie – 
Kazimierz Gwiazdowski, z-ca Dyrektora Gabinetu 
Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Podlaskiego –Juliusz Jakimowicz, Burmistrz 
Szczuczyna –Artur Kuczyński, Dyr. Biura Posła K. 
Gwiazdowskiego – Monika Stefańska, przedstawiciel 
Bractwa Kurkowego – K. Koczewski, Prezes ZKZP 
RP generał Związku  – Stanisław Władysława Śliwa  
z małżonką, starszy wizytator Podlaskiego Kuratorium 
Oświaty – Andrzej Raczyło, z-ca Komendanta PSP 
w Grajewie– st. kpt Arkadiusz Lichota, Kier. Poste-
runku Policji w Szczuczynie  – Andrzej Bargłowski, 
Poczty Sztandarowe i inni.  Medialnie uroczystość 
obsłużyli redaktorzy portali internetowych, obsługi biur 
poselskich i redaktor naczelny gazety „Szczuczyńskie 
Wieści”.        
 W programie, na tę wyjątkową okazję, pod kie-
runkiem nauczyciela polonisty mgr Katarzyny Roma-
nowskiej uczniowie doskonale spisali się w dialogu z 
widownią podczas interpretacji recytowanych wierszy. 
Wokaliści improwizowali melodie jak doświadczeni 
artyści. 
 Piłsudczyk zapytany – co sądzi o potrzebie po-
dobnego ruchu patriotycznego, odpowiedział:
 – Żyjemy w dobie kryzysu politycznego i patrio-
tycznego. Musimy budować autorytety, które pomogą 
prowadzić młodych do zwycięstwa nad totalnym 
zagrożeniem. Autorytetami są nam nauczyciele, a 
szczególnie historii i języka polskiego. Współczesna 
Polska boryka się z ogromem problemów wynikających 
z braku społecznych autorytetów. Posiadamy jedynie 
słabość w dążeniu do realizacji własnych, egoistycznych 
celów.    

Tekst i zdjęcia – Stanisław Orłowski  
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Konferencja inaugurująca projekt „Transgraniczne 
Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”
 W dniu 14 czerwca 2019 r. 
w Kowlu na Ukrainie odbyła się 
konferencja inaugurująca projekt 
Cross-border Centers for Dialogue 
of Cultures Poland-Belarus-Ukraine. Konferen-
cja poświęcona była tematyce dotyczącej realizacji 
wspólnego projektu, który uzyskał do�nansowanie 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020. 

 14 czerwca 2019 roku, na sali obrad Urzędu Miasta 
Kowel zebrali się delegaci z Polski, Białorusi i Ukrainy. 
Konferencję rozpoczął zastępca Mera Kowla – Mykhailo 
Hetman witając przybyłych gości, dziennikarzy oraz 
mieszkańców miasta Kowel. Po o�cjalnym otwarciu 
konferencji i powitaniu gości, spotkanie poprowadziła 
Pani Rusłana Prus przedstawiając ogólne założenia 
projektowe. Następnie przekazała mikrofon Annie 
Romaniuk – przedstawicielce Bene�cjenta Głównego, 
która omówiła szczegóły projektu podkreślając, iż jego 
celem jest nie tylko wybudowanie czy wyremontowanie 
obiektów, ale przede wszystkim nawiązanie współ-

pracy, swoistego „dialogu kultur” 
mającego na celu rozwój turystyki 
transgranicznej, wymianę kulturową 
i kulturalną, zawieranie znajomości, 

nawiązywanie przyjaźni oraz opracowanie wspólnej 
koncepcji dalszej współpracy. Do tego posłużą właśnie 
zbudowane w każdym z miast partnerskich Transgra-
niczne Centra Dialogu Kultur.
 Po tym wystąpieniu, każdy z przedstawicieli 
poszczególnych państw partnerskich prezentował 
cele i założenia, a także postęp prac w swojej części 
projektu. Podczas niniejszego spotkania poruszono 
również tematykę współpracy transgranicznej i pomy-
słów na dalsze pozyskiwanie funduszy unijnych. Nie 
zabrakło również prezentacji walorów turystycznych 
i kulturowych poszczególnych miast. Na zakończenie 
zainteresowani udali się w teren celem obejrzenia 
miejsca, w którym powstanie Transgraniczne Centrum 
Dialogu Kultur na Ukrainie.
 Natomiast w dniu 15 czerwca przedstawiciele miast 
partnerskich oraz koordynatorzy projektowi spotkali się 
na spotkaniu roboczym, podczas którego szczegółowo 
omówiono dalsze etapy prac nad projektem.
 Pomimo tego, iż niniejszy projekt jest bardzo trudny, 
ponieważ jego realizacja odbywa się w trzech krajach, 
z założenia podobnych, a jednak różnych zarówno pod 
względem językowym jak i kulturowym – to bardzo 
satysfakcjonujący. Satysfakcjonujący, gdyż pomimo 
wyzwań, często wielogodzinnego stania na granicy, 
barier językowych, konieczności uczenia się przepisów 
prawa obowiązujących w danym kraju – przyczynia się 
do zmiany światopoglądu na wielu płaszczyznach. Co 
więcej, przyjaźnie już zawarte procentują tym, iż zarówno 
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włodarze miast partnerskich jak i osoby zaangażowane 
w realizację wspólnego przedsięwzięcia nie podchodzą 
do projektu tak, aby go tylko zrealizować i rozliczyć. 
Przedstawiciele poszczególnych miast starają się po-
kazać jak najwięcej „swego” - jak żyją, funkcjonują i 
realizują swoje marzenia. Dlatego też, coraz częściej 
uczestniczymy w życiu naszych partnerów. Mamy okazję 
obserwować, z jakimi problemami borykają się na co 
dzień i w jaki sposób je rozwiązują. Uczestniczymy w 
międzynarodowych konferencjach, a także świętach 
lokalnych. Pracujemy nad strategią wspólnego rozwoju 
turystycznego i gospodarczego, co w przyszłości z całą 
pewnością otworzy nowe możliwości zarówno dla nas, 
jak i partnerów ze wschodu. 

Anna Romaniuk

Działalność Stowarzyszenia „Szczuczyn 29”
 Czerwiec był miesiącem wielu imprez skierowa-
nych na sportowe zmagania wśród dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Szczuczyn. Powszechnie wiadomo, 
że sport to zdrowie. Ale jak dotrzeć do dzieciaków, 
aby odeszły od komputera czy telewizora i spędziły 
czas na świeżym powietrzu z rówieśnikami?
 Wyzwanie to podjęło Stowarzyszenie Szczuczyn 
29, które wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom i 
zorganizowało imprezy rekreacyjno – sportowe na 
wsiach. Jako pierwsze wydarzenie za inicjowano Dzień 
Dziecka w Brzeźniu. Pani Sołtys, Wiesława Wró-
blewska zajęła się promocją wydarzenia wśród dzieci z 
okolicznych wiosek. I tak, 2 czerwca dzieciaki wraz z 
rodzicami spotkały się na placu przy Świetlicy Wiej-
skiej w Brzeźniu i wspólnie świętowały to wspaniałe 
wydarzenie. W programie przewidziano dmuchańce, 
watę cukrową, gry planszowe, konkurencje sportowe: 
rzut kulami do kartonu, badminton, zbijanie balonów, 

slalomy i wiele innych. Nie zabrakło również zimnych 
i słodkich niespodzianek, które ucieszyły każdego, 
nawet najmniejszego uczestnika zabawy. Całości 
towarzyszyła muzyka, uśmiech i niesamowity gwar 
dzieci.
 Kolejne wydarzenie odbyło się na placu zabaw 
w Chojnowie. Sołtys, Marek Szurna zaprosił dzieci 
z okolicy, tym razem na o�cjalne rozpoczęcie wa-
kacji. Zabawa w Chojnowie również nastawiona 

Więcej informacji: https://kovelpost.com/news/4860?fbcl
id=IwAR3YVzvQKmDGIjdg7cnEXV1FTpaw6ykq1O3
nlQTGD5nb_oYKQ1W1dVqY8k 
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Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Młodzieżowa Rada Miejska powstała w 2017 r. 
na mocy uchwały podjętej przez Burmistrza Szczu-
czyna, Artura Kuczyńskiego. Odpowiadać miała na 
potrzeby młodzieży z terenu naszej gminy poprzez 
angażowanie młodych ludzi w życie lokalne oraz 
wychodzenie z inicjatywami na forum społeczności. 
 Przez ostatnie dwa lata mieliśmy możliwość 
przyglądania się pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
W ciągu tego czasu Radnym udało się zorganizować 
wiele wydarzeń skierowanych przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży ze Szczuczyna i okolic. Te, które 
zdecydowanie zapadły w pamięci mieszkańców to 
Piana Party i Festiwal Kolorów. Turniej Gier Kom-

była na sportowe zmagania i zdrową rywalizację 
wśród dzieci. Do ich dyspozycji były piłki, bad-
minton, rzutki, tenis stołowy oraz frisbee. Za udział 
w konkurencjach sportowych uczestnicy otrzymywali 
drobne upominki i słodkości, wiele radości przyniosło 
również malowanie buziek. Najpopularniejsze były 
kotki i tygrysy, chociaż nie brakowało zwariowanych 
pomysłów, które wymagały dużo wyobraźni od orga-
nizatorów. Sołtys i zarazem Prezes Stowarzyszenia 
przygotował pociechom niespodziankę w postaci 
ogniska. Pieczenie kiełbasek na kiju okazało się 
przynieść wiele pozytywnych emocji i radości. 
 Ostatnie spotkanie odbyło się 28 czerwca w 
Skajach. Mimo, iż wakacje w pełni – frekwencja 
dopisała i zainteresowanych dzieciaków przybyło 
dużo. Sołtys, Tomasz Bogdan przygotował ofertę dla 
uczestników z okolic Skaj, Wólki, Rakowa i Zacieczk. 
Tutaj dzieciaki również mogły liczyć na dmuchańce, 
watę cukrową, ognisko oraz zmagania sportowe. 
Popularne były przede wszystkim gry planszowe, 
sprawnościowe, towarzyskie czy Quizy. 
 Cieszymy się, że coraz więcej inicjatyw podejmo-
wanych jest wśród mieszkańców Gminy Szczuczyn. 
Cieszymy się tym bardziej, iż nastawione są na wyra-
bianie dobrych nawyków wśród dzieci i integrowanie 
ich w lokalnym środowisku. Stowarzyszenie Szczuczyn 
29 wokół swoich wydarzeń skupiło ponad 100 osób, z 
czego zdecydowaną część stanowiły oczywiście dzieci. 
Na wydarzenia przybyło również wiele rodziców, 
którzy wspierali swoje pociechy podczas zmagań 
sportowych. 

Ewa Pawłowska

puterowych również był ciekawym i nowatorskim 
pomysłem, który ściągnął wielu miłośników gier, 
elektroniki i komputerów. 
 Młodzieżowa Rada Miejska obecna była na 
większości wydarzeń organizowanych przez Urząd 
Miejski w Szczuczynie. Brała udział w wielu wydarze-
niach lokalnych, patriotycznych, a także wspomagała 
prace podczas WOŚP, Jarmarków Świątecznych czy 
imprezach szkolnych.
 Z upływem dwuletniej kadencji MRM, nastał 
czas wyborów nowych Radnych. W maju zaintere-
sowani kandydaci mieli czas na zdobycie poparcia 
wśród kolegów w swoich okręgach wyborczych, 
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zgłaszanie kandydatur oraz prowadzenie kampanii 
wyborczych. Ostateczny termin wyborów przypadł 
na 3 czerwca, kiedy to wyłoniono 15-osobowy skład 
nowej Młodzieżowej Rady Miejskiej: Borawski Patryk, 
Koniecko Agata, Konopka Dawid,
Konopka Klaudia, Mioduszewski Tomasz, Mordasie-
wicz Hubert, Pawłowski Krystian, Płochocki Maciej, 
Pogorzelski Łukasz, Rózio Szymon, Rydzewski Se-
bastian, Rydzewski Tomasz, Skrodzki Jakub, Solińska 
Wiktoria, Wróblewska Julia.
 Wybrani, przybyli 17 czerwca na I sesje Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej, zwołaną przez Przewod-
niczącego Miejskiej Komisji Wyborczej – Tomasza 

Mioduszewskiego. Na sesji obecny był Pan Burmistrz, 
Artur Kuczyński, Koordynator Prac MRM – Anna 
Romaniuk oraz zaproszeni goście - rodzice oraz dy-
rektorzy szkół. Głównym celem zwołania I sesji było 
dokonanie wyboru przedstawicieli MRD. Po słowie 
wstępnym, wręczeniu gratulacji zarówno nowym 

radnym, jak i rodzicom oraz ślubowaniu przystąpio-
no do tajnych obrad i wyboru delegatów. W wyniku 
głosowania wybrano trzech przedstawicieli Rady:
Przewodniczący – Krystian Pawłowski;
Wiceprzewodniczący – Patryk Borawski;
Sekretarz – Hubert Mordasiewicz.
 Członkowie Młodzieżowej Rady mieli już okazje 
współorganizacji Zakończenia Roku Szkolnego w Starym 
Parku, dzielnie pracowali przy blisko 30 stopniowym 
upale. Sprawowali kontrolę nad atrakcjami, czuwali nad 
bezpieczeństwem dzieci oraz pomagali w prowadzeniu 
gier, zabaw i zorganizowanych rozgrywek sportowych.
 Wakacje przerywają działania Radnych na dwa 
miesiące. We wrześniu zabieramy się ponownie do 
pracy. Mamy nadzieję, że po wycieczkach, wyjazdach 
i koloniach Młodzieżowa Rada Miejska powróci 
z głową pełną nowych pomysłów i na przestrzeni 
dwuletniej kadencji wprowadzi je w życie.

Ewa Pawłowska
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Lotar w Szczuczynie

 Zakończenie roku szkolnego jest dla każdego 
ucznia najbardziej wyczekiwanym dniem w roku, 
równie ważnym jak Boże Narodzenie i urodziny. Idąc 
tradycją lat ubiegłych, wakacje należało przywitać w 
spektakularny sposób. W tym roku Urząd Miejski 
w Szczuczynie wraz z Akademią Piłkarską Macieja 
Makuszewskiego zorganizowali imprezę sportową 
w Starym Parku w Szczuczynie. 
 Zaplanowane wydarzenia w dniu 19 czerw-
ca opóźniły się nieco ze względu na przedłużające 
się uroczystości w szkołach. O�cjalne przywitanie 
uczniów odbyło się na głównej scenie o godz. 13.00 
i rozpoczęło się przywitaniem gościa specjalnego – 
LOTARA, mistrza Polski w piłce ulicznej 1vs1 i 
mistrza zamkniętych Mistrzostw Europy z Neapolu. 
Freestyler wraz z kolegą zaprezentowali kilka podsta-
wowych sztuczek wykorzystujących piłkę nożną oraz 
zaprosili dzieciaki do wspólnej zabawy. Po krótkim 
wstępie dzieciaki i młodzież otrzymała zimne lody 
i ruszyła zapoznać się z atrakcjami.
 Zabawy skupiały się na sportowych rozgrywkach 
m.in. ulicznej koszykówce, siatkówce, badmintonie, 
piłce nożnej oraz głównej atrakcji - klatkach, gdzie 
zmierzyć się można było z Lotarem podczas krótkich 
rozgrywek piłki nożnej. Nieco mniejsi uczestnicy 
korzystali z dmuchawców: zjeżdżalni, zorby czy 
dmuchanych bramek. W tak upalny dzień nie można 
było zapomnieć o kurtynie wodnej oraz lodach, które 
ochłodziły gorące zmagania sportowe.
 Emocji i wspólnych zabaw nie było końca. Ser-
decznie dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia 
nowej Młodzieżowej Radzie Miejskiej, Andrzejowi 
Kosmowskiemu oraz Strażakom. 

Ewa Pawłowska
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II Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosrawnych 
Szczuczyn 2019

 18 czerwca 2019 r. na boisku Orlik w Szczu-
czynie odbyła się II Olimpiada Sportowa Osób 
Niepełnosprawnych Szczuczyn 2019. Impreza została 
zorganizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Grajewie i w Szczuczynie, dzięki uzyskanemu wspar-
ciu ze strony Starostwa Powiatowego w Grajewie, 
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie oraz 
sponsorów. Swoją obecnością Olimpiadę uświetnili 
zawodnicy i opiekunowie z takich miast jak: Sejny, 
Kolno, Mońki, Grajewo oraz Szczuczyn. 

 Głównym celem imprezy jest integracja osób 
niepełnosprawnych oraz popularyzacja aktywnego 
wypoczynku  gdzie od wyniku sportowego ważniejszy 
jest sam udział w imprezie, a także takie wartości, 
jak przyjaźń, solidarność i zasada fair play. Olimpiada 
rozpoczęła się od przywitania uczestników, opiekunów 
oraz gości, wśród których znaleźli się  m.in.  Dyrektor 
Biura Posła Kazimierza Gwiazdowskiego p. Monika 
Stefańska, p. Anna Świderska – Kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, p. 
Janusz Siemion – Dyrektor BCK w Szczuczynie, 
p. Janusz Marcinkiewicz – Kierownik Miejskiego 
Domu Kultury i Sportu w Szczuczynie.
 Sportowego charakteru Olimpiadzie nadał uroczy-
sty przemarsz wszystkich zawodników z pochodnią 
wokół stadionu. Zwieńczeniem przemarszu było odpa-
lenie znicza Olimpijskiego przez p. Martę Gutowską 
oraz p. Annę Świderską. Po symbolicznym otwarciu 
Olimpiady wszyscy sportowcy, dzięki pięknej pogodzie 
mogli bez przeszkód rozpocząć sportową rywalizację.

 Zawodnicy i zawodniczki startowali w klasycz-
nych konkurencjach lekkoatletycznych: biegach na 
200 metrów, biegu na 400 metrów, sztafecie 4×100 
metrów oraz wielu innych, dostosowanych do stop-
nia i rodzaju niepełnosprawności. Konkurencjom 
olimpijskim towarzyszyły także inne atrakcje. Dla 
wszystkich zawodników i gości został zapew-
niony także ciepły posiłek oraz „słodkości” przy-
gotowane przez uczestników WTZ w Grajewie 
i w Szczuczynie. Olimpiadę uświetniał  Dj Mateusz, 
który przez cały czas gorąco zachęcał do zabawy przy 
rytmach muzyki disco. Wszyscy uczestnicy Olimpiady 
otrzymali medale, nie zabrakło także pucharów oraz 
nagród ufundowanych przez sponsorów.
 II Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych 
Szczuczyn 2019 nie stanowiła wyłącznie rywalizacji 
sportowej, była radością, zabawą oraz integracją osób 
niepełnosprawnych.

Artur Muczyński
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Warsztaty carvingu w Brzeźniu
 Koła Gospodyń Wiejskich na terenie 
Gminy Szczuczyn są coraz bardziej za-
uważane. Uczestniczą w mniejszych lub 
większych wydarzeniach, uświetniając 
je słodkimi wypiekami, ozdobami oraz 
przede wszystkim uśmiechem. Dzięki 
ich zaangażowaniu i dążeniu do celu, 
członkinie KGW uczestniczą w kursach 
oraz warsztatach, które mają na celu pod-
noszenie bezpieczeństwa, umiejętności i 
zdolności artystycznych.
 6 czerwca Koła Gospodyń Wiejskich 
spotkały się w Brzeźniu na warsztatach 
z carvingu, prowadzonych przez Panią 
Agatę Chojnowską. Carving jest to sztu-
ka rzeźbienia w owocach i warzywach 
pochodząca z krajów azjatyckich. Trend 
ten również wkradł się do Polski, jednak 
umiejętność tworzenia tych niezwykłych 
dzieł sztuki, nadal owiana jest nie lada 
tajemnicą.
 Dekoracje z owoców i warzyw bar-
dzo często upiększają stoły i potrawy w 
profesjonalnych restauracjach. Panie z 
Kół Gospodyń Wiejskich miały okazję 
dowiedzieć się, a co najważniejsze wyko-
rzystać wiedzę w praktyce, w jaki sposób 
sprawić by zwykła cebula czy ogórek stały 
się ciekawym elementem każdego dania. 
 W ruch poszły noże, deski do 
krojenia oraz warzywa i owoce. Pani 
Agata tłumaczyła krok po kroku, 
jak postępować i co robić, by uzy-
skać niecodzienny efekt jadalnych 
i zdrowych ozdób. Uczestniczki uczyły 
się, jak wykorzystać pora, szczypior, rzod-
kiewkę, ogórka, cebulę oraz pomarańcze, 
jabłka i arbuza. 
 Niezmiernie cieszy fakt, że Gmina 
Szczuczyn rozwija się pod wieloma wzglę-
dami. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
prężnie rozwijają swoje umiejętności i 
nie spoczywają na laurach. Ich ciekawe 
pomysły i chęć udziału w innowacyjnych 
wydarzeniach napawają ogromną radością. 

Ewa Pawłowska
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Dni Szczuczyna i Moto Show III
 Targowica Miejska w Szczuczynie, w dniach 
12-14 lipca, zamieniła się w centrum motoryzacyjne. 
Atrakcje przewidziane na ten czas przyciągnęły tłumy 
młodszych i starszych fanów motoryzacji, dobrej 
muzyki i przede wszystkim świetnej zabawy. Działo 
się dużo…
 Pierwszego dnia otworzyliśmy pole namiotowe, od 
godz. 15:00 zaczęli przybywać  pierwsi zainteresowani. 
Byli to przede wszystkim uczestnicy Moto Show 
III, którzy z różnych stron Polski zjeżdżali swoimi 
Wrakami na to niecodzienne wydarzenie. Późnym 
wieczorem natomiast spotkaliśmy się na „kino pod 
chmurką”. Ogromny ekran sprawił, że poczuliśmy się 
jak w prawdziwym kinie. Zapach popcornu wzmagał 
to uczucie, a �lmy dzięki nagłośnieniu wprowadziły 
nas w świat akcji bohaterów występujących w pro-
dukcjach: Zawrotna prędkość oraz Sicario. 
 Drugi dzień imprezy rozpoczął się iście motory-
zacyjnie. Na główny plac wjechały pojazdy nie z tej 
ziemi. Samochody wyścigowe, sportowe, terenowe i 
kolekcjonerskie prezentowały się niesamowicie. Fiat 
126p tzw. ”Maluch” zrobił chyba największe wrażenie 
na uczestnikach. Konkurencje na najlepszy wydech, 
na najniższe auto czy najlepszą felgę cieszyły się 
zainteresowaniem, nie tylko samych uczestników, 
ale i obserwatorów. 
 Przez cały czas można było skorzystać z 
wesołego miasteczka, strefy gastronomicznej, 
a także z darmowych dmuchawców i zabaw z ani-
matorem, które zorganizowała Lokalna Grupa 
Działania. Chętnych nie brakowało! Oprócz food 
trucków, o zaspokojnie głodu uczestników dbały 
również Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Brzeźnio, 
Dołęgi i Danowo od wczesnych godzin porannych 
rozstawiało swoje tradycyjne potrawy, ciasto, ciepłą 

kawę i herbatę. Smalczyk i ogórki małosolne skusiły 
niejednego. 
 Od godziny 17:30 ruszyła scena i główne 
koncerty. Jako pierwsze wystąpiły zespóły Se-
niorita oraz Jesienne Kwiaty, które tworzą Klub 
Seniora i spełniają swoje pasje poprzez śpiew 
i występy na scenie. Następnie wystąpiły „nasze” 
dziewczyny z Mi Lejdis oraz Instaboy, którzy rozkręcili 
imprezę i przyciągnęli fanów pod scenę. Swój epizod 
miała również Maja Zamojska, która przybliżyła nam 
piękną Balladę o próżności.
 Od 20:00 rozpoczęliśmy nieco mocniej-

sze granie! Tacy Sami dali baaardzo energiczny 
i emocjonujący koncert. Scena dosłownie płonęła od 
ognia. Efekty specjalne spodobały się chyba wszystkim, 
co było widać i słychać. Pomiędzy koncertami robiące 
wrażenie pokazy ognia, a potem koncert głównej 
gwiazdy: zespołu RED LIPS. Tak energicznej osoby, 
jaką jest wokalistka grupy, dawno nie widzieliśmy! 
Mieliśmy okazję posłuchać kilka znanych wszystkim 
utworów: „To co nam było” czy „Zanim odejdziesz” 
oraz premierowych kawałków np. „Zorka 5”. Kon-
cert zespołu Red Lips nie kończył imprezy! Sceną 
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zawładnął DJ Prondbass, który do godzin porannych 
umilał czas najwytrwalszym uczestnikom imprezy.
 Trzeci dzień przywitaliśmy wspólnym śniada-
niem na targowicy. Burmistrz zrobił jajecznice z 
200 jajek! Trzeba przyznać – była smaczna, widać 
że zna się człowiek na robocie. Dodatkowo kawa i 
herbata dla każdego… chlebek, masełko, pomidorek 
i szczypiorek. Takie śniadanie musiało dodać energii 
uczestnikom i chęci do dalszej zabawy.
 W trakcie ruszyły już wyścigi Wraków oraz 
pokazy strażackie. Odwiedziło nas również wojsko 
amerykańskie i Moto Stars. Grochówka wydawana 
przez naszych motocyklistów była jeszcze smaczniejsza 
niż zwykle. Panowie również zaprosili dzieciaki (i 
nie tylko) do przejażdżki na ich wielkich i głośnych 
maszynach. Kolejki chętnych ustawiały się przez 
długi czas.
 Podsumowując trzydniową imprezę, możemy 
śmiało powiedzieć, że było wyjątkowo, emocjonują-
co, motoryzacyjnie i rodzinnie. Pochmurna pogoda 
odeszła w zapomnienie, piękne słoneczko pozwoliło 
nam na jeszcze więcej niż się spodziewaliśmy. Cie-
szymy się, że byliście z nami! Mamy nadzieję, że dla 
Was był to również niezwykły czas, gdzie wspólnie 
z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi mogliście spędzić 
kilka chwil na dobrej zabawie. 

Ewa Pawłowska
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Dotacja dla OSP w Szczuczynie 

 Gmina Szczuczyn złożyła w maju wnio-
sek o udzielenie pomocy �nansowej gminom 
z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu 
ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przezna-
czeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.19 
lipca Burmistrz Szczuczyna podpisał umowę oraz 
odebrał czek w Starostwie Powiatowym w Grajewie 
na kwotę 15 000 zł.
 OSP w Szczuczynie zwróciło się z prośbą o zakup 
motopompy i kamery termowizyjnej, które niezwykle 
usprawniłyby ich działania ratunkowe. Obecnie, w 
sytuacji zagrożenia sprzęt ten wypożyczany jest od 
sąsiednich jednostek. Motopompa to urządzenie, 
które pozwala na skuteczne i stosunkowo szybkie 
usunięcie wody z wybranych terenów czy obiektów, 
co w konsekwencji pozwala na zminimalizowanie 
ewentualnych strat. Kamera termowizyjna natomiast 
pozwala na szybszą lokalizację ukrytych źródeł ognia, 
przeszukiwania zadymionych pomieszczeń czy nawet 

poszukiwanie osób zaginionych na otwartych prze-
strzeniach.
 Kwota przewidziana na zakup tych urządzeń to 
69 519,60 zł. Wnioskowana kwota pomocy �nanso-
wej opiewała na 50 000 zł. Ostatecznie, przyznane 
do�nansowanie w kwocie 15 000 zł, pozwoliło na 
wsparcie zakupu motopompy, której koszt to 37 884 
zł. Różnicę pokryto ze środków własnych gminy.

Ewa Pawłowska

VIII Piknik Sołecki 

 Piknik Sołecki od ośmiu lat gości w naszej spo-
łeczności. Jest to jedno z wydarzeń, które od pierwszej 
edycji niezmiernie miło i przyjaźnie zostało przyjęte 
wśród mieszkańców Gminy Szczuczyn. W tym roku 
wydarzenie przybrało międzynarodowy charakter, go-
ściliśmy drużyny ze Szczuczyna na Białorusi, Kowla z 
Ukrainy oraz Werony z Włoch. Kolejną niespodzianką 
dla uczestników była również zmiana lokalizacji Pik-

niku. Teren przy Targowicy Miejskiej w Szczuczynie 
okazał się idealnym miejscem do zmagań sportowych 
i integracji sąsiedzkiej. 
 Organizatorzy zapewnili drużynom namioty, ale 
zupełnie inne niż zwykle – sprawdziły się znakomicie! 
Stworzyły poczucie otwartości, dobrej atmosfery 
oraz wielkiej rodziny, jaką niewątpliwie jest Gmina 
Szczuczyn. Uczestnicy wspólnie grillowali, śpiewali 
i spędzali miło czas. Cieszy również fakt, że Piknik 
Sołecki ma wielu zaprzyjaźnionych kibiców z ze-
wnątrz, których liczba z roku na rok rośnie. 
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 Udział w VIII Pikniku Sołeckim zade-
klarowało 17 drużyn, oprócz ekip z zagranicy 
w zmaganiach sportowych wzięli udział również: Bank 
Spółdzielczy, Urząd Miejski oraz po raz pierwszy 
Rolnicy ze Szczuczyna. Zaplanowane konkurencje, jak 
zwykle nastawione były na dobrą zabawę. Nie mogło 
zabraknąć tradycyjnego przejazdu sołtysa na taczce 
oraz kilku rozgrywek – niespodzianek. Złapanie dzika 
na lasso było nie lada wyzwaniem dla przedstawicieli 
swoich drużyn. Jednak odpowiednia praca zespołowa 
pozwoliła na osiągnięcie lepszych wyników, liczyła się 
również szybkość, zwinność i pomysłowość! 
 Pamiętajmy, że uczestnikami Pikniku Sołeckiego 
są również dzieci. One oprócz kibicowania miały 
miejsce, gdzie mogły oddać się zabawie, szaleństwu 
i dziecięcej beztrosce. Dmuchańce to zawsze dobre 
rozwiązanie, niezmiennie cieszą zarówno małe, jak 
i te większe dzieciaki. 
 Punktacja po 7 konkurencjach pozwoliła na 
wyłonienie zwycięskiej trójki oraz pozostałych miejsc:
I miejsce: Rolnicy Szczuczyn – pierwszy raz na 
Pikniku Sołeckim i od razu wygrana!
II miejsce: Bzury
III Miejsce: Dołęgi – tutaj punktacja nie była klarow-
na, walkę o podium należało  rozstrzygnąć poprzez 
dodatkową konkurencję: przeciąganie liny. Dołęgi 
zwyciężyły nad Brzeźnem, które ostatecznie zajęło 
IV miejsce.
V miejsce: Bęćkowo i Niedźwiadna
VI miejsce: Rakowo
VII miejsce: Kurki
VIII miejsce: Chojnowo
IX miejsce: Świdry – Awissa

X miejsce: Szczuczyn BY
XI miejsce: Jambrzyki i Kowel UA
XII miejsce: Bank Spółdzielczy
XIII miejsce: Danowo/Lipnik
XIV miejsce: Urząd Miejski
XV miejsce: Archiva Group
 Zwycięska drużyna Rolników ze Szczuczyna, 
postanowiła przekazać swój czek (2000 zł) na dzia-
łalność OSP Szczuczyn. Podobnie postąpił Bank 
Spółdzielczy oraz drużyna Szczuczyna z Białorusi, 
którzy swoją wygraną (łącznie 600 zł) wręczyli IX 
Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej ze Szczu-
czyna. Postawa tych drużyn pokazuje, że Piknik 
Sołecki to przede wszystkim dobra zabawa, a nie 
tylko rywalizacja.
 Po wręczeniu nagród, pamiątkowych dyplomów i 
pucharów o�cjalnie zakończono VIII Piknik Sołecki. 
Dziękujemy uczestnikom, kibicom oraz gościom za 
przybycie i wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok!

Ewa Pawłowska
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Ruiny Szczuków – Renowacja

 W czerwcu 2019 roku zostały zakończone roboty 
renowacyjne związane z zadaniem pn. Zagospodarowa-
nie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII 
wieku w mieście Wykonawcą robót budowlanych było 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – To-
warzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 Inwestycja polegała na zabezpieczeniu i odsłonięciu 
zabytkowych ruin fundamentów Pałacu Szczuków, 
twórców i właścicieli Szczuczyna oraz udostępnieniu 
ich mieszkańcom miasta oraz turystom.
 W ramach projektu zostały wykonane następujące 
roboty budowlane:
— rozebrano istniejące zniszczone ogrodzenie z płyt 

ażurowych, 
— odsłonięto i zabezpieczono ruiny fundamentów 

pałacu poprzez usunięcie ziemi,
— wykonano ogrodzenie od strony drogi (działka 

nr 971/4) w postaci ogrodzenia gabionowego, w 

pozostałej części ogrodzenie panelowe z siatki na 
słupkach metalowych,

— wykonano chodniki wokół zabytku dla zwiedza-
jących oraz parking dla zwiedzających.

 Celem operacji było zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz nadanie nowych funkcji eduka-
cyjno-turystycznych zabytkowemu obiektowi bu-
dowlanemu o którym wielu z nas już zapomniało, 
poprzez odsłonięcie ruin pałacu założycieli miasta. 
Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji powstała nowa 
atrakcja turystyczna regionu, którą staramy się wpisać 
w regionalnych szlakach turystycznych. 
 Wartość całkowita inwestycji to kwota ponad 
200 tys. zł, w tym około 140 tys. zł stanowi kwota 
pozyskanych środków w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Referat Rozwoju i Inwestycji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. Zagospodarowanie 
zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn  współ�nansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi  na obszarach wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
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Jak segregować śmieci?

 Ostatnie podwyżki opłaty za gospodarowanie 
odpadami na terenie gminy Szczuczyn spowodo-
wały, że mieszkańcy niemal w całości zadeklarowali 
selekcję śmieci w swoich gospodarstwach domowych. 
W zabudowie wielorodzinnej pojawiły się kolorowe 
kontenery do prowadzenia segregacji, dlatego też 
przypomnijmy dla wszystkich podstawowe zasady 
klasy�kacji odpadów.
 Jak segregować śmieci określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w 
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów.
 Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 
obowiązuje w całym kraju, a podstawową zasadą jest 
oddzielenie surowca od odpadów, które nie nadają się 
do powtórnego przetwarzania. Oddzielamy tworzywa 
sztuczne i metale, papier, szkło, odpady biodegrado-
walne. 
 Przy segregacji odpadów uwzględniamy odpady 
niebezpieczne, do których zaliczamy zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte 
świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny. Tych odpadów 

nie wolną wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można 
je oddać w zorganizowanych zbiórkach, sklepach 
i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej zbiór-
ki odpadów Komunalnych (czyli tzw. PSZOK-u) 
mieszczącym się na terenach WPK-TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Sienkiewicza 1, w dni robocze w godz. 8-15.
 Spróbujmy rozwiać częste wątpliwości od-
nośnie segregacji. Karton po mleku czy soku po-
winniśmy wrzucić do zielonego worka na metale 
i tworzywa sztuczne, jako że jest to opakowanie 
wielomateriałowe. Butelki pet wrzucamy zgniecione 
i z odkręconym korkiem. Należy unikać wrzuca-
nia papieru silnie zabrudzonego do pojemnika na 
papier. Nie musimy myć opakowań ze szkła przed 
ich wyrzuceniem do worka, ale należy opróżnić go 
z pozostałości kon�tury czy zepsutych przetworów. 
Warto zastanowić się czy obierki z warzyw i owoców 
oraz skoszona trawa mogą być skompostowane na 
własnej działce i użyte, jako ekologiczny nawóz do 
ogródka czy drzewka.
 Mała ściąga klasy�kacji odpadów:

Karol Kozikowski

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 

dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku 

i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach 

do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do 
zębów) itp.

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
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PAPIER

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higie-
nicznych

• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicz-

nych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru 

i naczyń jednorazowych
• ubrań

SZKŁO

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

• Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

• Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• Szkła okularowego
• Szkła żaroodpornego
• Zniczy z zawartością wosku
• Żarówek i świetlówek
• Reflektorów
• Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych
• Luster
• Szyb okiennych i zbrojonych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Karol Kozikowski
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Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie wychowawcze
 Od 1 lipca 2019 r. zrezygnowano z kryterium 
dochodowego w programie „Rodzina 500+”. Świad-
czenie można uzyskać na każde dziecko w rodzinie 
w wieku do ukończenia 18 r. życia, w związku z tym 
konieczne jest złożenie wniosku do kontynuacji 
otrzymywania wsparcia.
 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego można składać od 1 lipca 2019 
r. drogą internetową za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP i bankowości elek-
tronicznej lub od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 
2019 r. w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej. Złożenie 
kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku 
do 30 września 2019 r. będzie gwarantowało przy-
znanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca 2019 
r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym 
terminie (po 30 września), prawo do świadczenia 
wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca 
złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w paź-
dzierniku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane 
od października.
 Uwaga !!!
 W związki z tym, iż do tutejszego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczuczynie drogą elektro-
niczną napływają wnioski o przyznanie świadczenia 
wychowawczego, uprzejmie informujemy o najczę-
ściej popełnianych błędach we wnioskach:
— wpisywanie adresu zameldowania, zamiast adresu 
zamieszkania (wniosek składa się w miejscu zamiesz-
kania, a nie zameldowania),
— wysyłanie po dwa lub więcej wniosków, które 
dotyczą tej samej rodziny i tych samych dzieci. W 
przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka, we 
wniosku należy wpisać wszystkie dzieci (wszystkie 
dzieci do 18 roku życia),
— składanie wniosku o przyznanie świadczenia 
wychowawczego na dziecko małżonka, partnera z 
poprzedniego związku,
— źle wpisywane adresy e-mail.

„Dobry start”
 Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających 
rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez 
względu na dochód. 
 Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku 
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020. 
Będą z niego korzystać dzieci i osoby uczące się aż 
do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących 
się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:
1)  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone 

w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, 
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie 
karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli in-
stytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

2)  na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przy-
gotowania przedszkolnego.

Uwaga !!! świadczenie dobry start nie przysługuje na 
dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko 
realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. 
zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu 
lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 Wnioski i załączniki umożliwiające ustalenie prawa 
do świadczenia „Dobry Start” od uprawnionych osób 
w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Szczuczynie od 01 sierpnia do 
30 listopada 2019 roku, a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 
danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego, świadczenia Dobry Star, świadczenia 
rodzinne i fundusz alimentacyjny w formie papiero-
wej można składać od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23 w 
pokoju nr 3 (obecnie mieścimy się w pomieszczeniach, 
które zajmowała Szkoła Muzyczna – wejście od ulicy 
Kilińskiego) , w dni robocze w godzinach: poniedziałek 

TERMINARZ SKŁADANIA WNIOSKÓW
Rodzaj świadczenia Termin złożenia wniosku
Świadczenie wychowawcze 500+ 30 września
Świadczenie Dobry Start 300+ 30 listopad
Świadczenia rodzinne 30 listopad
Fundusz alimentacyjny 31 październik
Stypendium szkolne 1-15 wrzesień

Martyna Ramotowska
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Wakacje u przedszkolaków

Z ŻYCIA SZKÓŁ

 Wakacje jeszcze trwają, a Przedszkole Samo-
rządowe w Szczuczynie znowu tętni życiem. Po 
miesięcznym odpoczynku do placówki powróci-
ły dzieci. Czeka na nich jak zawsze wiele atrakcji.  
Przedszkolaki bawią się na sali sensorycznej i re-
laksacyjnej, gdzie mogą rozładować swoje pokła-

dy energii, a także odpocząć. Korzystają również  
z nowoczesnego sprzętu multimedialnego. 
Gry i zabawy ruchowe dostępne na Magicz-
nym Dywanie rozwijają u dzieci motorykę, ko-
ordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość 
i szybkość reakcji. Magiczna Ściana nato-
miast poprzez bogaty zestaw gier edukacyjnych 
i quizów uatrakcyjnia przedszkolakom po-
byt w naszej placówce oraz wspiera ich rozwój 
w wielu sferach. 
 Wakacje w przedszkolu to czas pełen radości i 
dobrej zabawy !!!

Magiczny ogród 
        W czasie tegorocznych wakacji w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Szczuczynie przy ul. Ki-
lińskiego zostały przeprowadzone niezbędne remonty. 
Przystosowano salę językową do potrzeb grupy dzieci 
sześcioletnich. Przeprowadzono remont korytarza 
prowadzącego do szatni. Wykonano modernizację 
nawierzchni boiska szkolnego.
          W trakcie realizowane jest innowacyjne przed-
sięwzięcie, czyli utworzenie ”Magicznego ogrodu”. 
Pierwszy etap prac polegał na zagospodarowaniu 
terenu po zdemontowanej stodole. W celu wzbogacenia 
wartości dydaktycznych szkolnego ogrodu posadzono 
aleję rodzimych drzew, pojawiły się: dęby, buki, wiązy, 
graby, klony, lipy, a także krzewy: kaliny, jaśmin i bez. 
W ogrodzie zmysłów tworzona jest ścieżka faktur i 
muzyczna ściana. Poza tym pojawiły się podwyższone i 
ogrodzone rabaty z kwiatami, ziołami oraz warzywami. 
Sensoryczny ogród podniesie estetykę i funkcjonalność 
terenu wokół szkoły oraz spełni funkcję „sali dydaktycz-
nej” umożliwiającej dzieciom ukierunkowane obcowanie 
z naturą i praktyczne, zmysłowe jej poznawanie.
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Z ŻYCIA BCK

Promocja Szczuczyna, jego dziedzictwa i potencjału
Konferencja naukowo-poznawcza w Radzyniu Podlaskim

 W dniach 7-9 czerwca 2019 r. dyrektor Biblioteki 
– Centrum Kultury w Szczuczynie Janusz Siemion 
miał ogromny zaszczyt i przyjemność reprezentować 
Szczuczyn na konferencji naukowo – poznawczej pt.: 
„Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego 
a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu w poło-
wie XVIII wieku”. Konferencja, którą zorganizował 
„Związek Rodu Kątskich” odbyła się w Radzyniu Pod-
laskim i poświęcona była pamięci dawnych właścicieli 
Radzynia - Marianny z Kątskich (wnuczki Konstancji 
i Stanisława Antoniego Szczuków) i Eustachego 
Potockich, mecenasów polskiego oświecenia w po-
łowie XVIII w. Dyrektor szczuczyńskiego Centrum 
Kultury przybliżył uczestnikom konferencji sylwetkę 
założyciela naszego miasta Podkanclerzego Litew-
skiego Stanisława Antoniego Szczuki, wygłaszając 
wykład pt.: „Stanisław Antoni Szczuka Podkanclerzy 
Litewski, jedna z najwybitniejszych postaci ówczesnej 
Rzeczypospolitej, » Pan na Radzyniu i Szczuczynie«”. 
Wizyta w mieście, z którym połączyło Szczuczyn 

małżeństwo Stanisława Antoniego i Konstancji Szczu-
ków (Stanisław Antoni spoczywa w kryptach kościoła 
pw. Im. Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie, a 
Konstancja w kryptach kościoła pw. Świętej Trójcy 
w Radzyniu Podlaskim), zaowocowała nawiązaniem 
wielu cennych kontaktów, które już niebawem mogą 
przynieść wymierne korzyści. Jesienią, jak obiecał 
gospodarz spotkania burmistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek, ukaże się publikacja pokonferencyjna. 

Solistka ze Szczuczyna na Festiwalu w Kazimierzu Dolnym

 W ubiegłym roku współpracująca na co 
dzień ze szczuczyńskim Centrum Kultury 

i występująca pod jego egidą wokalistka Maja Zamoj-
ska, wywalczyła w eliminacjach wojewódzkich możli-
wość zgłoszenia do rywalizacji ogólnopolskiej. Skorzy-
staliśmy z tej okazji i zgłosiliśmy naszą zdolną solistkę 
do udziału w 53 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 
Maja została zakwali�kowana i 28 czerwca wystąpiła 
w kategorii „solista-śpiewak” w tym prestiżowym 
festiwalu. Mimo, że nie zdobyła żadnej nagrody, to 
już zakwali�kowanie się i sam występ należy uznać za 
wielki sukces, tym bardziej że nasza solistka została en-
tuzjastycznie przyjęta przez wymagającą kazimierzow-
ską publiczność. Wzbudziła też spore zainteresowanie 
wśród konkurencji i jury, stając się osobą rozpoznawalną 
na festiwalu. Występ Mai Zamojskiej na festiwalu 
w Kazimierzu to doskonała promocja naszego miasta 
i instytucji, a dla niej cenne doświadczenie. 

Janusz Siemion
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Otwarty  turniej  warcabowy 
 Z okazji imienin założyciela i właściciela Szczu-
czyna Podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki 
wszedł na stałe do kalendarza imprez BCK. Zorgani-
zowany po raz czwarty w dniu 9 maja b.r. i otworzony 
przez Janusza Marcinkiewicza – kierownika MDKiS. 
W kategorii dzieci zwyciężył Tomasz Rydzewski (Ska-
je) przed Michałem Karwowskim (Szczuczyn) i Da-
mianem Piaseckim ( Jambrzyki). W kategorii młodzie-
żowej triumfował Sebastian Rydzewski (Skaje) przed 
Krystianem Pawłowskim (Szczuczyn) i Sarą Dzięgie-
lewską (Szczuczyn). Wśród dorosłych zwyciężył Jerzy 
Karwowski przed bratem Mirosławem Karwowskim 
i Mirosławem Drągowskim (wszyscy ze Szczuczyna).
Pamiątkowe puchary �nalistom turnieju wręczył 

Janusz Siemion – dyrektor Biblioteki – Centrum 
Kultury w Szczuczynie.

Andrzej Szabelski

Obchody Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich w BCK w Szczuczynie
 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich Biblioteka – Centrum Kultury 
w Szczuczynie zorganizowała spotkanie pt. 
„W świecie książek”. 15 maja 2019 roku od-
wiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczuczynie i Niedźwiadnej wraz 
z opiekunami: Beatą Nagel, Darosławą Wojciechowską, 
Krystyną Niedźwiecką i Jolantą Nerkowską. 
 W pierwszej części spotkania odbył się konkurs pt. 
„Pożeracze książek”, który adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych w gminie Szczuczyn. W konkursie 
mogły wziąć udział dwuosobowe drużyny w dwóch 
kategoriach: kategoria I – klasy II i III oraz kategoria II 

– klasy IV-VI. Głównymi celami konkursu było mobili-
zowanie dzieci do czytania i pogłębianie ich ciekawości 
czytelniczej oraz popularyzowanie literatury dla dzieci 
i młodzieży. Komisja Konkursowa w składzie: Daro-
sława Wojciechowska, Krystyna Niedźwiecka, Jolanta 
Nerkowska i Alicja Butkiewicz czuwała nad prawi-
dłowym przebiegiem konkursu, sprawdziła testy i 
wyłoniła zwycięzców. 
 Komisja przyznała trzy miejsca w dwóch kate-
goriach wiekowych: 
Kategoria I 
I miejsce – Anna Maria Gede i Kamil Sikorski
II miejsce – Emilia Kozłowska i Hubert Chmielewski
III miejsce – Maja Januszewska i Fabian Obrycki
Kategoria II 
I miejsce – Klaudia Świderska i Nikola Sokołowska
II miejsce –Martyna Sawicka i Oliwia Wysocka
III miejsce – Przemysław Cymoch i Sebastian Skib-
niewski
  Głównym punktem obchodów Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich była inscenizacja 
pt. „Przygoda w bibliotece” przygotowana przez 
„młodych artystów” pod okiem Anny Akus – Szkla-
rzewskiej i Anny Wojsław. W rolę Bibliotekarki 
wcieliła się Julia Kruszyńska, Marysi – Julia Gnys, 
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Pirata – Zuzanna Gnys, Ptaszka – Maria Rydzew-
ska, Króla – Piotr Danowski i  Mikołaja  Koper-
nika – Natalia Nagel. Po inscenizacji było coś na 
wesoło, czyli żarty i dowcipy o książkach, zaprezen-
towane przez: Zuzannę Gnys, Marię Rydzewską
 i Piotra Danowskiego. Na zakończenie spotkania 
odbył się wspólny taniec dzieci z „Gwiazdą BCK”.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim dzie-
ciom i opiekunom za udział i zaangażowanie, 
a zwycięzcom gratulujemy!

Anna Akus-Szklarzewska
Anna Wojsław

Spotkanie autorskie z Ewą Karwan-Jastrzębską
 17 czerwca 2019 r. w Bibliotece – Centrum Kultury 
w Szczuczynie gościliśmy Ewę Karwan – Jastrzębską, 
autorkę literatury dla dzieci i młodzieży, a także 
scenarzystkę, dziennikarkę radiową i telewizyjną. 
Spotkanie autorskie odbyło się  w ramach Dysku-
syjnego Klubu Książki dla Dzieci, który funkcjonuje 
w BCK w Szczuczynie od 2 lutego 2018 r.

 Ewa Karwan - Jastrzębska debiutowała w roku 
1993 �lozo�czną baśnią o Misiu Fantazym. Jest au-
torką poczytnych powieści dla dzieci i młodzieży, np. 
Sobowtóra, Duchów w teatrze i Hermesa 9:10, współ-
autorką dwóch tomów opowiadań o przygodach Bolka 
i Lolka, stworzyła serię powieści sensacyj-
no – przygodowych: Wyjątkowi (tom I Mi-
sja Feniks, tom II Misja Xibalba), utrzyma-
ną w klimacie książek Dana Browna i �lmów 
o słynnym Indianie Jonesie. 
 Podczas spotkania autorka w bardzo cie-
kawy i  niezwykle  humor ystyczny spo-
sób opowiadała o swojej twórczości, o kuli-
sach powstawania swoich książek, pomysłach 
i inspiracjach, które czerpie z otaczającej ją rzeczy-

wistości. Rozmowę wzbogacała prezentacją mul-
timedialną, która wzbudziła ogólny entuzjazm. 
Chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez 
uczestników spotkania. Pisarka w bardzo in-
teresujący sposób opowiadała o ilustracjach i sa-
mych książkach z serii Wyjątkowi: Misja Feniks 
i Misja Xibalba. Pasjonująca przygoda „Misji Feniks” 
ma swój początek w antykwariacie, gdzie odnaleźć 
można klucze do wielu drzwi. Niczym za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki mity dzieciństwa za-
mieniają się w barwne przygody rodzeństwa, Julki 
i Julka. Jednak zagadka zaginięcia starego obrazu 
komplikuje się, a tropy prowadzą we wszystkich 
kierunkach. Natomiast sięgając po kontynuację serii 
czyli „Misję Xibalba” dowiemy się o katastro�cznych 
przepowiedniach Majów, tajemniczym manuskrypcie 
i posągu mającym legendarną, niezwykłą moc, a w 
konsekwencji o walce o władzę nad całym światem.
 Spotkanie z Pani Ewą, czyli fascynującą podróżą po 
świecie książek, zakończyło się rozdawaniem autografów 
na zakładkach do książek, po które ustawiła się długa 
kolejka obecnych i mamy nadzieję przyszłych czytelników. 

Anna Wojsław
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Bieg Papieski 
 Dla uczczenia 99 rocznicy urodzin Papieża Jana 
Pawła II odbył się po raz jedenasty, dnia 23 maja 
2019 r. Jego organizatorami są BCK, Urząd Miejski 
i Para�a Rzymsko-Katolicka pw. Imienia NMP w 
Szczuczynie. Jednocześnie odbył się po raz szósty 
Otwarty Bieg św. Jana Pawła II o puchar proboszcza 
para�i. 
 W biegu uczestniczyły dzieci i młodzież ze SP im. 
Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej, ZS w Niećkowie 
uczniowie szczuczyńskich szkół: SP im. Władysława 
Broniewskiego, PG im. Stanisława Antoniego Szczuki, 
ZS im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 Imprezę otworzyli: proboszcz para�i pw. INMP 
w Szczuczynie ksiądz Jacek Majkowski, Artur Ku-
czyński – burmistrz Szczuczyna oraz Janusz Siemion 
- dyrektor BCK w Szczuczynie. Klaudia Borys – 
uczennica SP w Niedźwiadnej zaśpiewała ulubioną 
pieśń Papieża Polaka „Barkę”, a uczniowie klasy II A 
ze SP w Szczuczynie zaprezentowali układ taneczny 
przygotowany pod okiem Teresy Galińskiej.
 Bieg odbywał się wokół Starego Parku w Szczu-
czynie, a dystanse były ustalone adekwatnie do wieku 
uczestników. Nad prawidłowym przebiegiem biegów 
czuwali Paweł Modzelewski, Wojciech Łapiński, 
Krzysztof Jaworowski oraz Janusz Marcinkiewicz  
– kierownik – MDKiS w Szczuczynie.

Zwycięzcy w kategoriach wiekowych:
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Szczuczynie:
1.  Zbigniew Potęga
2.  Paweł Danowski
3.  Krystian Myśliński
Szkoły Podstawowe – dziewczęta / chłopcy:
Klasy 0:
1.  Danuta Dzięgielewska  / Filip Gede
2.  Zuzanna Brzostowska / Adrian Dobrzycki
3.  Wiktoria Wiktorowicz / Szymon Szczech
Klasy I:
1.  Milena Gnys / Paweł Sieredziński
2.  Nikola Cymkowska / Ksawery Galiński
3.  Lena Zielińska / Adrian Dzięgielewski
Klasy II–III:
1.  Klaudia Mikołajczyk / Fabian Zyskowski
2.  Patrycja Chmielewska / Mikołaj Kowalewski
3.  Maja Januszewska / Bartosz Borkowski
Klasy IV:
1.  Aleksandra Siedlecka / Tomasz Rydzewski
2.  Julia Wiśniewska / Dawid Zaborowski
3.  Zuzanna Gnys / Daniel Piasecki
Klasy V:
1.  Natalia Kaliszewska / Artur Konopka
2.  Amelia Drobińska / Jakub Barwikowski
3.  Weronika Rózio / Bartosz Kalinowski
Klasy VI:
1.  Agnieszka Ciukszo / Mateusz Berć
2.  Martyna Sawicka / Krystian Dzięgielewski
3.  Oliwia Kaliszewska / Mateusz Danowski
Klasy VII:
1.  Małgorzata Chudzińska / Oliwia Wróblewska 
(klasa VIII) / Mikołaj Zyskowski
2.  Julia Korzeniecka / Piotr Purzyczko
3.  Marlena Laszczkowska / Dawid Walendzik
Klasy VIII:
1.  Jakub Brzostowski 
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2.  Jakub Chojnowski
3.  Wojciech Cimochowski
Gimnazjum:
1.  Weronika Polińska / Miłosz Zyskowski
2.  Klaudia Konopka / Sebastian Rydzewski
3.  Joanna Grzymkowska / Paweł Danowski
Szkoły średnie:
1.  Arkadiusz Alicki
2.  Hubert Strzałko
3.  Mateusz Załuska
 Najszybsi biegacze uhonorowani zostali meda-
lami i dyplomami.

 W VI Otwartym Biegu Świętego Jana Pawła II 
najlepszym biegaczom: Jakubowi Kurzątkowskiemu,
Mikołajowi Zyskowskiemu i Mariuszowi Brzostow-
skiemu puchary wręczył Ksiądz Proboszcz Jacek 
Majkowski.
 Policyjna Klasa Mundurowa z dowódcą Elwirą 
Kołaczyńską – Bogdan z ZS w Niećkowie zabezpie-
czała biegi zaś strażacy Radosław Dulewicz i Andrzej 
Skrodzki z OSP w Szczuczynie  zapewnili opiekę 
medyczną.

Andrzej Szabelski

Jubileusz 70-lecia działalności 
 Pierwsza po drugiej wojnie światowej miejska 
instytucja kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” 
powstała w Szczuczynie w 1949 r. Przez lata dbające 
o potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta 
i regionu instytucje borykały się z problemami lo-
kalowymi i kadrowymi. Z dniem 1 stycznia 2017 r. 
powstała w wyniku połączenia Biblioteki Miejskiej 
i Miejskiego Domu Kultury jedna instytucja pod 
nazwą Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie. 
Siedziba szczuczyńskiego Centrum Kultury, które 
zatrudnia kilkanaście osób, mieści się w nowym 
przestronnym budynku przy ul. Łomżyńskiej 11. 
Instytucja, której rodowód sięga 1949 r., to obec-
nie prężnie rozwijające się Centrum Kultury, które 
dysponuje również świetlicą wiejską w Niećkowie, 
gdzie znajduje się �lia biblioteczna. Zarządzamy 
halą sportową przy ul. Grunwaldzkiej, opiekujemy 
się Muzeum Pożarnictwa. Szczuczyńskie Centrum 
Kultury to miejsce łączące tradycję i nowoczesność, 
w którym każdy, bez względu na wiek, wykształce-
nie czy pozycję społeczną, znajdzie coś dla siebie. 

Oprócz gromadzenia księgozbioru, zaspakajania 
potrzeb czytelniczych i promocji czytelnictwa, na-
sze sztandarowe przedsięwzięcia to: „Bieg tropem 
Wilczym”, „Palinocka”, „Narodowe Czytanie”, „Za-
duszki literacko – muzyczne”, „Konkurs Recytator-
ski o Nagrodę Misia-Wierszownisia”, akcje krwio-
dawstwa organizowane również w Zespole Szkół 
w Niećkowie, koncerty, wystawy, zajęcia dla seniorów, 
wyjazdy do opery i �lharmonii, zajęcia plastyczne i 
edukacyjne, imprezy rekreacyjno – sportowe. Współor-
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ganizujemy „Zloty Przyjaciół Szczuczyna” i happeningi 
z okazji imienin założyciela Szczuczyna Stanisła-
wa A. Szczuki. Rozpoczęliśmy również działalność 
wydawniczą. W organizowanych przez „Książnicę 
Podlaską” wojewódzkich konkursach tematycznych, 
co roku zdobywa czołowe miejsca. W 2018 r. wg 
danych GUS z oferty BCK skorzystało 30 000 osób.
 Dnia 5 czerwca  2019 r., Biblioteka – Centrum 
Kultury w Szczuczynie świętowała Jubileusz 70 – lecia 
swojej działalności. Jubileuszowe uroczystości, ze 
względu na bardzo dużą liczbę gości (z czego jesteśmy 
dumni i bardzo się cieszymy), odbyły się w restauracji 
„Biesiadna” w Szczuczynie. W tym wyjątkowym dniu 
mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć m.in.: Artura 
Kuczyńskiego – burmistrza Szczuczyna, Jolantę 
Jadwigę Budzińską – sekretarza gminy Szczuczyn 
oraz kierowników referatów Urzędu Miejskiego w 
Szczuczynie; Tomasza Mioduszewskiego – przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie i radnych 
gminy Szczuczyn; Krzysztofa Cieślika i Daniela Bed-
narza – przedstawicieli Instytutu Książki w Warszawie; 
Joannę Pasztelaniec-Jarzyńską – przewodniczącą 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich; Dorotę Łuckiewicz – zastępcę Dyrektor wraz 
z Joanną Trusiuk – Kierownik Działu Instrukcyjno 
– Metodycznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza 
Górnickiego w Białymstoku; Dariusza Kryszpiniuka 
– reprezentującego Wojewódzki Ośrodek Animacji 
Kultury w Białymstoku; Renatę Dziemiańczuk – wi-
ceprezes Związku Polaków na Białorusi ds. Kultury; 
Krystynę Sobocińską – Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łomży z delegacją; Monikę Kostrzew-
ską – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Grajewie; Wiesławę Kłosińską – Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu wraz 
z załogą; Annę Arciszewską – Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Rajgrodzie; Renatę Żebrowską – Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z 
siedzibą w Rudzie; Jadwigę Białobrzeską – Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej wraz z zało-
gą; Jolantę Koniecko – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wąsoszu; Małgorzatę Karwowską 
i Irenę Jolantę Markowską – Dyrektor i Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 
w Szczuczynie; Krzysztofa Grunwalda – Dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców 
Sybiru w Niedźwiadnej; Elwirę Kołaczyń-
ską - Bogdan – reprezentującą Zespół Szkół 
w Niećkowie; Wojciecha Cytrynę – Kierownika 
Agencji Reklamy i Nieruchomości Scorpion w Ełku; 

księdza dziekana Jacka Majkowskiego – proboszcza 
para�i pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w 
Szczuczynie; Tomasza Juszkiewicza – Prezesa Spół-
dzielni Inwalidów w Szczuczynie; Mirosława Rainko 
– Prezesa Banku Spółdzielczego w Szczuczynie; 
Agnieszkę Wójcicką – Dyrektor Agencji PKO BP 
w Szczuczynie; Roberta Łepkowskiego – prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie.
 Zaszczycili nas swoją obecnością krajanie: Sędzia 
Sądu Najwyższego Andrzej Konopka; profesor Czesław 
Waszkiewicz – honorowy obywatel Gminy Szczuczyn, 
Tadeusz Karaś – emerytowany pułkownik Wojska 
Polskiego oraz Mieczysław Bagiński – były wojewoda 
i członek zarządu Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 Nie zabrakło oczywiście naszych poprzedników 
świętowali razem z nami: Irena Kurzątkowska, Ry-

szarda Cimochowska, Halina Wasilewska, Alicja 
Kryspin, Barbara Paszkowska, Maria Wykrętowicz, 
Jarosław Sarnacki.
 Listy gratulacyjne przysłali: Tomasz Ma-
kowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej; 
Alla Gryc – Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce 
i Tomasz Dudziński – Dyrektor Grajewskiego Cen-
trum Kultury.
 Na wstępie zgromadzeni wysłuchali występu 
wokalnego przedstawicieli „Małych Szczuczyniaków” 
- Julii Kruszyńskiej, Magdaleny Sokołek i Pauliny 
Żebrowskiej, które wykonały pieśń „Lipka zielona” i 
solistki występującej pod egidą BCK Mai Zamojskiej, 
która wykonała utwór „Ballada o próżności”.
 Uroczystość otworzył dyrektor Biblioteki – Cen-
trum Kultury w Szczuczynie Janusz Siemion, który 
przywitał gości i wygłosił referat pt.: „Rozwój czy-
telnictwa, działalność biblioteki i instytucji kultury 
na przestrzeni 70 lat w Szczuczynie i okolicach”. W 
ciepłych słowach wyraził przy tym uznanie dla zaan-
gażowania władz miasta w pozyskanie dla biblioteki 
nowej siedziby przy ul. Łomżyńskiej 11 i wsparcie 
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w codziennej działalności instytucji. Głos zabrał 
również Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, 
podkreślając rangę jubileuszu i bardzo ważną rolę 
i odpowiedzialność instytucji kultury, która na co 
dzień kształtuje nie tylko lokalne społeczeństwo.
 Następnie wręczono podziękowania tym, 
którzy wybitnie wspierali i wspierają kultu-
rę w naszym mieście oraz działalność szczu-
czyńskiego Centrum Kultury. Podziękowania 
i pamiątkowe statuetki wręczono również byłym i 
obecnym pracownikom instytucji kultury.
 BCK od czterech lat przyznaje tytuł „Przyjaciela 
Biblioteki” z okazji przypadającego 8 maja święta 
Bibliotekarza i Bibliotek. W tym roku dyrekcja i pra-
cownicy Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie 
postanowili przyznać tytuł „Przyjaciela Biblioteki” Panu 
Robertowi Skrodzkiemu za nieustającą życzliwość 
i pomoc w działalności szczuczyńskiego Centrum 
Kultury. Pamiątkową statuetkę i dyplom odebrała 
żona Pana Roberta.
 Wzruszającym momentem były życzenia i upomin-
ki od zaproszonych gości składane na ręce dyrektora 
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. 
 Obchody Jubileuszu Biblioteki – Centrum Kultury 
w Szczuczynie były doskonałą okazją do podkreślenia 
roli, jaką od 70 lat odgrywały instytucje kultury w 
życiu naszej małej ojczyzny. Jubileuszowym obchodom 
towarzyszyła wystawa zdjęć prezentująca działalność 
BCK w Szczuczynie na przestrzeni kilku ostatnich 
lat oraz wystawa kronik zawierających historię szczu-
czyńskich wydarzeń kulturalnych. 
 Część o�cjalną uroczystości zwieńczył koncert 
kapeli „Batareja” z Białegostoku grającej muzykę 

tradycyjną, (m.in. polki, mazurki, walczyki z różnych 
stron Polski). Temperament muzyków i skoczne rytmy 
porwały naszych gości do tańca.
 Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury w Szczu-
czynie Janusz Siemion przygotował dla wszystkich 
zaproszonych gości niespodziankę – publikację swego 
autorstwa pt.: „Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi 
Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie”, którą 
każdy dostał w prezencie.
 Uroczystości jubileuszowe poprowadziły starsze 
bibliotekarki BCK w Szczuczynie: Anna Akus – 
Szklarzewska i Anna Wojsław.
 Jubileusz to też świetna okazja do spotkania i 
rozmowy. Podczas jednego ze spotkań inicjatorzy 
i organizatorzy I i II Zlotu Przyjaciół Szczuczyna 
ustalili, że w drugiej połowie czerwca 2020 roku 
odbędzie się III Zlot Przyjaciół Szczuczyna.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie 
z nami świętowali Jubileusz 70 – lecia naszej instytucji. 
To dzięki Wam ten dzień był naprawdę wyjątkowy!

Janusz Siemion
Andrzej Kosmowski

Doroczny  Koncert  Szkoły  Muzycznej
 W dniu 6 czerwca 2019 roku w BCK odbył się doroczny koncert uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, Filia w Szczuczy-
nie. Koncert zgromadził uczniów, rodziców oraz słuchaczy muzyki poważnej. Na koncert zło-
żyły się utwory: A. Brzozowskiego, J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Chopina, melodie z bajek 
W. Disneya, w których zaprezentowali się: Sandra Cimochowska, Weronika Borusiewicz, Kacper Kowalski, 
Weronika i Dominika Baran, Agata Chrostowska, Natalia Płochocka, Lena Galińska, Natalia Niebrzydowska, 
Agata Koniecko, M. Szemborowska i Jakub Kuczyński. Solistom akompaniowała Aurelia Borak. Na zakoń-
czenie koncertu wystąpił chór pod dyrekcją Agnieszki Zadrogi, który wykonał pieśni Stanisława Moniuszki. 
Absolwenci szkoły otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody ukończenia nauki w Filii Szkoły Muzycznej 
w Szczuczynie.

Andrzej Szabelski
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„Cała Polska czyta dzieciom”

Palinocka 
obchodzona tradycyjnie w „Starym Parku” w Szczu-
czynie odbyła się 22 czerwca. Na tegoroczny program 
złożyły się występy wokale i taneczne m.in.: 43 edycja 
Konkursu Piosenki w Szczuczynie, występ wokalny 
członkiń Dziecięcego Ludowego Zespołu „Mali 
Szczuczyniacy” działającego przy BCK w Szczu-
czynie, zespołu „Pokrzyk” ze Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu, młodzieży z 

 Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” ma zachę-
cić dorosłych do codziennego czytania dzieciom dla 
przyjemności, ponieważ w dzisiejszym świecie mediów 
tylko w ten sposób można wychować czytelnika. 
Chodzi tu zresztą nie tylko o kolejną przeczytaną 
książkę, ale o wspólnie spędzony czas, budowanie więzi 
i zaufania, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania 
odpowiedzi. Czytanie jest podstawową umiejętnością 
współczesnego człowieka.
 Oddział dla Dzieci Biblioteki – Centrum Kultury 
w Szczuczynie systematycznie popularyzuje głośne 
czytanie, opowiadanie baśni i legend dla najmłod-
szych. Od lat swoimi działaniami uzupełnia domowe 
czytanie i stwarza wszystkim, bez wyjątku szansę na 
częsty kontakt ze słowem pisanym. 

 Dnia 06.06.2019 r. w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” przebiegają-
cej pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom”, 
Odział dla Dzieci BCK w Szczuczynie odwie-
dzili uczniowie klas II a i II b Szkoły Podstawo-
wej w Szczuczynie wraz z wychowawczyniami: 
Panią Ewą Witanowską i Panią Teresa Galińską. 
W pierwszej części spotkania pt. „Baw się i ucz z 

Kubusiem Puchatkiem” dzieci wspólnie rozwiązy-
wały krzyżówkę, odgadywały zagadki o misiach i 
niedźwiedziach, a także wzięły udział w zabawie pt. 
„Przyjaciele Kubusia”.
 Głównym punktem spotkania było głośne czy-
tanie rozdziału książki pt. „Kubuś Puchatek” A. A. 
Milne przez zaproszonego gościa – Pana Grzegorza 
Zańko. Pan Grzegorz po krótkiej prezentacji swojej 
osoby, przeczytał uczniom rozdział, w którym Krzyś 
wydaje przyjęcie na cześć Puchatka. Dzieci po wysłu-
chaniu lektury losowały „Pytania ze słoja”, dotyczące 
wcześniej przeczytanego rozdziału i odpowiadały 
na nie. Na koniec spotkania po krótkiej dyskusji i 
opowiedzeniu swoich wrażeń dzieci wręczyły Panu 
Grzegorzowi dyplom – podziękowanie, a następnie 
przystąpiły do przygotowania „małego co nieco”, czyli 
słodkiego przysmaku Kubusia Puchatka, którego nie 
może zabraknąć na żadnym przyjęciu. 
 Serdecznie dziękujemy uczniom klasy II a i II 
b, wychowawczyniom i Panu Grzegorzowi Zańko 
za aktywny udział i zaangażowanie w akcje „Cała 
Polska Czyta dzieciom”.

Anna Wojsław
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Coś dla ducha i ciała – czyli cykl warsztatów 
dla dużych i małych w BCK

BCK w Szczuczynie, taneczny grupy Show Dance 
ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w 
Niedźwiadnej, koncert Orkiestry OSP w Szczuczy-
nie, występy: zespołu MAGIC OF THE QUEEN, 
Marcina Kłosowskiego – gwiazdy Disco Polo, Grupy 
Bon�re działającej przy Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Krypnie Kościelnym. Ognisko świętojańskie 
podpalił burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński. 
Nie zabrakło kolorowych dmuchańców i kul wodnych 
dla dzieci, stoisk z zabawkami i regionalną żywnością, 
popcornem, watą cukrową itp.

Andrzej Szabelski

 Od ponad roku w BCK w Szczuczynie prowa-
dzone są dwa cykle zajęć skierowane do młodych 
mam z dziećmi „O Matko!” i dojrzalszych miesz-
kańców - „Zawsze Aktywni”. Zarówno jedne, jak 
i drugie spotkania mają za zadanie zaktywizować 
naszą małą społeczność do wyjścia z domu oraz przy-
jemnego, a zarazem pożytecznego spędzenia czasu. 
W ostatnich miesiącach udało nam się zorganizować 
szereg ciekawych warsztatów m. in. warsztaty logope-
dyczne pt. „Porozmawiajmy o rozwoju mowy dziecka”, 
które przeprowadziła logopeda - Pani Maria Jaworow-
ska, zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania 
i bioenergoterapii, które poprowadziła Pani Beata 
Klonowska oraz warsztaty „Pierwsza pomoc w sytuacji 
zagrożenia”, które przeprowadził Pan Robert Łepkow-
ski, strażak - ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczuczynie. „Kobietą silną być” to tytuł kolejnych 
zajęć, na których gościliśmy niezwykłą osobowość - 
Panią Annę Sulewską, psycholog, która przeniosła 
nas w przeróżne zakątki świata kobiet. Kobiet, które 
każdego dnia są matkami, żonami, babciami, pracow-
nicami, szefowymi… Kobiet, które mają mnóstwo ról 
i obowiązków do wykonania. Kobiet, które wzbu-
dzają podziw i szacunek. Kobiet, które są radosne i 
uśmiechnięte, a czasem sfrustrowane i złe. Kobiet, które 
muszą dać sobie radę, ale co kryją w sobie? O tym i 
wielu innych aspektach życia kobiet rozmawiałyśmy 
podczas tego ciekawego i budującego spotkania. Maria 
Skłodowska-Curie powiedziała, że my kobiety musimy 
mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie i tego 
się trzymajmy. Chcę nadmienić, że na każde spotkanie 
zorganizowane w ramach cyklu „O Matko” dzieciaki, 

które przyszły z rodzicami/dziadkami uczestniczyły 
w zajęciach z Izabelą Gwiazdowską, która prowadzi 
Studio Działań Kreatywnych „Gwiazda”. Często na 
naszych spotkaniach jest rodzinnie i międzypokole-
niowo, dlatego pomysł na kolejne spotkanie zrodził się 
spontanicznie i zwieńczył oba cykle spotkań „Zawsze 
Aktywnych” i „O matko!”.  
 

I tak 26 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie przed 
wakacjami. Zajęcia animacyjne przeprowadziła Pani 
Izabela Randzio z „Fabryki Zabawy”. Natomiast starsi 
mogli skorzystać z zabiegów para�nowych na dłonie z 
użyciem kosmetyków Avon, które wykonywały: Pani 
Martyna Ramotowska oraz Pani Wioletta Kujawa. 
Uczestnicy spotkania otrzymali również upominki 
kosmetyczne. Było muzycznie, było plastycznie, było 
fantastycznie! Z nowymi pomysłami ruszamy już po 
wakacjach. Pamiętajmy, że każde wyjście z domu, każde 
spotkanie może być wartościowe zatem podarujmy 
sobie ten czas.

Anna Akus-Szklarzewska
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Różnorodność dźwięków i pieśni – koncerty w BCK

Pieśni chóralne – świeckie i cerkiewne 
 Już po raz trzeci dzięki staraniom BCK, miesz-
kańcy Szczuczyna i okolic mogli wysłuchać koncertu 
jednego z chórów biorących udział w organizowa-
nym od ponad 30 lat Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. W 
tym roku gościliśmy „Wzorcowy Chór »RADUGA« 
Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rawdo” z 
Baranowicz na Białorusi. Chór założony został w 
1984 r. i ma w swoim repertuarze zarówno utwory 
sakralne, jak i świeckie. Tytuł „Wzorcowy” otrzymał w 
1986 r. Przez lata występował w różnych konkursach 
i festiwalach w Białorusi oraz w Europie, zdobywając 
nagrody, m.in. w: Rosji, Polsce, Austrii, Niemczech, 
Finlandii, Słowacji, Włoszech, na Litwie i Ukrainie. 
 Młodzi artyści pod kierunkiem założycie-
li chóru Anny i Mikołaja Gańkowy wystąpi-
li w naszej przepięknej barokowej świątyni pw. 
Imienia Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
18 maja. Publiczność miała okazję wysłuchać nie tylko 
klasyki sakralnej – cerkiewnej, ale też rytmicznych 
świeckich utworów. 
 Dzień później dyrektor BCK Janusz Siemion 
wraz z małżonką reprezentował Szczuczyn i insty-
tucję na uroczystej gali festiwalowej w Filharmonii 
Białostockiej. Podczas uroczystości nasz gość Anna 
Gańkowa odebrała nagrodę specjalną dyrektora 
festiwali dla najlepszego dyrygenta. 

Klasycznie – „Z przymrużeniem oka”
 W ciągu ostatnich pięciu miesięcy odbyły się w 
Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie kolejne 
dwa (drugi i trzeci), koncerty z cyklu „Jak fajnie jest 
grać kameralnie!” (pierwszy odbył się jesienią 2018 
r.). Współpomysłodawcami cyklu i głównymi wy-
konawcami w czasie koncertów są Szczuczynianka 
Maria Orzechowska (skrzypce/wokal/aranże) i Adrian 
Brzoska (fortepian/aranże). Muzycy występują razem 
od trzech lat, tworząc duet „ad-Libitum”. 
 Do kwietniowego koncertu pod tytułem „Wiosenny 
misz – masz”, duet zaprosił Ignacego Brzoskę (forte-
pian), Agnieszkę Czajkowską (flet) i Patryka Waszkie-
wicza (kontratenor/fagot). Koncert odbył się 5 kwietnia 
w sali konferencyjnej szczuczyńskiego Centrum Kul-
tury. Nasi goście zaprezentowali mieszankę utworów 
klasycznych i arii operowych. Wielki aplauz licznie 
zgromadzonej publiczności wzbudziły partie wokalne 
w wykonaniu  Patryka Waszkiewicza. 
 Do kolejnego z cyklu koncertów, tym razem pod 
tytułem „Letni Festiwal Dźwięku” duet ad – Libitum 
zaprosił Ignacego Brzoskę (fortepian) oraz Agnieszkę 
Kalupę (saksofon). Artyści wystąpili 19 lipca, tym 
razem w muszli koncertowej znajdującej się na te-
renie siedziby BCK ul. Łomżyńska 11. Nasi goście 
zaprezentowali mieszankę utworów klasycznych oraz 
popularnych w nowych aranżacjach. 
 Na jesień zaplanowany jest czwarty z cyklu, 
niestety już ostatni koncert. 
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Dla Mam – na kresową i ludową nutę
 W maju BCK w Szczuczynie zaprosiła wszystkie 
nasze Mamy na specjalnie zorganizowany dla nich 
koncert.
 W wigilię „Dnia Matki” w sobotnie popołudnie 
w muszli koncertowej szczuczyńskiego Centrum 
Kultury wystąpiły zespoły „Wszystko w porządku” z 
Borysowa na Białorusi i „Kłosek” z Zespołu Szkół w 
Niećkowie. Licznie zgromadzona publiczność wysłu-
chała kresowych i ludowych pieśni wykonanych przy 
akompaniamencie muzyków swoich zespołów. Piękne, 
kolorowe stroje, niezwykły wokal, profesjonalna gra na 
instrumentach, tańce ludowe to wszystko składało się 
w całość i wzajemnie uzupełniało, tworząc wspaniałą 
atmosferę sobotniego koncertu.
 Młodzieżowy zespół piosenki estradowej „Wszyst-
ko w porządku” działa od 2010 r. przy Domu Polskim 
w Borysowie. Kierowniczką jest Ałła Nicijewska, 
akompaniatorką Maria Groda. Wszyscy członkowie 
zespołu mają polskie korzenie. „Wszystko w porządku” 
jest laureatem wielu przeglądów konkursów i festiwali 
w Białorusi i Polsce. Występ młodych artystów z 
Borysewa w naszym regionie był możliwy dzięki 
wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Renacie 
Dziemiańczuk.
 Zespół Ludowy „KŁOSEK” powstał w roku 
1980 w Zespole Szkół w Niećkowie. Zespół ma 
ogromne zasługi dla kultywowania i promowania 

dziedzictwa kulturowego i religijnego Podlasia. Od 35 
lat pieśnią i tańcem rozsławia kulturę Mazowsza, Kurpi 
i Podlasia oraz promuje dobre imię szkoły przy której 
działa. Obecnie zespołem opiekują się Panie Ewa 
Hanc i Zo�a Gede.
 Wcześniej, tego samego dnia oba zespoły wystąpiły 
dzięki zaangażowaniu dyrektor Jolanty Koniecko w 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu. 

Białoruski folklor i żywiołowe rytmy – coś do 
tańca i posłuchania

 Po raz trzeci gościliśmy w Szczuczynie uczestni-
ków Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Tańca i 
Folkloru, Podlaska Oktawa Kultur, organizowanego od 
12 lat przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 
w Białymstoku. 
 W niedzielę 28 lipca w muszli koncertowej Biblio-
teki – Centrum  Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 
11 wystąpiła białoruska grupa „KUPALINKA”. Zespół 
powstał w 1966 r. Obecnie grupą kieruje „narodnaja 
artystka Białorusi” Elena Telkowa. Elena występowała 
w zespole od samego początku jako solistka, teraz 
zarządza zespołem pełniąc funkcje dyrektora artystycz-
nego. W skład grupy wchodzą zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni wszyscy są zawodowymi muzykami. Ich 
profesjonalizm i zawodowstwo widać było na każdym 
kroku podczas przygotowań, próby, no i oczywiście 
koncertu. Zespół folkowy „Kupalinka” posiada swój 
niepowtarzalny charakter. Ich koncerty przepełnione 
są żywiołowymi rytmami osadzonymi w białoruskim 
folklorze. Dzięki zespołowi ludowe piosenki biało-
ruskie dostają nowe brzmienie, zyskując świeżość. 
Moc dźwięku bijąca ze sceny powoduje uwalnianie 
się energetycznych endor�n i sprawia, że nogi same 
zaczynają tańczyć. Blisko półtoragodzinny koncert 
dostarczył  licznie zgromadzonej publiczności wiele 
radości i niezapomnianych wzruszeń. 

Janusz Siemion
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 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczu-
czynie w latach 2013 – 2018 wspólnie 
z młodzieżą z lokalnych szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych zrealizowała 5 projektów w ramach 
Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” 
i jeden projekt „Młodzieżowy Lider Równać Szan-
se” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z siedzibą 
w Warszawie w ramach Programu „Równać Szanse” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 „Ciekawostki z przeszłości – wspomnienia i 
pamiątki naszych dziadków”, „Powrócisz tu… bo-
ciany w gminie Szczuczyn”, „Pocztówki z mego 
miasta – warsztaty”, „Szczuczyn okiem młodego 
�lmowca”, „Odjazdowa gmina – zorganizowanie 
trasy rowerowej”, „Stacja Animacja – Młodzieżowa 
Maskotka” to sztandarowe projekty, które zrealizowała 
młodzież. Projekty te są dowodem kreatywności, 
operatywności i zaangażowania młodych ludzi. To 
projekty, które pokazują, że młodzież chce rozwijać 
swoje zainteresowania i pasje, chce uczyć się nowych 
rzeczy, chce mieć wpływ na otaczający ich świat, chce 
poznawać historię miejsca w którym żyją.
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
młodych ludzi, naszych czytelników i użytkowników, 
mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn podjęła decyzję 
o starcie w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w 
ramach Programu „Równać Szanse 2019” prowadzonego 
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warsza-
wie, a �nansowanego przez Polsko – Amerykańską 
Fundację Wolności, który składał się z dwóch etapów:
1) wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska 
lokalnego
2) laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt
 Zadaniem Biblioteki – Centrum Kultury w 
Szczuczynie w pierwszym etapie OKG „Równać 
Szanse 2019”, było przeprowadzenie diagnozy śro-
dowiska lokalnego, która swym zasięgiem objęła 
całą gminę Szczuczyn. Odwiedziliśmy m.in. Szkołę 
Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Szczu-
czynie, Szkołę Podstawową im. Zesłańców Sybiru 
w Niedźwiadnej, Zespół Szkół im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie oraz Ze-
spół Szkół w Niećkowie. W wymienionych pla-
cówkach przeprowadziliśmy szereg rozmów 
z uczniami i nauczycielami, którzy też mogli wyrazić 

swoje zdanie i podzielić się opiniami za pośrednic-
twem ankiet. 
 O opinie i plany dotyczące naszego środowiska 
lokalnego pytaliśmy też przedstawicieli samorządu, 
działaczy społecznych, służb mundurowych i cywilnych.
 W pierwszym etapie konkursu startowało łącznie 
97 organizacji z całego kraju.
 Decyzją Komisji Ekspertów Biblioteka – Centrum 
Kultury w Szczuczynie, jako jedna z 65 organizacji z 
całej Polski, w tym jako jedna z dwóch z województwa 
podlaskiego (obok Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Krypnie Kościelnym) zakwali�kowana została do 
drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Gran-
towego „Równać Szanse 2019” Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży w Warszawie, z czego 54 złożyło 
wniosek z autorskim projektem.
 Ostatecznie do�nansowanie uzyskało 25 projektów 
złożonych w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym, 
w tym Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie!
 Projekt „Akcja Reaktywacja – ludowe pieśni i przy-
śpiewki z zapiśnika dziadków” to szereg 15 – miesięcznych 
działań zaplanowanych przez młodzież zmierzających 
do ukazania zapomnianych często nieznanych pieśni 
i przyśpiewek ludowych z terenu gminy Szczuczyn 
i nie tylko. Działania młodzieży mają rozwijać ich pasje, 
zainteresowania i umiejętności interpersonalne oraz auto-
prezentacyjne, a także umiejętności pracy z nowoczesnymi 
technologiami. Działania mają również pobudzić ich otwar-
tość, kreatywność, rozwinąć wiedzę o swojej małej ojczyź-
nie, nauczyć ich odwagi, konsekwencji w dążeniu do celów 
i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz pracy 
zespołowej i międzypokoleniowej. 
 W lipcu br. zakończyliśmy rekrutację do pro-
jektu. Grupa dwudziestu osób podjęła się realizacji 
oryginalnego przedsięwzięcia. Oto oni:
 - Julia Bartosiewicz, Klaudia Borys, Oliwia Kali-
szewska, Weronika Karpińska, Natalia Kozikowska, 
Nikola Kondratowicz, Katarzyna Krystowczyk, Emila 
Nagel, Natalia Nagel, Wiktoria Solińska, Julia Wit-
kowska, Julia Wróblewska, Nikola Sienkiewicz, Zo�a 
Wszeborowska, Arkadiusz Alicki, Krystian Pawłowski, 
Kamil Perzanowski, Sebastian Rydzewski, Dawid 
Wszeborowski, Piotrek Żebrowski.
 Prace projektowe ruszą we wrześniu br. o szcze-
gółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Andrzej Kosmowski

Akcja Reaktywacja i 40 000 zł dla BCK w Szczuczynie
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„Kulturalne Wakacje” Biblioteki – Centrum 
Kultury w Szczuczynie
 Przez cały lipiec dzieci i młodzież korzystały 
z różnorodnych zajęć i wyjazdów organizowanych 
przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie. 
Tegoroczna oferta wakacyjna Centrum Kultury w 
Szczuczynie dzięki współpracy z Urzędem Miejskim 
w Szczuczynie i Stowarzyszeniem „Nasz Szczuczyn” 
była bardzo atrakcyjna, czego dowodem była duża 
liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach 
wakacyjnych. 
 Dzięki porozumieniu UM w Szczuczynie, BCK 
w Szczuczynie i Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” 
wakacyjna oferta objęła swym zasięgiem także świe-
tlice wiejskie na terenie całej gminy Szczuczyn. Przy 
pomocy i przy wsparciu pracowników BCK w Szczu-
czynie zajęcia w świetlicach wiejskich prowadzili: Anna 
Cymkowska, Anita Czarnecka, Martyna Downar, Anna 
Kalinowska, Paulina Modzelewska, Krystian Pawłowski 
i Piotr Pieńczykowski. Osoby te wspierały i wspierają 
szczuczyńskie Centrum Kultury podczas organizowanych 
zajęć wakacyjnych m.in. w wyjazdach czy wycieczkach.
 A wszystko zaczęło się dnia 1 lipca 2019 r. punktu-
alnie o godzinie 10:00 w Starym Parku w Szczuczynie, 
gdzie dyrektor Janusz Siemion Biblioteka – Centrum 
Kultury w Szczuczynie wraz z prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Szczuczyn” Anną Wojsław o�cjalnie powitali 
i otworzyli sezon wakacyjny w Szczuczynie.
 Występy wokalne, tańce integracyjne, Kącik dla 
Malucha, strefy sportu i aktywności �zycznej, tor 
przeszkód, parkowa gra „Perspektywa lub Wyzwanie”, 
rajdy gokartami, plenerowe malowanie farbami i kredą, 
bańki, Kurtyna Wodna (dzięki OSP Szczuczyn), Mega 
Szachy, spotkanie i rozmowa na temat bezpiecznych 
wakacji z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczuczynie Robertem Łepkowskim i asp. szt. 

Markiem Gładkowskim… Tak wyglądał pierwszy 
dzień wakacji!
 „Kulturalne Wakacje” to też szereg zajęć plastycz-
nych w plenerze pod hasłem „Nasze miasto – nasza 
przestrzeń” podczas których malowaliśmy sprayami 
jedną z ulic miasta wykorzystując do tego różno-
kształtne szablony, tworzyliśmy gry (wykorzystując 
kredę) – te dawne „podwórkowe” i te nieco współ-
czesne. Tworzyliśmy też gipsowe odlewy w ramach 
zajęć Street Art.
 Podczas tegorocznych wakacji nie zabrakło wyjaz-
dów rowerowych, które za każdym razem gromadziły 
liczne grono miłośników dwóch kółek. Pracownicy 
Centrum Kultury w Szczuczynie wraz ze studentami 
animatorami i liczną grupą dzieci i młodzieży wspólnie 
na rowerach odwiedzali okoliczne świetlice wiejskie 
oraz przybliżali uczestnikom wyjazdów miejsca warte 
pokazania. Dziesiątki wspólnie przejechanych kilo-
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metrów i niesamowita atmosfera panująca w czasie 
ich pokonywania to najlepszy sygnał dla nas, że taka 
forma spędzania czasu to strzał w dziesiątkę! W tym 
roku odwiedziliśmy Brzeźno, Niećkowo, Niedźwiadną, 
Skaje i Rakowo.
 „Kulturalne Wakacje” to też pierwsza edy-
cja #TrashTag’u w Szczuczynie. Wspólnie 
z wakacjowiczami dyskutowaliśmy o co chodzi w tej 
akcji i komu jest ona potrzebna. Dyskutowaliśmy 
o tym, czy dbanie o wspólną przestrzeń, miejsca 
gdzie spacerujemy, bawimy się, spotykamy są dla nas 
ważne. Okazało się, że idea #TrashTag’u przypadła 
do gustu wakacjowiczom. Wspólnie posprzątaliśmy 
Stary i Nowy Park nie szczędząc słów krytyki pod 
adresem osób śmiecących. 
 „Kulturalne Wakacje” to też pierwsza edycja Tur-
bobiegu Kids & Teens w Szczuczynie. Ekstramalny 
tor przeszkód zgromadził liczne grono wakacjowi-
czów, którzy rywalizowali o tytuł mistrza Turbo-
biegu, który po podsumowaniu wyników zdobyły: 
w kategorii dzieci – Dominika Maciorowska, w ka-
tegorii młodzież – Patrycja Chmielewska. Wszyscy 
biegacze otrzymali pamiątkowe medale. 
 W bieżącym roku przypada 75 rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Z tej okazji na stadionie 
przy Hali Sportowej odbyły się biegi „W hołdzie 
Powstańczej Warszawie. Szczuczyn pamięta”. Każdy 
z uczestników biegów otrzymał pamiątkowy medal. 
Same biegi poprzedzone były krótkim wstępem hi-
storycznym dyrektora BCK w Szczuczynie - Janusza 
Siemion, który przybliżył uczestnikom biegów realia 
ówczesnych dni i historię powstania.
 Kulturalne Wakacje w Szczuczynie to również 
szereg zajęć sportowych na Hali Sportowej, gry i 
zabawy integracyjne, gry terenowe oraz zajęcia z 
kreatywności.
 Zainicjowane w bieżącym roku zajęcia z kodowania 
w ramach Lokalnego Klubu Kodowania w Szczuczynie 

również cieszyły się dużą popularnością. Kodowanie z 
robotami Photon czy zajęcia Wirtualna Rzeczywistość 
z wykorzystaniem gogli VR przyciągnęły zaintere-
sowanie wakacjowiczów. Jednocześnie informujemy, 
że zajęcia z kodowania w nowej formule rozpoczy-
namy już we wrześniu! Obiecujemy, że będziecie 
mile zaskoczeni! (Biblioteka – Centrum Kultury w 
Szczuczynie uczestniczy w projektach: „Kodowanie 
w bibliotece”, który jest częścią Programu Rozwoju 
Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko 
– Amerykańskiej 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 Spo-
łeczeństwa Informacyjnego we współpracy z �rmą 
Microsoft w ramach inicjatywy YouthSpark).
 Nie zabrakło też wyjazdów wakacyjnych m.in. do 
Ośrodka Szkoleniowo – Rekreacyjnego „Knieja” nad 
Jezioro Rajgrodzkie, gdzie relaksowaliśmy się na plaży, 
pływaliśmy, a także korzystaliśmy m.in. z rowerków 
wodnych, do Flisak Parku w Tykocinie. Tam wysłu-
chaliśmy bogatej historii miasta, podziwialiśmy �gury 
gigantycznych owadów, odbywaliśmy rejsy po Narwii 
i bawiliśmy się korzystając z instalacji rekreacyjnych 
parku, do Parku Rozrywki FastPark w Białymstoku, 
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gdzie korzystaliśmy z atrakcji parku linowego, Strefy 
Zabaw (karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki , trampolina, 
chińczyk gigant) oraz Strefy Nauki (ponad 30 urzą-
dzeń łączących naukę z rozrywką).
 Z „Kulturalnymi Wakacjami” nierozerwalnie wiąże 
się projekt Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” Rodzinna 
Olimpiada Retro. W ramach tego projektu zorganizo-
waliśmy wyjazdy rowerowe do Zespołu Szkół w Nie-
ćkowie (gdzie razem z nami bawili się wakacjowicze 
z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąso-
szu), Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w 
Niedźwiadnej oraz świetlicy wiejskiej w Skajach, gdzie 
odbyły się konkurencje drużynowe w piłce nożnej, 
„dwa ognie” i ringo oraz rywalizacje rodzinne (slalom 
na szczudłach, bieg parami w workach, gra w klasy, 
w gumę, w kapsle).
 Kulturalne Wakacje to też cykliczne zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w Bęćkowie, Brzeźniu, Bzurach, 
Niećkowie i Skajach.

 Dziękujemy dyrektorowi Dariuszowi Koniecko 
(ZS Niećkowo) i dyrektorowi Krzysztofowi Grunwal-
dowi (SP Niedźwiadna) za pomoc i zaangażowanie 
w organizacji wyjazdów rowerowych i udostępnienie 
terenów szkolnych.
 Dziękujemy Oldze Koniecko, Julicie Żebrow-
skiej i Bartłomiejowi Chmielewskiemu za pomoc i 
zaangażowanie w organizacji zajęć wakacyjnych.

Andrzej Kosmowski

„Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny 
– perła baroku polskiego w Szczuczynie”
 Opracowanie to jest pierwszym, które 
przedstawia (na blisko 200 stronach) cał-
kowicie ciekawe, często skomplikowane i 
trudne dzieje szczuczyńskiego kompleksu 
pijarskiego, jak i jego zachowane do dnia 
dzisiejszego, jego walory architektoniczne 
oraz bogaty wystrój wnętrza i wyposażenie 
szczuczyńskiej świątyni. Oddana w państwa 
ręce książka oparta jest na bardzo cennym, 
często niepublikowanym dotąd materiale 
archiwalnym i ma charakter bardzo bogato 
ilustrowanej monogra�i (zawiera 227 ry-
cin). Autorzy zdjęć dzięki ogromnej przychylności ks. 
proboszcza Roberta Zielińskiego i ks. proboszcza Jacka 
Majkowskiego zajrzeli z obiektywem aparatu w miejsca, 
które nie są na co dzień dostępne dla wszystkich.
 Publikacja ta ma na celu przybliżenie czytelni-
kom nie tylko najważniejszych faktów historycznych 
związanych ze szczuczyńskim kompleksem, ale także 
niepublikowanych dotąd ciekawostek oraz atrakcyjności 
architektonicznej tego wyjątkowego zabytku.
 Kościół pw. Im. NMP i tworzące z nim, nie tylko 
architektonicznie, nierozerwalną całość budynki klasz-
toru i kolegium przetrwały od dnia wzniesienia do 

czasów współczesnych w praktycznie 
nienaruszonym stanie, unikając w swej 
historii realnych zagrożeń wynikających 
z konfliktów zbrojnych, zaborów i 
wojen światowych. Tak więc, autentycz-
ność to największy atut zabytkowego 
kompleksu popijarskiego w Szczu-
czynie. Fakt ten oraz bogate, burz-
liwe i wyjątkowe dzieje tego obiektu 
– szczególnie kościoła – bezdyskusyjnie 
pretendują go do miana perły baroku 
w Polsce. Ponad trzystuletnia historia 

kompleksu skrywa jednak wiele niewyjaśnionych do 
końca faktów i tajemnic, z którymi zmierzył się dy-
rektor Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie 
Janusz Siemion – autor tej publikacji.
 To niecodzienne pod wieloma względami opracowanie 
wydała Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie 
staraniem Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 
 Książkę można nabyć u ks. proboszcza Jacka Maj-
kowskiego jako cegiełkę na remont naszego wyjątkowego 
zabytku – perły baroku polskiego w Szczuczynie. 

Renata Markiewicz
Janusz Siemion
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„Rodzinna Olimpiada Retro” – projekt 
Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” 
 Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zawarło w dniu 
01.03.2019 umowę z Gminą Szczuczyn, reprezen-
towaną przez Artura Kuczyńskiego – Burmistrza 
Szczuczyna na realizację zadania publicznego w 
zakresie promocji kultury �zycznej i sportu na okres 
od 01.03.2019 do 31.08.2019. Zadanie to  realizujemy 
od 01.07.2019 do 31.08.2019. Jego celem jest powrót 
do dawnych gier i zabaw podwórkowych, integracja 
rodzinna (wspólne, aktywne spędzanie czasu wolnego), 
propagowanie ducha zdrowej rywalizacji, ożywienie 
świetlic wiejskich oraz radość z przebywania ze sobą. 
 Projekt „Rodzinna Olimpiada Retro” to 
propozycja reaktywowania dawnych zabaw 
i gier podwórkowych skierowana do wszystkich 
mieszkańców (od najmłodszych do najstarszych) z 
terenu miasta i gminy Szczuczyn: 
— konkurencje drużynowe: piłka nożna, dwa ognie 
(zbijak), ringo do których eliminacje zostaną roze-
grane w Szczuczynie i trzech okręgach w wybranych 
świetlicach wiejskich,
— rywalizacje rodzinne: np. slalom na szczudłach, 
bieg parami w workach oraz przypomniane zostaną 
dawne gry i zabawy np. gra w klasy, w gumę, w kapsle. 
 Z przyznanej nam dotacji w wysokości 10 000,00 
zł zakupiliśmy sprzęt sportowy, niezbędny do reali-
zacji zadania, materiały biurowe, nagrody, tj. medale, 
dyplomy, puchary oraz opłaciliśmy instruktora sportu. 
Zabezpieczyliśmy też pewną kwotę na zakup arty-
kułów spożywczych.
 Zadanie, które realizujemy obejmuje swym za-
sięgiem teren całej gminy, dlatego podzieliliśmy 
naszą gminę na okręgi, w których przeprowadzane 
są eliminacje:
— Skaje (02.07.2019) - Bęćkowo, Lipnik, Tarachy, 
Stare Gutki, Gutki, Skaje, Wólka, Rakowo, Zacieczki,
— Niećkowo (17.07.2019) - Niećkowo, Danowo, 
Bzury, Niedźwiedzkie, Świdry Awissa,
— Niedźwiadna (31.07.2019) - Dołęgi, Jambrzyki, 
Chojnowo, Czarnówek, Załuski, Czarnowo, Mazewo, 
Brzeźno, Niedźwiadna, Kurki, Sokoły, Koniecki Małe, 
Koniecki Rostroszewo, Obrytki,
— Miasto Szczuczyn (06.08.2019).
 Finał rozgrywek w piłkę nożną odbędzie się 
16.08.2019 r. na orliku przy ulicy Grunwaldzkiej 
na kilka dni przed olimpiadą. Zakończenie pro-

jektu „Rodzinna Olimpiada Retro” odbędzie się w 
ostatnich dniach wakacji (23.08.2019 – piątek) w 
szczuczyńskim starym parku, gdzie rozegrane zostaną 
�nały pozostałych konkurencji drużynowych oraz 
inne konkurencje, pokazy i atrakcje. Na zakończenie 
odbędzie się też rozdanie nagród.
 Zadanie to Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 
realizuje we współpracy z BCK oraz jednostkami 
OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Strażacy 
pomogą organizacyjnie w przeprowadzeniu eliminacji 
i �nału oraz zapewnią pomoc medyczną.
 Swoim działaniem chcemy przyczynić się do 
ożywienia świetlic wiejskich i zintegrowania lokalnej 
społeczności.

Anna Wojsław
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SPORT

Adam wspieramy cię!
 Pod takim hasłem odbyły się w dniu 13 kwietnia 
2019 roku Mistrzostwa Województwa Podlaskiego 
w zapasach w stylu wolnym kadetów i młodzików, 
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w 
zapasach kobiet oraz Turniej Integracyjny „Za-
pasy i sumo dla wszystkich” o Puchar Burmistrza 
Szczuczyna. Turniej zgromadził 128 zawodniczek 
i zawodników trenujących w klubach woj. podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego. Było pięknie! W obecności 
znamienitego gościa - Wandy Mieczkowskiej - radnej 
Sejmiku Województwa Podlaskiego przy dźwiękach 
marsza „Radeckiego” wprowadzono na halę głównych 
aktorów spektaklu. Imprezę, jak zwykle otworzył 
Artur Kuczyński - Burmistrz Szczuczyna, który prze-
kazał na ręce Pani Radnej prezent w postaci „naszej 

książki” Marszałkowi Województwa Podlaskiego i 
byłemu zapaśnikowi – Arturowi Kosickiemu. Taki 
sam prezent wręczony został również przez Zarząd 
Klubu Pani Radnej, która odczytała list Marszałka 
Artura Kosickiego do Prezesa Klubu - Radosława 
Trzcińskiego. 
 Następnie wyróżnieni zostali ludzie, którzy każdego 
dnia przyczyniają się do rozwoju sportu zapaśniczego, 
a między innymi: brązową odznaką LZS: Łukasz 
Filipkowski, Robert Skrodzki, Mariola Zaborow-

ska, Jacek Wesołowski, Krzysztof Marcinkiewicz, 
Paweł Marcinkiewicz, Agnieszka Malejko, Ewelina 
Karwowska, Karol Koński. Srebrną odznaką LZS : 
Andrzej Łagodziński, odznaką „Zasłużony działacz 
LZS”: Marek Hanc, Ewa Grunwald i Małgorzata 
Karwowska. Po działaczach przyszedł czas na wy-
różnienie tych, którzy rozsławiali Szczuczyn i woj. 
podlaskie w 2018 roku , tj. Emilię Bagińską - srebrną 
medalistkę OOM w zapasach kobiet w kat. do 69 
kg, Jakuba Żebrowskiego - srebrnego medalistę 
MMM Regionu „D” w zapasach w stylu wolnym 
w kat. do 85 kg i Wiolettę Wesołowską - brązową 
medalistkę MMM Regionu „D” w zapasach kobiet 
w kat. do 66kg. „Oberwało się” również trenerowi 
– Grzegorzowi Zańko, który z rąk Tomasza Mio-
duszewskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Szczuczynie i Artura Kuczyńskiego - Burmistrza 
Szczuczyna, otrzymał nie tylko pismo pochwalne. 
Atmosferę podkręciła jeszcze wspaniała GWIAZDA 
- Aleksandra Czaplicka, która wykonaniem własnego 
singla pt. „Nigdy nie wiesz” oraz coveru Margaret 
„ Byle jak” doprowadziła u wielu z nas do powsta-
nia przyjemnego uczucia dreszczu na całym ciele. 
Na chwilę, za jej przyczyną, muza zawładnęła halą 
sportową. 
 Po występie Oli postanowiliśmy wesprzeć naszego 
kontuzjowanego kolegę – ADAMA OBRYCKIE-
GO - w jego walce o powrót do zdrowia. Efekt 
przeszedł wszelkie oczekiwania. Jak to powiedział mi 
wujek Adama - Antoni Obrycki, takie zachowania 
„przywracają wiarę w ludzi”. 
 A potem..., a potem się zaczęło. Było wiele inte-
resujących walk, zarówno w zapasach, jak i w sumo. 
Imprezę uświetnił również swoją obecnością nasz 
miejscowy poseł RP Kazimierz Gwiazdowski, który 
wręczał medale zwycięzcom, wręczył również okolicz-
nościowy medal trenerowi Grzegorzowi Zańko. Wśród 
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Wiosna z „GWIAZDAMI”

chłopców drużynowo zwyciężył UAKS „Podlasie” 
Białystok, przed MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn 
i MLUKS MOSiR Grajewo. Wśród dziewcząt zwy-
ciężyło UAKS „Podlasie„ Białystok, przed MLUKS 
„GWIAZDA” Szczuczyn oraz LMUKS „OLIMPIK” 
Suwałki. Wśród dzieci zwyciężyła szczuczyńska 
„GWIAZDA”, a kolejne miejsca zajęli: MLUKS 
MOSiR Grajewo, UAKS „Podlasie” Białystok, UKS 
Marcinkowo, LMUKS „OLIMPIK” Suwałki i UKS 
Księżyno.

 Wychowankowie szczuczyńskiej „GWIAZDY” 
starali się zaistnieć na zapaśniczych matach Polski 
również w 2019 roku i nie było z tym najgorzej. 
Najpierw nasz wychowanek – Paweł Chrostow-
ski (trenujący aktualnie w UAKS „PODLASIE” 
Białystok) wywalczył 5 miejsce w Pucharze Polski 
Kadetów w zapasach w stylu klasycznym w kat. do 
92 kg, który odbył się w dniach 1-3 marca 2019 
roku w Warszawie. Swoje aspiracje do medalu Mi-
strzostw Polski w tej grupie wiekowej potwierdził 
w tej samej kategorii wagowej brązowym medalem 
Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu wol-
nym, który odbył się w dniach 8-10.03.2019 roku w 
Koronowie. Na turnieju tym, dobrze zaprezentowali 
się również Paweł Danowski (14 miejsce w kat. do 
65 kg) oraz Jakub Żebrowski (17 miejsce w kat. do 
92 kg). Po nim kolejna wychowanka szczuczyńskich 
zapasów – Emilia Bagińska (trenująca obecnie w 
UAKS „PODLASIE” Białystok) podczas Pucharu 
Polski Kadetek w zapasach kobiet rozgrywanych w 
dniach 15-17 marca w Karlinie, zajęła 5 miejsce w 
kat. do 73 kg. Na tej samej imprezie 7 miejsce w kat. 
do 69 kg wywalczyła Julia Chrostowska. Następnie 
wychowanek szczuczyńskiej „GWIAZDY”, a nade 
wszystko Agnieszki i Leszka Chrostowskich - Paweł 
- wywalczył srebrny medal Pucharu Polski Kadetów 
w zapasach w stylu klasycznym, który odbył się w 
dniach 29-31.03.2019 roku w Kostrzyniu nad Odrą, 
a swoje medalowe aspiracje potwierdził podczas 
Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu wol-
nym, który odbył się w dniach 05-07.04.2019 roku 
w Komornikach k/ Poznania, gdzie zajął 3 miejsce 
w kat. do 92 kg. Na tym samym turnieju awans do 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach 
wywalczyła siostra Pawła - Julia w kat. do 69 kg oraz 
Kamil Załuska startujący w kat. do 51 kg. 
 Trochę później w bój poszli młodsi, którzy wzięłi 
udział w Międzynarodowym Turnieju Kwali�kacyj-
nym młodzików i młodziczek  „O Puchar Warmii 
i Mazur”, który odbył się w dniach 26-27.04.2019 
roku w olsztyńskiej hali „URANIA”. Medale na tej 
imprezie zdobyli: Wioletta Wesołowska - brązowy w 
kat. do 62 kg, Paweł Siedlecki w kat. do 73 kg oraz 
Oliver Jagusz w kat. do 85 kg. Dobrze zaprezentowali 
się również Jakub Barwikowski- 5 w kat. do 35 kg, 
Katarzyna Pawłowska – 5 w kat. do 62 kg, Mateusz 
Berć – 7 w kat. do 35 kg oraz Patryk Koński - 8 w 
kat. do 48 kg. 
 Następnie, w dniach 29.04.-01.03.2019 roku 
w Staszowie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w zapasach w stylu klasycznym, gdzie 
Paweł walczący w kat. do 92 kg zajął ostatecznie 7 
wysokie miejsce. Tą samą lokatę zajęła również, na 
tej samej imprezie i w tym samym miejscu, wycho-
wanka szczuczyńskich zapasów – Emilia Bagińska- 
walcząca w kat. do 73 kg, która odbyła się w dniach 
01-03.05.2019 roku, ósma na tej samej imprezie była 
Julia Chrostowska w kat. do 69 kg. Paweł Chrostowski 
w dniach 03-05.05.2019 roku udowodnił podczas 
Ogólnoposkiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w 
stylu wolnym, że jest w krajowej czołówce w kat. do 
92 kg zajmując, pod nadzorem taty, 5 miejsce. Kamil 
Załuska zajął na tej imprezie dobre - 10 miejsce w 
kat. do 51 kg. 
 Później ponownie do głosu doszli młodsi. Otóż 
podczas Ogólnopolskiego Turnieju Kwali�kacyjnego 
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Młodziczek w zapasach kobiet, który odbył się w 
dniach 7-8.06.2019 roku  w Łukowie wychowanki 
szczuczyńskiej „GWIAZDY” zdobyły trzy medale. 
Złoto w kat. do 62 kg wywalczyła Wioletta Wesołow-
ska, srebro w tej samej wadze wywalczyła Katarzyna 
Pawłowska, a brąz w kat. do 54 kg. wywalczyła Oliwia 
Kaliszewska. 

Najmłodsi idą w ślady starszych
 Dobrze jest, jeżeli starsi dają dobry przykład 
młodszym. Tak jest w szczuczyńskiej „Gwieździe”. 
Otóż młodsi adepci zapaśniczego rzemiosła próbują 
naśladować starszych i z efektem podejmują walkę. 
Po przepięknym turnieju, który odbył się w dniu 14 
kwietnia 2019 roku w Szczuczynie zostaliśmy zapro-
szeni na dwa turnieje. Najpierw, dzięki przychylności 
Burmistrza Szczuczyna - Artura Kuczyńskiego, tuż 
przed wakacjami młodsze dzieciaki udały się na 
Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Wójta 
Gminy Sorkwity, który odbył się w dniu 16.06.2019 
roku w przepięknej hali Szkoły Podstawowej w War-
punach, a następnie już w wakacje wzięliśmy udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Dzieci „PODLASKIE 
LATO” w sumo, który odbył się w dniu 22.06.2019 
roku w Białymstoku (Starosielce). Turniej w Warpu-
nach należał do nas, gdyż zwyciężyliśmy drużynowo 
przed ekipą z Rosji i LUKS Marcinkowo Mrągowo 
zdobywając 6 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe medale. 
W Białymstoku też nie było źle. Dzięcioosobowa ekipa 
zdobyła 3 złote i 6 srebrnych medali. Kolejny powód 
do dumy dla rodziców, trenera i samych zawodników. 
To efekt dobrze wykonanej pracy. 

 Gwiazda - początki w sumo
      W dniu 22 czerwca 2019 roku w Białymstoku odbył 
się Ogólnopolski Turniej Dzieci „PODLASKIE LATO” 
w sumo, na który zostaliśmy zaproszeni. Zachowaliśmy 
się jak Kargul („u mnie insza kultura, Kazimierz. Jak 
mnie kto zaprasza, nie odmawiam”), pojechaliśmy 
i podjęliśmy walkę. Jak się okazało „PODLASKIE 
LATO” przyniosło naszym wychowankom 3 złote i 8 
srebrnych medali. Złote zdobyli: Milena Gnys w kat. do 
21 kg, Natalia Barwikowska w kat. do 33 kg i Zuzanna 
Gnys w kat. do 38 kg. Srebrne – Roksana Smirnow 
w kat. do 33 kg, Weronika Barwikowska w kat. do 38 
kg, Beata Berć w kat. do 45 kg, Julia Gnys w kat. do 
52 kg, Nataniel Ornowski w kat. do 30 kg oraz Patryk 
Danowski w kat. do 52 kg. Można w wakacje siedzieć 
przed komputerem, a można też się fajnie realizować.

Grzegorz Zańko

Zapaśnicze Wakacje z GWIAZDAMI 
 Wychowankowie szczuczyńskiej „GWIAZDY” w 
okresie wakacyjnym nie próżnowali. Już na początku 
wakacji w dniach od 4 do13 lipca Ośrodek Wypo-
czynkowy „Mazurskie Chaty” w Pieckach stał się 
miejscem zgrupowania sportowego przedstawicieli 
sportów walki z woj. podlaskiego i warmińsko- ma-
zurskiego, w którym aktywnie uczestniczyli. Aura nie 
rozpieszczała, ale jak przystało na zahartowanych w 
boju młodych ludzi dali radę. Wystarczyło odwagi na 
pływanie kajakami, kąpiele z elementami akrobatyki, 
zajęcia na macie, zajęcia w terenie, a nawet na zajęcia 
w parku linowym. Młodzież zasłużyła sobie nawet 
na nagrodę w postaci wspólnych dyskotek, w których 

również aktywnie uczestniczyli udowadniając, że w 
dobrym towarzystwie warto bywać. Po zgrupowaniu 
jak zwykle pozostało wiele wspomnień i pamiątko-
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wych fotogra�i. Tydzień później wychowankowie 
szczuczyńskiej „Gwiazdy” dostąpili wyróżnienia. 
Wyróżnienie wg Słownika języka Polskiego – to 
między innymi: nagroda, graty�kacja, zaszczyt, honor, 
uwydatnienie, podkreślenie, zaznaczenia itp. Zarząd 
Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w 
Szczuczynie wspólnie z Gminą Szczuczyn w ramach 
wspólnej „polityki” wychowania poprzez pracę na rzecz 
społeczeństwa, wdrażanej z sukcesami już od kilku lat, 
w ramach wyróżnienia za włożony wkład w rozwój 
siebie, a zarazem Gminy Szczuczyn i jej reklamę, 
zorganizował zawodniczkom i zawodnikom wyjazd 
rekreacyjno – sportowy do Hotelu Gołębiewskiego w 
Mikołajkach. W tym pięknym obiekcie położonym 
w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, 
młodzi adepci zapaśniczego rzemiosła mogli realizować 

swoje „wodne” marzenia. Po wodnej przygodzie udali 
się na przepyszny posiłek do zaprzyjaźnionej „Staśko-
wej Chaty” znajdującej się we wsi Mojtyny zarządzanej 
przez rodzinę Stanisława Kamińskiego wieloletniego 
zapaśnika, Mistrza Świata Weteranów z 2018 roku 
w stylu wolnym i klasycznym, a przede wszystkim 
przyjaciela zapasów. W drodze powrotnej zahaczyli 
o Ruciane Nida, gdzie po wydaniu „zaskórniaków” 
wrócili szczęśliwi do grodu Antoniego Szczuki. W 
sierpniu wychowanki i wychowankowie naszego klubu 
z pożytkiem uczestniczyli w zgrupowaniu sporto-
wym w Augustowie. Augustów przywitał ich piękną 
pogodą, a  kadra trenerska zapewniła uczestnikom 
wiele ciekawych zajęć zarówno na macie, w terenie 
jak i na wodzie. Tak minęły sportowcom wakacje.

Grzegorz Zańko 
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IX Turniej Piłki Nożnej 
Emil Świderski był młodym - utalentowanym zawodnikiem Wissy Szczuczyn. W dniu 14 sierpnia 
2010 roku (sobota) Emil uczestniczył w inauguracyjnym meczu III ligi w Grajewie, gdzie drużyna 
Wissy grała z Mrągowią Mrągowo. W 40 minucie Emil zasłabł i został zmieniony. Z boiska zabrało 
go pogotowie ratunkowe. Zmarł w niedzielny poranek ku rozpaczy rodziny, przyjaciół, znajomych 
i całego środowiska piłkarskiego. 

 W dnia 15 sierpnia 2019 r. na boisku przy ul. 
Grunwaldzka w Szczuczynie odbył się IX Turniej Piłki 
Nożnej im. Emila Świderskiego o Puchar Burmistrza 
Szczuczyna. Do tegorocznego turnieju zgłosiło się dzie-
więć. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci (rocznik 2007 i młodsi) - drużyny: Mazur Pisz, 
MOSiR Grajewo, Sokół Biała Piska, Wissa Szczuczyn 
oraz oldboyów: Grajewo, Orzeł Kolno, Promil Szczuczyn, 
Przyjaciele Emila i Biała Piska.
 W rywalizacji po zaciętych meczach a grano 
systemem „każdy z każdym” kolejność końcowa 
przedstawia się następująco:
— kategoria dzieci:
1.  MOSiR Grajewo
2.  Wissa Szczuczyn
3.  Mazur Pisz
4. Sokół Biała Piska
— kategoria oldboyów:
1. Biała Piska
2.  Orzeł Kolno
3.  Przyjaciele Emila
4.  Promil Szczuczyn
5.  Grajewo
 Puchary, medale i dyplomy wręczyli - Burmistrz 
Szczuczyna Artur Kuczyński  i Henryk Augustowski. 
Organizatorami byli: Miejski Ludowy Klub Spor-
towy „WISSA”, Rodzina Świderskich, Spółdzielnia 
Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie i Urząd Miejski 
w Szczuczynie a wsparły ją: Bank Spółdzielczy w 
Szczuczynie, Piekarnia Mieńkowscy w Grabowo, 

sklep Arhelan Burzyńscy Bielsk Podlaski, Starostwo 
Powiatowe w Grajewie, Adam Jóźwik i Mariusz 
Maciorowski.
 

Sezon piłkarski 2019/2020
 Wissa Szczuczyn w sezonie piłkarskim 2019/20 
zgłosiła do rozgrywek pięć drużyn w kategoriach 
wiekowych: orlik, młodzik, trampkarz, junior i senior 
IV liga.
 Drużyna seniorów ze względu na budowę obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych na terenie dawnego 
stadionu miejskiego przy ul. Sportowej rozgrywać 
będzie swoje mecze jako gospodarz na boisku bocz-
nym Stadionu Miejskiego w Łomży ul. Zjazd 18.
Terminarz rozgrywek drużyny seniorów w IV lidze 
przedstawia się następująco:

6 KOLEJKA  14/09/2019 17:00
Jagiellonia Białystok SSA II  –  Wissa Szczuczyn

Ośrodek Szkoleniowy Jagiellonii Białystok 
(Białystok, Elewatorska 4)

6 KOLEJKA 20/ 09/2019 17:30
Wissa Szczuczyn  –  Hetman Białystok

Łomża, Zjazd 18

8 KOLEJKA  29/09/2019 16:00
Dąb Dąbrowa Białostocka – Wissa Szczuczyn

Stadion Miejski w Dąbrowie Białostockiej 
(Dąbrowa Białostocka, gen. Nikodema Sulika 2)
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9 KOLEJKA  06/10/2019 13:00
Wissa Szczuczyn – Cresovia Siemiatycze

 Łomża, Zjazd 18

10 KOLEJKA 13/ 10/2019 15:00
Ks Michałowo – Wissa Szczuczyn
 KS Michałowo (Michałowo 21 A)

11 KOLEJKA 20/ 10/2019 12:00
Wissa Szczuczyn – Sokół 1946 Sokółka 

Łomża, Zjazd 18

12 KOLEJKA  26/ 10/2019 14:00
Krypnianka Krypno – Wissa Szczuczyn

 UKS Krypnianka Krypno (Krypno Kościelne 48)

13 KOLEJKA  02/ 11/2019 13:00
Wissa Szczuczyn – Sparta Augustów

 Łomża, Zjazd 18
14 KOLEJKA  10 11/2019 13:00

Sparta 1951 Szepietowo – Wissa Szczuczyn 
Stadion Miejski w Szepietowie 

(Szepietowo, Sportowa 5)

15 KOLEJKA  17 /11/2019 12:00
Wissa Szczuczyn – Warmia Grajewo

 Łomża, Zjazd 18

    W dotychczas rozegranych me-
czach Wissa osiągnęła następujące 
wyniki:

Kolejka 1 – 11 sierpnia
Promień Mońki 1 – 1 Wissa 

Szczuczyn
Kolejka 2 – 17-18 sierpnia

MOSP Białystok 0 – 1 Wissa 
Szczuczyn

Kolejka 3 – 24 sierpnia
ŁKS 1926 Łomża 1 – 4 Wissa 

Szczuczyn
Kolejka 4 – 1 września

Biebrza Goniądz 1 – 2 Wissa 
Szczuczyn 

 Po rozegraniu IV kolejki rozgrywek 
drużyna seniorów Wissy Szczuczyn 
zajmuje w tabeli drugie miejsce.
 

IV liga 2019/2020, grupa: podlaska 
Nazwa  M.  Pkt.  Z.  R.  P.  Bramki 

1.   Jagiellonia II Białystok 4 12  4 0 0 16-3
2.   Wissa Szczuczyn 4 10  3 1 0 8-3
3.   Warmia Grajewo 4 9  3 0 1 11-12
4.   KS Michałowo 4 9  3 0 1 14-6
5.   Tur Bielsk Podlaski 4 9  3 0 1 14-6
6.   Krypnianka Krypno 3 7  2 1 0 5-2
7.   Sparta Augustów 4 7  2 1 1 10-9
8.   Sokół 1946 Sokółka 4 5  1 2 1 7-4
9.   Sparta 1951 Szepietowo 4 5  1 2 1 5-5
10.   ŁKS 1926 Łomża 4 4  1 1 2 8-10
11.   Promień Mońki 4 4  1 1 2 5-8
12.   Dąb Dąbrowa Białostocka 3 2  0 2 1 3-6
13.   Cresovia Siemiatycze 4 2  0 2 2 4-8
14.   MOSP Białystok 4 1  0 1 3 2-12
15.   Hetman Białystok 4 0  0 0 4 4-11
16.   Biebrza Goniądz 4 0  0 0 4 2-13




