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 Pierwsza publikacja bezpłatnego, lokalnego 
kwartalnika „Szczuczyńskie Wieści” jako 
Informatora Miasta i Gminy Szczuczyn, 
ukazała się na Boże Narodzenie w grudniu 
2013 roku. W święta BN ‘2019 obchodzimy 
już szóstą rocznicę z jednoczesnym wyda-
niem 23 numeru gazety „SW”. Informator 
wypełnia lukę w sferze informacyjnej gminy, 

służy rozwojowi społecznemu i kulturalnemu miasta, umacnia 
patriotyzm lokalny oraz przywiązanie do miejsca urodzenia i 
zamieszkania. 
 Być może cele gazety lub niektóre artykuły nie wszystkim 
Czytelnikom przypadają do gustu. Niektórzy mogą uważać, że 
jest w niej za dużo demokracji, że nie patrzymy władzy na ręce, że 
nie reagujemy na przejawy zła w życiu społecznym, obyczajowym 
lub nie stajemy w obronie ludzi pokrzywdzonych, etc.
 Takie zarzuty nie mogą mieć odniesienia do Samorzą-
dowego Informatora, który ma informować Czytelników 
o najważniejszych wydarzeniach w życiu gminy i miasta. 
Redakcja działająca na zasadzie pełnego wolontariatu pisze o 
historii miasta, mnogości aktualnych sukcesów i potrzebach 
mieszkańców. 
 Redagowanie gazety i składu komputerowego jest nieod-
płatne, a Gmina pokrywa wyłącznie koszty druku nakładu w 
kolorze i kolportażu. Czasopismo „SW” nie osiągnęło postaci 
skończonej, jest ono wciąż produktem w fazie testowej, które 
posiada ambicje stałej ewaluacji. Czasem chochlik wyskakuje 
komuś w jakimś artykule, a choć to przyjąć trzeba za rzecz 
normalną, to ja z góry przepraszam za ewentualne błędy wpły-
wające na zmianę sensu tekstu. Wszystkim współredaktorom 
i organizatorom imprez w 2019 r. przekazuję słowa uznania 
za wkład w rozwój życia kulturalnego w naszej, szczuczyńskiej 
ojczyźnie. Czytelnikom dziękuję za towarzyszenie kwartalnikowi 
„SW” przez sześć lat i mam nadzieję, że nadal będziecie trwać 
z nami w coraz milszej przygodzie na rzecz Gminy i tęsknić 
za naszymi publikacjami. 
 Tymczasem, przed nami Święta Bożego Narodzenia. To 
w te święta narodził się Człowiek, Zbawiciel Świata. W święta 
poznajemy też prawdę o sobie i sens istnienia naszych narodzin. 
Skoro od dwóch tysięcy lat wielbimy narodziny jednego z 
miliardów, oznacza to, że jest On Jedyny i Niepowtarzalny. Im 
bardziej świętujemy Narodzenie Jezusa, tym silniejsze dajemy 
świadectwo, że każdy człowiek jest wyjątkowym, bo – dzieckiem 
Bożym. Wesołych Świąt B.N. i Szczęśliwego 2020 Roku! 

 Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

Od Wydawcy
 Witam Państwa ponownie na 
łamach Szczuczyńskich wieści. Z 
jednej strony ciszą nas zbliżające się 
święta, z drugiej trochę martwi tak 
szybki upływ czasu. Jeszcze niedawno 
martwiliśmy się, jak będzie wyglądało 
przejście w 2000 rok, a już za kilka 

dni „dodamy” mu noworoczną dwudziestkę. Szybko…
 Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że wyznacznikiem 
minionych miesięcy było zakończenie prac remontowych 
w szczuczyńskim kompleksie poklasztornym. W prace 
zaangażowanych było tak wiele osób, że sposobność 
podziękowania im, jaką były dwuetapowe uroczystości 
otwarcia obiektu była czymś wspaniałym i podniosłym. 
W naszym wydawnictwie znajdziecie więc państwo 
relację z tamtych chwil. A oprócz tego, jak zwykle porcję 
opisów wydarzeń, relacji fotograficznych z tego, czym 
żyje miasto i gmina Szczuczyn. Zapraszam do lektury!
 Korzystając ze sposobności chciałbym wszystkim 
Czytelnikom Szczuczyńskich wieści złożyć tradycyjne 
życzenia, zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bo-
żego Narodzenia. Wszyscy gdzieś pędzimy, owo „gdzieś” 
pozostaje mniej lub bardziej niedookreślone. Chcemy 
lepiej, chcemy więcej, chcemy żeby było inaczej… Życzę 
Państwu, by w te święta było jak dawniej! Ciepło, radośnie 
i z sentymentem do nas samych, naszego Szczuczyna  
i przyszłości, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. 
A w Nowym 2020 Roku niech każdy z kolejnych, 
tak szybko mijających dni przynosi nam spełnienie  
w wymiarze osobistym, rodzinnym i zawodowym. 
 Do siego roku!

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna
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Obchody Święta Niepodległości w Szczuczynie 
W 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w poniedziałek 11.11.2019 r. o godz. 11.00, w kościele 
pw. Imienia NMP w Szczuczynie, odbyła się Msza Św. za Ojczyznę. 
Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów mundurowych i gości ulicami miasta: Szpitalną, Łomżyńską, Placem 
Tysiąclecia (Państwa Polskiego) i Kościelną w jej najszersze miejsce przed kościołem. Miejsce to, w którym do 
roku 1939 był plac uroczystościowo-apelowy, od 11 listopada 2018 r. z tablicy pamiątkowej przemawia przez łzy 
i dumę płynącą z epitafijnej inskrypcji: „Tym, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie dla wolnej, niepodległej 
oraz suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, hołd składają mieszkańcy 
miasta i gminy Szczuczyn. (Szczuczyn, 11.11.2018 r.)”. 
Tu, ze świadkiem historii w postaci cokołu z metalowym krzyżem z 1892 roku, odbyła się uroczystość manife-
stująca postawy patriotyczne, na którą mieszkańców i gości zaprosił Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński i 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Mioduszewski. 
Msza św., marsz przed płytę pamiątkową przywracającą bohaterów do chwały, apel poległych za Ojczyznę, zło-
żenie wiązanek i żołnierska grochówka były najważniejszymi punktami programu obchodów kolejnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
zainaugurowała Msza święta w intencji Ojczyzny, 
którą odprawił i jak zwykle rozważne, pasterskie 
słowo wygłosił dziekan dekanatu szczuczyńskiego, 
proboszcz parafii – ks. kan. Jacek Majkowski. 
 Przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP w Szczu-
czynie pod batutą Roberta Świderskiego, odśpiewano 
polską, patriotyczną pieśń wyrażającą uczucia i zbio-
rową jedność – hymn narodowy. 
  Burmistrz w słowach pełnych powagi powiedział 
do zebranych: „W tak wyjątkowym dniu, staję tu w 
imieniu pamięci. Pamięci, która przywodzi nas 11 
listopada, aby uczcić rocznicę odzyskania Niepodle-
głości (…). Proszę ks. proboszcza o modlitwę, o słowo 
kierowane do nas. Proszę o modlitwę za Ojczyznę”. 
 Ks. J. Majkowski w słowie do wiernych odniósł 
się do bohaterstwa dawnych dni mówiąc: „Dzisiaj 
wspominamy zapał garstki młodych ochotników, 
którzy w 1914 r. poszli na wojnę przeciwko trzem 
imperiom, aby walczyć o wolność państwa, którego od 
kilku pokoleń nie było na mapie, o którym świat nie 
pamiętał i nie chciał pamiętać! Co gorsze – większość 
Polaków przestała pamiętać. Patriotyzm młodych, 
ofiara, przelana krew dały Polsce szansę na niepod-
ległość. Suwerenność należało wywalczyć na polach 
bitew i w zaciszu gabinetów dyplomatycznych…”. 
 Po nabożeństwie uformował się pochód prowa-
dzony przez orkiestrę OSP i poczty sztandarowe. 
Pod czułym okiem medialnych fleszy maszerowali: 
parlamentarzyści, władze samorządowe gminy i po-
wiatu, wojsko, dyrekcje szkół, kierownictwa jedno-
stek, organizacje kombatanckie, sołtysi i mieszkańcy, 
aby zatrzymać się – przed tablicą pamiątkową. Tu z 

udziałem orkiestry grającej hymn narodowy, asysta 
honorowa wciągnęła na maszt flagę państwową RP. 
 Po ceremonii religijnej rozpoczęła się druga część 
uroczystości o charakterze patriotycznym. 
 Gospodarz Miasta i Gminy, Burmistrz Artur 
Kuczyński miłymi słowami powitał przyjaźnie gości: 
księży Parafii Szczuczyn, posła na Sejm RP–Kazi-
mierza Gwiazdowskiego, poczty sztandarowe, przed-
stawicieli służb mundurowych z OSP w Bęćkowie, 
Brzeźniu, Bzurach, Danowie, Niećkowie, Niedźwiadnej 
i Szczuczynie, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 
z 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży, człon-
ków Koła Łowieckiego „Ponowa” w Szczuczynie, 
Mundurową Klasę Policyjną z ZS w Niećkowie, 
zuchów i harcerzy ze Szczuczyna, orkiestrę OSP w 
Szczuczynie, zastępcę komendanta powiatowego PSP 
druha Arkadiusza Lichotę, sekretarza Gminy Wąsosz 
Agnieszkę Wróblewską, radną Powiatu Grajewskiego 
i sekretarza Gminy Szczuczyn Jolantę Budzińską, dy-
rektora MDK i radnego Powiatu Grajewskiego Janusza 
Marcinkiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Szczuczynie Tomasza Mioduszewskiego z radnymi i 
sołtysami, notariusza Jerzego Kruszyńskiego, Miro-

sława Rainko prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP i prezesa Banku Spółdzielczego 
w Szczuczynie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
Jerzego Niklińskiego, burmistrzów poprzednich ka-
dencji, zasłużonych obywateli dla Gminy Szczuczyn, 
dyrektorów szkół i Biblioteki Centrum Kultury, 
kierowników i dziennikarzy współpracujących z 
Urzędem Miasta Szczuczyn, mieszkańców miasta i 
gminy Szczuczyn oraz Przyjaciół Szczuczyna. 
 Prezes Zarządu OSP w Szczuczynie dh Robert 
Łepkowski wygłosił apel poległych: „Bohaterowie 
walk o niepodległość Rzeczypospolitej! Mieszkańcy 
Szczuczyna! Rodacy! Stajemy dziś do uroczystego 
Apelu Pamięci przed Tablicą Pamiątkową na placu 
apelowym w Szczuczynie. Pochylmy głowy w zadumie i 
skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli 
za wolność naszej Ojczyzny, Szczuczyna i powiatu. 
 Do Was wołam! Żołnierze Armii Krajowej, po-
wstańcy, nauczyciele, lekarze, policjanci i zamordowani 
mieszkańcy …! 
 Stańcie do Apelu!” 
 W przemówieniu poseł na Sejm RP– Kazimierz 
Gwiazdowski, wyraził zadowolenie, że na uroczystość 
przybyła zarówno młodzież, która pragnie prawdziwej 
wiedzy historycznej jak i Sybiracy, którzy pamiętają 
to, o czym my dziś mówimy. Podkreślił potrzebę 
budowania wspólnoty mieszkańców podczas pokoju 
i kształtowania współczesnego patriotyzmu wśród 
młodego pokolenia.
 Burmistrz Szczuczyna, parlamentarzyści, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy, kierownicy, 
żołnierze, strażacy, harcerze złożyli kwiaty pod tablicą 

pamiątkową, a Sybiracy oddali pokłon „Poległym za 
Ojczyznę” przy ul. Kościelnej. Po złożeniu wiązanek 
orkiestra odegrała utwór nostalgiczny zatytułowany 
„Cisza”. 
 Piękno wyjątkowego wydarzenia, w coraz lepszej 
oprawie, na tle rozwijającego się Szczuczyna podkre-
ślały tu i ówdzie przygotowane kilka lat wcześniej 
założenia estetyczno-budowlane. 
 Za mikrofony i nagłośnienie, jak zwykle, od-
powiedzialny był dyr. Miejskiego Domu Kultury w 
Szczuczynie – Janusz Marcinkiewicz. Ceremoniałom 
religijno-patriotycznym wyjątkowego charakteru 
nadawała Orkiestra Dęta OSP w Szczuczynie. Było 
głośno, rytmicznie i wesoło. Może m. in., dlatego tak 
bardzo smakowała grochówka przygotowana przez 
Zespół Szkół w Niećkowie. 

Dlaczego Polacy świętują dzień 11 listopada? 
 Podczas, gdy pazerni sąsiedzi Prusy, Rosja i 
Austria uzgodnili i dokonali III rozbioru Polski, 
Rzeczpospolita została wymazana z mapy Europy. 
Polacy czekali aż do rozkładu zawartych układów 
geopolitycznych w Europie. Po zakończeniu I w. św., 
dzięki klęsce Niemiec i rozpadowi Austro-Węgier los 
dał Polsce realną szansę na wywalczenie wymarzonej 
niepodległości. W Lublinie w nocy z 6/7 listopada 
powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, 
jego premierem został Ignacy Daszyński. Więziony 
w twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski został 
uwolniony i 10 listopada pociągiem specjalnym z 
Berlina przyjechał do Warszawy. Kolejnego dnia, 
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa 
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Polskiego przekazała J. Piłsudskiemu władzę. Hi-
storia zataczała zwycięski krąg. Narodowe Święto 
Niepodległości ustanowiono jednak dopiero 23.04. 
1937 r. Upamiętniało ono odzyskanie przez Polskę 
niepodległości po 123 latach zaborów (1795-1918). 
Po 8 latach (w 1945 r.) Święto Niepodległości zostało 
zniesione przez rozjuszonych, nowych zaborców. W 
wyniku kolejnej walki solidarnościowej przywrócono 
go po 44 latach – w roku 1989. 
 Zawsze istotą wolności były penetrujące własny 
stan świadomości słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna. 
Dlatego 11 listopada jako Narodowe Święto Odzy-
skania Niepodległości jest jednym z najważniejszych 
świąt państwowych w Polsce. Coroczna uroczystość 
skłania nas do poważnych refleksji nad niedawnym 
półwiecznym okresem, w którym demokratyczne 
i wolnościowe aspiracje Polaków były w zarodku 
dławione od 1939 r. przez hitlerowskich i sowieckich 
okupantów. Po 1945 r. naszą wolność zawieszono w 
dalszej próżni poddanej śmiertelnemu podporządko-
waniu się tzw. bratniemu Związkowi Radzieckiemu 
w jego hegemonistycznym imperium komunistycznej 
obłudy. Rozpoczynający karierę, wykazywali coraz 
słabsze morale z coraz bardziej podatnym wpływem 
na uleganie dla administratora kraju – ZSRR. Rolę 
przywódców pełnili dyletanci, nieroby, recydywiści, 
etc. Szybko i bez wysiłku awansowali i bogacili się. 
Zapanował nowy etos nieudaczników do ich naśla-
dowania przez okradanie społeczeństwa. W Święto 
Niepodległości nasuwa się myśl, czy oni dalej mają 
uchodzić za idoli? Kiedy przyjdzie czas na traktowanie 
ich jako obojętnych na pozytywne losy Ojczyzny, 
którymi winno gardzić minimum 80 % Polaków? 
 W tym kontekście zapytałem uczestnika. Czym 
dla Pana jest Narodowe Święto Niepodległości? 
 – Jest wyrazem głębokiego szacunku i wdzięcz-
ności dla tych, którzy brali udział w walce o naszą 
Niepodległą. To jest złożona przez nich ofiara za 

przywiązanie do polskości, miłości do kraju, kultury, 
obyczajów, religii oraz wiary w końcowe zwycięstwo, 
mimo wrogości sąsiadów – odpowiedział Pan Dariusz. 
Czym jest dla Pana odzyskiwana już niejednokrotnie 
wolność, niepodległość, suwerenność? 
 – Panie redaktorze, niepodległość była i jest 
wielkim osobistym i społecznym dobrem. Ona wy-
chowała nam wielkich patriotów. Dziś, w Szczuczynie 
przedstawiamy świadectwo naszej dumy z tego, że 
jesteśmy nieskażonymi Polakami! Widzi to Pan? – 
młodzieniec wskazał ręką na zebranych. 

Refleksje 
  Wspólne przeżywanie Narodowego Święta Nie-
podległości w atmosferze wyraźnej empatii, w indy-
widualnej i zespołowej komunikatywności burmistrza 
z mieszkańcami, pogłębiało poczucie nie tylko wagi 
Święta, ale i lansowało się wzajemne zaufanie jak z 
wzorcowego podręcznika. Taka więź służy doskona-
leniu realizacji zadań publicznych. Dlatego też i czas 
uroczystości szybko minął. 
 Na zakończenie uczestnicy niepodległościowej 
uroczystości mieli okazję cieszyć się nie tylko sławną, 
ale bardzo smaczną, żołnierską grochówką. Orga-
nizatorzy dzięki niezwykłej formie przekazu oraz 
skrystalizowanemu wyrazowi celów, mają szansę stać 
się symbolem szczerze i po polsku oklaskiwanych 
obchodów – w Szczuczynie. 
 Szczuczyn, to takie miasto w powiecie, gdzie 
zwycięża nie tylko Wiktoria pięknego słowa. Pamię-
tając jego przeszłość, zwycięstwem staje się realizacja 
myśli w obrazie powstającego z gruzów miasta o 
pięknej – początkowej historii. 
 Przez Rzeczpospolitą przechodziły koszmary 
wojennych huraganów. Ona jednak, dużo częściej niż 
mityczny feniks odradzała się z własnych popiołów, 
aby emanować w historii jako nieujarzmiona potęga 
Europy. 

Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski 

W stepach Kazachstanu (15)

Krótki wyrok i pakowanie
  Po udzieleniu enkawudzistom odpowiedzi po-
twierdzającej rodzinną tożsamość, Apolonia Brzeska 
bezwładnie opadła na krzesło. Po chwili wstała, 
przytuliła wylęknione dzieci i razem z nimi szlochała. 
Tylko spece od rosyjskiej przemocy cieszyli się, że nikt 
im nie uciekł. Patrząc na polską matkę – oznajmili: 
– мы пришли по приказу комиссара НКВД 
арестовать вас. (Przybyliśmy na polecenie komisarza 
NKWD, aby cię aresztować). 
 Dzieciom polecono szybko ustawić się pod ścianą 
na baczność. Odczytano sztuczny, obłudny wyrok: 
  – Мы перевезем вас и вашу семью на нашу 
сторону, в Советский Союз на десять лет. (Przeno-
simy ciebie i twoją rodzinę na naszą stronę, do Związku 
Radzieckiego na dziesięć lat). 
  W kwietniową noc1940 roku wyrwane z łóżek 
na wpół przytomne polskie dzieci, słuchały groźnie 
brzmiących, nie zrozumiałych im bolszewickich słów. 
Zrozumiały jednak, że są wyrzucani ze swojej Oj-
czyzny. W mieszkaniu braci Kamińskich położonym 
od południa przy ul. Granicznej 17 w Szczuczynie, 
od godz. 2: 30 w nocy odgrywał się dramat. Do-
minował szloch i łkanie spowodowane koszmarem 
przeżyć. Widokiem pełnym trwogi cieszył się jedynie 
szczuczyński Żyd A. Grinberg z czerwoną opaską 
na ramieniu. 
 – Proszę was, nie płaczcie, nie płaczcie. Uspokajała 
dzieci stroskana matka, a z jej twarzy lały się łzy na 

czwórkę dzieci. Co chwila w drżące ręce chwytała 
najmłodszą, siedmioletnią Danusię, całowała i stawiała 
na podłogę. Tymczasem przestępcza zgraja szalbierzy 
przeprowadzała rewizję przez dwie godziny. Wszystko 
było rozrzucane po kątach pokoju. Szukali broni, 
złota, biżuterii, etc. Wartościowe przedmioty uciskali 
w kieszeniach. Jeden z brudnych „bojców” włożył do 
kieszeni zegarek damski, drugi brudas zgarnął futeralik 
z pierścionkami matki dzieci – Apolonii. Szarlatan i 
denuncjator żydowski oraz konfident polski Osiecki 
szukając podejrzanych pism, przeglądali wszystkie 
książki. W końcu byli już na tyle zmęczeni, że z 
braku oczekiwanego efektu rewizji, pominęli trzy 
środkowe szuflady na dole szafy. 
   – (Возьми то, что тебе нужно!) (Weź to, czego 
potrzebujesz!) 
  – Wstańcie kochane dzieciaki, nie płaczcie, nie 
płaczcie – powiedziała matka nie słuchając wrogów. 
  – Не плачь, дорогие дети. Ты поедешь к отцу, 
в ста километрах от Польши. Не плачь, люди тоже 
там живут. Вы привыкнете к этому. (Nie płaczcie, 
drogie dzieci. Pojedziecie do ojca, sto kilometrów od Polski. 
Nie płaczcie, ludzie też tam mieszkają. Przyzwyczaicie 
się do tego) – dodał zuchwały aparatczyk. 
 Enkawudzista nakazał Apoloni spakować się w 
ciągu piętnastu minut. Nocne pakowanie nie wy-
chodziło. Drżały jej ręce, uginały się nogi, nie mogła 
uciec od lęku, bólu, trwogi i złości, choć była w swoim 

mieście. 
 Emocje przewyższały jej 
siły. Przeżywała traumę na 
wskutek nadmiernego wzrostu 
hormonu stresu. Ten gigan-
tyczny stres rządził jej mó-
zgiem i ciałem. Podczas gdy 
rozszerzone źrenice i przyspie-
szone bicie serca obezwładnia-
ły jej ciało, czworo dzieci w 
wieku 7 do 12 lat tuliło się do 
nóg matki. Broniły się przed 
lwem rozszarpującym rodzi-
nę byłego policjanta podczas 
najgłębszego snu – o północy. 
 – быстрее, быстрее! 
(Szybciej, szybciej!) 
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 – Nie mogę! Ręce i nogi mam bezwładne! Nie 
widzicie? – broniła się jedyna opiekunka dzieci.
 – мы будем помогать. (Będziemy pomagać.) 
 W chwili odcięcia się od emocji, żona polskiego 
policjanta wyjmowała przydatne rzeczy i podawała 
żołdakom. Oni pakowali je w to, co mieli pod ręką, 
później napełniali powłoczki. Pakunki oznaczali 
adresem mówiąc, że bagaże zostaną umieszczone w 
oddzielnym wagonie. Deportowana prosiła NKWD-
-zistów o pozwolenie zabrania ze sobą maszyny do 
szycia. Uważała, że usługując szyciem wrogom Polski, 
będzie zarabiać na chleb dla dzieci. Siedmioosobo-
wa grupa aresztująca nie pozwoliła wziąć maszyny. 
Wieloczynnościową gabinetówką „Singer”, napastnicy 
byli zachwyceni. Patrzyli jak na sprzęt wymarzony. 
Oczy szabrowników i radzieckich terrorystów błysz-
czały. Wiedzieli, że od 1936 r. trwała Wielka Czystka. 
Byli świadomi, że z sugestii Stalina szef NKWD 
Nikołaj Jeżow podpisał 11.08.1938 r. rozkaz do ope-
racji polskiej. Rozpoczęła się stalinowska kampania 
terroru, w której zamordowano 200 tysięcy Polaków 
mieszkających na terenie Rosji. Po Wielkiej Czyst-
ce przyszedł znów czas na Polaków. Skala represji 
wymierzonych w naszych rodaków przekroczyła 
niespotykany dotąd bezmiar upodlenia i terroru w 
tzw. ojczyźnie śmierci – światowego proletariatu! 
Wiedzieli, że nie tylko na tę noc z 12 na 13 kwiet-
nia1940 r. Rosjanie i zdrajcy własnych narodów oraz 
ich współmieszkańcy (sąsiedzi) uzyskali władzę nad 
życiem Polaków i majątkiem Rzeczypospolitej. 
 

Córka zabezpieczyła dokumenty ojca 
  W pominiętych podczas kontroli szufladach szafy były 
dokumenty ojca i męża Antoniego Brzeskiego: ordery, 
puchary, trofea sportowe, statuetki, medale, dyplomy, 
nagrody, świadectwa, podziękowania, legitymacje za 
zasługi oraz fotografie wojskowe, policyjne i rodzinne. 
 Jedenastoletnia Lidia widząc wyrzucane, zabierane 
lub niszczone przedmioty, myślała nad znalezieniem 
sposobu zabezpieczenia ważnych dokumentów. W cza-
sie, kiedy jej mama spierała się z oprawcami o maszynę, 
oni byli odwróceni tyłem do szafy. Lidia podskoczyła 
do szuflady z dwiema walizeczkami, które otrzymała 
od miłej pani na placu klasztornym w Lubieszowie na 
Kresach Wschodnich. W walizeczki weszło wszystko. 
Dla zamaskowania położyła na wierzch laleczki, ich 
ubranka i chusteczki tak, żeby prześladowcy i zdrajcy 
nie mieli chęci przeszukiwania wnętrza walizeczek. 
 – Lideczko, zostaw to, nie bierz! – nakłaniała 
córkę mama przewidująca, że ciemiężca to zabierze. 

Wspaniałomyślny, a raczej bezmyślny enkawudzista, 
chcąc pokazać się z dobrej strony, powiedział: 
 – Позволь девочке забрать. Будет играть. 
(Pozwól dziewczynce zabrać. Będzie się bawić).
 Lidia walizeczki zamknęła na kluczyki. Jechały 
one z deportowanymi do bezkresnego końca podróży, 
a nie sto kilometrów za Polską granicę, jak mówili 
podczas aresztowania. Na zesłaniu, przechowywała je 
w różnych warunkach, a choć były tam częste rewizje, 
to po latach niedoli wróciły one do kraju. Lidia jest 
dumna ze swojego czynu, choć tę odwagę zawdzięcza 
jedynie Stwórcy. Nie mogłaby wziąć dokumentów 
mama ani dwunastoletni brat Rysiu. Chłopiec był 
przez oprawców obserwowany. Podczas gdy wyszedł 
do ubikacji w głąb podwórka, „bojec” z karabinem 

poszedł za nim i przyprowadził go do mieszkania. 
Przed opuszczeniem mieszkania, 32 letnia matka 
Apolonia zaproponowała zjedzenie śniadania, ale 
nie było chętnych do konsumpcji. W tym czasie 
jedenastoletnia Lidia płacząc, trzęsła się z zimna. 
 – Lileczko, wypij chociaż herbatkę – prosiła ją 
mama. 
 – Nie chcę! Mamusiu, zabawki i książeczki są 
spakowane? Dokąd nas wywożą? – płacząc pytała. 
 Do siostry podbiegła najmłodsza, siedmioletnia 
siostrzyczka Danusia ze słowami pocieszenia. 
 – Nie płacz Lila, no nie płacz. Kapusie mówią, 
że jedziemy do Tatusia. 
 – Mamusiu! Jedziemy do Tatusia? – wrzasnęła 
Lila patrząc mamie błagalnie w oczy. 
 – Tak mówią córeczko! Nie płacz kochanie – 
matka otarła łzy spływające po policzkach dziecka. 
 Rysiu prosił, żeby pozwolili mu zabrać jego książki. 
Usłyszał wstrząsającą odpowiedź. 
 – В Советском Союзе вы не увидите польские 
книги. (W Związku Radzieckim wy nie zobaczycie 
polskich książek). 

 Tęga Rosjanka podczas „bratnich” rewizji i pako-
wania nie brała udziału. Patrzyła w zapłakane oczy 
dzieci. Wyglądała tak, jakby chciała płakać razem z 
nimi. Pomagała je ubierać. W końcu do ich matki 
powiedziała: 
 – У тебя очень красивые дети. (Masz bardzo 
piękne dzieci). 
 Deportowana rodzina Brzeskich wzięła na podróż 
trochę boczku, słoniny i pięćdziesięciokilogramowy 
worek pszennej mąki. Nic więcej nie mieli. Po wkro-
czeniu do Polski Czerwonej Armii, sklepy opustoszały. 
Sprzedaż na kartki była limitowana. Rosjanie, kiedy 
opanowali polski „raj”, wszystko wywozili do siebie. 
Deportacja miała uzasadnienie. W zaborze pruskim 
Antoni Brzeski uczył się w szkole niemieckiej. Tym 
językiem władał biegle w mowie i piśmie. Polski 
patriota w latach 1919-1920 mężnie walczył z bol-

szewikami. Podczas II w. św., kiedy w nocy z 12/13 
kwietnia1940 r. jego rodzinę deportowano, 41 latek 
więziony od 20.10.1939 r. był już po 5.03.1940 roku 
zamordowany albo czekał na śmierć do 11.05.1940 
r. W siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze) wiosną 
1940 r. zabójcy z Moskwy strzelali z niemieckich 
pistoletów Walther z amunicją kal. 7,65 mm w tył 
głowy (pod potylicą) polskich policjantów. Wrzucano 
ich do zbiorowej mogiły w ośrodku wypoczynkowym 
NKWD w nad rzeką Twercą w pobliżu wsi Miednoje. 
Antoni Brzeski odznaczony w 1921 r. Kawalerskim 
Krzyżem Srebrnego Orderu Wojennego „Virtuti 
Militari”, zaginął bez śladu. Mordercy zrealizowali 
zemstę tylko dlatego, że po klęsce Sowietów w 1920 
roku, Marszałek Polski Józef Piłsudski mógł Rosję 
dobić – a tego nie zrobił! 

 (dcn.)
Copyright by© Stanisław Orłowski 

Kompleks klasztorny pijarów  
w Szczuczynie – po rewitalizacji
 Po trzech latach od zatwierdzenia 16.08.2016 r. 
przez Zarząd Województwa Podlaskiego wniosku 
na dofinansowanie ze środków UE na kapitalny 
remont klasztoru Pijarów w Szczuczynie, można się 
cieszyć finalnym sukcesem. W niedzielę 27.10.2019 r., 
celebracją dziękczynnej Mszy świętej w kościele pw. 
Imienia NMP w Szczuczynie, dokonano poświęcenia i 
otwarcia pomieszczeń byłego klasztoru po generalnym 
remoncie. Choć przy dawnym zespole dydaktyczno-
-sakralnym jest jeszcze dużo do zrobienia, to spełniły 
się kolejne tęsknoty ukryte w katolickich snach o 
ratowaniu obiektu. Tego dnia Mszę Św. odprawiono w 
intencji pomysłodawców, projektantów, ofiarodawców 
i wykonawców ogromu poważnych prac, które choć 
ciężkie, nie stały się syzyfowymi jako – bezowocny 
trud. Według koncepcji pionierskiej byłego proboszcza 
ks. Roberta Zielińskiego i dokonanej rewitalizacji 
obiektów, nadszedł czas na prowadzenie w nich 
Centrum Muzealno-Warsztatowego. Możliwe będzie 
kontynuowanie roli Zakonu oo. Pijarów przez: izbę 
historyczno-muzealną i konferencyjną, bibliotekę, 
wystawy, wykłady, spotkania, koncerty, kiermasze, 
przeglądy archiwaliów, zdjęć oraz gromadzenie li-
terackich tekstów o dniu dzisiejszym. W złotym 

okresie rozwoju miasta i gminy, pasjonaci rozwiną 
tu działalność w ramach Dni Dziedzictwa Oświaty 
i Kultury Szczuczyna. 
 Remont od fundamentów zniszczonych budynków, 
mająca na względzie potrzeby parafian i duchowień-
stwa, przywróciła naszym czasom wygląd z epoki – 
przebrzmiałych idei i poglądów. Zatem po 214 latach 
od rozwiązania Zakonu Pijarów wznowiona będzie 
ich misja krzewienia działalności oświatowej, przez 
pielęgnowanie wartości sacrum przed profanum. 
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Główna część ceremonii dziękczynnej
 Uroczystość kościelno-środowiskowa o szczegól-
nym charakterze, odbyła się w kościele pw. Imienia 
NMP w Szczuczynie. Liturgii dziękczynnej Mszy 
świętej przewodniczył i kazanie wygłosił biskup 
łomżyński – ks. dr Janusz Stepnowski. Jako miłu-
jący skromność i konsekwencję, pięknymi słowami 
wyraził podziękowanie za ogromny wysiłek w re-
alizacji odnowy klasztoru dokonanej przez dwóch 
proboszczów, burmistrza, UM i parafian. Biskup w 
trakcie homilii nawiązał żywy kontakt z wiernymi i 
skutecznie przekazał nie tylko treści religijne, ale i 
związki z dokonanym remontem, ukazując parafian 
jako miłą Bogu wspólnotę Kościoła. 
 Proboszcz parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie 
a zarazem dziekan dekanatu szczuczyńskiego – ks. 
kan. Jacek Majkowski nadał uroczystości specyficzny 
charakter wyrażony szczerością i delikatnością słowa 
w sprawie prac wykonanych przez ks. Roberta Zie-
lińskiego, mówiąc: „Jestem świadom, że mój udział 
był w tym najmniejszy (…)”. Dziękując wszystkim 
ofiarodawcom, szczególne słowa wdzięczności skierował 
do burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w 
Szczuczynie. Dziękował za ofiarność, zaangażowanie 
wielu osób, bez których wykonanie kosztownego 
i pilnego remontu klasztoru byłoby niemożliwe. 
Osobami tymi są: ks. Robert Zieliński, burmistrz 
Artur Kuczyński, Anna Romaniuk i Waldemar Fi-
lipkowski. Proboszcz wyraził zadowolenie mówiąc o 
burmistrzu Arturze Kuczyńskim, że – podczas prac 
wykonywanych, gdziekolwiek był, nie spotkał się z 
tak nadzwyczajną troską, jaką doznał od Burmistrza 
Szczuczyna. Artur Kuczyński podziękował ks. bisku-
powi za sprawowanie Mszy i homilię, ks. proboszczowi 
za osobiste zaangażowanie w ratowaniu obiektów, 
których stan techniczny był w stanie katastroficznym. 
 W uroczystości uczestniczyli zaproszeni, a przez 
gospodarza w sposób szczególnie serdeczny powitani 
Goście: biskup łomżyński – J.E. ks. dr Janusz Stepnowski, 

bp senior ks. dr Stanisław J. Stefanek, poseł elekt na Sejm 
RP – Stefan Krajewski, poseł na Sejm RP– Kazimierz 
Gwiazdowski, o. Bogdan Dufaj – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Zakonu Pijarów w Warszawie, płk Tadeusz 
Karaś (Bydgoszcz), sędzia Sądu Najwyższego – Andrzej 
Konopka (Miętusewo), ks. Marcin Ołtarzewski – wi-
kary Parafii Szczuczyn, Czesław Ołdakowski – Wójt 
Gminy Wąsosz, S. Wądołowski i Jan Liberacki – byli 
burmistrzowie Szczuczyna, Piotr Kuczyński – projektant 
z Pracowni GRAF, inspektorzy nadzoru: Krzysztof 
Jabłoński, Stanisław Jamiołkowski i Antoni Wierzbicki, 
p. Grabowski – kierownik budowy, Anna Romaniuk 

– (U.M.) realizująca i rozliczająca wnioski o dofinanso-
wanie ze środków UE, Waldemar Filipkowski – (U.M.) 
nadzorujący realizację prac budowlanych i instalacyjnych, 
Stanisław Sobolewski – właściciel firmy „Prost-Key” i 
realizator galerii fotografii obrazujących postęp prac i inni. 
W uroczystości uczestniczyły sztandary, orkiestra OSP 
i Związek Piłsudczyków RP. Dyrektor Grajewskiego 
Centrum Kultury dr Tomasz Dudziński przekazał do 
biblioteczki klasztornej dokumenty dotyczące historii 
sławnego klasztoru. 
 Po przemówieniach okolicznościowych i wręczeniu 
upominków odbył się koncert skrzypcowy w wykona-
niu szczuczyńskiej rodaczki Marii Orzechowskiej ze 
świetnym akompaniamentem kolegi z Nowogrodu. 
Koncert skrzypcowy wykraczał poza lokalne pojęcie 
gatunku muzycznego. Jako tajemnicze dzieło niełatwe 
zarówno w wykonaniu, jak i odbiorze dominowało 
w świątyni niejako – gloria. 
 Po zakończeniu obrzędu kościelnego uczestnicy 
przeszli do zwiedzania pomieszczeń klasztornych, 
które wywarły na nich ogromne wrażenie. W sali 
konferencyjnej wysłuchali interesującego odczytu 
wygłoszonego przez dyr. BCK Janusza Siemiona. 

 W trosce o zabytek sakralny w Szczuczynie 
 Barokowy zespół architektoniczny, składający 
się z klasztoru Pijarów, kościoła i Kolegium Pijarów, 
budowano w latach 1697-1743 w/g architekta Józefa 
Pioli. Staraniem S. A. Szczuki (ur. ok.1654 r.) w latach 
1696-1701 w budynku dawnego klasztoru zbudowano 
murowaną plebanię. Kościół z cegły czerwonej oraz 
przyległy klasztor i kolegium oo. Pijarów wybudował 
Stanisław A. Szczuka w latach 1701-1704(7). Fun-
datorami kościoła byli: król Jan III Sobieski, który 
spełnił ślubowanie dane przed zwycięską ofensywą pod 
Wiedniem i ulubieniec króla – założyciel Szczuczyna 
Stanisław A. Szczuka. Nową zakrystię (po stronie 
prawej) dobudowano w 1902 r. 
 Szczuczyński kościół konsekrowano (poświęcono) w 
1738 roku. Po 67 latach w 1805 r., rząd pruski dokonał 
kasaty działalności oo. Pijarów a szczuczyńską szkołę 
dziewcząt przeniesiono do Warszawy. Od tego czasu 
kościół w Szczuczynie pełnił funkcję kościoła filialnego 
parafii Wąsosz. P0 84 latach erygowano (założono) w 
1889 roku parafię pw. Imienia NMP w Szczuczynie 
Mazowieckim vel Białostockim na pograniczu mazo-
wiecko-pruskim. Środowisko posiada świadomość, że 
Szczuczyn to jedna z pierwszych fundacji pijarskich w 
Polsce (1696r.), a konserwacja klasztoru wpisuje się w 
327-lecie otrzymania praw miejskich 9.11.1692 r. W 
budynku byłego klasztoru (lewe skrzydło) przejściowo 
mieściło się: cele dla oo. Pijarów sprowadzonych przez 
S.A. Szczukę w 1696 r., plebania, wikariat, mieszkania 
dla księży i zakonnic Franciszkanek, Sąd Powiatowy, 
cerkiew sprzed 1894 r., sala katechetyczna, niemiecki 
szpital wojskowy podczas II w. św., (na klasztor Rosjanie 
12.01.1945 r. zrzucili 3 bomby. Niewybuchy spadły: w 
wirydarzu, w łóżko na plebanii i między plebanią a dawną 
drewnianą dzwonnicą), liceum dla pracujących, a do 
1991 r. część pomieszczeń zajmowała Szkoła Pod-
stawowa. W budynku po prawej stronie mieściło się: 
Kolegium oo. Pijarów od ok. 1705 r., szpital od 1838 
r., szpital niemiecki w 1915 r., kaplica. Aktualnie w 
prawym skrzydle (rozbudowanym w 1912 r.) mieści się 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Ogrodzenie murowane 
zespołu wykonano w XVIII w. Wcześniej na placu 
między kościołem a szpitalem stał płot drewniany, 
z przeciwnej strony (przed plebanią) stała drewniana 
dzwonnica. 
 Zespół budynków był wielokrotnie remontowany. 
Budynek dawnego klasztoru i kościół wpisany jest 
do rejestru zabytków. 
 Po II w. św. ks. Jan Załuska naprawił wyrwy po 
kulach i to, na co po zniszczeniach wojennych stać 

było pozostałych przy życiu parafian. Po polityce 
hegemonistycznej, ale wciąż trudnym okresie lat 1983-
1995, staraniem proboszcza prałata ks. Mieczysława 
Olszewskiego dokonano gruntownego remontu klasz-
toru i kościoła, któremu groziło załamanie więźby 
dachowej. Wykonano pokrycie blachą miedzianą, 
artyści z Augustowa malowali i czyścili (chlebem) 
wnętrze, wymieniono lampiony przy schodach i figurce 
MB, etc. Staraniem ks. prob. Jerzego Śleszyńskiego w 
latach 2000-2009 pomalowano zewnętrzną elewację 
klasztoru i kościoła, wykonano konserwację zabytków 
w kościele, wbudowano boczny ołtarz z figurką Matki 
Bożej Fatimskiej, malowaną przez artystkę z Ełku. 
Wykonano remont kaplicy w Z.O.L., ks. dziekan 
prob. mgr Jerzy Śleszyński odsłonił przed kościołem 
14.05.2010 r. pomnik Polaka – papieża Jana Pawła II. 
 Ks. kan. mgr lic. Robert Zieliński, dziekan de-
kanatu szczuczyńskiego, przyjął służebne obowiązki 
proboszcza parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie 
w 2011 r. i wytrwał w nich do 27.08.2017 r. W tym 
czasie podjął się trudnych działań konserwatorskich 
i zapobiegania o finanse do zadań przy remoncie i 
adaptacji na cele kulturowe kompleksu klasztornego. 
Zaczął się okres odrodzenia sacrum. Wymieniono 
oświetlenie w prezbiterium, uporządkowano plac ko-
ścielny, w kościele założono system przeciwpożarowy, 
wykonano renowację żyrandoli, kinkietów, kielichów 
i naczyń liturgicznych, zakupiono szaty liturgiczne, 
wymieniono żarówki. Po dokonaniu inwentaryzacji 
kościoła i klasztoru, wykonano projekty, ekspertyzy, 
pozwolenia, etc. W międzyczasie w lutym 2012 r. i 
styczniu 2013 r. pod prezbiterium, później w prawej 
nawie prowadzone były prace archeologiczne pod 
kierunkiem naukowym dr hab. Małgorzaty Grupa, 
prof. UMK w Toruniu. W badaniach brał udział dr 
Tomasz Dudziński, który w kilku wydaniach książ-
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 kowych opisał wartość naukową szczątków różnej 
materii, mającej zaskakujący wpływ na naukę w skali 
świata. W latach 2011-2015 dzięki konsekwentnym 
działaniom ks. R. Zielińskiego wykonano: doku-
mentację techniczną klasztoru, kościoła i otoczenia. 
W trybie pilnym zniwelowano teren, osuszono i 
zaizolowano fundamenty klasztoru, przeprowadzono 
remont wikariatów i częściowo plebani oraz kancelarii, 
wymieniono nagłośnienie. Ks. R. Zieliński 23.12.2016 
podpisał umowę na remont szczuczyńskiego klasztoru 
z generalnym wykonawcą prac remontowych firmy 
„DOMHAL” J. Dąbrowskim z Grajewa. Pośród 
pięciu oferentów firma p. Dąbrowskiego zgodziła 
się na realizację zadania w ciągu trzech lat w sumie 
4 758 627,07 zł, przy czym suma przeznaczona na 
remont wynosiła 5 070 658, 54 zł. Mimo uzyskanego 
b. wysokiego dofinansowania należało posiadać tzw. 
„wkład własny”, który (nie bez trudu) zebrano. 
 W roku 2016 i latach kolejnych wymieniono 11 
okien, odnowiono elewację frontową i wewnętrzne 
nawy boczne kościoła, wykonano instalacje, izolację 

stropów, wejściowe drzwi kościoła, w piwnicach uło-
żono posadzki a konstrukcje drewniane zabezpieczono 
przeciwpożarowo, wykonano instalację wodociągową, 
sanitarną, hydrantową oraz centralne ogrzewanie oparte 
na 36 odwiertach, dwóch pompach ciepła i systemie 
grzejników niskotemperaturowych, , wyposażono 
klasztor w stoły, krzesła, wprowadzono multimedia, 
sprzęt komputerowy i gabloty wystawowe. Na terenie 
dawnego sadu i warzywnika zaaranżowano barokowy 
ogród dwutarasowy z oświetleniem LED, którego 
alejki skupiają się wokół dwóch istotnych punktów: 
krzyża symbolizującego naszą wiarę oraz zegara 
słonecznego symbolizującego naukę. W klasztorze 
wydzielono pięć części: 

1. część organizacyjna, zawiera: pomieszczenia 
monitoringu, recepcję, mały sklepik z pamiątkami 
oraz węzeł sanitarny.
2. część muzealno-wystawowa, zawiera: cztery sale 
wystawowe wyposażone w gabloty, szafy i sprzęt 
multimedialny.
3. część gościnna, zawiera cztery pokoje noclegowe 
z łazienkami, w których gościć może dziewięć osób. 
4. część szkoleniowo-wykładowa, zawiera: trzy 
sale konferencyjne wyposażone w stoły, krzesła, 
sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy. W skład 
tej części wchodzi dwupoziomowa biblioteczka, w 
której niebawem znajdą się dokumenty będące w 
posiadaniu Parafii. 
5. część warsztatowa, zawiera: dwa duże pomiesz-
czenia do różnorodnego wykorzystania i zaplecze 
sanitarne. Pomieszczenia stanowią bazę do organi-
zowania zajęć dla dzieci i dorosłych. 
 Na remont, uzupełniające (przybliżone) środki 
przekazali: 
1. cztery miliony zł – wsparcie ze środków Unii 
Europejskiej, 
2. trzysta tysięcy zł – wsparcie ze środków budżetu 
Miasta Szczuczyna,
3. siedemset tysięcy zł – zebrano od przyjaciół Szczu-
czyna, wiernych z parafii i z zagranicy. 
 W ratowaniu zabytków znaczącą rolę odegrało 
Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”, dzięki książce 
napisanej przez Janusza Siemiona, a sprzedawanej 
jako cegiełka na remont klasztoru.
 Podczas remontu znaleziono szczątki naczyń, 
natomiast ewenementem jest odkryta, bezcenna 
ikona św. Aleksandra Newskiego. Ikona pochodzi ze 
szczuczyńskiej cerkwi prawosławnej, która podczas 
zaboru rosyjskiego mieściła się w południowo-za-
chodnim rogu klasztoru. 
 W maju 2016 r. ks. R. Zieliński obchodził swój 
jubileusz 20-lecia posługi kapłańskiej, a 27.08.2017 
r. na własną prośbę został przeniesiony do znanej mu 
parafii we wsi Dylewo. Wcześniej w parafii Dylewo 
gm. Kadzidło (erygowanej 21.08.2005 r.) nabożeństwa 
odbywały się w kaplicy powstałej m. in. dzięki ks. 
Robertowi Zielińskiemu, który w 2017 r. powrócił 
do niej z pobytu w Szczuczynie. W międzyczasie w 
Dylewie 20.05.2006 r. rozpoczęto budowę kościoła, 
aby już w 2016 r. ustawić w nim ołtarz marmuro-
wy. Proboszcz parafii Dylewo ks. Jacek Majkowski 
doprowadził do jego konsekracji, która odbyła się 
10.06. 2017 roku. Po trzech miesiącach 3.09.2017 

r., ks. kan. J. Majkowski został nominowany na pro-
boszcza i administratora parafii pw. Imienia NMP w 
Szczuczynie i dziekana dekanatu szczuczyńskiego. 
 Przed nowym administratorem parafii szczu-
czyńskiej stanęło trudne zadanie, które w ciągu dwu 
lat dokończył z sukcesem i zgodnie z założonym 
terminem; styczeń 2017 – wrzesień 2019 r. 
 Podjęte zamiary, organizacja i wykonanie mimo 
kreatywności ks. R. Zielińskiego, później ks. J. Maj-
kowskiego nie doszłyby do skutku, gdyby nie ope-
ratywność, kompetencja i wsparcie doświadczeniem 
burmistrza Artura Kuczyńskiego. Ogrom pracy wsparto 
na aparacie technicznym, służącym do realizacji 
zadań wyjątkowych, bo – strategicznych! Zarówno 
księża jak i Burmistrz zaufali filarom Urzędu Gminy, 
opartych na predyspozycjach osób: Anny Romaniuk, 
Waldemara Filipkowskiego i Bogusława Ramotow-
skiego. Wykonana przez nich dokumentacja, wsparcie 
merytoryczne, sugestie i czyny od początku aż do 
wymarzonego końca, były bazą nośną nadmiaru 
zadań intelektualno-technicznych. 
 Konserwacja zabytkowego zespołu sakralnego i 
otoczenia, była największą inwestycją tego typu w 
historii tych obiektów. Jednocześnie potwierdziła 
potrzebę Boga w katolickich sercach. W sytuacji glo-
balnej trzeba pamiętać, że siłą sprawczą w działaniach 
restrukturyzacji, adaptacji i odnowy był niezastąpiony, 
młody człowiek – Artur Kuczyński, a jednocześnie 
burmistrz Szczuczyna od roku 2010, który w 2018 
r. uzyskał 83 % wyborczego poparcia. Powiązany 
historią, w majestacie prawa i wiary, wspierał aż do 
zakończenia celu kolejną – niezwykłą inwestycję. 
Wcześniej, bo w roku 2014, po 322 latach od uzyskania 
praw miejskich A. Kuczyński (ze sztabem osób wspie-
rających) był m. in. inicjatorem postawienia pomnika 
S.A. Szczuki. Pomnik odsłonięto 18 maja 2014 r. w 
parku (obok śladów dawnych dwóch pomników), skąd 

założyciel Szczuczyna, z aktem erekcyjnym w dłoni, 
spogląda w kierunku barokowej perełki – Zespołu 
Klasztorno-Kościelno-Kolegialnego. 
 Na renowację klasztoru wydano ponad 5 mln zł. 
W tym kontekście na pytania zasadności remontu 
odpowiadano: 
— To jest nasze, wielkie kulturowe dziedzictwo, 
którego nikt i nic nie jest w stanie wyrwać z naszych 
serc – powiedziała nauczycielka ze Szkoły Podstawowej. 
— Chcąc uzasadnić przebieg procesów odbudowy i 
pozyskiwania środków, napisałby Pan grubą książkę. 
Z perspektywy czasu było warto, choć było to wy-
czerpujące. Wierzę, że to, co mieszkańcy zobaczyli, 
wzbudzi w nich pozytywne reakcje – odpowiedział 
Gość uroczystości.
 Człowiek, któremu już kilka razy zaufaliśmy 
wyraził zadowolenie z wykonanych zadań słowami: 
„Ten klasztor powstał dzięki mądrej wizji, założyciela 
Szczuczyna i fundatora Stanisława A. Szczuki. Dzisiaj 
klasztor ożywa na nowo, dzięki naszej wspólnocie. 
Spełniły się marzenia, nie tylko moje, ale wszystkich 
Mieszkańców i Przyjaciół Szczuczyna. Po trzech la-
tach planowany remont udało się zakończyć, z czego 
mieszkańcy mogą być dumni – mówił burmistrz 
Artur Kuczyński. 
 Po Mszy, wystąpieniach okolicznościowych i 
zwiedzaniu klasztoru J. E. ks. biskup, zaproszeni goście 
i mieszkańcy udali się do restauracji „Biesiadna” na 
obiad, po którym zakończono uroczystość. 
 Udana uroczystość pozostawiła miłe wspomnienia, 
zjednoczyła lokalną wspólnotę i przyniosła satysfakcję 
organizatorom, którymi byli: ks. Jacek Majkowski 
– proboszcz, Tomasz Mioduszewski – Przewodni-
czący Rady Miejskiej i Artur Kuczyński – Burmistrz 
Szczuczyna. 

Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski 
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Dotacja na wyposażenie pracowni szkolnych

Wyprawki dla pierwszoklasistów

 Już od listopada uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Niedźwiadnej mają możliwość utwierdzenia się w 
przekonaniu, że nauka wcale nie jest nudna. Wręcz 
przeciwnie – może zachwycać, budzić ciekawość, 
bawić, a nawet wciągać na wiele godzin. To wszystko 
za sprawą innowacyjnych pomocy naukowych, które 
zakupione zostały dzięki staraniom Gminy Szczuczyn i 
pozyskaniu 43 tyś zł z Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej z tzw. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
na doposażenie pracowni przyrodniczych. Pracownie 
biologiczna, fizyczna, chemiczna oraz geograficzna wy-
posażone zostały w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
które wspomogą nauczycieli w realizacji zajęć. Dzięki 
możliwości wykorzystania innowacyjnych narzędzi 
do nauki, multimediów, robotów oraz przedmiotów 

do wykonywania eksperymentów, nauka stanie się 
ciekawsza, a lekcje atrakcyjniejsze.

UM Szczuczyn 

 Spółka GAZ-SYSTEM S.A. przekazała wyprawki 
szkolne (plecaki, piórniki, worki na obuwie) dzieciom, 
które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2019/2020. 
 GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa 
o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. 
Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce 
oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i świadczy usługi 
przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wy-
sokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo 
energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju 
europejskiego rynku gazu. 
 W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku obecnie 
realizowany jest ambitny plan dywersyfikacji źródeł 
dostaw paliwa gazowego, co przekłada się na ko-
nieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
przesyłowej. Również na terenie Gminy Szczuczyn 
Spółka planuje do realizacji nowe inwestycje gazowe.

 GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w 
zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające 
gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane 
inwestycje gazowe, w tym także na terenie Gminy 
Szczuczyn dają nowe perspektywy rozwoju i umoż-
liwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska. 
 W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM 
prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz 
wspiera inicjatywy m.in. z zakresu, nauki, sportu, 
ekologii, bezpieczeństwa oraz kultury i sztuki. 
 W tym roku szkolnym wyprawkami przekazanymi 
przez firmę obdarowani zostali pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedź-
wiadnej oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Szczuczynie. 

 UM Szczuczyn

Uczymy się pływać
 Od września 2019 r. już po raz kolejny dzieci z 
terenu gminy Szczuczyn, a dokładniej trzecioklasiści 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie 
oraz ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w 
Niedźwiadnej wzięły udział w projekcie powszechnej 
nauki pływania „Umiem Pływać”. Głównym celem 
programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej 
oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. 

Dzieci nieodpłatnie korzystały z zajęć nauki pły-
wania, które odbywały się na Pływalni Miejskiej w 
Grajewie. Każdy uczestnik objęty był nauką pływania 
w wymiarze 20 godzin lekcyjnych. Dzieci mogły za-

poznać się z podstawowymi tajnikami pływania pod 
czujnym okiem Instruktorów Pawła Modzelewskiego 
oraz Wojciecha Łapińskiego. Każda lekcja prowadzona 
przez instruktorów była ciekawym doświadczeniem 
połączonym z zabawą w wodzie. Dzieciom towarzyszyli 
także opiekunowie i ratownicy, którzy bezpośrednio 
dbali o bezpieczeństwo. Uczniowie bardzo aktywnie 
i z zaangażowaniem brali udział w zajęciach, a na 
kolejne spotkanie czekali z niecierpliwością. Zajęcia 
stanowiły atrakcyjną propozycję dla najmłodszych, a 
to wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z 
ministerialnego programu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”.

UM Szczuczyn

http://www.gaz-system.pl/
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Warszawska wycieczka pań z Kół Gospodyń Wiejskich
 Jesienna pogoda, ani wczesna godzina nie znie-
chęciły gospodyń z KGW w Danowie oraz KGW w 
Lipniku do odbycia długo wyczekiwanej wycieczki. 19 
października po dokładnym zaplanowaniu tego dnia 
panie udały się na podbój stolicy. Pierwszym przy-
stankiem było zwiedzanie Belwederu oraz Łazienek 
Królewskich. Kolejnym ważnym punktem na mapie 
podróży był Plac Piłsudskiego i Grób Nieznanego 
Żołnierza. Dodatkową atrakcją była zmiana warty. 
Spacer z przewodnikiem – p. Agnieszką Noworytną 
sprawił, że dotychczasowa wiedza o Warszawie i jej 
najważniejszych atrakcjach, historii, postaciach nabrała 
całkiem innej wartości… 

 Wizyta w Warszawie nie odbyłaby się bez dotarcia 
na Zamek Królewski. Urokliwe wnętrza budynku 
podziwiałyśmy słuchając opowieści Pani przewodnik.
 Zakończeniem tego jakże napiętego ale również 
miłego dnia był teatr Kamienica, gdzie miałyśmy 
możliwość obejrzenia spektaklu „Niespodzianka”.
 Atmosfera, pamiątkowe zdjęcia, zmęczenie tego 
dnia na długo pozostaną w naszych pamięciach. 
Dziękujemy za „cierpliwość” naszemu kierowcy – Se-
bastianowi Kleszczewskiemu oraz Panu Burmistrzowi 
Arturowi Kuczyńskiemu. 

Beata Ramotowska 

Z myślą o najmłodszych
 Zarząd nowo wybudowanej na terenie gminy 
Szczuczyn firmy Prost – Key Packaging Sobolewscy 
Spółka Jawna przekazał oddziałom przedszkolnym 
w Szczuczynie i Niedźwiadnej domki wykonane z 
tektury. Naszym najmłodszym mieszkańcom pre-
zent ten bardzo przypadł do gustu. Dzieci od razu 
zabrały się za składanie, malowanie i dekorowanie 
innowacyjnych „budynków”. W imieniu dyrekcji obu 
szkół, a przede wszystkim przedszkolaków składamy 
serdeczne podziękowania za tak niezwykły prezent 
wzbudzający wielką radość u najmłodszych.

UM Szczuczyn

Co słychać u naszych Kół Gospodyń Wiejskich?

Warto się badać!!!
 24 października br. odbyło się bardzo ciekawe, a 
jednocześnie niezwykle ważne spotkanie dla kobiet. 
Tego dnia Świetlica Wiejskiej w Dołęgach gościła 
panie z Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej – Curie, które przeprowadziły działania 
informacyjno – edukacyjne na temat profilaktyki raka 
piersi.
 Zaproszone Panie przedstawiły jak ważne jest 
wśród kobiet w wieku 50-69 lat wykonywanie badań 
profilaktycznych umożliwiające wczesne wykrycie 
choroby. Wydaję się, że wiedza na ten temat jest 
ciągle bardzo niska, dlatego działania edukacyjno-
-informacyjne ukierunkowane były na poprawę świa-
domości dbania o własne zdrowie, a co za tym idzie 
zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne 
(mammograficzne).
Panie zobrazowały jak samodzielnie, w domowym 
zaciszu, poprawnie wykonać samobadanie piersi, 
które powinno być przeprowadzane raz w miesiącu. 
Dodatkowo przygotowane były fantomy piersi, gdzie 
można było wykryć guzki, obrzęki, zaobserwować i 
porównać chorą i zdrową pierś.
 Panie mogły przy wspólnej kawie i słodkościach 
wymienić się doświadczeniami, poradami i obawami. 
Uczestniczki spotkania przyznały, iż takie akcje są 
niezwykle ważne i potrzebne. Uświadamiają skalę 
potrzeb, a tym samym zachęcają do zadbania o siebie 
i swoje zdrowie. 

UM Szczuczyn 
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OSA – czyli Otwarte Strefy Aktywności

INWESTYCJE

 Mamy przyjemność poinformować, że z po-
czątkiem października br. zostały zakończone prace 
związane z realizacją zadania pn. „Dostawa i montaż 
urządzeń siłowni zewnętrznej, strefy relaksu oraz placu 
zabaw o charakterze sprawnościowym dla Gminy 
Szczuczyn”. Głównym celem projektu była budowa 
ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo – re-
kreacyjnych mających zachęcić mieszkańców Gminy 
Szczuczyn we wszystkich grupach wiekowych do 
aktywności fizycznej, przyczyniając się tym samym do 
poprawy jakości życia danej społeczności. Wpłynie to 
również na integrację społeczną mieszkańców, którzy 
przez brak tego typu miejsc zamykają się w sowich 
„czterech ścianach”, a tym samym nie spotykają się, ani 
nie rozmawiają nawet z najbliższymi mieszkańcami 
swojej miejscowości.

 W ramach realizowanego projektu w miejsco-
wościach: Bzury, Chojnowo, Brzeźno i Dołęgi został 
przeprowadzony montaż urządzeń wchodzących w 
skład wariantu podstawowego otwartych stref aktyw-
ności. Siłownie plenerowe w tym wariancie składają 
się z ośmiu kompletów urządzeń (12 stanowisk do 
ćwiczeń), w tym: jeździec, orbitrek, wyciskanie sie-
dząc + wyciąg górny siedząc, wioślarz, odwodziciel 
+ biegacz + stepper, wahadło + odwodziciel, motyl 
integracyjny oraz narciarz. Obok wskazanych urzą-
dzeń umieszczone zostały również stref relaksu, w 
skład których wchodzi stół do szachów/warcabów, 
urządzenie do gry w kółko i krzyżyk oraz ławki do 
odpoczynku i kosze na śmieci. OSA w miejscowości 
Niedźwiadna, ze względu na usytuowanie inwestycji 

na terenie Szkoły Podstawowej została wyposażona w 
wariant rozszerzony, w którym dodatkowo dołączony 
zostały plac zabaw o charakterze sprawnościowym 
składający się z podwójnej huśtawki, zestawu spraw-
nościowego tzw. czworokąta przeznaczonego do 
wspinaczki oraz zestawu sprawnościowego o charak-
terze toru przeszkód. Cała inwestycja niewątpliwie 
wpłynęła w znaczący sposób na poprawę estetyki 
użytkowanej przestrzeni publicznej jak również na 
zagospodarowanie terenu na wskazanych placach, co 
miejmy nadzieję w najbliższych latach przełoży się na 
poprawę jakości życia jak również wyżej wspomnianą 
integrację społeczną. 
 Całkowity koszt zadania wyniósł 235 005,21 zł, 
z czego Gmina Szczuczyn uzyskała dofinansowanie 
ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury 
Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopo-
koleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
Edycja 2019 – w wysokości 117 502,00 zł.

Referat Rozwoju i Inwestycji

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Akcja Zima 2019
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 
w roku 2019 po raz kolejny rozpoczyna realizację 
działań w ramach „ Akcji Zima 2019”. 
 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 
zwracamy się z prośbą o podjęcie współpracy oraz 
o przekazywanie pracownikom socjalnym Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczuczynie lub Policji infor-
macji dotyczących osób starszych, samotnych, ubogich 
osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością 
wymagających pomocy i wsparcia w okresie zimy, 
którzy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudnej 
sytuacji oraz są pozbawieni kręgu osób najbliższych 
np. rodziny, sąsiadów. 
 Ponieważ okres jesienno – zimowy, jest okre-
sem szczególnie trudnym staramy się przychodzić 
z adekwatną pomocą do osób potrzebujących, w 
szczególności do osób samotnych nie posiadających 
najbliższej rodziny, chorych, niepełnosprawnych. 
W związku z powyższym zawracamy się do Pań-
stwa z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy oraz 
o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej lub 
Policji, wszelkich informacji dotyczących osób oraz 
rodzin wymagających zwrócenia szczególnej uwagi 
w okresie jesienno – zimowym. Jesteśmy przekonani, 
że skoordynowane działania wszystkich służb oraz 
instytucji jak również pomocy międzysąsiedzkiej, 
pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw 
osamotnienia i bezradności. 
 Informacje o osobach mogących wymagać 
pomocy oraz wsparcia można zgłaszać do odpo-
wiednich służb tj.: 
•	 Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Szczuczynie 
ul. Pl. 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn; poniedziałek, 
wtorek, piątek w godz. od 7.30 – 15.30, środa w godz. 
od 9.00 – 17.00, tel. 86 273 – 50-80;
•	 Posterunek	Policji	w	Szczuczynie,	Pl.	1000	
lecia 13, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 474 10 15 
Dzielnicowy miasta i gminy Szczuczyn mł. asp. Jacek 
Smaługa, tel. 885 997 276;
•	 Całodobowy	dyżur	pełni	Komenda	Powiatowa	
Policji w Grajewie, tel. (86) 474 18 00 lub tel. alar-
mowy 112
•	 Powiatowe	Centrum	Zarządzania	Kryzysowego	
w Grajewie, tel. 86 273 84 60 
•	 Państwowa	Straż	Pożarna	–	tel.	998

•	 Pogotowie	–	tel.	999.
 Jednocześnie informuję, że adresy najbliższych 
schronisk i noclegowni znajdujących się na terenie 
województwa podlaskiego, dostępne są na stronie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzi-
na/rejestry-miejsc-w-ktorych-gminy-udzielaja-
tymczasowego-schronienia-osobom-bezdomnym

Czy chcesz wspierać i pomagać tym rodzinom, 
które z różnych względów nie radzą sobie  

z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci?
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie  
w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) zachęca 
rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin prze-
żywających trudności w zakresie opieki i wychowa-
nia dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać 
się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY 
WSPIERAJĄCEJ. 
 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta 
rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: 
1)  opiece i wychowaniu dziecka; 
2)  prowadzeniu gospodarstwa domowego; 
3)  kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról 
społecznych(art. 29). 
 Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, 
lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych 
sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy 
pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od 
potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. 
Dotyczyć one mogą: 
— wskazówek dotyczących sprawowania opieki i 
wychowania dzieci, 
— kształtowania i wypełniania podstawowych ról 
społecznych, 
— organizacji czasu rodziny, 
— pomocy w nauce, 
— racjonalnego prowadzenia budżetu domowego 
oraz – prowadzenia gospodarstwa domowego. 
 Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ro-
dziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie 
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego 
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wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą 
podpisywane są umowy, które określają m. in. zasady 
zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy 
o której mowa w art. 29 ust. 2.
 Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY 
WSPIERAJĄCEJ gdy: 
●  W rodzinie występuje problem alkoholowy;
●  Rodzina nie ma stałego źródła utrzymania; 
●  Występują problemy wychowawcze z własnymi 
dziećmi; 
●  Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono 
władzę rodzicielską; 

●  Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku 
alimentacji; 
●  Skazano członka rodziny prawomocnym Wyro-
kiem Sądu; 
●  Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.
 Rodziny zainteresowane współpracą na rzecz rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 
prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek – 
wtorek: 7:30-15:30, środa: 9:00-17:00, czwartek-piątek: 
7:30-15:30 lub pod nr telefonu 86/273-50-80.

 Małgorzata Orłowska – asystent rodziny

,, Od ziarenka do bochenka’’  
– wizyta w piekarni
 Uczniowie klas II w ramach projektu ,,Święto 
Chleba” odwiedzili piekarnię w Grabowie. Na miejscu 
zapoznały się z różnymi urządzeniami wykorzysty-
wanymi w piekarni do przygotowania ciasta na różne 
rodzaje pieczywa, dowiedzieli się jakie urządzenia 
przydatne są do produkcji bułek, pakowania chleba 
oraz poznały przeznaczenie pieca. Dzieci wcieliły się 
również w role małych piekarzy i same wyrabiały ciasto 
na pierniczki, które pan piekarz umieścił w piecu do 
wypieku. Była także najprzyjemniejsza chwila, czyli 
degustacja pysznego chleba i bułeczek.
 Dzieci wróciły z tej wycieczki pełne wrażeń i 
wzbogaconej wiedzy na temat etapów powstawania 
chleba. Wielu z nich zadeklarowało, że w przyszłości 
zostaną piekarzami.
 

Z żYCIA SZKół
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Serdeczne podziękowania dla właścicieli piekarni 
Państwa Mieńkowskich z Grabowa za możliwość 
zwiedzania piekarni i wzbogacenia naszej wiedzy 
na temat produkcji pieczywa.

Spotkanie „Wolontariusz  
Twoim Przyjacielem”
 Dnia 9.11.2019 r. uczniowie Szkolnego Koła 
Caritas wraz z opiekunem panią Edytą Skrodzką 
brali udział w spotkaniu pod hasłem „Wolontariusz 
Twoim Przyjacielem”, które odbyło się w Łomży. 
Tego dnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy. Spotkanie 
rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Katedrze 
pw. św. Michała Anioła pod przewodnictwem księdza 
biskupa Janusza Stepnowskiego. Następnie razem z 
wolontariuszami z całej diecezji uczniowie przeszli 
do Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich 
im. Kardynała Wyszyńskiego, gdzie odbyły się dal-
sze uroczystości. Po powitaniu przybyłych gości 
nastąpiła Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Przy wspólnym śpiewie zostały zapalone 



świece Caritas, które są symbolem Wigilii w Polsce. 
Świece to nie tylko płomień na wigilijnym stole, 
ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym 
i uwrażliwienie na potrzeby innych. Po wspólnym 
śpiewie nastąpiło uhonorowanie wolontariuszy Caritas 
Diecezji Łomżyńskiej. Nasze szkoła została również 
odznaczona za włączanie się w akcje charytatywne, 
które przeprowadzane były na przestrzeni kilkunastu 
ostatnich miesięcy. Po wręczeniu pamiątkowych 
dyplomów rozpoczął się konkurs dla członków i 
sympatyków Szkolnych Kół Caritas w kategorii 
muzycznej „Święty Andrzej”. Uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali piosenkę specjalnie przygotowaną 
na tę okazję, zdobywając wyróżnienie. Do konkursu 
dzieci przygotowały panie Edyta Skrodzka i Stani-
sława Piwko. W dalszej części uroczystości odbył się 
koncert zespołu Wyrwani z Niewoli, przy którym 
wszyscy się wspaniale bawili.
 Serdecznie dziękujemy organizatorom za możli-
wość uczestniczenia w spotkaniu. Jesteśmy przygoto-
wani do działania i z nową dawką energii będziemy 
angażować się w kolejne akcje.

W Parku Przyrody w Drozdowie
 Uczniowie klasy IIb i oddziału 0b odwiedzili 
Muzeum Przyrody w Drozdowie, którego działalność 
opiera się na gromadzeniu i ochronie muzealiów 
związanych z przyrodą Ziemi Łomżyńskiej (Doliny 
Narwi i Biebrzy). Siedzibą muzeum jest dawny dwór 
Lutosławskich. W jego pomieszczeniach obejrzeli-

śmy wystawę „Salon Dworski” oraz wiele pamiątek 
związanych z Witoldem Lutosławskim. Ponadto 
obejrzeliśmy wystawy stałe: Rośliny lecznicze Doliny 
Narwi, Trofea łowieckie, Ptaki Kotliny Biebrzańskiej 
oraz Podwodny Świat Pięciu Kontynentów. Wokół 
dworu podziwialiśmy piękną roślinność i rzadko 
spotykane okazy ptaków. To była bardzo ciekawa 
lekcja przyrody.

Europejski Dzień Języków
 27 września uczniowie klas IV – VIII wzięli 
udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków. 
Czwartoklasiści i piątoklasiści przygotowali prace na 
konkurs pt. Dlaczego warto uczyć się języków obcych? 
Jury wybrało 3 najciekawsze prace. I miejsce zajęła 
Kinga Szmyglewska, II miejsce Gabriela Samełko, 
III miejsce Agarta Niebrzydowska. Natomiast przed-
stawiciele klas IV-VIII zmagali się z quizem Kahoot 
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101. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę  
w oddziale przedszkolnym gr. 0A

dotyczącym wiedzy o językach i krajach europejskich. 
Znawcami języków i krajów europejskich została 
klasa VIII b, zajmując I miejsce. Kolejne miejsca 
zajęły klasy VII a i VI c. Klasa VII a zaprezentowała 
ciekawostki dotyczące języków europejskich oraz 
krótką scenkę dotyczącą kultury Wielkiej Brytanii. W 

różnych miejscach w szkole rozwieszone zostały kody 
QR. Ukryliśmy tam ciekawe aplikacje, gry, słowniki, 
linki do zadań językowych oraz pytania związane z 
językami. Zapraszamy do skanowania kodów.

 Rozbudzanie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny 
w dzieciach od najmłodszych lat jest jednym z celów 
wychowania patriotycznego w przedszkolu. Chcąc 
pogłębić swoją wiedzę patriotyczną oraz rozbudzić 
szacunek do symboli narodowych dzieci śpiewały 
piosenki patriotyczne m.in.: ,,Jestem Polakiem”, 
obejrzały i omówiły treści legend: „O Lechu, Czechu 
i Rusie” i „Warszawska Syrenka”. Wykonały prace 
plastyczno-techniczne o treści patriotycznej, recytowały 
wiersze ,,Polska” M. Strzałkowskiej, „Powiewa flaga” Cz. Janczarskiego i inne. Przyłączyły się do wspól-

nego odśpiewania z uczniami kl. I-III naszej szkoły 
o godz.11.11 czterech zwrotek hymnu narodowego.
Tego rodzaju działania kształtują pozytywne postawy 
i uczucia patriotyczne. Dzień ten wzbogacił wiedzę 
dzieci na temat rozumienia i znaczenia historii Polski.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej 
 Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w 
Niedźwiadnej bierze udział w realizacji różnych 
projektów. W roku szkolnym 2019/2021 w ramach 
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natu-
ry realizujemy projekt „Podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców 
Sybiru w Niedźwiadnej”. Dzięki temu działaniu 
szkoła wzbogaciła się o 13 komputerów przenośnych 
zainstalowanych w pracowni, 20 tabletów dla uczniów, 
tablicę interaktywną z projektorem oraz 5 robotów 
LOFI. W szkole są realizowane zajęcia z programo-
wania, na które uczęszczają dwie grupy uczniów (po 
20 osób każda). Sfinansowane zostały także studia 
podyplomowe dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
Zorganizowano również szkolenie nauczycieli w 
zakresie korzystania z technologii informacyjnej. 

Wspomnienia
  Społeczność szkolna podtrzymuje tradycje patrio-
tyczne, pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości 
narodowej. Imię naszej szkoły zobowiązuje również 
do pamięci o tych, którzy byli zesłani na Sybir. W 
związku z tym, przykładem lat ubiegłych, 08 września 
2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców 
Sybiru, który przeszedł ulicami Białegostoku. Udział 
w marszu przypomniał historię wywózek Polaków 
na Wschód i upamiętnił tych, którzy z zesłania nie 
wrócili. Opiekunkami uczniów były Panie Alicja 
Szleszyńska i Jolanta Nerkowska.
 Natomiast 17 września 2019 roku obchodziliśmy 
Dzień Patrona Szkoły. Uczniowie przygotowali apel 
pod kierunkiem Pani Jolanty Nerkowskiej i Pani Han-
ny Dzięgielewskiej. Po części artystycznej był czas na 
chwilę wspomnień i rozmów z Sybiraczkami – Panią 
Marianną Milewską i Panią Apolonią Brzeską. Bardzo 
uroczyście obchodziliśmy również Narodowy Dzień 

Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbyła się 
8 listopada, rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem 
hymnu. Następnie cała społeczność szkolna wzięła 
udział w żywej lekcji historii przygotowanej przez 
uczniów z klas IV-VIII pod kierunkiem Pani Alicji 
Szleszyńskiej i Pani Ewy Grunwald.
  Ponadto uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
V Konkursie Pieśni Patriotycznej zorganizowanym 
przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie 
pt. „Szlakiem Niepodległości”, który odbył się 9 li-
stopada 2019 r. Uczestniczyli w nim: Klaudia Borys, 
Beata Berć, Julia Wróblewska, Anna Gede, Gabriel 
Ornowski, Wiktoria Solińska, Karolina Starszewska 
oraz Nataniel Chrostowski. Klaudia Borys – zajęła 
II miejsce, Beata Berć – zajęła III miejsce.

Unihokej
  Nasza szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny, 
duchowy ale także o rozwój fizyczny naszych uczniów. 
W tej dziedzinie zawsze odnosimy sukcesy. W dniu 
7 i 8 listopada w hali MOSiR w Grajewie odbyły się 
Igrzyska Dzieci powiatu grajewskiego w unihokeju 
dziewcząt i chłopców. Tradycyjnie w zawodach wzięły 
udział drużyny naszej szkoły. Rozgrywki odbywały 
się systemem „każdy z każdym”. Po rozegranych 
meczach i podliczeniu punktów nasi chłopcy zajęli 
4, a dziewczęta 3 miejsce w powiecie. Natomiast 
14 i 15 listopada odbyły się Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Unihokeju. Zawody również rozegrane 
zostały w kategorii dziewcząt i chłopców. Starsi 
uczestnicy zakończyli swoje zmagania na trzecim 
miejscu chłopcy i na drugim dziewczęta, które jed-
nocześnie awansowały do dalszej fazy rozgrywek. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę 
sukcesów w kolejnych etapach gry.

Europejski Dzień Języków
  W naszej szkole tradycją stały się Obchody Eu-
ropejskiego Dnia Języków. 26 września w szczególny 
sposób uczciliśmy to święto. Nie raz organizowaliśmy 
pokazy, poczęstunki charakterystyczne dla danego 
kraju, zagadki czy konkursy piosenek w różnych 
językach europejskich. W tym roku szkolnym nauczy-
cielki języków obcych: Pani Katarzyna Kurzątkowska 
i Pani Marta Kłos zorganizowały dla uczniów dwa 
konkursy: plastyczny, w którym udział wzięli uczniowie 
klas I-IV oraz wiedzyowy dla klas V-VIII. 
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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY

Zwiększona dotacja na książki
 Dzięki operatywności Dyrekcji Biblioteki – Cen-
trum Kultury w Szczuczynie udało się pozyskać ze 
środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, kwotę 5500 zł. Dofinansowa-
nie przyznano w ramach „Programu Wieloletniego 
»Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa« Prio-
rytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych”.
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem 
wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu 
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bi-
bliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako 
lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących 
centrum dostępu do kultury i wiedzy.
 W poprzednich trzech latach realizacji tego 
programu przyznawano BCK po 4400 zł. Taką samą 
kwotę przewidziano i na ten rok, ale jak wspomniałem 
zawalczyliśmy i się opłaciło. Za przyznaną dotację w 
wysokości 5500 zł zakupiono łącznie 249 książek. 
Na życzenie czytelników uzupełniono w Bibliotece 
i Filii serie wydawnicze powieści obyczajowych, 

kryminalnych oraz historycznych. Nabyto też wiele 
nowości światowej i polskiej literatury pięknej dla 
dorosłych. W odpowiedzi na zapytania czytelników 
zarejestrowanych i osób odwiedzających bibliotekę 
zakupiono wiele książek popularnonaukowych, zasi-
lono również księgozbiór regionalny. Pokaźna część 
materiałów bibliotecznych zakupiona została z myślą 
o dzieciach i młodzieży.

 Janusz Siemion

Państwowa Inspekcja Pracy wyróżniła Bibliotekę – 
Centrum Kultury w Szczuczynie

 Dwudziestego drugiego listopada, w Centrum 
„ASTORIA” w Białymstoku odbyło się uroczyste 
podsumowanie programów prewencyjnych Pań-
stwowej Inspekcji Pracy realizowanych w 2019 r. W 
zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Białymstoku XXVI edycji konkursu „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej” (I kategoria – zakłady 

pracy do 50 zatrudnionych), Biblioteka – Centrum 
Kultury w Szczuczynie zdobyła wyróżnienie.
 Celem konkursu było promowanie pracodaw-
ców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający 
wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. 
Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, 
dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.
 Komisja konkursowa oceniając kandydatów brała 
pod uwagę: przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popula-
ryzacja wiedzy o ochronie pracy; działania na rzecz 
rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy; ekonomiczne 
aspekty bezpieczeństwa pracy w zakładzie; nakłady 
inwestycyjne; realizacja zaleceń i decyzji organów 
nadzoru nad warunkami pracy. 

Janusz Siemion

Muzyczna „Akcja Reaktywacja” – zgłębiamy  
przeszłość z myślą o przyszłości

Trochę o projekcie...
 Od września bieżącego roku w Bibliotece – 
Centrum Kultury w Szczuczynie realizujemy projekt 
„Akcja Reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki 
z zapiśnika dziadków” w ramach Ogólnopolskiego 
Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 
2019” prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży a finansowanego przez Polsko – Ame-
rykańską Fundację Wolności.
 Chcemy dotrzeć do osób z terenu gminy Szczu-
czyn i nie tylko, które znają ludowe pieśni i przyśpiew-
ki z czasów ich dzieciństwa i młodości. Ludowe pieśni 

i przyśpiewki, które poznali dzięki swoim rodzicom, 
dziadkom czy pradziadkom. Chcemy spotykać się z 
takimi osobami, rozmawiać z nimi a udostępnione 
ludowe pieśni i przyśpiewki (czy to w formie pisemnej 
czy ustnej) zabezpieczyć w wersji cyfrowej aby przy-
szłe pokolenia mogły je poznać i z nich korzystać. 
Ponadto spośród zebranego materiału wybierzemy 

utwory nad którymi pracować będziemy z instrukto-
rem wokalnym i od podkładów muzycznych. Utwory 
te zaprezentujemy podczas finałowego koncertu na 
zakończenie projektu. Planujemy też wydać płytę z 
tymi utworami, którą bezpłatnie rozdamy podczas 
koncertu. 

Pracujemy! 
 Początek projektu to szereg spotkań i działań o 
różnym charakterze m.in. ustalenie harmonogramu 
i podział pracy, działania promocyjne projektu czy 
zakup sprzętu niezbędnego do działań projektowych 
(laptop, aparat, dyktafon). Spotkaliśmy się też z Panem 
Arturem Kuczyńskim – burmistrzem Szczuczyna, 
który zadeklarował wsparcie naszych działań i pod-
sunął kilka cennych wskazówek i pomysłów. 
 W toku działań projektowych w Bibliotece – Cen-
trum Kultury w Szczuczynie spotkaliśmy się z Panem 
Arturem Łęgą – koordynatorem Programu „Równać 
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Szanse” z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w 
Warszawie. Dyskutowaliśmy o dotychczasowych 
pracach związanych z projektem a także otrzymaliśmy 
kilka rad i wskazówek, które przydadzą się nam w 
realizacji projektu.
 Jedną z pierwszych osób, która podzieliła się z 
nami ludowymi pieśniami i przyśpiewkami była Pani 
Krystyna Rosłoniewska ze Szczuczyna. Z radością 
podzieliła się z nami pieśniami, które śpiewała jej 
babcia Bolesława i mama Janina, ciesząc się, że będzie 
mogła je usłyszeć ponownie w naszym wykonaniu. 
 Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy była Pani 
Jadwiga Sielawa ze Szczuczyna. Przekazała nam i 
zaprezentowała wokalnie pieśni, które śpiewała jej 
mama Sylwestra Jórz.

Nasze działania wsparły też mieszkanki Wąsosza.
 Spotkaliśmy się z Panią Marianną Ladzińską, 
która udostępniła nam i zaprezentowała wokalnie 
bogaty zbiór ludowych pieśni i przyśpiewek z czasów 
swojej młodości. 
 Na długo w pamięci pozostanie nam spotkanie 
z Panią Jadwigą Solińską, która podzieliła się z nami 
pieśniami i przyśpiewkami z okresu swojego dzieciństwa 
i młodości. Przekazała nam też pieśni, które towa-
rzyszyły jej w ciężkim okresie kiedy to wraz z mamą, 
babcią i siostrą przebywały na zesłaniu w ZSRR (w 
Kazachstanie w rejonie Pawłodaru nad Irtyszem) w 
okresie od 12.04.1940 r. do 19.02.1946 r. 
 Pani Jadwiga jest wielokrotną laureatką Konkursu 
Literackiego im. J. Pocka. Uhonorowano ją m.in. Or-
derem Serca Matkom Wsi, Nagrodą im. Z. Glogera, 
Nagrodą im. O. Kolberga, Srebrnym Medalem „Gloria 
Artis”, Gwiazdą Łowicką i Honorową Odznaką 
Województwa Podlaskiego. Gmina Wąsosz przyznała 
jej symboliczny tytuł „Królowej Wąsosza”. Należy 
do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Związku 
Literatów Polskich.
 Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za 
spotkania i unikatowe ludowe pieśni i przyśpiewki, 
które zaprezentujemy szerokiej publiczności. Przed 
nami kolejne spotkania.
 Z niecierpliwością czekamy by usłyszeć i poznać 
ludowe pieśni i przyśpiewki, które towarzyszyły na-
szym rodzicom, dziadkom i pradziadkom podczas 
świąt, wesel, które rozbrzmiewały podczas ciężkiej 
pracy czy też wypełniały wolny czas. Cieszymy się 
na myśl, że spotkamy i poznamy bliżej osoby, które 
w pełni rozumieją jaki cel nam przyświeca.
 Ludowe pieśni i przyśpiewki, które zbierzemy 

będą służyć wszystkim bo jak napisał amerykański 
pisarz Robert Bloch: „Muzyka jest po to, by się nią 
dzielić” a my w pełni się z tym zgadzamy.
 Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku „Akcja 
Reaktywacja” i konto na Instagramie akcja_ reakty-
wacja.
 W imieniu grupy projektowej:

Julia Witkowska, Krystian Pawłowski,  
Andrzej Kosmowski

Zawsze Aktywni
 Dnia 19.09.2019r. odbyło się pierwsze powa-
kacyjne spotkanie z cyklu „Zawsze Aktywni”. Tym 
razem nasze zaproszenie przyjęła adwokat – Pani 
Dorota Wszeborowska, która poprowadziła zajęcia 
pt.: „Prawo dla każdego”. Uczestniczki dowiedziały 
się wielu istotnych informacji na temat dziedzi-
czenia, podziału i przekazywania majątku, umów 
dożywocia i darowizny, a także zawierania i odstę-
powania od umów zawieranych na pokazach i przez 
telefon. Pani Dorota cierpliwie odpowiedziała na 
wszystkie pytania naszych uczestniczek. Natomiast 
22.10.2019r. gościliśmy Panią Grażynę Rodzeń z 
Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz mł. 
asp. Jacka Smaługę – Dzielnicowego Miasta i Gminy 

Szczuczyn. Spotkanie odbyło się ph. „Nie bądźmy 
obojętni”. Nasi goście przekazali informacje na 
temat zaginięć osób starszych, wyjaśnili przyczyny 
takich zaginięć, omówili w jaki sposób reagować oraz 
chronić siebie i bliskich od takich nieszczęśliwych 
wypadków, a także wyświetlili spot „Pomóż się od-
naleźć”. Podczas spotkania rozmawialiśmy również o 
bezpieczeństwie i potrzebach osób starszych w naszej 
okolicy. Uczestnicy chętnie włączali się w dyskusję, 
zadawali pytania i dzielili się swymi spostrzeżeniami, 
natomiast nasi goście cierpliwie wysłuchiwali pytań 
i udzielali odpowiedzi. Po warsztatach nasi „Aktyw-
ni” obejrzeli film „Zabawa Zabawa”. „Wirtualnie 
ale czy realnie?” to temat, który poruszyliśmy na 

kolejnych zajęciach „Zawsze Aktywnych”, które 
odbyły się 21.11.2019r. Warsztaty poprowadził An-
drzej Kosmowski – animator BCK w Szczuczynie.  
 Za pomocą okularów VR i różnorodnych aplikacji 
nasi „Aktywni” przenieśli się w wirtualny świat. Każdy 
uczestnik miał okazję przekonać się na własnej skó-
rze, jak szybko zaciera się granica między światem 
wirtualnym, a realnym. Myślę, że dla wszystkich była 
to niesamowita przygoda i niecodzienne doświad-
czenie. Natomiast w grudniu odbędą się warsztaty z 
rękodzieła, które poprowadzi Maria Skrodzka. Razem 
stworzymy piękne ozdoby świąteczne i przeniesiemy 
się w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.

Anna Akus-Szklarzewska
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O Matko!
 Po przerwie wakacyjnej ruszyliśmy także z nowymi 
pomysłami na kolejne spotkania z cyklu „O Matko!”. 
03.10.2019r. odbyły się warsztaty relaksacyjne dla 
mam, które przeprowadziła Edyta Orłowska – fizjo-
terapeutka, absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej 
w Białymstoku. Uczestniczki dowiedziały się, jak 
efektywnie zrelaksować się w domowym zaciszu, 
poznały techniki oddychania i relaksu, otrzymały 
przydatne wskazówki, a także mogły skorzystać z 
masażu relaksacyjnego. Natomiast dzieciaki uczest-
niczyły w zajęciach animacyjnych z Wodzirej Band.
 Z kolei 14.11.2019r. naszym gościem była Edyta 
Skrodzka – Beauty Expert z Face Clinic Falkowscy 
Augustów, która przeprowadziła warsztaty kosmetycz-
ne. Mamy dowiedziały się jak wykonywać autolifting 
i masaż twarzy, a także jak w kilku krokach stworzyć 
dzienny makijaż w zaledwie kilka chwil. Mam na-
dzieję, że spotkanie zrelaksowało i odciągnęło mamy 
od codziennego zgiełku i domowych obowiązków. W 
tym samym czasie dzieciaki uczestniczyły w zajęciach 
animacyjnych „Zaczarowany świat baniek” z Izabelą 
Randzio. Jak zwykle było muzycznie, było plastycznie, 
kreatywnie i fantastycznie!
 W grudniu zapraszamy na świąteczne warsztaty 
integracyjne „Fabryka Świętego Mikołaja” rodziców 
wraz z dziećmi, które poprowadzi Wodzirej Band. 
Niech ten czas spędzony wraz z naszymi pociechami 
zatrzyma choć na chwilę ten pędzący świat, wprowadzi 
odrobinę zadumy, nostalgii i pozwoli przygotować się 
do nadchodzących, tak pięknych w naszym kalendarzu 
świąt. Serdecznie zapraszam!

Anna Akus-Szklarzewska

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA  
– kolejna odsłona kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w BCK w Szczuczynie

 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
zawarła w dniu 24.04.2019 porozumienie o współ-
pracy z Instytutem Książki na realizację projektu 
„Mała książka – wielki człowiek”. Kampania „Mała 
książka – wielki człowiek” to kolejna akcja wpisująca 
się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i 
finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
 Celem projektu „Mała książka – wielki człowiek” 
jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce 
poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz 
promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania 
nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. 
Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblio-
tek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, 
pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. 
Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają 
bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą 
dla telewizji i komputera. 
 Beneficjentami projektu są dzieci z roczników 
2013 – 2016, które już są czytelnikami Oddziału dla 

Dzieci, jak i te, które dzięki projektowi nimi zostaną. 
Każdy przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki, 
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w 
niej: książkę „Pierwsze czytanki dla …” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Bibliotekarze postarają 
się, by wręczanie dyplomów było dla dzieci wyda-
rzeniem miłym i ważnym równocześnie. Podkreśla-
jącym wagę czytania i korzyści płynące z nawyków 
czytelniczych nabywanych od najmłodszych lat.  
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice 
i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak 
idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli 
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
 Oddział dla Dzieci Biblioteki – Centrum Kultury 
w Szczuczynie serdecznie zaprasza przedszkolaków 
(3 – 6 lat) do zapisywania się i odebrania unikatowej 
Karty Małego Czytelnika. 
 Zbierajcie naklejki i odbierajcie książkowe nagrody 
by wspólnie ze swoimi dziećmi ruszyć w baśniową 
podróż |z bohaterami książek! ZAPRASZAMY  

Anna Wojsław 
Koordynator projektu „Mała książka – wielki człowiek”
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Narodowe czytanie 2019
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
po raz szósty wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe czytanie”. Akcja ta objęta jest patronatem 
Pary Prezydenckiej i ma na celu przybliżenie wartości 
i piękna literatury polskiej całemu narodowi. Tego-
roczna edycja odbyła się 7 września i poświęcona była 
8 Nowelom polskim. W tym dniu zaproszeni goście 
oraz uczestnicy akcji zebrali się w siedzibie Biblioteki 
– Centrum Kultury, aby wspólnie odczytać nowelę 
„Katarynka” Bolesława Prusa. Nasze tegoroczne „Na-
rodowe Czytanie” odbyło się w Sali Regionalnej Izby 
Historii i Tradycji, w otoczeniu wystawy pt. „Rozwój 
kultury w naszym regionie” przygotowanej z okazji 
jubileuszu 70-lecia działalności naszej instytucji. 
Nowele Bolesława Prusa czytali: Andrzej Kosmowski, 
Zuzanna Gnys, Maria Rydzewska, Klaudia Borys, 
Natalia Kozikowska, Julia Kruszyńska, Julita Że-
browska, Olga Koniecko, Piotr Danowski i Sebastian 
Rydzewski. Po zakończeniu czytania noweli czekała 
na uczestników miła niespodzianka – mogli oni wziąć 
udział w quizie, który został specjalnie przygotowany 
na tę okazję, dotyczył on biografii autora, jak również 
tematyki samej noweli, a nagrodami były egzemplarze 
„Katarynki” opieczętowane stemplem okolicznościo-
wym przysłanym nam przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody ufundowane przez 
Centrum Kultury otrzymali: Halina Wasilewska, Zofia 

Gede, Krystyna Rosłoniewska, Maria Rydzewska, 
Klaudia Borys, Natalia Kozikowska, Oliwia Kali-
szewska, Julita Żebrowska, Maria Wykrętowicz, Julia 
Kruszyńska. Nasze tegoroczne „czytanie” wzbogacili 
swym występem wokalnym uczestnicy projektu pt. 
„Akcja Reaktywacja – ludowe przyśpiewki z zapi-
śnika dziadka”: Natalia Nagel, Klaudia Borys, Oliwia 
Kaliszewska i Natalia Kozikowska. 
 Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy 
za przybycie oraz wspólną lekturę, a zwycięzcom 
gratulujemy.

Anna Akus-Szklarzewska
Anna Wojsław

Noc Bibliotek 2019
 Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czyta-
nia – ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny 
sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek 
jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kul-
tury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc żywej 
kultury i edukacji. W bibliotekach w całej Polsce 
czekają na czytelników specjalne wydarzenia – nie-
codzienne spotkania z literaturą i jej gwiazdami. 

 Dnia 4 października 2019 roku Biblioteka – 
Centrum Kultury w Szczuczynie przyłączyła się do 
V ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W tym roku 
akcja odbyła się pod hasłem „Znajdźmy wspólny 
język”. Podczas naszej tegorocznej nocy szukaliśmy 
„wspólnego języka” z superbohaterami. Uczestnicy 
nocy wzięli udział w zabawach animacyjnych i grach 

grupowych m.in. sieć, mięśnie Supermana, jestem 
Batman, tworzyli magnesy z superbohaterami, bu-
dowali klatkę dla Hulk’a z klocków konstrukcyjnych, 
nie zabrakło również szalonych tańców do utraty 
tchu. Po wielkim szaleństwie na wszystkich czekał 
też poczęstunek i film pt. „Ptyś i Bill”. Każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkowy certyfikat Superbohatera 
Biblioteki natomiast dyplom za najlepsze przebranie 
przyznano Michasiowi Wojciechowskiemu. 
 Dziękujemy wszystkim dzieciom i „Wodzirej 
Band” za wspólną, szaloną zabawę. 

Anna Akus – Szklarzewska
 Anna Wojsław 
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 „Moje miasto Szczuczyn. Moja wizja pałacu Stanisława 
Antoniego Szczuki” – wyniki konkursu plastycznego
 Z okazji 327 rocznicy nadania praw 
miejskich Szczuczynowi Biblioteka – Cen-
trum Kultury w Szczuczynie i Urząd Miej-
ski w Szczuczynie zorganizowali konkurs 
plastyczny „Moje miasto Szczuczyn. Moja 
wizja pałacu Stanisława Antoniego Szczuki”.
 Do dnia 05.11.2019r. mieszkańcy miasta 
i gminy Szczuczyn i nie tylko mogli składać 
autorskie prace mając do wyboru trzy katego-
rie wykonania (plakat, grafika komputerowa, 
bryła przestrzenna). Na konkurs wpłynęły 
dwadzieścia cztery prace. Decyzją Komisji 
Konkursowej (w składzie: Janusz Siemion 
– dyrektor BCK w Szczuczynie, Andrzej 
Szabelski – starszy instruktor, Anna Akus 
Szklarzewska – starszy bibliotekarz, Anna 
Wojsław – starszy bibliotekarz) nagrodzono 
pracę: 
— w kategorii młodzież: Anny Zalewskiej 
– uczennicy klasy I Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół 
w Niećkowie (Anna wykonała swoją pracę 
pod okiem pani Elżbiety Ptak – opiekuna 
w internacie ZS w Niećkowie)
— w kategorii dzieci: Kingi Szmyglewskiej 
– uczennicy klasy V „a” Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Broniewskiego w Szczu-
czynie.
 Komisja Konkursowa przyznała też dwa 
wyróżnienia:
 Zuzannie Gnys – uczennicy klasy 
VI „b” Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Broniewskiego w Szczuczynie 
oraz Martynie Sawickiej – uczenni-
cy klasy VII „b” Szkoły Podstawowej  
im. Władysława Broniewskiego w Szczu-
czynie.
 Dnia 09.11.2019r. w Bibliotece – Cen-
trum Kultury w Szczuczynie podczas V Kon-
kursu Pieśni Patriotycznej laureaci konkursu 
odebrali nagrody z rąk Artura Kuczyńskiego 
– burmistrza Szczuczyna i Janusza Siemiona 
– dyrektora BCK w Szczuczynie. Burmistrz 
Szczuczyna był też fundatorem nagród kon-
kursowych.

 Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Serdecznie 
gratulujemy laureatom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!

Andrzej Kosmowski

Zakończenie wakacji 2019
 W dniu 23.08.2019 Stowarzyszenie „Nasz Szczu-
czyn” zakończyło projekt „Rodzinna Olimpiada Re-
tro”. Jednocześnie Biblioteka – Centrum Kultury w 
Szczuczynie zakończyła zajęcia wakacyjne dla dzieci 
i młodzieży „Kulturalne Wakacje”. 
 Zorganizowaliśmy w starym parku w Szczu-
czynie festyn. Dzieci mogły bawić się w stre-
fie zabawy prowadzonej przez wolontariu-
szy. Nasze wolontariuszki prowadziły różne gry  
i zabawy zręcznościowe oraz uruchomiły dzieciom 
„kurtynę wodną”. Dużą popularnością cieszyły się 
tzw. dmuchańce. Było wielu amatorów bezpłatnej 
waty cukrowej i popcornu. Oblegany też był namiot 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Spo-
łeczno-Wychowawczej JS 1011 Grajewo, w którym 
zainteresowani mogli obejrzeć m.in. broń, granaty 
oraz przymierzyć maski przeciwgazowe, hełmy oraz 
odzież wojskową. 
 Finał rozgrywek piłki nożnej odbył się 16.08.2019 
na orliku przy ulicy Grunwaldzkiej. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna „AC NOSACZE”, tuż za nią uplasowała 
się drużyna „FC ADIDOS”, a III miejsce zajęła drużyna 
„EL AMIGOS”. Królem strzelców został Bartłomiej 
Chmielewski, najlepszym bramkarzem był Mikołaj 
Chmielewski, natomiast najlepszym zawodnikiem oka-
zał się Patryk Koński. W czasie festynu odbyły się też 
zawody drużynowe w dwa ognie i na torze przeszkód 
oraz gra w ringo. W konkurencji drużynowej w dwa 
ognie zwyciężyła drużyna „FC BOBRY”, II miejsce 
zajęła drużyna „BEZ NAZWY”, medal brązowy zdo-

była drużyna „FC LAWA”. Przyznano również jedno 
wyróżnienie – zdobyła je drużyna „MAJÓWKA”. Tor 
przeszkód najszybciej pokonały Maja Wojciechowska i 
Zuzanna Gnys, tuż za nimi uplasowały się Dominika 
Zielińska i Patrycja Chmielewska, III miejsce zdobyli 
Klaudiusz Waszkiewicz i Patryk Koński. Przyznano 
tez jedno wyróżnienie – zdobyły je Maria Orłowska 
i Małgorzata Grygoruk. W ringo medale zdobyli: 
Kamil Perzanowski – złoty, Piotr Danowski – srebrny, 
Patryk Koński – brązowy. Wyróżniony został Klaudiusz 
Waszkiewicz. 
 Dyrekcja i pracownicy BCK wręczyli podzięko-
wania za współpracę i zaangażowanie w organizację 
„Kulturalnych Wakacji” pani Marii Wykrętowicz i 
pani Krystynie Rosłoniewskiej oraz Oldze Koniecko, 
Julicie Żebrowskiej i Bartłomiejowi Chmielewskie-
mu. Wręczono również nagrodę najaktywniejszemu 
uczestnikowi „Kulturalnych Wakacji” – Mikołajowi 
Chmielewskiemu oraz zwycięzcom rowerowego toru 
przeszkód: Kacprowi Wojciechowskiemu i Patrykowi 
Danowskiemu.
 W organizacji festynu pomagali studenci, którzy 
po raz kolejny przez całe wakacje prowadzili zajęcia 
dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich, w 
ramach oferty BCK.
 Na zakończenie festynu Stowarzyszenie „Nasz 
Szczuczyn” rozdało nagrody i wyróżnienia w konku-
rencjach sportowych rozegranych w ramach projektu 
oraz upominki wszystkim uczestnikom festynu.

Renata Markiewicz
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VI kwesta z cyklu „Ratujemy zabytki szczuczyńskiej 
nekropolii”
 W tym roku Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 
zorganizowało kolejną (już szóstą) kwestę na rzecz ra-
towania zabytków szczuczyńskiej nekropolii. Wspólnie 
z ks. proboszczem Jackiem Majkowskim, administra-
torem szczuczyńskiej nekropolii, podjęliśmy decyzję 
o konserwacji kolejnych nagrobków, na które zostaną 
przeznaczone m. in. środki z tegorocznej kwesty. Są to 
nagrobki: Franciszka Podkowicza z 1911 r., którego 
elementy zostały już zabrane do pracowni konserwa-
torskiej oraz nagrobka zmarłej tragicznie, urodzonej 
w Warszawie, dziewiętnastoletniej Zebiny Antoniny 
Zyskowskiej, nauczycielki „Niedzwiadneńskiej Szkoły 
Polskiej” z 1919 r. Kwestowaliśmy na ten cel przez 
4 dni: od 31.10. do 03.11.2019 r. W ciągu czterech 
dni blisko 120 wolontariuszy zebrało 9000,00 zł. oraz 
walutę obcą: 50 ore duńskich, 1 korona norweska, 
3,81 euro.
 Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów kwesty 
i serdecznie dziękujemy osobom, które poświęciły 
swój wolny czas by kwestować oraz wszystkim, któ-
rzy wsparli naszą kwestę. Tych, którzy chcą jeszcze 
wesprzeć tę szlachetną ideę informujemy, że wpłat 
można dokonywać do dnia 31.05.2020 r. na wyod-
rębnione w tym celu konto Banku Spółdzielczego 
w Szczuczynie nr: 21 8768 0003 0000 0130 2000 
0020, o co bardzo serdecznie prosimy. 
 Przypominamy, że wszystkie prace konserwatorskie 
na szczuczyńskim cmentarzu prowadzone są za zgodą 
ks. proboszcza Jacka Majkowskiego i wiedzą Urzędu 
Konserwacji Zabytków. Na tę zbiórkę publiczną. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
wydało zgodę nr 2019/4277/OR.
W tym roku kwestowali: 
 – Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”: Jolanta Ja-
dwiga Budzińska, Joanna i Janusz Siemion, Robert 
Łepkowski, Anna Wojsław, Jolanta Doliwa, Anna 
Akus – Szklarzewska, Ewa Kurzątkowska, Sebastian 
Kleszczewski, Tadeusz Karaś, Andrzej Kosmowski, 
Michał Kaliszewski, Tomasz Mioduszewski, Wiesław 
Siemion, Przemysław Jakacki. 
 – Ochotnicza Straż Pożarna: Andrzej Skrodzki, 
Maria Skrodzka.
 – Warsztaty Terapii Zajęciowej: Monika Akacka, 
Marcin Łapiński, Paweł Danowski, Tomasz Sielawa, 
Wojciech Dubowski.

 – Związek Harcerstwa Polskiego: hm. Maria Jawo-
rowska, Małgorzata Pogorzelska, Natalia Kaliszewska, 
Julita Kruszyńska, Karolina Kozikowska, Łukasz 
Pogorzelski, Julia Glińska, Michalina Kaliszewska, 
Ada Wysocka, Joanna Skrodzka, Patryk Danowski.
 – Związek Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczy-
nie: Anna Jagusz, Adam Jagusz, Ryszard Skrodzki, 
Martyna Downar, Arkadiusz Wesołowski, Mariusz 
Trzonkowski, Przemysław Jagusz. 
 – Wolontariusze: Artur Kuczyński, Beata Kuczyńska, 
Jakub Kuczyński, Waldemar Gosk Katarzyna Klesz-
czewska, Krystian Kleszczewski, Marek Niebrzydowski, 
Mateusz Niebrzydowski, Halina Wasilewska, Helena 
Nagórska, Tadeusz Danowski, Agnieszka Kaliszew-
ska, Marzena Żebrowska, Anna Dąbrowska, Anna 
Siemion, Karolina Zalewska, Edyta Orłowska, Maria 
Orłowska, Maria Wykrętowicz, Nina Mioduszewska, 
Tomasz Mioduszewski, Krzysztof Grunwald, Robert 
Skrodzki, Edyta Skrodzka, Dariusz Koniecko, Olga 
Koniecko, Agata Koniecko, Julita Żebrowska, Aniela 
Juszkiewicz, Tomasz Juszkiewicz, Anna Juszkiewicz, 
Krzysztof Wysocki, Oliwia Wysocka, Adrian Wysoc-
ki, Wojciech Łapiński, Paweł Modzelewski, Janusz 
Marcinkiewicz, Andrzej Szabelski, Ewa Borusiewicz, 
Nikodem Zalewski, Marzena Wojno – Orańska, 
Patrycja Chmielewska, Zuzanna Gnys, Katarzyna 
Dembińska, Anida Trzaska, Anna Żurawska, Oliwia 
Żurawska, Krystian Pawłowski, Elwira Kołaczyńska – 
Bogdan, Wiktoria Bogdan, Arkadiusz Bogdan, Janina 
Grygoruk, Małgorzata Grygoruk, Damian Szwalgin, 
Piotr Pieńczykowski.
 Wszystkim kwestującym i darczyńcom z całego 
serca dziękujemy.

Anna Wojsław
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Piotr żebrowski reprezentantem Szczuczyna
 Piotr Żebrowski z Wąsosza reprezentował Biblio-
tekę – Centrum Kultury w Szczuczynie podczas I 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława 
Jopka, którego organizatorem był Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” przy współpracy z 
16. partnerami z poszczególnych województw. Konkurs 
miał charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbywał 
się w ośrodku regionalnym w danym województwie.
 Spośród 600 osób startujących w całej Polsce 
w Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka za-
proszenie do siedziby zespołu otrzymało blisko 60 
osób. Jury konkursowe wyłoniło 11 zwycięzców w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Wystąpili 
oni wraz z zespołem „Mazowsze” podczas Galowe-
go Finałowego Konkursu, który odbył się w dniu 
26.10.2019r.
 Piotr Żebrowski startujący w pierwszym etapie 
konkursu zorganizowanym w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury w Białymstoku (dn.03.10.2019r.) 
zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej i 

otrzymał zaproszenie na drugi etap konkursu, który 
miał miejsce w siedzibie „Mazowsza” w Karolinie 
– Otrębusach k. Warszawy. Tutaj odbyły się prze-
słuchania wokalne i warsztaty taneczne. Sam pobyt 
w siedzibie zespołu był niezwykłą lekcją o historii 
„Mazowsza” i jego założycieli Tadeusza Sygietyńskiego 
i Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej. 
 Piotr Żebrowski znalazł się w gronie laureatów, 
którzy otrzymali nagrodę specjalną, ufundowaną przez 
mecenasów i sponsorów konkursu m.in. marszałka 
województwa mazowieckiego.
 Serdeczne podziękowania należą się Pani Zofii 
Gede, która czuwała nad przygotowaniem wokalnym 
Piotrka do konkursu. Składamy też podziękowania 
Pani Ewie Hanc i Panu Dariuszowi Koniecko – 
dyrektorowi ZS w Niećkowie za pomoc w przygo-
towaniach organizacyjnych związanych z wyjazdem 
Piotrka na pierwszy etap konkursu.

Andrzej Kosmowski
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BCK w Szczuczynie oficjalnym Lokalnym Organizatorem 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci żołnierzy Wyklętych 2020”
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie uzyskała oficjalne potwierdzenie z Fundacji Wolność i 
Demokracja z siedzibą w Warszawie, że jest oficjalnym Lokalnym Organizatorem VIII ogólnopolskiej edycji 
„Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy Wyklętych 2020” a po raz trzeci organizowanej w naszym regionie.
Dnia 01.03.2020r. Sztab Organizacyjny Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020” 
otwarty będzie w Starym Parku w Szczuczynie.
 Od dnia 02.12.2019r. przyjmować będziemy zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w biegach 
na dystansach:
— tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast (bieg otwarty dla Uczestników)
— bieg na 500 m (do 16 lat)
— bieg otwarty ok. 5 km – trwają rozmowy na temat długości biegu. W tym przypadku zastrzegamy sobie 
prawo do odwołania biegu w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 Ilość pakietów startowych jest ograniczona – dla pierwszych 130 osób są gwarantowane.
 Zgłoszenia przyjmować będziemy pod numerami 501639043, 862621036, 862621037, drogą 
e-mailową bckszczuczyn@wp.pl lub w siedzibie BCK w Szczuczynie (ul. Łomżyńska 11).
 Szczegóły o samym biegu, zgłoszeniach udziału w biegu, miejscu jego organizacji i terminach będziemy 
Państwa na bieżąco informować. Już dziś zapraszamy szkoły, instytucje, stowarzyszenia do współpracy.

Andrzej Kosmowski - koordynator Biegu Tropem Wilczym

mailto:bckszczuczyn@wp.pl
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SPORT

Dotrzymał słowa
 Podobno „Mężczyzna jest tyle wart, ile warte 
jest jego słowo”, a jeśli tak, to nasz gość z Ameryki 
jest słownym człowiekiem. W 2016 roku zbierając 
materiały do spisania historii zapasów na Podlasiu, 
za pośrednictwem Danka i Mariusza Konarzewskich 
nawiązałem kontakt z Jerzym Choromańskim – jedy-
nym zapaśnikiem – olimpijczykiem, wychowankiem 
ziemi podlaskiej. Pan Jerzy okazał się kopalnią wiedzy 
na temat historii zapaśników wywodzących się z 
ziemi podlaskiej, przekazał mi również dobrowolnie 
wiele materiałów, który przyczyniły się do powsta-
nia i wydania „ Historii Zapaśnictwa Podlaskiego 
1926-2016” . Po wydaniu tej pozycji i przesłaniu 
jej „za ocean” podczas jednej z rozmów Pan Jerzy 
„zagroził” mi, że za jakieś dwa, trzy 
lata wybiera się do Polski i zechce 
się ze mną spotkać. Co znaczy słowo 
mężczyzny? Otóż w dniu 10 września 
2019 roku do Urzędu Miejskiego w 
Szczuczynie zawitał ten oto, wielki 
dla podlaskich zapasów człowiek. Nie 
dość, że dotrzymał słowa, to jeszcze 
nie przyjechał z pustą ręką, gdyż przy-
wiózł ze sobą upominki dla najlepszych 
naszych wychowanków i dla trenera. 
Nasz „gospodarz” – Artur Kuczyński 
– Burmistrz Szczuczyna wspólnie z 
Radosławem Trzcińskim – Prezesem 
MLUKS „GWIAZDA” przy UM w 
Szczuczynie oraz Grzegorzem Zańko 
– wiceprezesem tego klubu przywiali 
gości, jak umieli najlepiej, wręczyli 
również niecodziennemu gościowi 
kilka okolicznościowych upominków, 
w tym imienny grawerton oraz książkę 
pt. „Kościół pw. Imienia Najświętszej 
Maryi Panny – perła baroku polskiego 
w Szczuczynie” – autorstwa Janusza 
Siemion. Goście obiecali zaznaczyć 
„Szczuczyn” pozytywnie na swojej „ma-
pie życia” i obiecali jeszcze odwiedzić 
nasze piękne miasto. 

Kolejne zapaśnicze Święto w Szczuczynie
 Mamy nadzieję, że Szczuczyn staje się z dnia 
na dzień, z roku na rok miejscem, gdzie warto się 
spotkać na zapaśniczej macie. „Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wol-
nym i kobiet”, które zostały zorganizowane w dniu 
14.09.2019 roku przy wsparciu środków finansowych 
Powiatu Grajewskiego zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele12 klubów, a między innymi” GSZS 
„DELFIN” Rybno, LUKS „SOKOŁ” Lubawa, LKS 
„Orzeł” Karolewo, LUKS „Marcinkowo” Mrągowo, 
LUKS „WARMIA” Lidzbark Warmiński, AUKS 
„PODLASIE” Białystok, LUKS „Amator” Juchno-
wiec, LMUKS „Olimpil Suwałki, MLUKS MOSiR 
Grajewo, LUKS „FENIKS” Krynki, UKS Księżyno 
oraz gospodarze – MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn. 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Waldemar Rem-
feld – Starosta Powiatu Grajewskiego i Grzegorz Gar-
docki – Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, 
Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna, którzy 
wspólnie z prezesem naszego klubu – Radosławem 
Trzcińskim podczas oficjalnego otwarcie zawodów 
uhonorowali upominkami naszego wychowanka – 
Pawła Chrostowskiego za wyniki osiągnięte przez 
niego w 2019 roku. Paweł Chrostowski (trenujący 
aktualnie w UAKS „PODLASIE” Białystok), to 
zawodnik walczący w kat. do 92 kg. W kategorii tej 
w tym roku zajął: 
— 5 miejsce w I Pucharze Polski Kadetów w zapa-
sach w stylu klasycznym, który odbył się w dniach 
1-3 marca 2019 roku w Warszawie
— 3 miejsce w I Pucharze Polski Kadetów w za-
pasach w stylu wolnym, który odbył się w dniach 
8-10.03.2019 roku w Koronowie. 

— 2 miejsce w II Pucharze Polski Kadetów w za-
pasach w stylu klasycznym, który odbył się w dniach 
29-31.03.2019 roku w Kostrzyniu nad Odrą 
— 3 miejsce w II Pucharze Polski Kadetów w za-
pasach w stylu wolnym, który odbył się w dniach 
05-07.04.2019 roku w Komornikach k/ Poznania, 
— 7 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w zapasach w stylu klasycznym, która odbyła 
się w dniach 29.04.-01.05.2019 roku w Staszowie,
 – 5 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w zapasach w stylu wolnym, która odbyła się 
w dniach 03.05. – 05.05.2019r w Kielcach

 Na imprezie pojawił się również wychowanek 
trzech klubów – Adaś Obrycki z rodziną. Piękny gest 
w wykonaniu człowieka, który pomimo odniesionej 
kontuzji ma siłę kochać zapasy i nasze środowisko 
„pozytywnych wariatów”. Oby takich nigdy nie za-
brakło. W wyniku odniesionych zwycięstw i porażek 
na koniec zawodów okazało się, że wychowankowie 
szczuczyńskiej „GWIAZDY” wygrali drużynowo 
te zawody, a pierwszą szóstkę uzupełnili: MLUKS 
MOSiR Grajewo, UAKS „PODLASIE” Białystok, 
LMUKS „Olimpik” Suwałki, GSZS „DELFIN” 
Rybno i LUKS „FENIKS” Krynki. Jak zwykle były 
łzy – „z wygranej i porażek”, ale to jest naturalnie 
wpisane w sporty walki. Gratulujemy wszystkim, 
którzy zdecydowali się na udział w zawodach. Wy-
nik sportowy jest bardzo często wynikiem włożonej 
pracy podczas treningu. Dziękujemy wszystkim 
członkom i sympatykom naszego klubu, za pomoc 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów, bez 
których impreza byłaby o wiele uboższa. 
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Medale MMM
 Cztery medale wywalczyli przedstawiciele MLUKS 
„GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczu-
czynie podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodziczek i Młodzików Regionu „D” w zapasach 
w stylu wolnym, które odbyły się w dniu 21.09.2019 
roku w Koronowie k/Bydgoszczy. Srebro wywalczyli: 

Oliwia Kaliszewska w kat. do 58 kg i Oliver Jagusz 
w kat. do 85 kg, brązowe – Wioletta Wesołowska 
w kat. do 62 kg i Paweł Siedlecki w kat. do 85 kg. 
Punkty dla klubu zdobyła również Amelia Drobińska 
walcząca w kat. do 39kg, w której zajęła 5 miejsce. 
Piąte miejsce w kat. do 68 kg wywalczył również 
Piotr Danowski podczas Międzywojewódzkich Mi-

strzostw Młodzików Regionu „D” w zapasach w stylu 
klasycznym, które odbyły się w dniu 29.09.2019r w 
Białymstoku. Pozostali walczyli dzielnie, lecz zabrakło 
jeszcze umiejętności. 

Siódmy medal Ewy 
 Po krótkiej przerwie spowodowanej chorobą, która 
miała miejsce w 2018 roku – Ewa Alicka znowu 
przypomniała o sobie. Otóż podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w zapasach kobiet, które odbyły 
się w dniach 27-28.09.2019 roku w Rudniku k/ 
Raciborza Ewa zdobyła brązowy medal w kat. do 
68 kg. Ewa stoczyła cztery pojedynki, z których dwa 
wygrała, jeden przegrała nieznacznie przy remisie, a 
tylko w jednej musiała uznać zdecydowaną wyższość 
aktualnej Mistrzyni Europy U-23 i brązowej meda-
listki Mistrzostw Świata U-23 – Natalii Strzałki. Na 
zawodach spotkaliśmy też jedną z bardziej utalen-
towanych wychowanek podlaskich zapasów – Paulę 
Kozłow, która podobnie jak my gratulowała Ewie 
dobrego startu i osiągniętego wyniku. Jest to siódmy 
medal rangi „Mistrzostw Polski” zdobyty przez tą 
wychowankę naszego klubu. Gratulujemy.

Krynki dla zapasów otwarte
 W dniu 24 listopada 2019 roku w Krynkach 
pow. sokólski odbył się I Otwarty Turniej o Puchar 
Burmistrza Krynek w zapasach w stylu wolnym 
i zapasach kobiet. Turniej zgromadził ponad 100 
dziewcząt i chłopców z dziewięciu klubów woj. 
podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Turniej 
zaszczycili swoją obecnością osobistości, a między 
innymi: Karol Łebkowski – Członek Zarządu PZZ 
i Sędzia Główny turnieju, Władysław Kierdelewicz 
– Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PZZ i 
Prezes Podlaskiego Związku Zapaśniczego, Jolanta 
Gudalewska – Burmistrz Krynek, Józef Czarniec-
ki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkch, 
Adam Kazimierczak – Komendant Placówki Straży 
Granicznej w Krynkach, Anna Tomulewicz – Dy-
rektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach, 
Natalia Godlewska – Prezes UKS „FENIKS” Krynki, 
a także Robert Kwasiborski – były zawodnik, były 
trener, a obecnie działacz i przyjaciel sportu zapa-
śniczego, któremu nawet problem zdrowotny nie 
przeszkodził w udziale w tym turnieju. W zawodach 
rywalizowali zawodnicy z doświadczeniem, jak i 
kandydaci na zapaśników, dla których turniej ten 
był pierwszym krokiem bojowym na zapaśniczej 
macie. Emocji było wiele, zwłaszcza, że miejscowi 

wspierani przez trener i zarazem wiceprezes UKS 
„FENIKS” Krynki – Elżbietę Carewicz, rodziców 
i znajomych wywalczyli miejsce na trzecim miejscu 
podium w punktacji drużynowej ustępując jedynie 
zwycięzcom – ekipie UAKS „PODLASIE” Białystok 
oraz ekipie MLUKS „GWIAZDA” przy Urzędzie 
Miejskim w Szczuczynie. Wychowankowie „GWIAZ-
DY” wywalczyli 21 medali: sześć złotych – Milena 
Gnys, Zuzanna Gnys, Nikola Wróblewska, Nataniel 
Ornowski, Roksana Smirnow, Piotr Zabielski, sie-
dem srebrnych – Natalia Barwikowska, Weronika 
Barwikowska, Lena Wiśniewska, Szymon Zabiel-
ski, Julia Gnys, Jakub Skowron, Maria Rydzewska  
i osiem brązowych – Joanna Skrodzka, Karolina 
Starszewska, Angelika Metelska, Julia Zalewska, 
Oliwia Kaliszewska, Roksana Laszczkowska, Anna 
Gede oraz Beata Berć. Jak zwykle po walkach były 
łzy radości i łzy rozpaczy, najważniejsze jednak jest 
to, by jedne i drugie dały się przerobić na uczest-
nictwo naszych wychowanków w dalszym procesie 
treningowym. Buduje również fakt, że my, uczestnicy 
turnieju odnieśliśmy wrażenie, że Krynki zostały 
otwarte dla zapasów, gdyż zamykając turniej pani 
Burmistrz zaprosiła na następny turniej już za rok. 

Grzegorz Zańko
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Ligowa jesień dobiegła końca
 Weekend 17 listopada był ostatnim, podczas 
którego na ligowe boiska wybiegli zawodnicy Wissy. 
Nadszedł czas by w kilku zdaniach podsumować 
minione tygodnie. Pięć grup zaliczyło występy w 
ligach Podlaskiego ZPN.
 Najmłodsza grupa Orlików (2010 r. i młodsi) 
trenowała z pełnym zaangażowaniem, a postępy 
zauważalne były z każdym treningiem. Każde kolejne 
zajęcia to wspaniała przygoda. Mnóstwo zabaw, 
gier i zadań z piłką daje wiele radości zawodnikom, 
a pod względem dyscypliny mali Szczuczynianie 
zrobili olbrzymi progres. Mają za sobą debiut w 
rozgrywkach PZPN. Drużyna pokazała olbrzymie 
możliwości, a frekwencja na treningach pozwala 
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Mecze drużyny 
przyciągały na trybuny wielu kibiców-rodziców, co 
jest bardzo pozytywne oraz dodaje dzieciom pewności 
i wiary w to co robią. Pamiętajmy w tym miejscu o 
roli rodzica, który nie powinien trenować swojego 
dziecka, a być dla niego wsparciem i pozytywnie 
reagować na boiskowe wydarzenia. W swojej grupie 
rywalizowaliśmy z Warmią Grajewo, MOSiR-em 

Grajewo, Promieniem Mońki, Jastrzębiem Knyszyn 
i Korono Dobrzyniewo. Najmłodszym Orlikom 
zabrakło kilku punktów by na wiosnę rywalizować w 
grupie mistrzowskiej. To jednak nie wynik, a postęp 
i coraz większe umiejętności są istotą szkolenia na 
tym etapie.
 Młodziki z roczników 2007, 2008 i 2009 mają za 
sobą okres pełen wyzwań i czas, w którym trzeba było 
wykazać zaangażowanie i wytrwałość. Tego naszym 
zawodnikom nie można było nigdy odmówić. Zgodnie 
z naszym klubowym modelem szkolenia to czas gdzie 
dominuje przede wszystkim forma gry. Mecze ligowe 
to okazja do rywalizacji oraz nabycia umiejętności 
radzenia sobie ze stresem i emocjami. Podopieczni 
trenerów Piotra Polakowskiego i Leszka Czyżewskiego 
wykonali bardzo dobrą pracę i długo przewodzili 
ligowej tabeli lecz przegrana w przedostatnim meczu 
z MOSiR-em Grajewo zadecydowała o trzeciej lo-
kacie. Zauważalne postępy w podejściu do treningu 
oraz w pracy nad umiejętnościami technicznymi i 
taktycznymi dały pozytywne efekty w rozgrywkach 
ligowych. Wyrównana gra i walka w każdym meczu 



pokazały potencjał drużyny. W piłce zawsze trzeba 
grać do końca według przyjętych zasad i w zgodzie 
z założeniami tego etapu szkolenia. Dobra, skuteczna 
gra Wissy pokazuje, że idziemy właściwą drogą, a 
na sukcesy ligowe przyjdzie czas. To duża szansa na 
rozwój każdego zawodnika. Zgodnie z założeniami 
tego etapu to czas, w którym ważną rolę odgrywa 
praca nad charakterem i odpowiednim podejściem do 
pracy treningowej. Wyrobione nawyki i zachowania 
zaprocentują w przyszłości i będą bazą do dalszego 
rozwoju. Dużo pracy przed trenerami, którzy zimowy 
czas z pewnością wykorzystają by optymalnie przygo-
tować się do wiosennych rozgrywek. Liczne turnieje i 
treningi trzy razy w tygodniu z pewnością przyniosą 
efekty. Praca, wytrwałość i pełne zaangażowanie, a 
przyjdzie radość z gry! Pamiętajmy, że spóźnienie 
lub nieobecność w zajęciach treningowych osłabia 
drużynę.

 Trudny okres za naszymi trampkarzami z rocznika 
2005. Trenerem drużyny został Piotr Pieńczykowski. 
Po przyjściu do drużyny zawodników z gminy Wąsosz 
drużyna długo nie mogła złapać odpowiedniego 
rytmu. Nasza drużyna po dobrze przepracowanym 
letnim okresie zadebiutowała w II lidze trampkarzy. 
Po zwycięstwie w pierwszym meczu wszyscy liczyli na 
walkę o najwyższe laury. Piłka nożna po raz kolejny 
pokazała, że tylko cierpliwi i wytrwali są w stanie 
osiągnąć sukces, w który trzeba po prostu uwierzyć! 
Mimo wyraźnej zadyszki i gry poniżej oczekiwań 
drużyna potrafiła wrócić na właściwe tory, a na ho-
ryzoncie pojawili się nowi liderzy, którzy w trudnym 
momencie pociągnęli zespół do pracy co szybko dało 
efekty. Ostatnie ligowe kolejki wreszcie wyglądały 
tak jak wszyscy tego by oczekiwali i na pewno będą 
bodźcem do pracy i marszu w górę ligowej tabeli. 
Nasi zawodnicy muszą pamiętać, że etap trampkarza 
to czas gdy niezwykle ważne jest rozwijanie motywacji 
wewnętrznej zawodników oraz zwracanie uwagi na 
samokontrolę i samodoskonalenie. Tak więc do pracy 
Wissa, z zapałem czerpcie radość z gry i wiosna nasza. 
 Drużyna juniorów starszych prowadzona w okresie 
przygotowawczym i na początku rozgrywek przez 
Przemysława Piwko zadebiutowali w rozgrywkach 
ligi wojewódzkiej w meczu z Wigrami Suwałki. 
Runda jesienna nie była tak udana. Zespół ostatecznie 
zakończył rozgrywki w rundzie jesiennej na 8 miej-
scu. W Wissie nie zapominamy jednak, że niezwykle 
ważny jest kontakt z każdym zawodnikiem oraz 
kształtowanie w zawodnikach poczucia zespołowo-
ści oraz odpowiednich wartości zarówno na boisku 
jak i poza nim Jesteśmy przekonani, że zawodnicy 
nadal będą rozwijać swoją osobowość i umiejętności 
tak by mogli płynnie przejść w przyszłości do piłki 
„seniorskiej”.



46 47numer 3/2019 numer 3/2019



Podsumowanie roku z Wissą
 Koniec roku to okres, w którym każdy z nas 
podsumowuje mijające miesiące, ale także stawia sobie 
postanowienia dotyczące zbliżającego się nowego 
roku. Także i my pokusimy się o podsumowanie 
ostatnich miesięcy z udziałem seniorskiej drużyny 
Wissy Szczuczyn. W poniższym podsumowaniu 
pochylimy się nad okresem rundy jesiennej rozgrywek 
IV ligi sezonu 2019/20. Nie ma co ukrywać, wiele 
się wydarzyło w ostatnich miesiącach! Budowa sta-
dionu i gra meczów domowych na bocznym boisku 
w Łomży nie wpłynęła negatywnie na zespół ze 

Szczuczyna, ale tylko dlatego, że Wissa dobrze grała 
na wyjeździe. 12 punktów zdobyła na “własnym” 
boisku, a na wyjeździe aż 22 (tyle samo co liderująca 
w tej statystyce Jagiellonia II Białystok). 30-letni 
Marcin Gałązka poprowadził zielono-czerwonych 
w kolejnej kampanii IV-ligowej. Tuż po zakontrak-
towaniu nowego trenera rozpoczęły się intensywne 
pracę nad kształtowaniem kadry pierwszej drużyny, 
która zdaniem środowiska sportowego związanego z 
Wissą, potrzebowała istotnych zmian. Tym samym 
z Wissą pożegnało się grono zawodników, wśród 

Przed wszystkimi grupami kolejne treningi i czas na 
pracę i zabawę. Na koniec zacytuję trenera Marcina 
Dorna „Talent rodzi się wszędzie. To absolutnie praw-
da. Śledząc historię reprezentantów Polski na poziomie 
juniorskim, a także seniorskim dostrzec można fakt, 
iż zawodnicy swoje pierwsze kroki stawiali często w 
małych ośrodkach, niekoniecznie w wielkich klubach. 
Jestem przekonany, że również pośród wielu młodych, 
zdolnych zawodników trenujących w klubie Wissa 
Szczuczyn są również przyszli profesjonalni piłkarze.”
Niech słowa trenera będą dla Was motywacją!

Janusz Marcinkiewicz

których znaleźli się: Marcin Waszkiewicz, Damian 
Toczydłowski, Jakub Tomar, Dominik Ciereszko, 
Dominik Betko, Daniel Wysocki, Mateusz Mikołaj-
czyk, Przemysław Marcinkiewicz i Piotr Polakowski 
(wypożyczenie do Orła Kolna). Wiemy jednak, że 
życie nie lubi próżni, w związku z tym w Wissie 
pojawiać zaczęły się nazwiska nowych zawodników, a 
pierwszym nowo zakontraktowanym piłkarzem został 
Michał Twardowski, który zdecydował się zamienić 
Mazur Ełk. Na kolejne ruchy transferowe nie trzeba 
było długo czekać. Do kadry Wissy dołączyli także 
Konrad Kamienowski, Paweł Wasiulewski, Marcin 
Świderski, Jakub Jóźwik, Kamil Bargielski, Karol 
Choiński. Damian Łazarczyk (wypożyczenie z Orła 
Kolno). Kadra została skompletowana, zawodnicy pod 
wodzą trenera Marcina Gałązki w trakcie letniego 
okresu przygotowawczego pokazali, że drzemie w 
nich spory potencjał, który należy jedynie przełożyć 
na dobre rezultaty osiągane w rozgrywkach ligowych. 
W związku z rozpoczynającymi się w okresie let-
nim pracami związanymi z modernizacją Stadionu 
Miejskiego przy ul. Sportowej 4 zespół prowadzony 
przez trenera Marcina Gałązka zmuszony został do 
rozgrywania potyczek ligowych na bocznym Stadionie 
Miejskim w Łomży przy ul. Zjazd 18. Pierwsze dni 
sierpnia to końcowy okres przygotowań do pierwszej 
ligowej potyczki z Promieniem, z którą nasz zespół 
miał zmierzyć się na wyjeździe w Mońkach. Inau-
guracja sezonu dla Wissy w roli gospodarza okazała 
się więc domową potyczka ze spadkowiczem z III 
ligi – Turem Bielsk Podlaski. Mecz rozgrywany na 
Stadionie w Łomży oglądał spora grupa kibiców ze 
Szczuczyna, którzy musieli przełknąć gorycz porażki 
2:1. Do najważniejszego wydarzenia rundy, a więc 
derbowego starcia z Warmią Grajewo doszło podczas 
ostatniej kolejki rundy jesiennej. Niespodziewanie 
los sprawił, że na zespół „wilczków” Wissa trafiła 
już wcześniej, a dokładnie w 1/8 Pucharu Polski 
na szczeblu województwa podlaskiego. Nasz zespół 

zwyciężył po dogrywce 4:2, dzięki czemu nabrał 
rozpędu na najważniejszą część sezonu. Rozpędzony 
zespół Wissy poradził sobie w następnych kolejkach 
z ekipami KS Michałowo, Cresowii Siemiatycze, 
Sparty Augustów, Sparty Szepietowo, Krypnianki 
Krypno, Biebrzy Goniądz, Hetmana i MOSP – u 
Białystok. Wissa wygrywając kolejne mecze mogła 
spokojnie przygotowywać się do derbów powiatu 
grajewskiego. W końcu 17 listopada byliśmy świad-
kami kolejnego starcia wagi ciężkiej w Łomży. Na 
starcie z Wissą przyjechała Warmia Grajewo, która 
przy ewentualnym zwycięstwie mogła rzutem na 
taśmę zapewnić sobie na czas zimowej przerwy w 
rozgrywkach ligowych trzecie miejsce w ligowej tabeli. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Wissy 3:2, 
co oznacza, że to nasz zespół 2019 rok zakończył na 
pozycji trzeciej IV ligi z pięcioma oczkami przewagi 
nad zespołem z Grajewa. Runda jesienna za nami, a 
jak w statystykach wyglądają nasi zawodnicy? Bezape-
lacyjnie liderem drużyny okazał się młody napastnik 
Gabriel Krupiński, zdobył w 15 ligowych występach 
8 bramek. Drugim strzelcem w drużynie trenera 
Marcina Gałązki okazał się Michał Twardowski, 
który 6 razy trafiał do siatki rywali. Przyznać trzeba, 
iż oczekiwania wobec wyników strzeleckich Michała 
Twardowskiego, biorąc pod uwagę poprzedni sezon, 
były zdecydowanie większe. Jednym z najjaśniejszych 
punktów naszej drużyny były nasze boki, a więc Łu-
kasz Tercjak oraz Mateusz Zambrowski, którzy raz 
po raz ciągnęli grę drużyny. Przed nami rok 2020, a 
więc nowe rozdanie, a co za tym idzie nowe nadzieje. 
Czy będzie lepszy niż ten, który właśnie się kończy? 
Dzisiaj tego nie wiemy, ale przekonać będziecie się 
mogli o tym, śledząc portale internetowe. Dziękujemy 
serdecznie, że byliście z nami w 2019 roku i już za 
chwilę widzimy się w nowym – 2020!




