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OD WYDAWCY

Drodzy Czytelnicy,
czas w którym przyszło mi pisać te
słowa i przygotowywać najnowsze
wydanie Szczuczyńskich Wieści
jest, jak wszyscy doskonale wiemy wyjątkowy. Pandemia koronawirusa od początku marca wywiera piętno na
wszystkim, co robimy. Przemykamy się do pracy,
w pośpiechu załatwiamy najpotrzebniejsze sprawy,
zakupy i zamykamy się w czterech ścianach naszych
azyli mając nadzieję, że domu jesteśmy bezpieczni.
Akcja #zostańwdomu popularyzuje zachowania,
których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się
wirusa i nasze wydawnictwo również się w nią włącza.
Liczę więc na to, iż w domowym zaciszu z przyjemnością zanurzycie się w lekturze tekstów, które mają
przybliżyć Czytelnikom codzienne sprawy, którymi
żyje miasto i gmina Szczuczyn. Każda kolejna kartka
to historia, ale i przyszłość naszej Małej Ojczyzny.
Czytajmy więc o tym, co minęło i o tym co
za chwilę, bo pandemia koronawirusa kiedyś się
skończy i wrócimy wtedy do codzienności. Mądrzejsi i silniejsi o to jakże bolesne doświadczenie.
Wracając do akcji #zostańwdomu życzę Wszystkim zdrowia i spokoju, a w lekturze Szczuczyńskich
wieści odnalezienia czegoś ciekawego dla siebie.
Pozdrawiam serdecznie
Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna
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OD REDAKTORA NACZELNEGO
Trzeba wielce chcieć, żeby przebić się
przez pryzmat niedoścignionej perfekcji
i osiągać logistyczne cele w zarządzaniu
jednostką, rodziną, miastem, gminą, etc.
Tak mógłbym zacząć słowo redakcyjne,
żeby powitać Czytelników radosnymi wiadomościami lokalnymi. O strategii rozwojowej Szczuczyna,
zaangażowaniu instytucji i osób na rzecz całej gminy, podajemy
na dalszych stronach.
Dziś ponad wszystko wybija się światowy temat wzrastającego
zagrożenia, przez pełniącego funkcję „tytularną” – koronawirusa,
przed którym maseczki ani indyjskie powitania nie obronią. Warto
jednak profilaktycznie stosować obcą kulturę bez hochsztaplerskich
kosztów, bezpłatnie. W indyjskim geście „namaste” złóżmy więc
ręce jak do modlitwy i lekko skłońmy głowę. Nie trzeba przesadzać
z grzecznością i w pokłonie wiernopoddańczym nie stać godzinę
nawet przed koronowanym gościem. Istnieje nadzieja, że wkrótce
naukowcy opracują i udostępnią totalny lek, bez skutków ubocznych, dla zapadających na tę groźną chorobę. Polscy naukowcy
mają w tym również duży udział. Epidemie i pandemie istniały
od wieków. Wielomilionowe imperia upadały nie za sprawą wojen
i technologicznej przewagi wroga, ale z powodu chorób. Były
epidemie: dżumy, czarnej ospy, cholery, itp. Katolicy garnęli się do
kościołów, przystępowali do sakramentów, szukali ratunku w Bogu.
Odprawiano nabożeństwa, organizowano procesje i pielgrzymki
przebłagalno-pokutne w intencji powstrzymania nieszczęścia.
Wiemy, że jest to sytuacja groźna i powinniśmy poddać się subordynacji i sugestiom oferowanym przez władze. Niedopuszczalna
jest panika prowadząca do chaosu i bezmyślności postępowania
w obronie tylko siebie i rodziny. Dbajmy o odporność organizmu
i siłę duchową. Nie może zaistnieć zerwanie więzi z Panem
Świata, który jest dla nas życiem wiecznym. To nie koronawirus
jest centrum uwagi, tylko – Bóg. Jest On świadomy, na co Jego
świat zasłużył i czego świat oczekuje.
Dziękuję Księżom, Burmistrzowi i wszystkim, którzy dla
wiernych uchronili zabytkowy obiekt klasztorny przed zapaścią
w ruinę. Niech Chrystus Zmartwychwstały wesprze Was zdrowiem
i doda sił parafianom, żeby przetrwali trudny czas i otworzyli
się na nowe życie dzięki wielkanocnej oazie spokoju.
Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę całej
Redakcji i autorom tekstów – Wesołego Alleluja!
Stanisław Orłowski
Redaktor naczelny SW
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Szczuczyn z okna Urzędu Miasta…
Rozmowa w Burmistrzem Arturem
Kuczyńskim o pandemii, działaniach
urzędu w czasie zagrożenia, realizowanych
inwestycjach i przyszłości.
— Redakcja: Witam Panie Burmistrzu! Jak pańskie
zdrowie i jak działa obecnie nasz Urząd Miejski?
— Artur Kuczyński: Dzień dobry! Mam się nie najgorzej, chociaż musze przyznać, że ostatnie tygodnie to nie
lada sprawdzian dla mnie, dla zespołu którym kieruję no
i oczywiście dla wszystkich mieszkańców naszego miasta
i gminy. Co do funkcjonowania Urzędu to staramy się,
aby mieszkańcy nie odczuli związanych z tym problemów
i żeby wszystkie sprawy były załatwiane w terminach.
Chociaż bywa z tym różnie, ale wszyscy na szczęście
okazują zrozumienie, że czas mamy wyjątkowy.
— R: Na czym polega ów sprawdzian, o którym
Pan wspomniał?
— A.K. Przede wszystkim to sprawdzian naszej
odpowiedzialności. Musimy pamiętać, że wirus nie
przechadza się naszymi ulicami zastanawiając się,
kogo by tu „dopaść”? Wirusa roznosimy my! To my
w pewien sposób zabieramy go na spacer, dlatego
z takim zaangażowaniem od samego początku włączyłem się w akcję #zostańwdomu. Uważam, że to jedna
z najskuteczniejszych rzeczy, które teraz możemy zrobić.
Kolejną częścią naszego sprawdzianu jest zdolność organizacyjna pracowników Urzędu Miasta, a co za tym
idzie moja również, a może nawet przede wszystkim.
— R: No i jak Wam idzie?
— A.K. Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej! Pamiętajmy jednak, że to dla nas, w sumie to dla każdego sytuacja całkowicie nowa. Wszystkie regulaminy i procedury
opracowywane pieczołowicie w teorii teraz mają szansę
sprawdzić się w praktyce i test ten nie zawsze wychodzi
na plus. Powołałem więc zespół zarządzania kryzysowego,
który pozostaje w stałym kontakcie. Obecnie wspieramy,
jak tylko możemy szkoły w obszarze e-edukacji. Jedno
z ostatnich uruchomionych przez nasz zespół działań
to Partol OSP.
— R: Skąd wziął się pomysł takiego zaangażowania
strażaków i jak się to działanie sprawdza?
— A.K. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że w zasięgu
decyzyjnym wójta czy burmistrza nie pozostaje zbyt
wiele służb. Szczerze mówiąc to mamy tylko straże
pożarne. Gdy ogłoszono ogólnopolską kwarantannę

dzieci i młodzieży, a później wprowadzono ograniczenia
w przemieszczaniu się to z przerażeniem obserwowałem grupki dzieci, które na placach zabaw, w parkach,
czy też innych miejscach bawiły się w najlepsze. Pomyślałem wtedy, że potrzebny jest ktoś, kto w sposób
stały skontroluje stan przestrzegania wprowadzanych
zakazów na terenie naszego miasta i gminy. Gdybym
dysponował Strażą Miejską, to wypisz wymaluj byłoby
zadanie dla tej formacji, a tak to miałem do dyspozycji
tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
— R: Czy taki Patrol wymagał jakiejś specjalnej
organizacji?
— A.K. Oczywiście. Rozpoczęliśmy od spotkania
wewnętrznego z Zarządem naszej jednostki, kolejną
czynnością było przesunięcie lekkiego samochodu
ratowniczego z OSP w Bęćkowie do OSP Szczuczyn.
Nie chcieliśmy w działania Patrolu angażować ciężkich aut z miejskiej jednostki. Następnie podjęliśmy
ustalenia z Komendantem Powiatowym Państwowej
Straży Pożarnej oraz dokonaliśmy naszego zgłoszenia
Powiatowemu Komendantowi Policji. Nasi strażacy
otrzymali również ode mnie specjalne wyposażenie,
które ma zabezpieczyć ich zdrowie, gdyby wystąpiła
sytuacja zagrożenia. Patrol spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem mieszkańców.
Przypominamy i nakazujemy, jesteśmy jednak również
gotowi, żeby w sytuacji kryzysowej doprowadzić
nierozsądną osobę do dotkliwej kary finansowej.
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— R. Panie Burmistrzu czy jest Pan w stanie powiedzieć jak długo potrwa ta sytuacja?
— A.K. No cóż, nie odważyłbym się jako laik w temacie wirusologii na jakieś kategoryczne wskazania.
Jednak analizując rozwój sytuacji w innych krajach
przypuszczam, że wszystko jeszcze przed nami.
— R. Mamy już prawie koniec marca i liczba zakażonych wirusem przekroczyła dwa tysiące osób,
mówi Pan, że wszystko przed nami to znaczy, czego
jeszcze mamy się spodziewać?
— A.K. Sądzę, że przed nami jeszcze minimum
2 może trzy tygodnie wzrostu liczby zakażonych.
Zbliżające się święta przyniosą nową falę powrotów
z zagranicy, a to niestety bezpośrednie zagrożenie.
Uważam, że przełom może nastąpić w połowie kwietnia z liczbą zakażonych ponad 20 tysięcy, ale obym
się mylił i wszystko przebiegło łagodniej. Po czasie
przełomu będziemy obserwowali powolny spadek
liczby zakażonych i sytuacja powoli będzie wracała
do tak upragnionej normy.
— R. Kiedy według Pana uczniowie wrócą do
szkół, a my do normalnego funkcjonowania?
— A.K. Powrót będzie z pewnością długotrwały i będzie
następował etapami. Mam nadzieję, że częściowe odwoływanie wprowadzonych zakazów nastąpi od połowy
maja, może wcześniej? Naprawdę trudno wróżyć.
— R. Co z III Zlotem Przyjaciół Szczuczyna, czy
to wydarzenie jest zagrożone?
— A.K. Na chwilę obecną trudno mi powiedzieć.
Ustaliliśmy z dyrektorem BCK Januszem Siemionem,
że z ostateczną decyzją poczekamy do 11 kwietnia.
Myślę, że wtedy więcej będziemy wiedzieli o tym, co
przed nami i ile to jeszcze potrwa. Na chwilę obecną
Zlot ma odbyć się 19-21 czerwca i data pozostaje
aktualna.

Nowy podjazd do kompleksu klasztornego w Szczuczynie
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Kolejny nowy blok w Szczuczynie!

— R. Jak wygląda Szczuczyn z okien gabinetu
Burmistrza w czasach pandemii?
— A.K. Nigdy nie sądziłem, że powiem te słowa: Puste ulice cieszą mimo, iż cała sytuacja
z zagrożeniem koronawirusem już oczywiście nie.
Większość z nas zaakceptowała wprowadzone ograniczenia i zakazy. Są one dla nas wszystkich niewątpliwym utrudnieniem, jednak rozumiemy ich cel i wagę.
Urząd pracuje w sposób rotacyjny, pracownicy na
poszczególnych stanowiskach rozmijają się w pracy,
by dodatkowo utrudnić potencjalne przekazanie
zakażenia. To, co można robią w domach, resztę
gdy są w pracy.
— R. Czy Burmistrza również dotyczy owa rotacja?
— A.K. Byłoby to bardzo trudne. Ilość podejmowanych w ostatnim czasie decyzji, konieczność szybkiego
i stanowczego działania wykluczają rotacyjność w moim
przypadku. Staram się jak mogę zachować ostrożność.
Ograniczyłem do niezbędnego minimum moją aktywność poza pracą. Urząd musi funkcjonować!
— R. Czy obecna sytuacja będzie miała wpływ na
przyszłość i realizowane przez Urząd zadania?
— A.K. Myślenie, że nie będzie jest chyba pobożnym
życzeniem. Nie pytajmy więc, czy, pytajmy jak bardzo?
Decydującą rolę będzie odgrywał czas, czyli wracamy
do pytania, ile to jeszcze potrwa? Im dłużej, tym
ujemne konsekwencje będą większe. Mam nadzieję,
że nie będziemy musieli rezygnować z zaplanowanych
inwestycji, bo wśród nich są takie, na które czekaliśmy
bardzo długo.
— R. Co więc obecnie dzieje się na terenie Szczuczyna?
— A.K. Wszystkie nasze plany i zamierzenia obecnie
podporządkowane zostały tematowi, który wraca jak
bumerang.
— R. Drogi?
— A.K. Dokładnie tak! Drogi to temat zawsze aktualny, jednak skala obecnie możliwych
do pozyskania dofinansowań jest bez preceden-
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 sowa i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
W ubiegłym roku wyasfaltowaliśmy drogę Niećkowo – Niedźwiedzkie, kolonie Dołęgi. Wsparliśmy
również finansowo zadanie realizowane przez Powiat Grajewski na drodze Szczuczyn – Bęćkowo.
W tym roku Już działamy na drodze Szczuczyn

Burmistrz Szczuczyna z wizytą na budowie stadionu w Kovlu na Ukrainie

– Bzury i dużym zadaniu na odcinku Czarnówek –
Niedźwiadna. Razem z Powiatem współdziałamy,
by wykonać nową nawierzchnię wraz z chodnikami w miejscowości Niedźwiadna. A to jeszcze nie
wszystko! Właśnie ogłosiliśmy przetarg na kolejne
dwa odcinki, pierwszy to ul. Pawełki, drugi to droga
w Chojnowie. Taka skala inwestycji to nie tylko ogrom
pracy, ale również olbrzymie wyzwanie finansowe.
— R. Finanse to ważna kwestia. Jak ma się obecna
kondycja finansowa gminy Szczuczyn?
— A.K. Powtórzę słowa sprzed chwili, nigdy nie
jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Jestem Burmistrzem Szczuczyna już dziesiąty rok i wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że dyscyplina
w finansach publicznych to dla mnie rzecz
priorytetowa. Nawet jeśli czasami wiąże się
z koniecznością podjęcia ciężkich i niewygodnych decyzji. Tylko dzięki zdyscyplinowaniu
w dochodach i wydatkach możemy obecnie coś zrobić.
Ważne jest to, że dwa ostatnie lata, tj. 2018 i 2019
nie wymagały posiłkowania się kredytami. Dzięki
temu spłaciliśmy ponad 3 miliony wcześniejszych
zobowiązań, co z kolei poprawiło wszystkie nasze
wskaźniki budżetowe i tym samym otworzyło nam
drogę do dalszych działań.
— R. Nie samymi drogami jednak człowiek żyje,
chociaż są one niezwykle ważne. Co jeszcze obecnie
dzieje się w naszej gminie?
— A.K. Planując kolejne zadania staram się, by
hasło zrównoważony rozwój nie było puste. Robimy

drogi, by jeździło się nam bezpieczniej i wygodniej. Inwestujemy również w ludzi! Dzięki pozyskanemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej
powstało w Szczuczynie nowoczesne przedszkole,
gdyby nie obecna sytuacja właśnie ruszałyby w nim
różne zajęcia dodatkowe w ramach realizowanego przez nas projektu. Duże, pozyskane środki finansowe wsparły również zakupy wyposażenia do
Szkoły w Niedźwiadnej. W miejscowościach Lipnik
i Guty powstały już nowe budynki pod świetlice
wiejskie. Za chwilę ruszą w nich prace wykończeniowe i mieszkańcy tych sołectw otrzymają kawałek
przysłowiowego własnego konta z przeznaczeniem
na różne aktywności.
— R. Wśród ogłoszonych obecnie przetargów
na plan pierwszy wysuwa się zadanie dotyczące
kanalizacji. Czy mógłby Pan Czytelnikom Szczuczyńskich wieści powiedzieć o nim coś więcej?
— A.K. Oczywiście, ale zanim o kanalizacji to jeszcze wspomnę o trwającej budowie Transgranicznego
Centrum Dialogu Kultur, czyli nowego stadionu
miejskiego. To niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie ponieważ podobne budowy prowadzone
są w Białorusi i na Ukrainie, a jak wszyscy wiemy,
obecnie podróże są właściwie niemożliwe. W tym
projekcie jesteśmy partnerem wiodącym i to na nas
spoczywa odpowiedzialność za sukces, czyli prawidłową realizację wszystkich elementów zapisanych

Nowa hala produkcyjna na Sterfie Przemysłowej w Szczuczynie

w projekcie. Nie jest łatwo, ale robimy swoje! Stadion
to nie wszystko… Ruszyliśmy z nowym odcinkiem
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pawełki, gdzie robota
jest już prawie ukończona. Za chwilę będziemy montować nowy zbiornik na wodę pitną na ujęciu wody
Wólka. Wiosną czeka nas również montaż prawie
pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków
rozsianych po całej gminie. Mam, więc co robić!
— R. To teraz, co z tą kanalizacją?
— A.K. Tak wielkiej inwestycji jeszcze nie realizowałem ja, ani mój zespół. Całość otrzymała 85%
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Budowa świetlicy w Kurkach

Budowa świetlicy w m. Guty

dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej i zamknie się pewnie kwotą bliską 20 milionów złotych.
W ramach tego zadania musimy zmodernizować
naszą oczyszczalnię ścieków, zbudować zupełnie
nową stację uzdatniania wody dla mieszkańców
Szczuczyna oraz okolicznych wsi oraz dobudować
wciąż brakujące odcinki kanalizacji wraz z odbudową
dróg na ulicach: Łomżyńskiej, Krzywej, Przelotowej,
Sportowej, Granicznej, Grunwaldzkiej, Kilińskiego,
Szczuki i Sienkiewicza. Właśnie ogłosiliśmy przetarg
i w drugiej połowie kwietnia będziemy chcieli wyłonić
wykonawcę tej skomplikowanej inwestycji.
— R. Co to jest i rzeczywiście powstanie PUMPTRUCK?
— A.K. No cóż… Znam w Szczuczynie chyba każde miejsce i zakątek. Tu się urodziłem
i wychowałem. Tu z kolegami zdzierałem nie jedne
spodnie i jako dzieciak często bawiłem się na tzw.
„Wałach”. To miejsce zna chyba każdy z nas. Od lat
zaniedbane, zarośnięte, trudno nazwać je ciekawostką
Szczuczyna, no chyba że w tym negatywnym znaczeniu. Kiedy latem ubiegłego roku ogłosiłem internetowy
konkurs na pomysł na zagospodarowanie tego miejsca,
wśród propozycji pojawił się tor dla rowerów. Pomysł
wydał mi się ciekawy i zaczęliśmy nad nim pracować.
Szybko powstał szkic organizacyjny, który następnie
fachowi projektanci zmienili w projekt budowlany.
Obecnie jesteśmy po przetargu i wykonawca z Zielonej Góry niebawem powinien rozpocząć prace.
Do końca wakacji PUMPTRUCK będzie gotowy.
W ramach inwestycji powstanie wspomniany przeze mnie tor dla rowerów, miejsca do zabawy dla
najmłodszych i odpoczynku dla rodziców. „Wały”
zmienią się nie do poznania.
— R. Czy jest jeszcze coś, o czy chciałby Pan
wspomnieć w naszej rozmowie?
— A.K. Myślę, że ilość poruszonych tema-

tów i tak przyprawi o zawrót głowy niejednego czytelnika. Jeśli jednak miałbym wspomnieć jeszcze o czymś, to niewątpliwie rzeczą
i inwestycją ważną jest sfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej montaż paneli fotowoltaicznych w wielu ważnych punktach na terenie naszego
miasta i gminy.
— R. Jakie to punkty i dlaczego to takie ważne?
— A.K. Farmy fotowoltaiczne to darmowa energia
elektryczna wytwarzana dzięki promieniowaniu
słonecznemu. Skoro darmowa i skoro dla nas, to
budżetowi gminy Szczuczyn przyniesie ta inwestycja spore oszczędności, a więc dzięki nim stać nas
będzie na więcej. A to jest ważne prawda? Fotowoltaika wyląduje więc na dachach szkół podstawowych
w Szczuczynie i w Niedźwiadnej, w naszej
oczyszczalni ścieków oraz na ujęciach wody
w Niedźwiadnej i Wólce.
— R. Wypada więc na koniec podziękować Panu za
rozmowę i poświęcony czas no i oczywiście życzyć,
by wszystkie te zamierzenia udało się zrealizować
z jak najmniejszą liczbą problemów.
— A.K. Ja również dziękuję za rozmowę i szansę
przedstawienia wszystkich poruszonych kwestii.
Traktuję Szczuczyn nie tylko jako miejsce pracy,
jest to dla mnie osobiście obszar mojej osobistej
satysfakcji i spełnienia. Obecny kryzys powodowany
zagrożeniem koronawirusowym jest olbrzymim
problemem. Życzę wszystkim, którzy dobrną do
końca tej rozmowy, aby pozostali w znakomitym
zdrowiu i przekonaniu, że wspólnie jesteśmy w stanie
zrobić bardzo dużo i pokonać nie jednego wirusa.
Dziękuję za rozmowę i Wszystkich Czytelników
Szczuczyńskich wieści pozdrawiam bardzo serdecznie.
Przed nami Wielkanoc w nietypowej aurze. Życzmy
więc sobie, by nadchodzące święta przyniosły tak
wyczekiwany spokój.
Redakcja
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WOŚP 2020
Szczuczyn zaskakuje nas za każdym razem, teraz
również nie było inaczej! Podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczuczynie
z przeprowadzonych licytacji i zbiórki wolontariuszom
udało się zebrać 28 436,63 zł, 20 £, 50 NOK i 5p.
Pobiliśmy kolejny rekord! Słowo „Dziękuję” należy
się zarówno przekazującym przedmioty na licytację,
osobom licytującym, ale także osobom które wsparły
WOŚP. Bez Was nie udałoby się zebrać tak wielkiej
kwoty.

12 stycznia 2020 r. graliśmy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Tego

dnia od godzin porannych Szczuczyn nabierał wiatru
w żagle i rozpędzał się z każdą minutą. Dla wszystkich
był to długo wyczekiwany dzień – dzień motoryzacyjny aut wyścigowych i ciężarowych. Plac 1000-lecia
zamienił się w tor wyścigowo-pokazowy. Mogliśmy
obserwować starty
maluszków, wraków
czy przejazdy pokazowe. Każdy zainteresowany uczestnik
mógł także – za
niewielką opłatą do
puszki WOŚP, skorzystać z przejazdu
wybranym autem.
Między przejazdami zostały również
przeprowadzone licytacje. Nad bezpieczeństwem
imprezy czuwało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
Nadzieja w Grajewie oraz Strażacy jednostek OSP
z terenu Gminy Szczuczyn.
Na drugą część WOŚP przenieśliśmy się w nieco
cieplejsze miejsce, a mianowicie na halę gimnastyczną
przy ul. Nadstawnej. Oficjalną część otworzyła Orkiestra OSP ze specjalnie przygotowanymi utworami na
tę okazję. Na scenie odbyły się licytacje (m.in. wkrętarek akumulatorowych, skrzynek z narzędziami, lot
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balonem, motoparalotnią, kosze upominkowe, lampa
ozdobna, stoliczek kawowy, liczne vouchery na torty
bezowe czy też zabiegi kosmetyczne) przeplatane
występami i koncertami.
Tego wieczoru na Szczuczyńskiej scenie WOŚP
wystąpiły nasze lokalne wokalistki: Klaudia Borys oraz
grupa taneczna z Niedźwiadnej. Gwiazdą Wieczoru
był MAJKEL, a także Maya Zyskowska uczestniczka
programu The Voice Kids. Najmłodsi uczestnicy mogli
bawić się w strefie zabaw dla dzieci przygotowanej przez
BCK w Szczuczynie na dmuchańcach oraz kosztować
waty cukrowej. Nad całością wydarzeń czuwał jak zwykle
niezastąpiony Burmistrz Szczuczyna. Tradycyjnie już
„Światełko do Nieba” zakończyło tegoroczną zbiórkę,
tym razem w innej formie pokazu laserów.
Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się
w organizację WOŚP m.in. pracownikom UM Szczuczyn, Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie,
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pracownikom WPK-TBS w Szczuczynie, jednostkom
OSP, Młodzieżowej Radzie Miejskiej oraz wszystkim
ludziom dobrego serca, którzy zechcieli spędzić z nami
28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Emilia Zielińska

Podziemna historia kościoła w Szczuczynie
8 lutego 2020 r. zorganizowana została niezwykle
interesująca konferencja naukowa, która poniekąd
była kolejnym etapem badań archeologicznych rozpoczętych w 2012 roku.
Wówczas, podczas badań archeolodzy z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu, odkryli w dwóch kryptach pod prezbiterium
kościoła w Szczuczynie blisko sto trumien arystokratów,
szlachciców i zakonników z XVIII w. W jednej spoczywa
zacny założyciel Szczuczyna Stanisław Antoni Szczuka
(1654-1710), który budował kościół, klasztor i kolegium
z fundacji króla Jana III Sobieskiego na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami w 1683 r. pod Wiedniem.
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 Unikat na skalę europejską

Archeolodzy przeprowadzili inwentaryzację
szczątków po to, aby skatalogować: opisać, narysować
i sfotografować unikatowe w Polsce, ich zdaniem,
podziemne miasto umarłych. – Szczuczyńskie krypty
nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie są wyjątkowym i tak dużym miejscem pochówków – twierdzi
dr Małgorzata Grupa, kierująca badaniami. – Gdy
szczątki nie są naruszone, mamy prawie XIX w.
zbudowano dwa wejścia z nawy środkowej. Pod
prezbiterium, oprócz trumien dorosłych w rzędach po
obu stronach przejścia, z tyłu znajdują się trumienki
dzieci. Zastanawia nas, dlaczego w niektórych są po
trzy, cztery szkielety, których pewnie nie brakło w
czasach licznych wojen i powstań. W każdym razie
do tej pory nie znaleźliśmy ani jednej obrączki czy
pierścionka.
Twarzą w twarz ze zmarłymi
Wejście do krypt tworzą dwie płyty z drewna, położone na drewnianej podłodze nawy przed
prezbiterium. Po otwarciu wiodą do zachodniej
krypty grobowej z trumnami rodu Szczuków albo
do wschodniej – z trumnami szlachty i pijarów,
którzy w 1805 r. opuścili klasztor w Szczuczynie.
Ekipa naukowców dokumentuje wygląd, kształty
trumien i zdobienia oraz szczątki zmarłych. Część
pochowanych jest zmumifikowana, z części pozostały szkielety. Wydaje się jednak, że największy
entuzjazm badaczy budzą staropolskie stroje, jakie
za sprawą mikroklimatu przetrwały setki lat. – Jedwabne żupany pod spód, kontusze na wierzch,
pasy kontuszowe, tkane złotymi i srebrnymi nićmi,
wzory roślinne i geometryczne… - zachwyca się dr
Małgorzata Grupa. – Nakrycia głowy mężczyzn
i kobiet, koszule, bielizna, pończochy i buty! W
owych czasach do dobrego tonu wśród arystokracji

i szlachty było należeć do bractw szkaplerznych,
więc nasi przodkowie mają na sobie jeden bądź
dwa szkaplerze ze znakami maryjnymi lub IHS.
W trumnach są także różańce, medaliki, krzyżyki i
obrazki święte. Interesuje nas wszystko, na przykład,
czym wypełnione były poduszki i materace. Czym…?
Najczęściej ziołami, bo niwelowały przykry zapach
z woskowo-tłuszczowego rozkładu ciał, zwłaszcza
latem. Dzięki badającym szkielety antropologom
dowiemy się, jakie choroby trapiły naszych przodków
i z jakiego powodu zmarli.
Co dalej z trumnami i strojami?
Na razie musi wystarczyć inwentaryzacja archeologiczna krypt oraz ich posprzątanie i zabezpieczenie,
aby nadal pozostawały niedostępne ludziom i zwierzętom. Intensywniejsze i dłuższe prace badawcze
i konserwatorskie wymagają poważnych nakładów
finansowych.
W kryptach muszą panować nadal niskie temperatury i swoisty mikroklimat, zatem udostępnienie ich
zwiedzającym jest ryzykowane. Natomiast ozdobne
stroje w perspektywie, powiedzmy, 50 lat i tak ulegną
rozkładowi. Dlatego też w 2012 roku podjęto decyzję o
tym, iż należałoby dokonać konserwacji i rekonstrukcji
najlepiej zachorowanych i najwartościowszych pod
względem historycznych strojów.
Stroje zostały odrestaurowane i 8 lutego 2020 roku
w nowopowstałym Centrum Muzealno – Warsztatowym w Szczuczynie można było uczestniczyć w
niezwykle interesującej konferencji naukowej, a tym
samym obejrzeć wystawę obrazującą historyczne
stroje i przedmioty dnia codziennego.
Prelegentami podczas konferencji byli:
— dr hab. Wiesław Nowosad, prof. UMK
— dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK
— dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK
Anna Romaniuk

numer 1/2020

Spiżarnia pod Klasztorem
Konsumenci coraz świadomiej wybierają produkty
żywnościowe wytwarzane naturalnie przez regionalnych producentów. Dochodzące zewsząd wiadomości
o szkodliwych substancjach dodawanych do produktów
wytwarzanych masowo, często powodują swoisty zawrót
głowy. Od kilku już lat kupujący utrzymują trend
wybierania żywności lepszej jakościowo, naturalnej
i co najważniejsze zdrowej.
Szczuczyn wyszedł naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, mieszkańców naszej Gminy
i regionu. W 2018 r. rozpoczęto budowę Centrum
Produktu Lokalnego, który z założenia miał promować
lokalne produkty i producentów. Już w czasie budowy
obiektu pracowano nad koncepcją jego funkcjonowania
i sposobem współpracy z dostawcami.
Ostatnie miesiące 2019 r. były okresem przygotowania i dostosowania obiektu do pracy. Zostały
zamówione meble i wyposażenie. Ruszył proces
pozyskiwania dostawców i zawierania umów. Stworzono portal społecznościowy. To wszystko po to, aby
pozyskać niecodzienny asortyment, a tym samym
stworzyć ciekawe miejsce dla klienta.
1 września 2019 r. przecięto symboliczną wstęgę,
tym samym oficjalnie rozpoczynając prace „ryneczku”.
Tego dnia nie mogło oczywiście zabraknąć wystawców
ze swoimi produktami, a także oprawy muzycznej czy
smacznych przekąsek dla odwiedzających gości.
28 stycznia 2020 r. targowisko przy ul. Kościelnej
zamieniło się w zagłębie świeżego, kruchego i pachnącego chleba. Asortyment tego dnia składał się oczywiście
z najsmaczniejszego chleba, który dotarł do
nas wcześnie rano aż z województwa łódzkiego.
Oprócz tego, kupić można było sery korycińskie, wiejskie jaja, produkty z malin, oleje z dyni
i lniane, a także wiele bezglutenowych przekąsek.

Warto wspomnieć, że Centrum Produktu Lokalnego dba o ekologiczne nawyki swoich klientów.
Na ryneczku nie znajdziecie foliowych torebek czy
plastikowych opakowań. Chcąc zakupić produkt
najlepiej zabrać z domu torbę wielokrotnego użytku,
materiałową czy zrobioną z ekologicznego tworzywa.
Został również ogłoszony konkurs na nazwę sklepiku
w Centrum Produktu Lokalnego, który jak się okazało
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Spośród
wielu propozycji Burmistrz Szczuczyna wybrał dwie
i połączył w jedno. Wyselekcjonowane pomysły zgłosili:
Maciej Zadrożny „Szczuczyńska spiżarnia” oraz Jerzy
Sobolewski „Piekarnia pod klasztorem”. Ostateczna
wersja, która będzie obowiązywała wśród naszego
społeczeństwa to SPIŻARNIA POD KLASZTOREM.
Centrum Produktu Lokalnego to miejsce organizacji spotkań tematycznych. Od początku swojej
działalności mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć
w kilku już imprezach: Dzień Chleba, Walentynki czy
Dzień Pizzy. Dodatkowo Spiżarnia działała również
w Tłusty Czwartek, gdzie można było zakupi pyszne
pączki domowej roboty. Dostawą tychże wypieków
zajęły się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Sklepik działa w każdy wtorek i sobotę w godzinach
7-17. W sprzedaży szeroki wachlarz produktów m.in.:
chleby, miody, masła z mielonych migdałów i pistacji,
bezglutenowe mąki, kasza gryczana, dżemy, herbaty, sery,
jaja i wiele wiele innych. Co więcej, w każdy handlowy
dzień, w naszej Spiżarni można zakupić ciepły posiłek
na wynos: kartacze, gołąbki, babka ziemniaczana.
Co będzie następne? Śledźcie stronę Centrum Produktu Lokalnego, aby być na bieżąco
z najnowszymi informacjami. Link: https://www.
facebook.com/Centrum-Produktu-Lokalnego-111299220406756/
Ewa Pawłowska
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Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli
6 marca 2020 r. w Centrum Muzealno-Warsztatowym w Szczuczynie odbyła się II Międzynarodowa
Konferencja Wymiany Doświadczeń Pedagogicznych:
Innowacje i eksperymenty w szkole – dobre praktyki
2020. Wydarzenie objął swoim patronatem Burmistrz
Szczuczyna.
Konferencja skupiała pedagogów ze szkół podstawowych ze Szczuczyna, Niedźwiadnej oraz Klimaszewnicy, a także Zespołu Szkół w Niećkowie oraz
gości z Ukrainy (miejscowość Równe). Oficjalnie
posiedzenie otworzyli: Małgorzata Karwowska – dyrektor SP w Szczuczynie, Dariusz Koniecko – dyrektor
ZS w Niećkowie oraz Artur Kuczyński – Burmistrz
Szczuczyna. Część merytoryczną przedstawili poszczególni nauczyciele omawiając różne dziedziny
nauki: chemię, informatykę, język polski czy zajęcia
prowadzone dla przedszkolaków.
Prezentowane wiadomości miały na celu wskazanie innowacyjnych metod nauczania tak, aby zajęcia
rozwijały myślenie dzieci oraz pomagały przyswajaniu
wiedzy. W dużej mierze wpływ na innowacyjność zajęć
mają urządzenia multimedialne (magiczne dywany,
tablice interaktywne, tablety), które w dzisiejszych
czasach są atrybutem każdej szkoły. Dzięki nim
uczniowie chętniej angażują się w prowadzone lekcje,
a nawet sami proponują nauczycielom poprowadzenie
zajęć w konkretny sposób.
Zaproszone Panie nauczycielki z Ukrainy również opowiedziały, jak w ich kraju wyglądają lekcje,

z jakich metod nauczania korzystają i w jaki sposób
weryfikują wiedzę uczniów. Wymiana doświadczeń
pomiędzy polskimi szkołami oraz szkołą z Ukrainy
pozwoliła wskazać podobieństwa i różnice w naszym
szkolnictwie.
Trzeba przyznać, że sposób nauczania w ostatnich
latach bardzo się zmienił. Nudne podręczniki zamieniły się w elektronicznie przekazywaną wiedzę. Dla
dzieci obcowanie z nowoczesnymi nośnikami teksu,
dźwięku czy obrazu jest coraz bardziej powszechne,
gdyż od najmłodszych już lat mają styczność z telefonami komórkowymi czy tabletami. Dlatego szkoła
oraz nauczyciele wychodzą coraz częściej naprzeciw
oczekiwaniom uczniów i uatrakcyjniają sposób przekazywanej wiedzy, kontrolując przy tym stan ilość
przyswajanych wiadomości.
Ewa Pawłowska

numer 1/2020

Dzień pizzy na Dzień Kobiet
8 marca to dzień, który w tym roku na długo zapadnie
w pamięci mieszkańców Gminy Szczuczyn. Specjalnie
na Dzień Kobiet burmistrz – Artur Kuczyński wyszedł
z inicjatywą zorganizowania Dnia Pizzy… pizzy, którą
przyrządzi własnoręcznie! Pomysł szybko zamienił się
w realizację i organizację każdego najmniejszego szczegółu.
Wydarzenie odbyło się oczywiście w Spiżarni pod
Klasztorem, gdzie wykorzystany został praktycznie
każdy metr kwadratowy budynku. Już w sobotę
trwały próby wypracowania najlepszego sposobu
na zrobienie prawdziwej pizzy. Ustawianie funkcji
piekarników, dopracowywanie ciasta i składników. Po
pozytywnej opinii zaangażowanych kucharzy zostało
tylko oczekiwanie na niedzielne popołudnie.
Dla organizatorów niedzielne wydarzenie rozpoczęło się nieco wcześniej niż dla gości. Należało
przygotować odpowiednią ilość składników, a przede
wszystkim zagnieść tyle ciasta, by móc na bieżąco wydawać ciepłą pizzę. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem
zainteresowani zachodzili sprawdzić, jak naprawdę
wygląda procedura tworzenia pizzy. Od godziny
16:00 „pizzeria” ruszyła pełną parą. Nie było chwili
wytchnienia, kolejne pizze lądowały w rozgrzanych
piekarnikach. Atmosfera robiła się coraz gorętsza –
dosłownie, bo temperatura wzrastała z minuty na
minutę. Oczekujący na pizzę goście spędzali miłe
chwile przy kawie, herbacie i delikatnie płynącej
w tle muzyce. Mieli doskonałą okazję do rozmowy,
spotkania ze znajomymi i rodziną. Tym razem był
z nami również Browar Biały oferujący pysznego
grzańca i wiele rodzajów ręcznie produkowanej chałwy.
Popołudnie szybko zmieniło się w wieczór, a produkcja pizzy trwała i trwała. W międzyczasie wiele
osób zapoznało się z produktami Spiżarni pod klasztorem oraz zakupiło kilka smakołyków. Do godziny
21:00 wykorzystane zostały wszystkie składniki, ciasto
i przede wszystkim ostatki sił Burmistrza i jego załogi.
Tym samym Dzień Pizzy dobiegł końca, a uśmiech
długo jeszcze gościł na twarzach organizatorów
i mamy nadzieję, że i uczestników.
Bardzo cieszymy się, że taka forma spotkania
przypadła Wam do gustu. Widząc tak duże zainteresowanie możemy śmiało myśleć nad kolejnym
wydarzeniem w Spiżarni pod Klasztorem. Dziękując
za Waszą obecność – zapraszamy na przyszłość.
Ewa Pawłowska
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Święto Sołtysów
W Gminie Szczuczyn działa 29 sołtysów,
z czego aż 9 to Panie Sołtyski. W ciągu roku
mają oni wiele obowiązków, sprawują kontrolę nad sytuacją w swojej wsi oraz współpracują
z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz z samym
Burmistrzem. Z roku na rok widać, że podejmują
coraz więcej inicjatyw, chcąc tym samym aktywizować
lokalną społeczność.
Takie postawy należy nie tylko naśladować, ale
również nagradzać i pokazywać szerszej grupie odbiorców. Dlatego też, tradycyjnie już obchodziliśmy
Dzień Sołtysa, święto kiedy można podziękować
włodarzom wsi za trud codziennej pracy i pogratulować społecznych postaw.
Podobnie jak w latach poprzednich wydarzenie zaczęło się uroczystą mszą w kościele pw. Św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w Niedźwiadnej.
W intencji Sołtysów mszę sprawowali księża proboszczowie: Roman Łempicki i Jacek Majkowski.
Nie zabrakło również przemówień zaproszonych
gości, którzy zgodnie podkreślili ważną rolę Sołtysów
w budowaniu społeczności Gminy Szczuczyn.
Następnie Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi
oraz zaproszeni goście udali się do Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiadnej, gdzie głos zabrał Burmistrz
Szczuczyna Artur Kuczyński, Starosta Grajewski
Waldemar Remfeld, Poseł Stefan Krajewski oraz

Poseł Kazimierz Gwiazdowski. Wspólnie wręczyli
upominki Sołtysom oraz zasiedli do poczęstunku.
Wszystkim sołtysom jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz
pomyślności w życiu osobistym.
Dziękujemy również Paniom z Koła Gospodyń
w Niedźwiadnej i Dołęgach za przygotowanie pysznych ciast, pączków i faworków.
Ewa Pawłowska

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur
Polska – Białoruś – Ukraina
Już ponad pół roku trwają zaawansowane
prace nad budową Centrum Dialogu Kultur
w Szczuczynie. Obiekt zostanie utworzony dzięki pozyskanemu wsparciu w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś
– Ukraina na lata 2014 – 2020.
Głównym założeniem projektu, jest promocja
różnorodności kulturowej i etnicznej regionów Szczuczyn w Polsce, Szczuczyn na Białorusi oraz Kowel na
Ukrainie. W tym celu powstaną trzy transgraniczne
centra dialogu kultur, które zajmą się organizacją
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wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza
oraz opracowana zostanie strategia rozwoju turystyki
na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy.
Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Szczuczyn
z Polski, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Kowel
z Ukrainy i Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki
Komitetu Wykonawczego Rejonu Szczuczyńskiego
z Białorusi.
Rezultatem projektu będzie wymiana doświadczeń
partnerów oraz wzmacnianie współpracy w zakresie
wspólnej promocji oferty turystycznej; promocja
transgranicznej aktywności kulturalnej, ograniczanie
podziałów między ludźmi, lepsze poznawanie grup
społecznych i ich tradycji, zrozumienie i poszanowanie
wzajemnej kultury, historii, tradycji oraz wzrost liczby
osób odwiedzających tereny dziedzictwa kulturowego
obszaru gminy Szczuczyn, rejonu Szczuczyńskiego
i miasta Kowel. W ramach projektu poprawi się
również infrastruktura obiektów turystycznych.
Podczas realizacji projektu transgranicznego
pragniemy pokazać mieszkańcom miast partnerskich, że projekt to nie tylko działania mające na celu
pozyskanie dofinansowania, budowa infrastruktury
i realizacja wskaźników, ale przede wszystkim stanowią wartość dodaną – możliwość nawiązywania
kontaktów i współpracy, realizacji marzeń, rozwoju
osobistego, podróży, poznawania kultury i historii.
Nawiązanie przyjacielskich stosunków spowodowało, iż włodarze miast partnerskich, postanowili
uczestniczyć w życiu poszczególnych miast nie tylko
w ramach realizacji wspólnego projektu. Podczas
wzajemnego poznawania specyfiki, potencjału i kierunków rozwojowych poszczególnych krajów, okazało
się, że mają one podobne problemy ale i pomysły na
przyszłość.

Realizacja wspólnego projektu i już zawarte
przyjaźnie niewątpliwie przyczynią się do wielu
ciekawych inicjatyw w przyszłości.
Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na
ciągłą pracę nawet w okresie zimowym. W każdym
z państw partnerskich trwają roboty budowlane.
Ponadto, partnerzy skupili się obecnie nad opracowywaniem strategii rozwoju turystyki regionów
i promocji miast. W każdym z państw nagrywane są
filmiki promujące kulturę regionów a także postęp
prac budowlanych przy obiektach. Na podstawie tego
materiału powstanie film promujący wspólny projekt.
W dniach 10-11 lutego 2020 roku tym razem
w Kowlu na Ukrainie odbyło się kolejne spotkanie robocze, podczas którego omówione zostały poszczególne
etapy realizacji projektu w plany na przyszłość. Zaplanowano, iż następne spotkanie robocze koordynatorów
projektu odbędzie sie w Szczuczynie na Białorusi na
początku kwietnia. Jendnakże obecna sytuacja związana
z występowaniem koronowirusa w Polsce i na świecie
uniemożliwiła spotkania i realizację wielu działań. Zgodnie z umową grantową projekt powinien zakończyć się
do 31 marca 2021 r. Mamy nadzieję, że mimo wielu
nieprzewidzianych przeciwności uda się go zrealizować
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Anna Romaniuk
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W stepach Kazachstanu (16)

Pożegnanie braci Kamińskich
Długie, pełne grozy przeszukiwanie mieszkania
z najkrótszym czasem pakowania i ubierania się dobiegło końca. Apolonia Brzeska ocierała łzy wymuszone
frustracją u czworga dzieci. Chwila pożegnania braci
Kamińskich, przy ul. Granicznej 17 w Szczuczynie,
wypełniona była rozpaczą i uściskami wyrażającymi
świadomość, że – Rosjanie wywożą Polaków na śmierć.
Jedynie cierpliwa nadzieja prowokowała wiarę we wrogie
słowa, że jedziemy do ojca i męża na spotkanie. Jeżeli
to prawda możemy jechać w bezkresną dal, żeby go
zobaczyć, dotknąć i ucałować. Może jednak dzisiejsza
rozpacz okaże się szczęściem w finale? Nie płaczcie –
szepnęła matka do dzieci. Moje najdroższe…! − dalej
łzy nie pozwalały jej mówić. Objęła je rękami i zaczęła
głęboko wdychać zapach jeszcze polskich ich ubrań,
potu i łez. Była w śmiertelnym amoku, a mrok nieznanej wizji wysysał z jej ciała energię. Przeciwstawiała
się bólowi. Zrozumiała, że nie można żyć w ciągłym
zachwycie jak w niebie. Nastał czas makabrycznej
tułaczki z czwórką maluchów wywołujących ekstazę
szczęśliwości. Zamiast paryskich perfum wnętrze
pokoju wypełniał zapach walerianowych kropli.
Pod domem stał wóz konny pogrążonych w smutku braci Kamińskich, którym deportowanych dowieziono do magistratu przy ulicy Łomżyńskiej
11. Jechali ul. Graniczną i Kilińskiego jak skazańcy
w asyście uzbrojonych NKWD-zistów. W połowie
drogi przy ul. Kilińskiego 31, tęga Rosjanka, która
wyraźnie współczuła niedoli aresztowanym, wysiadła
z wozu i poszła w kierunku komisariatu NKWD.
Na ul. Łomżyńskiej (dawniej J. Piłsudskiego), łzy
i obfity deszcz ze śniegiem przesłaniały widok na
drogę, a niby względna pogoda, zamieniła się nagle
w zuchwałą szarugę. Trwał koszmar i trwoga.
Spotkanie z deportowanymi
Przed magistratem stało trzech rosyjskich strażników. Wewnątrz wszystkie pokoje wypełnione były
przygnębionymi Polakami zebranymi do wywózki.
Emocje powodowało roztargnienie i łzy. Ze Szczuczyna w magistracie byli: pani Brajczewska z córkami
Wiesią, Marysią i niespełna trzymiesięcznym synkiem
Januszkiem, Felicja Jonkajtys z synami Edwardem,
Marianem i córką Józefą (Ziutą), pani Szkodzińska
z synami Stanisławem, Kazikiem i małym Geniusiem,

nauczycielka pani Weronika Lewandowska, pani
Migowska z synem Piotrem, pani Bronisława Górska
z synami Staszkiem, Heńkiem i córkami Czesią, Jasią
i Marysią, Apolonia Górska z dziewięciorgiem dzieci,
Marianną, Halinką i inni. Zesłańców przeznaczonych
do deportacji 13.04.1940 roku wciąż przybywało. Zebranym towarzyszyła panika z dramatem przerywana
wybuchami płaczu i wrzaskiem obleśnych Rosjan, którzy
hierarchiczną wyższość podkreślali marną bronią.
Czwarty transport polskich obywateli, wyrwanych
z łóżek o czwartej nad ranem na syberyjskie zatracenie odbył się 20.06.1941 r. (trwał w maju/czerwcu).
W jego składzie m.in. znaleźli się: Apolonia Łaszczuk,
pani Borawska oraz Jan, a raczej Jaś Truszkowski
z Czarnowa – chrzestny synek Romualdy Dembińskiej
ze Szczuczyna. Jasiu jako piętnastoletni uciekinier,
ponad 5 tysięcy km przeważnie pieszo, bez mapy i bez
kompasu, bez broni i jedzenia pokonał trasę z Syberii
do Polski jedynie z przymierzem Boga w sercu, ryngrafem MB w kieszeni oraz nadziei. Intuicja skłaniała
go do pójścia drogą silnego patriotyzmu, kreślonego
przez Stwórcę, którego szedł szukać w umiłowanej,
katolickiej Polsce. Powrócił, a po studiach piastował
funkcje jako: nauczyciel i dyrektor LO im. A. Mickiewicza w Kolnie, prezes Koła Terenowego Związku
Sybiraków, poeta i prozaik, laureat honorowej nagrody
„Świadka Historii” wręczonej przez IPN, bohater
filmu zrealizowanego przez Telewizję Polonia, główny
inicjator budowy pomnika „Sybiraków” na cmentarzu
w Kolnie oraz protektor nadania imienia „Sybiraków”
i fundacji sztandaru dla SP w Niedźwiadnej, etc. Dziś,
podczas przyjaznych rozmów, Jan jest człowiekiem
bez zazdrości, bez nienawiści i pogardy. Jest aktywnym emerytem, z którym spotykamy się podczas
poważnych uroczystości!
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Wróćmy jednak do transportu z 13.04.1940 roku.
O godzinie dziewiątej rano aresztowanych zawieziono
samochodami ciężarowymi do Grajewa, gdzie oczekiwał
na nich obskurny, bydlęcy, sześćdziesięciowagonowy
pociąg. W wagonach było już tłoczno. Skazanych na
mękę załadowano jak martwe przedmioty do wagonu,
w którym ze Szczuczyna były rodziny: Brzeskich,
Brajczewskich, Jonkajtysów i Szkodzińskich. Były
też rodziny z Grajewa. Większość z nich pochodziła
ze środowiska policyjnego. Pani Pawlińska z synami
Jarkiem i Luckiem, pani Piotrowska z córeczką Danusią
i Piotrusiem, pani Szwejkowska z córkami Alą, Jadzią
i Elą, pani Niesiobęcka z synem, pani Pięczykowska
z synem, rodzeństwo Działakowskich oraz Stanisława,
Zofia i Józef, jako osoby samotne.
– Co pozwolono paniom zabrać ze sobą? – Apolonia Brzeska zapytała znajomych.
Sparaliżowana Pani Szwejkowska, z głową wykręconą na ramię odpowiedziała pierwsza.
– Pani Brzeska, to co jest w tym worku. Trochę
ciuszków dla córek i nic więcej. Ja w tym czasie straciłam głowę, a oni krzyczeli „давай, быстрее, быстрее!”
(dawaj, szybciej, szybciej!). Nawet śniadania nie zjedliśmy,
na drogę też nic nie zabrałam. Nie wiem, jak dojedziemy. Nie wiem, czy dzieci wytrzymają, jak długo
i dokąd będzie trwała przeklęta podróż w nieznane!
Nas przecież ukradli! Skradli Polsce jej ludzi!
– Wytrzymają pani Szwejkowska, wytrzymają. Ja
miałam na tyle szczęścia, że trafili mi się, niby „lepsi
ludzie”, jeśli można tak ich ocenić – dodała A. Brzeska.
U nas też nalegali „давай, быстрее, быстрее!”, ale
razem ze łzami, zjedliśmy małe śniadanie i pozwolili
nam zabrać co nieco na drogę. Powiedzieli, żeby brać
tylko to, co na drogę, bo „у нас много всего” (u nas
jest wszystkiego bardzo dużo).
– Pani Szwejkowska niech się nie martwi – pocieszała ją żona policjanta A. Brzeska. Tym, co ja
mam, podzielę się z wami i razem jakoś dojedziemy.
Uśmiechnęła się do kochanej córeczki Lidzi.
Nikt jednak nie myślał, że podróż trwać będzie
bez końca, bo aż siedemnaście dób i że nieszczęsna
podróż zakończy się na kontynencie azjatyckim,
a część z nas nie dotrze tam żywa.
W wagonie wszyscy stali się jakby jedną, polską
rodziną. W południe do wagonu w Grajewie „władowano” jeszcze pięcioosobową rodzinę. Było już tak
ciasno, że stano bez ruchu. Siłą i sprytem przecisnęła
się A. Brzeska do okienka nad górną pryczą z nadzieją,
że może ktoś znajomy z ludzi żegnających zesłańców,
powiadomi jej przyjaciółkę o ich wywózce. Nie było

znajomych. W pobliżu wagonu stał chłopiec, około
dwunastu lat. Krzyknęła do niego:
– Chłopcze jesteś z Grajewa? Orientujesz się,
gdzie jest ul. Boguszewska (Ełcka)?
– Tak – odpowiedział chłopiec. – A dlaczego
Pani pyta? – Bo, bo ja na niej mieszkam!
– Powiadom panią Szleter, że Apolonię Brzeską
ze Szczuczyna wywożą z dziećmi do Rosji!
– Dobrze! Zaraz pobiegną i na pewno powiem!
– krzyknął energicznie piękny chłopaczek.
Przyjaciółka przybiegła na dworzec w Grajewie
Rozalia to chrzestna synka Brzeskich – Ryszarda,
nazywana przez rodzinę Brzeskich ciocią. Po pół
godziny nieprzeciętnie miła i usłużna pani Rozalia
Szleter, stała już przy wagonie.
Widzenie utrudniały zakratowane i zabite deskami
okienka. Widziały się tylko przez szpary.
– Boże, co się dzieje? Dlaczego was wywożą?
Wiecie, chociaż gdzie? Tyle lat byliśmy zżyci i blisko
siebie, teraz będę tęsknić za wami. – Padał grad pytań
i odpowiedzi zalewanych łzami.
Po chwili pani Szleter przeszła na drugą stronę
wagonu. Przez drzwi podała herbatę i kanapki. Strażnik
podał je Apolonii i zasunął wielkie drzwi wagonu.
Jeszcze chwilę rozmawiały przez szpary okienka.
– Polu, jeśli będziesz czegoś potrzebowała, to
pisz śmiało! Napisz, gdzie będziecie przebywać.
Strażnik odepchnął ją bagnetem i krzyczał –
хватит разговоры! (wystarczy rozmowy!).
Rozżalona pani Szleter szarpnęła się do tyłu,
spojrzała we wściekłe oczy wroga. Nie mogła oddychać. Pragnęła zemsty takiej, jaką Rosjanie ze swoją
mniejszością narodową czynią na Polakach.
– Polu! Rysiu, dzieciaki! Polu kochana! Bądźcie
silni i zdrowi! Wytrwajcie! Będę za was się modlić
za powrót do Polski! Kocham Was!
W Grajewie pociąg stał cały dzień, do którego wciąż
wpychano nowych skazańców – jak coś zbytecznego.
Przed zachodem słońca pociąg ruszył w kierunku
rosyjskiego imperium zła.
Podczas gdy lokomotywa sapiąc, oddalała się
od stacji zbudowanej w Grajewie przez zaborcę
rosyjskiego w 1873 r., donośne bicie polskich dzwonów w kościele Trójcy Przenajświętszej (z 1882 r.),
żegnały już drugi, rosyjski transport na zatracenie,
skompletowany z 12/13 kwietnia 1940 roku.
W bydlęcych wagonach rozlegał się lament i żałosny
ryk ludzi, jak bydła przewożonego po spędzie na ubój!
(cdn.)
Copyright by© Stanisław Orłowski
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INFORMACJE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUCZYNIE

Projekt aktywni lokalnie – skuteczni globalnie

Od stycznia 2020 r. na terenie gminy Szczuczyn,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Dział
9.1 Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego rozpoczęto realizacje projektu Aktywni
lokalnie – skuteczni globalnie.
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej (Lider) oraz Gminę Szczuczyn
(Partner) w imieniu której działa Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczuczynie.
W rekrutacji do projektu udział wzięło 57 osób
z tego 40 zostało zakwalifikowanych, 10 jest na liście
rezerwowej, 7 nie zakwalifikowało się.
Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymują
wsparcie w postaci 1 godziny doradztwa zawodowego,
3 godziny indywidualnych porad psychologicznych, 8
godzin grupowych warsztatów motywacyjnych z doradcą
zawodowym, 1 godzina z pośrednikiem pracy.
Na podstawie opinii psychologa, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy zostanie wytypowanych
30 osób do szkoleń i 21 osób do 3-miesięcznych staży.
Przewidywane szkolenia zawodowe m.in.:
— kucharz,
— opiekun osób starszych/dzieci,
— obsługa wózków widłowych,
— sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
— rzeźnik – masarnik.
120 godzinne szkolenie kończy się egzaminem
i uzyskaniem certyfikatu potwierdzające kwalifikacje
objęte certyfikacją zewnętrzną unormowaną w rozporządzeniu właściwego ministra, bądź zaświadczenie
o zakończeniu. Osoby, które nie zakwalifikowały
się do szkoleń zawodowych i staży wezmą udział
w grupowych warsztatach terapeutycznych (trening
umiejętności społecznych) oraz w spotkaniach indywidualnych z psychologiem. Każda z osób otrzyma
również wsparcie doradcy lub pośrednika pracy w ramach Jobcoachingu.
Zakończenie projektu przewidziane jest na 31
październik 2020 r.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie informuje, iż kwalifikuje osoby do pomocy
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i wydaje skierowania do otrzymania pomocy
Żywnościowej zgonie z aktualnymi wytycznymi PO PŻ.
Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z ww. pomocy dla osoby w rodzinie wynosi
1056,00 zł, a dla osób samotnych 1402,00 zł.
Osoby, które jeszcze nie korzystały z programu
prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka pokój nr 2
w godzinach urzędowania Ośrodka.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Wraz z początkiem 2020 r. nieodpłatna pomoc
prawna będzie udzielana obywatelom według nowych
przepisów. Do darmowych porad prawnych dołączy
nieodpłatna mediacja. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują
najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie
satysfakcjonującego porozumienia.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz
korzyściach z tego wynikających;
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub
wniosku o przeprowadzenie mediacji;
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
• przeprowadzenie mediacji;
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
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obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 294), na terenie gminy Szczuczyn z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać we
wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1,
19-230 Szczuczyn, w godzinach 8.00 – 12.00.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki określone
w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc
prawna przysługuje osobie:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego oświadczenia lub
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.
U. Nr 205, poz. 1203), lub
• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła
się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
• kobietom w ciąży,
• osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.
NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGA
Punkt Konsultacyjny w Szczuczynie dla
osób z problemami alkoholowymi i członków
ich rodzin oraz dla ofiar przemocy w rodzinie znajduje się w Bibliotece Centrum Kultury,
ul. Łomżyńska 11 we wtorki od godz. 17.00
Informacji na temat przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych udzielają pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie
w godzinach: poniedziałek – wtorek: 730 – 1530, środa: 900 – 1700, czwartek – piątek: 730 – 1530.
Dorota Łaguna
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY

Chilloutowe ferie zimowe z BCK w Szczuczynie
„Chilloutowe Ferie Zimowe”. Pod takim hasłem
przebiegały tegoroczne ferie zimowe w gminie Szczuczyn. Dla nas – pracowników Biblioteki – Centrum
Kultury w Szczuczynie – był to czas wyjątkowy.
Mogliśmy jeszcze bliżej poznać feriowiczów, codziennych użytkowników i czytelników biblioteki,
mogliśmy poznać ich oczekiwania, marzenia, opinie,
zainteresowania. Poznaliśmy też wiele nowych osób
co nas cieszy szczególnie. Takie rozmowy i spotkania
pozwalają nam zmieniać i udoskonalać charakter naszej
pracy tak by zajęcia, które organizujemy wpisywały
się i odpowiadały na potrzeby dzieci i młodzieży,
a także osób dorosłych.



20



numer 1/2020

Tegoroczne dwa tygodnie zimowiska zdecydowanie przebiegły pod hasłem aktywności
i różnorodności. Wspólnie z uczestnikami ferii nakręcaliśmy się wzajemnie, niespożyta energia towarzyszyła nam każdego dnia, a ciągle rosnąca liczba
feriowiczów cieszyła i jeszcze bardziej dopingowała
nas do działania.
Zimowy wypoczynek rozpoczęliśmy od spotkania
z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczuczynie z Michałem Kaliszewskim i Hubertem
Dąbkowskim, którzy zaprezentowali pokaz pierwszej
pomocy i rozmawiali z dziećmi i młodzieżą na temat
zachowań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Początek ferii to też spotkanie z przedstawicielkami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Grajewie:
prezes Katarzyną Blusiewicz, Iwoną Sypytkowską,
Alicją Tondera. Panie przybliżyły dzieciom temat
ochrony i praw zwierząt (psów i kotów). Opowiedziały o roli i działaniach swojej organizacji. Wspólnie
z paniami z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Oddział w Grajewie ogłosiliśmy też akcję „PEŁNA
MICHA” (zbiórka karmy i akcesorii) z myślą o wychowankach ich ośrodka (psy / koty).

Rozpoczęcie ferii zimowych to też Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Anna
Wojsław – starszy bibliotekarz Oddziału dla
Dzieci przygotowała quiz, konkursy, zagadki
i warsztaty kulinarne – gdzie głównym składnikiem
w robionych słodkich kanapeczkach był miód.
Pierwszy dzień ferii zakończyliśmy Amatorskim Turniejem Tańca, w którym rywalizowały dwie
drużyny. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Patryka
Wiśniewskiego, drugie miejsce drużyna Patrycji
Chmielewskiej.
Ferie zimowe to też aktywnie spędzone dni na
hali sportowej (Grunwaldzka 2) m.in. gra w unihokeja
w ramach dnia „Sport na wesoło”, Turniej z Gwiazdą
podczas którego uczestnicy ferii indywidualnie ry-

walizowali w różnych konkurencjach popisując się
zręcznością, szybkością, zdyscyplinowaniem i sprytem
oraz Turniej „DWA OGNIE”.
Gratulujemy zwycięzcom turniejów:
– drużynie w składzie: Agata Koniecko, Piotr Danowski, Julia Wiśniewska, Amelia Dzięgielewska
– turniej DWA OGNIE
– Oldze Koniecko, Amelii Dzięgielewskiej, Piotrowi
Danowskiemu, Danielowi Piaseckiemu – Turniej
z Gwiazdą
Podczas zimowiska nie zabrakło zajęć plastycznych m.in. zorganizowanych w ramach
obchodów Dnia Babci i Dziadka, gdzie wykonywaliśmy ogromny transparent z myślą
o naszych dziadkach. Zorganizowaliśmy też zajęcia EtnoDesign – korzystając z szablonów
i farb akrylowych ozdabialiśmy koszulki różnymi
wzorami i autorskimi malunkami. Dziękujemy pani Jolancie Koniecko dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Wąsoszu za wypożyczenie szablonów.
Podczas zimowiska nie zabrakło również ciekawych
spotkań m.in. z przedstawicielami służb, które na co
dzień dbają o nasze bezpieczeństwo w różnych aspektach. Były konkursy, gry, quizy, rebusy i upominki dla
feriowiczów! Dziękujemy za spotkanie Pani Grażynie
Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
starszemu sierżantowi Krzysztofowi Trzonkowskiemu
z Posterunku Policji w Szczuczynie, Pani Alicji Małachowskiej z Placówki Terenowej KRUS w Grajewie
i Pani Beacie Dębińskiej z grajewskiego Sanepidu.
Okres ferii to też czas wyjazdów. Dwukrotnie
odwiedziliśmy Pływalnię Miejską w Grajewie. Odwiedziliśmy też łomżyński Park Trampolin. Pojechaliśmy
na seans kinowy „Śnieżka i siedmiu wspaniałych” do
Planet Cinema w Ełku. Odwiedziliśmy zamek i Wielką Synagogę w Tykocinie. Wielkie emocje wzbudziła
wizyta w ełckiej papugarni „Mazurskie Tropiki”. Nie
zabrakło obowiązkowych wizyt w McDonald’s.
W czasie ferii miały też miejsce inne wydarzenia,
które wzbogaciły program zimowego wypoczynku
m.in. X Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Emila
Świderskiego o Puchar Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” zorganizowany dzięki zaangażowaniu
Janusza Marcinkiewicza kierownika Miejskiego Domu
Kultury i Sportu w Szczuczynie oraz II Turniej Piłki
Siatkowej w Szczuczynie.
W X Halowym Turniej Piłki Nożnej im. Emila
Świderskiego o Puchar Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” uczestniczyło 6 drużyn podzielonych
na dwie grupy. I grupa: Wissa I, Mazur Pisz i Przyja-
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 ciele Emila II grupa: Wissą II, Orzeł Kolno, Promil

Szczuczyn.
W meczu o V miejsce walczyli Promil – Mazur
Pisz 3:2, o III miejsce Przyjaciele Emila – Orzeł Kolno
1:3, o I miejsce Wissa I – Wissą II (1:1 w rzutach
karnych 2:3).
Kolejność miejsc:
1. Wissa II Szczuczyn
2. Wissa I Szczuczyn
3. Orzeł Kolno
4. Przyjaciele Emila
5. Promil Szczuczyn
6. Mazur Pisz
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartosz Szafraniec – Wissa II, najlepszym bramkarzem
Marcin Zyskowski – Przyjaciele Emila, najlepszym
strzelcem Dariusz Korytkowski – Wissa I i Mateusz
Rynkiewicz – Promil Szczuczyn (strzelcy 3 goli).
Gratulujemy wszystkim drużynom i zawodnikom.
W II Turnieju Piłki Siatkowej rywalizowało osiem
drużyn: AZS Grajewo, Gold Team, Juniorki Ełk,
Niedziela Grajewo, Słoneczny Patrol Ełk, Szczuczyn,
Wąsosz, Volley Pisz.
Wyniki:
I miejsce – Słoneczny Patrol Ełk
II miejsce – Volley Pisz
III miejsce – Niedziela Grajewo
IV miejsce – Szczuczyn
Mecze sędziowali Ireneusz Parypa i Krzysztof
Jaworowski. Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej
im. Wł. Broniewskiego za użyczenie hali sportowej.
Gratulujemy wszystkim drużynom i zawodnikom.
Dnia 31.01.2020r. na hali sportowej odbyło się „Pożegnanie ferii”. Był to czas turniejowych podsumowań i konkursowych rozstrzygnięć m.in. w konkursach „Aktywnie z BCK
w Szczuczynie” i „FAIR FERIOWICZ”. Tytuł najbardziej aktywnego uczestnika ferii zimowych zdobył
Marcel Danowski, z kolei Julia Wiśniewska zdobyła
tytuł fair feriowicza.
Pożegnanie ferii to też szalone i zabawne tańce oraz gry i zabawy, które poprowadziła
Izabela Randzio z Grajewa znana nam wszystkim, jako Wodzirej Band, PIĘCIOBÓJ, w którym rywalizowały dwie drużyny POMARAŃCZOWA w składzie z Grzegorzem Gardockim
z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i ZIELONA w składzie z Grażyną Rodzeń z Komendy
Powiatowej Policji w Grajewie (gratulujemy zwycięskiej

drużynie POMARAŃCZOWYCH), Studio Metamorfoz prowadzone przez Magdalenę Dzięgielewską
i Karolinę Muczyńską oraz słodkie niespodzianki ufundowane przez Barbarę i Kazimierza Marcinkiewicz.
Podczas pożegnania ferii zimowych odbył się
Konkurs Karaoke. Gratulujemy Lenie Dzięgielewskiej
i Lenie Muczyńskiej – zdobywczyniom pierwszego
miejsca w Konkursie Karaoke oraz Lenie Wiśniewskiej – zdobywczyni drugiego miejsca.
Cóż, dwa tygodnie zimowiska za nami. Chcielibyśmy w sposób szczególny podziękować feriowiczom. Wasze zaangażowanie, niebywała energia,
ogromny optymizm, pozytywne nastawienie sprawiały, że na każdy dzień zimowiska czekaliśmy
z niecierpliwością, by spędzić go wspólnie z Wami.
Dziękujemy!
Chcielibyśmy też podziękować osobom, służbom
i instytucjom, które wsparły nas w naszych działaniach
w okresie ferii zimowych. Serdecznie podziękowania
składamy:
— przedstawicielom służ mundurowych i cywilnych
z Grajewa
— strażakom z OSP Szczuczyn
— Oldze Koniecko – za pomoc i zaangażowanie
podczas zajęć w czasie ferii zimowych
Podziękowania kierujemy też w stronę
sponsorów, którzy byli fundatorami wydarzeń
i nagród w czasie ferii zimowych:
— Jolancie Jadwidze Budzińskiej – Sekretarzowi
Gminy Szczuczyn i Radnej Powiatu Grajewskiego –
sponsorowi nagród „Aktywnie z BCK w Szczuczynie”
i „FAIR FERIOWICZ”
— Adamowi Jóźwikowi – restauracja „Biesiadna”
w Szczuczynie – sponsor nagród w Amatorskim
Turnieju Tańca
— Sylwia Korbut – Pizzeria Bistro Cappucino
w Szczuczynie – sponsor nagród w Amatorskim
Turnieju Tańca
— Piotrowi Kurzątkowskiemu – właściciel Sklepu
Spożywczo – Przemysłowegow Szczuczynie – sponsor
nagród w Turnieju „DWA OGNIE”
— prezesowi i zarządowi sklepu Arhelan Burzyńscy
Bielsk Podlaski – sponsor ogniska podczas Turnieju
z Gwiazdą
— PHU UniNET Joanna Mioduszewska – sponsor
nagrody w Konkursie Karaoke
Andrzej Kosmowski
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Koncert walentynkowy w BCK w Szczyczynie
Dnia 15.02.2020r. w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie odbył się Koncert Walentynkowy
zorganizowany w ramach projektu: „Akcja Reaktywacja – ludowe pieśni i przyśpiewki z zapiśnika
dziadków”, realizowanego w BCK w Szczuczynie
w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego
Programu „Równać Szanse 2019” i prowadzonego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie, a finansowanego przez Polsko – Amerykańską
Fundację Wolności.
Pomysł koncertu był całkowicie spontaniczną
myślą. Przedyskutowaliśmy różne koncepcje… wybraliśmy repertuar… opracowaliśmy scenariusz…
i wzięliśmy się do roboty.
Chcieliśmy i zorganizowaliśmy koncert, aby
pokazać, że o miłości można mówić i śpiewać na
poważnie i z humorem. Dziękujemy wszystkim,
którzy spędzili z nami sobotnie popołudnie.
Walentynkowy Koncert otworzył Janusz Siemion
– dyrektor BCK w Szczuczynie. Koncert poprowadziły
Wiktoria Solińska i Weronika Karpińska. O dobry
humor publiczności zadbali Katarzyna Krystowczyk,
Natalia Kozikowska, Krystian Pawłowski i Sebastian

Rydzewski prezentując dowcipy o miłości i skecz pt.
„Żeby było jak kiedyś”.
Klaudia Borys, Oliwia Kaliszewska, Nikola Kondratowicz, Natalia Kozikowska, Natalia Nagel, Nikola
Sienkiewicz, Julia Wróblewska, Piotr Żebrowski zaprezentowali utwory muzyczne mówiące o przyjaźni,
miłości – tej szczęśliwej, nieszczęśliwej, oczekiwanej
i spełnionej.
Andrzej Kosmowski

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem
Wilczym w Szczuczynie
1 marca 2020r. w Polsce i na świecie odbyła się ósma
już edycja biegu Tropem Wilczym, upamiętniającego
„Żołnierzy Wyklętych”. Głównym organizatorem tego
wydarzenia jest Fundacja Wolność i Demokracja.
W niedzielę 1 marca, zawody odbyły się w 370
miastach (w Polsce i na świecie), a pobiegło w nich ok.
75 000 uczestników. W tym roku bohaterami biegu
byli: Stanisława Golec ps. Gusta, Ludwik Marszałek
ps. Zbroja, Zbigniew Matysiak ps. Kowboj, Henryk
Kończykowski ps. Halicz, Józef Trojan ps. Kruk
i Witold Pilecki ps. Witold.
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie już
po raz trzeci była organizatorem lokalnej szczuczyńskiej edycji Biegu Tropem Wilczym. Współorganizatorem każdej szczuczyńskiej edycji Biegu Tropem
Wilczym był Zespół Szkół w Niećkowie oraz działająca tam Policyjna Klasa Mundurowa. Dziękujemy

wszystkim, którzy wspomogli nas w organizacji tego
wydarzenia i wzięli w nim aktywny udział!
W szczuczyńskiej edycji Biegu Tropem Wilczym pobiegli uczniowie z Zespołu Szkół w Niećkowie, z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Szczuczynie, ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczy-
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 nie, ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru

w Niedźwiadnej, członkowie Akademii Sztuk Walki z Grzegorzem Fabryckim na czele, uczestnicy
i opiekunowie z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Grajewie i w Szczuczynie z Arturem Muczyńskim na czele, przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie z burmistrzem Arturem Kuczyńskim
na czele, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczuczynie z prezesem Robertem Łepkowskim
na czele, przedstawiciele Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja z Grajewa.
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia Sportowo – Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów
Litewskich z prezesem Michałem Zarzeckim na czele, którzy w pełnym umundurowaniu
i konno przybyli do Szczuczyna. Biegacze i kibice
mogli obejrzeć mundury oraz pojeździć konno –
samodzielnie lub z asystą członków Stowarzyszenia.
Dziękujemy Nikoli Kondratowicz i Klaudii Borys
(uczestniczkom grupy projektowej „Akcja Reaktywacja”
OKG „Równać Szanse 2019” realizowanego w BCK
w Szczuczynie) za występy wokalne.
Tegoroczna szczuczyńska edycja Biegu Tropem
Wilczym składała się z trzech dystansów (podobnie
2 poprzednie edycje): 500 m, 1963 m, 5 km.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Andrzej Kosmowski

„…Przedwojenne Małe Ojczyzny”
W dniu 27 stycznia w holu
wystawienniczym Biblioteki
– Centrum Kultury w Szczuczynie odbył się wernisaż ogólnopolskiej wystawy pt. „UTRACONE. PRZEDWOJENNE
MAŁE OJCZYZNY”. Na
wystawie przygotowanej przez
Fundację Ośrodka KARTA wyeksponowano dwadzieścia jeden skanów starych fotografii ze zbiorów „KARTY” i Cyfrowych Archiwów
Tradycji Lokalnej z różnych regionów Polski, w tym
dwie z zasobu CATL działającego od kilku lat przy
Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie.
Otwarcie wystawy „UTRACONE. PRZEDWOJENNE MAŁE OJCZYZNY” wzbogaciły,
archiwalne dokumenty użyczone przez Panią Annę

Blockus, córkę Mariana Mikołaja Jonkajtysa ofiarodawcę wyeksponowanych szczuczyńskich fotografii,
wnuczkę Maksyma Feliksa Jonkajtysa kierownika
szkoły powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie w okresie międzywojennym.
Pani Anna przekazała szczuczyńskiemu archiwum
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społecznemu działającemu w BCK kilkaset archiwalnych dokumentów na temat życia i pracy zawodowej
swych bliskich. Za ten ogromnie cenny i historycznie
wartościowy dla naszego miasta dar, bardzo serdecznie
Pani Annie dziękujemy. Goście, którzy przybyli na
wernisaż mogli również obejrzeć prezentację zdjęć
zgromadzonych przez szczuczyński CATL na temat
„Naszej Małej Ojczyzny”.
Pomysł połączenia wystawy z prezentacją zbiorów szczuczyńskiego archiwum okazał się „strzałem
w dziesiątkę”. Propozycja nasza cieszy się ogromnym
powodzeniem, szczególnie wśród młodych ludzi ze
Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczuczynie, którzy w zorganizowanych grupach wraz
z opiekunami korzystają z oferty BCK. Wystawa, którą
można oglądać do 30 kwietnia, trafiła do Szczuczyna
„Dzięki uprzejmości Ośrodka KARTA”. Jest to już
druga ogólnopolska wystawa współorganizowana
przez BCK z „KARTĄ”.
Dyrekcja i pracownicy Biblioteki – Centrum
Kultury w Szczuczynie zwracają się z serdeczną prośbą
do wszystkich, którzy mogą dysponować wiedzą
lub materiałami archiwalnymi (zdjęcia, dokumenty)
świadczącymi o historii i tradycji „Naszej Małej Ojczyzny”, by udostępnili nam swe zasoby (materiały
zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielowi), a my
zadbamy o to, aby te wszystkie relikty – świadectwa

naszej przeszłości – zostały zabezpieczone i zachowane
dla następnych pokoleń.

Renata Markiewicz
Janusz Siemion

18 lat godów
Po raz 18-ty aktorzy-amatorzy spotkali się
na Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Gody 2020” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Urząd Miejski
i Bibliotekę-Centrum Kultury w Szczuczynie.
W kategorii teatrów wiernych tradycji wystąpił zespół – „Mali Szczuczyniacy” w składzie: Aleksandra
Piotrowicz, Kinga Owsianko, Patrycja Chmielewska, Zuzanna Gnys i Łucja Stepnowska pod kierunkiem Andrzeja Szabelskiego z Biblioteki-Centrum Kultury w Szczuczynie. Zespół z 16-letnią
tradycją wspaniale zaprezentował się w programie
„Z gwiazdą”, zdobywając zasłużenie I miejsce. W kategorii teatrów czerpiących z tradycji najlepszym okazał
się zespół ze Szkoły Specjalnej im. Jana Pawła II
w Grajewie z „ Jasełką” pod kierunkiem Anny Jarząbek, Anny Kabańskiej i Bogdana Perkowskiego. Gra

młodych aktorów była wzruszająca i pełna ekspresji.
Drugie miejsca komisja przyznała Jasełkom ze szkół
podstawowych – w Niedźwiadnej przygotowanym
przez: Małgorzatę Laszczkowską, Annę Kozikowską
i Ewę Gromadzką-Białous i w Szczuczynie przygotowanym przez: Elżbietę Bogdan, Cecylię Poreda,
Edytę Skrodzką. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe
dyplomy oraz puchary ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Grajewie.
Zdobywca pierwszego miejsca Dziecięcy Ludowy
Zespół „Mali Szczuczyniacy” reprezentował powiat
grajewski podczas Finału Wojewódzkiego Przeglądu
Teatrów Wiejskichi Obrzędowych w Łomży w dniu
22 lutego b.r. gdzie w grupie wiekowej dzieci i młodzieży otrzymał wyróżnienie.
Andrzej Szabelski
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Dzień bezpiecznego internetu
Każdego roku podejmujemy w szkole szereg działań mających na celu przypomnienie
uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń płynących
z niewłaściwego korzystania z Internetu. Nauczyciele
informatyki dokładają wszelkich starań, by uczniowie
pamiętali o tym, jak bezpiecznie poruszać się w Sieci.
Często korzystamy również ze wsparcia specjalistów
z zewnątrz. W tym roku pogadanki z uczniami przeprowadziła pani Grażyna Rodzeń z KPP w Grajewie.
Przez cały tydzień od 3 do 7 lutego uczniowie klas
V-VIII uczestniczyli w spotkaniach. Chętni uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoją wiedzę

Edu – Matrix, Edu Sense Koodowanie
– Innowacja Pedagogiczna
Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu
i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie
może ułatwić im odnalezienie się w dorosłym życiu.
Dzięki tego typu zajęciom uczniowie klasy IIIa pod
kierunkiem pań: Teresy Galińskiej i Katarzyny Kleszczewskiej kształtują wiele potrzebnych i przydatnych
umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi
intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć
współpracy w grupie – rozwijać kompetencje społeczne.

Owoce i warzywa w szkole

w konkursie plastycznym, tworząc plakat pod hasłem
„Bezpieczny Internet”. Oto laureaci tego konkursu:
Nagroda główna: Damian Mikołajczyk i Marta Danilewska kl. VIa. Wyróżnienia: Martyna Sawicka kl.
VIIb, Martyna Gutowska kl. VIa, Zuzanna Gnys kl.
VIb, Hubert Tyszka kl. VIIb.
Podsumowanie działań oraz wręczenie nagród
odbyło się 11 lutego w Dniu Bezpiecznego Internetu.
Nagrody ufundował pan Janusz Marcinkiewicz z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Nagrody i dyplomy wręczyła uczniom
pani Grażyna Rodzeń w towarzystwie dzielnicowego
pana Jacka Smaługi, pana Janusza Marcinkiewicza
oraz dyrekcji naszej szkoły: pani Ewy Grunwald
i Ireny Markowskiej. Koordynatorem akcji była pani
Ewa Dobrzycka – pedagog szkolny.

W ramach „Programu dla szkół” 18 lutego 2020
r. w kl. I b zostały przeprowadzone zajęcia ”Piramida
zdrowia pierwszaka”. Szczególną uwagę zwrócono na
rolę owoców i warzyw w codziennej diecie dzieci. Podczas
zajęć uczniowie zrobili sałatkę owocową i jarzynową.
20.02.2020 r. uczniowie pod kierunkiem p. Marii
Ramotowskiej wystąpili w montażu słowno – muzycznym „Witaminki z naszej rodzinki”. Poprzez
wiersze i piosenki zachęcali uczniów klas I – III do
spożywania owoców i warzyw.
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„Ratujemy i uczymy ratować”
Pod takim hasłem odbyło się pierwsze szkolenie prowadzone przez Edytę Skrodzką i Katarzynę
Kleszczewską. Program edukacyjny pod patronatem
WOŚP nieprzerwanie od kilkunastu lat jest wdrażany
w polskich szkołach. Jego celem jest nauka elementów
pierwszej pomocy, które powinny być naturalne dla
świadków zdarzeń. Nasza placówka przez szereg lekcji
przeszkoli uczniów w tym zakresie. Zajęcia dzięki
otrzymanym pomocom dydaktycznym są ciekawe
i przyjazne. Pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone
w klasie III „a”.

Dzień języka ojczystego
21 lutego na całym świecie obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który
został ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. Święto
to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom,
jak ważny jest szacunek do mowy ojczystej i dbałość
o jej przetrwanie.

Miejsce III – kl. VII a, kl. VII b
Gratulujemy!!!
Czyż polski język nie jest piękny i oryginalny?
Szanujmy to, co mamy i niech każdy dzień będzie
dniem języka ojczystego. Czego Wam i Sobie życzymy.

Na Olimpie
Do krainy mitów przenieśli się uczniowie klasy 5b
wspólnie z nauczycielką języka polskiego Małgorzatą
Karwowską. Przez szereg lekcji zgłębiali wiedzę o hiZ tej okazji w piątek 21.02.2020 r. na czwartej
godzinie lekcyjnej odbył się w Szkole Podstawowej
w Szczuczynie TEST WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM poprzedzony krótką prezentacją multimedialną
w wykonaniu uczniów klasy VIII b. Z zadaniami
zmierzyli się uczniowie reprezentujący klasy IV – VIII.
Pozostali uczniowie też mogli typować odpowiedzi
do zadań, które widoczne były na głównej tablicy.
Efektem zmagań były uzyskane wyniki.
Oto one:
w kategorii kl. IV-VI
Miejsce I – kl.VI c , kl. VI b
Miejsce II – kl. V b, VI a
Miejsce III – kl. V a
w kategorii kl. VII –VIII
Miejsce I – kl. VIII b
Miejsce II – kl. VIII a
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nauczyciele na godzinach z wychowawcą. Efektem
spotkań są plakaty wykonane przez uczniów przedstawiające bohaterską walkę Żołnierzy Wyklętych.
Prace uczniów możemy oglądać w świetlicy szkolnej.
SP Szczuczyn.



storii i kulturze starożytnych Greków. Prezentowali
stroje i atrybuty bogów, brali również udział w Uczcie
na Olimpie. Kulminacyjnym punktem zajęć było
przygotowanie okładki do omawianej lektury.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”
W tygodniu poprzedzającym Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na lekcjach historii
w klasach VII i VIII odbyły się zajęcia poświęcone
temu wydarzeniu. Temat ten podejmowali również

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Kształcimy kompetencje językowe,
czyli w pracy z uczniami staramy się łączyć wiedzę,
umiejętności i postawy uważane za niezbędne dla
potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego. Ponadto
chcemy rozbudzać zainteresowania językiem polskim
i obcym. W tym celu 27 lutego 2020 r. odbyła się
w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Young
English Master. Konkurs ma zasięg powiatowy. Tym
razem na nasze zaproszenie odpowiedzieli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie, Szkoły Podstawowej nr 1
w Grajewie oraz Szkoły Podstawowej w Szczuczynie.
Przedstawiciele tych placówek oraz uczniowie
naszej szkoły rywalizowali o tytuł „Młody Mistrz
Języka Angielskiego”. Wywalczyła go uczennica ze
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie – Aleksandra
Zalewska. Podobnie jak w latach ubiegłych sponsorami
nagród w konkursie byli: Prezes Banku Spółdzielczego
w Szczuczynie Pan Mirosław Rainko i Pan Piotr
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Kurzątkowski. Organizatorką konkursu była Pani
Katarzyna Kurzątkowska.
21 lutego 2020 r. w uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Szkolne korytarze
udekorowaliśmy plakatami o tematyce językowej, które
wykonali nasi uczniowie. Odbył się też I Szkolny Konkurs
Wiedzy o Języku Polskim. Zadania konkursowe sprawdzały poziom językowej poprawności wśród młodzieży
szkolnej. Ponadto nasi uczniowie zapoznali się z materiałem
multimedialnym promującym historię języka polskiego
i osobliwości polszczyzny. Imprezę zorganizowały polonistki – Ewa Gromadzka-Białous, Ewa Grunwald i
Jolanta Nerkowska.

Spotkanie ze sztuką
Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej dba
o wszechstronny rozwój uczniów. Wiele korzyści
i radości dają uczniom wyjazdy edukacyjne. Dlatego
też udaliśmy się do Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Uczniowie obejrzeli spektakl muzyczny pt: „Księga
dżungli” w reżyserii Jakuba Szydłowskiego z muzyką
Jakuba Lubowicza. Widowiskowy spektakl z mądrym
i wartościowym przekazem zachwycił wszystkich
oglądających. Pojechaliśmy również do Centrum
Kultury w Łomży na musical „Bogowie i Herosi-opowieści Afrodyty” przygotowany przez Teatr
Muzyczny Forte.

Korzystamy z nowych form
kształcenia
16 stycznia w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej
odbył się pokaz kina sferycznego. Ten kulisty systemem
projekcyjny daje możliwość wyświetlania filmów za
pomocą projektorów we wszystkich kierunkach,
również na obwodzie kopuły, co daje efekt pełnej
przestrzeni. Dzięki temu uczniowie, znajdujący się
we wnętrzu kopuły, mogli oglądać obraz dookoła
siebie.
4 marca 2020 r. gościliśmy grupę „Zaelektryzowani”. Prowadzący zaprezentował interaktywny
spektakl pt. „Fizyka wszędzie styka”. Celem pokazu
było przybliżenie tajników fizyki i chemii w bardzo
prosty i atrakcyjny sposób, zrozumiały dla wszystkich
uczniów. Podczas tej niecodziennej lekcji nasz gość
zaprezentował widowiskowe eksperymenty i doświadczenia związane z naukami przyrodniczymi. Wśród

nich znalazły się: wybuchowa zabawa z wodorem,
nadmuchiwanie powietrzem rękawa foliowego. Poza
tym nasi uczniowie mogli dowiedzieć się, jak działa latający balon na ciepłe powietrze, obserwowali
wytwarzanie wodoru. Rekwizyty i różne substancje
użyte podczas doświadczeń sprawiły, że mogli się
poczuć jak w prawdziwym laboratorium.
„Ciekawa chemia – eksperymenty w technice
SSC”, „E – lekturownik”, „Moja pasja?-programowanie” – to tytuły innowacji pedagogicznych realizowanych w szkole w Niedźwiadnej. Autorkami innowacji
są odpowiednio – Anna Kozikowska, Ewa Grunwald,
Katarzyna Wizner. Działalność innowacyjna ma na
celu wyzwolić kreatywność naszych uczniów. Przykładami dobrych praktyk dzieliliśmy się podczas II
Konferencji Wymiany Doświadczeń Pedagogicznych.

Kształcenie patriotyczne
Imię naszej szkoły zobowiązuje, w związku z tym
w sposób szczególny dbamy o przekazywanie treści
patriotycznych. Po raz kolejny uczciliśmy pamięć
Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie pod kierunkiem
pani Alicji Szleszyńskiej przygotowali uroczysty
apel poświęcony bohaterom niezłomnym. Wzięliśmy
również udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– Tropem Wilczym.
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Zespół Szkół w Szczuczynie

Dzień otwartych drzwi
Dnia 7 marca 2020 r. Zespół Szkół im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie po raz pierwszy
w tym roku „otworzył drzwi swojej szkoły”. Nasz
szkoła zorganizowała Dzień Otwartych Drzwi, który
został przede wszystkim, skierowany do rodziców
uczniów klas 8 szkół podstawowych.
„Dzień Otwarty” został rozpoczęty przez Panią
dyrektor Annę Jagusz, która powitała rodziców, młodzież, zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady
Rodziców Pana Jacka Wesołowskiego oraz naszego
absolwenta, Zastępcę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Pana Arkadiusza Lichotę, a także wszystkich pracowników
Zespołu Szkół w Szczuczynie.
W trakcie pierwszej części spotkania, nasi goście z zainteresowaniem obejrzeli prezentację przygotowaną przez Pana Łukasz Kowalskiego, który
przedstawił ofertę edukacyjną, wyniki egzaminów
zewnętrznych, a także zaznajomił przybyłych gości
z zaletami funkcjonowania oraz obszarami działań
naszej placówki. Rodzice zostali także zapoznani ze
świetlnymi planami szkoły na przyszłość w ramach
projektów unijnych. W trakcie wyżej wspomnianej
multimedialnej prezentacji, „wirtualnie” zabrali głos
absolwenci ZS, którzy opowiedzieli czasach nauki
w ZS oraz pracy, którą obecnie wykonują.
Po prezentacji, głos zabrał Przewodniczący Rady
Rodziców który, odnosząc się do swojej roli w szkole
przedstawił szereg zmian, które nastąpiły w naszej
placówce na przestrzeni ostatnich lat. Podkreślił także

szereg zalet kontynuowania nauki w Szczuczynie, który
staje się miastem rozwoju i przyszłości. Następnie,
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Grajewie Pan Arkadiusz Lichota
z sentymentem odniósł się do lat, w których uczył
się w naszej szkole, a obecnie jest jej absolwentem.
Zaznaczył, że ZS, jako placówka edukacyjna, jest
instytucją, która jest w stanie przygotować przyszłe
pokolenia do pełnienia istotnych ról w naszym społeczeństwie.
Po części oficjalnej, rodzice wraz ze swoimi dziećmi
mieli okazję zapoznać się z budynkiem szkoły, odnowionymi pracowniami lekcyjnymi, nowoczesnym
wyposażeniem dydaktycznym oraz metodami pracy
nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, zarówno
ogólnych jak i zawodowych. Po zapoznaniu się z naszym środowiskiem szkolnym, społeczność szkolna
miała przyjemność zaprosić gości na wspólny poczęstunek przy „słodkim stole”. Pytania rodziców oraz
przyszłych kandydatów do szkół średnich dotyczące
oferty szkoły zdawały się nie mieć końca.
Zespół Szkół w Szczuczynie pragnie złożyć
ogromne podziękowania zaproszonym gościom, rodzicom oraz ich dzieciom za wzięcie udziału w „Dniu
Otwartym”, a także nauczycielom, pracownikom oraz
uczniom naszej szkoły, bez których projekt ten nie
byłby możliwy do zrealizowania.
Do zobaczenia na kolejnych „Drzwiach Otwartych”, widzimy się już wkrótce.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, pracownicy oraz
uczniowie Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.
Łukasz Kowalski

numer 1/2020

Zespół Szkół w Niećkowie

Warsztaty Zawodowe
w Niećkowie
Zbliża się decyzja o wyborze szkoły i dalszej edukacji
dla uczniów ostatnich klas Szkół Podstawowych. Drugi
semestr każdego roku szkolnego to czas wyboru szkoły
średniej, którego dokonać musi spora grupa ósmoklasistów. Wzmożone dyskusje toczone są pomiędzy
rodzicami a ich latoroślami na temat tego, jaką szkołę
wybrać, by jak najlepiej wykorzystać potencjał własnej
osobowości oraz jak zdobyć pożądany na rynku pracy
zawód. W obecnej dobie profesja, której wyuczy się
młody człowiek w szkole ponadpodstawowej, musi być
zgodna z jego zainteresowaniami, predyspozycjami, ale
ponad wszystko powinna być gwarantem zdobycia pracy
w przyszłości, a nie zasilenia szeregu osób bezrobotnych.
Z tego względu problem wyboru własnej ścieżki kariery
jest nie tylko problemem młodego człowieka czy jego
rodziny, ale ma również konsekwencje społeczne.
W rozwiązaniu dylematu dotyczącego wyboru drogi
zawodowej i wybraniu właściwego zawodu od wielu lat
wychodzi naprzeciw poradnictwo zawodowe realizowane
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Niećkowie. Jednym z bardzo ważnych, a jednocześnie
dostrzegalnym, w środowisku lokalnym, elementem
realizacji wspomnianego poradnictwa jest cykliczna organizacja w tej placówce edukacyjnej, tak zwanych „Warsztatów Zawodowych”, które odbywają się wiosną każdego

roku. Adresatami tego przedsięwzięcia są uczniowie klas
ósmych okolicznych Szkół Podstawowych, którzy podczas
pobytu w gościnnych murach szkoły, położonej z dala
od wielkomiejskiego zgiełku, po raz pierwszy w sposób
praktyczny zmagają się z zadaniami wykonywanymi
w konkretnym zawodzie, łącząc zabawę z przygodą
zawodową testując swoje możliwości wykonywania
danego zawodu w przyszłości. Poradnictwo zawodowe, realizowane w formie „Warsztatów Zawodowych”,
umożliwia ósmoklasistom empiryczne przetestowanie
swoich predyspozycji do wykonywania upatrzonego
przez siebie zawodu pod profesjonalnym okiem nauczycieli. Ma to bardzo istotne znaczenie ponieważ
niejednokrotnie wyobrażenia o nauce danego zawodu
odbiegają od realnych możliwości pracy w tym fachu.
Stąd też zdobyte podczas warsztatów pierwsze „szlify
zawodowe” będą dla młodego człowieka cennym drogowskazem przy wyborze konkretnej szkoły średniej,
w której przez kolejne lata będzie się uczył wymarzonego
zawodu. W warsztatach corocznie bierze udział ok. 100
młodych ludzi.
W bieżącym roku szkolnym „Warsztaty zawodowe”
odbędą się w terminie 25 – 26 kwietnia 2020 roku.
Na warsztatach można będzie dowiedzieć się o tajnikach nauczania i treściach kształcenia w zawodach:
technik ekonomista, technik informatyk,technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik,
technik żywienia i usług gastronomicznych.
Dni otwarte planowane są na wtorek 12 maja
2020 roku.
Bożena Sokołowska
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Gwiezdny przełom roku – Krs: 0000820835
Zapaśnicza jesień w przypadku Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, to przede wszystkim podsumowania finansowej
i organizacyjnej działalności w całym 2019 roku oraz
działania zmierzające do uzyskania przez Klub statusu
Organizacji Pożytku Publicznego. Działania te zakończyły się sukcesem, gdyż w dniu 23.12. 2019 roku
Klub otrzymał Status OPP, nadano klubowi numer
KRS: 0000820835, jednak możliwość dokonywania
odpisu 1% podatku na potrzeby klubu będzie dopiero
w przyszłym roku po spełnieniu przez Zarząd dodatkowych zobowiązań. Podsumowując wysiłek włożony
w 2019 roku przez Zarząd, jak i zwykłych członków
oraz sympatyków klubu w realizację zadań statutowych należy podkreślić, że był to dobry rok. Wspólnie
udało nam się między innymi: zorganizować możliwość udziału w zajęciach treningowych dla około 50
dziewcząt i chłopców w obiektach Szkoły Podstawowej
w Szczuczynie, zorganizować prawdziwy kulig członkom i sympatykom klubu w miejscowości Przechody,
zorganizować Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w zapasach w stylu wolnym oraz kobiet o Puchar
Burmistrza Szczuczyna, które były współfinansowane
ze środków Urzędu Marszałkowskiego, zorganizować
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach
w stylu wolnym i kobiet, które były współfinansowane
ze środków Powiatu Grajewskiego, zorganizować wyjazd
rekreacyjno-wypoczynkowy do Mikołajek i Rucianego

Nidy, w tym skorzystać z kompleksu basenowego w Hotelu Gołębiewskim, zorganizować w okresie wakacyjnym
wyjazd uzdolnionej młodzieży na zgrupowanie sportowo – rekreacyjne do Piecek i Augustowa umożliwić
trenującym dzieciom i młodzieży wzięcie udziału w 20
imprezach sportowych różnej rangi, zdobyć 31,5 pkt we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, co dało
klubowi drugie miejsce wśród 10 klubów zapaśniczych
funkcjonujących w woj. Podlaskim, w tym jeden brązowy
medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach
kobiet oraz cztery medale Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodziczek i Młodzików Regionu „D”
w zapasach, uhonorować okolicznościowymi upominkami Jerzego Choromańskiego – jedynego zapaśnika
– olimpijczyka wywodzącego się z ziemi podlaskiej
przy współudziale Burmistrza Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego zabezpieczyć udział uzdolnionej
sportowo młodzieży w zgrupowaniu – konsultacji
sportowej w Lubawie wspólnie z młodzieżą z woj.
Warmińsko – mazurskiego oraz Litwy.

Waleczni panowie!
W dniach 6-8.03.20120 roku w Nowinach k/Kielc odbył się Puchar Polski Kadetów
w zapasach w stylu wolnym, w którym udział wzięło pięciu naszych zawodników. Nie
mieliśmy pewniaków do medalu i panowie zgodnie z przewidywaniami powalczyli na
miarę swoich możliwości. Zasmucił nas wypadek jakiemu uległ w walce Paweł Danowski,
który wyłączył go z procesu treningowego na bardzo długo. Pozostali uplasowali się
następująco: Mateusz Wojsław – 11 m w kat. do 71 kg, Jakub – Żebrowski – 13-16 m
w kat. do 110 kg, Tomasz Modzelewski – 14 m w kat. do 51 kg, Paweł Duzik – 15-16
m w kat. do 51 kg i Paweł Danowski – 27-33 m w kat. do 65 kg. Wszyscy oprócz Pawła
mają jeszcze szanse powalczyć o awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Natomiast w dniu 07.03.2020 roku w Grajewie walczyli młodsi reprezentanci naszego klubu
w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Młodzików w zapasach w stylu klasycznym
oraz dzieci. Tam zdobyliśmy 10 medali: złote – Jakub Skowron i Patryk Wiśniewski,
srebrne – Patryk Koński, Szymon Zabielski, Patryk Danowski, Piotr Zabielski, Adrian
Gałązka i Nataniel Ornowski oraz brązowe – Gabriel Ornowski i Hubert Zamojski.
Grzegorz Zańko

