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Wstęp

 Słowo „biblioteka” w wolnym przekładzie z języka greckiego oznacza książkę, my 
przywykliśmy, do tego że nierozerwalnie wiąże się ono ze zbiorem książek udostęp-
nianych czytelnikom. Ostatnie lata nas zaskakują miło wieloma nowymi znaczeniami 
dodatkowymi takimi jak: kultura, historia, tradycja, rozwój, informatyzacja… 
 Wielokrotnie podczas wielu moich publicznych wypowiedzi podkreślam, że 
czas pełnienia publicznej służby na stanowisku Burmistrza Szczuczyna, jest dla mnie 
niezwykłym czasem nauki w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest właśnie wspomniana 
wcześniej Biblioteka i szeroko rozumiana kultura. Każdy z nas niewątpliwie pamięta 
różne czasy i miejsca jej funkcjonowania. Zawsze jednak będziemy to miejsce kojarzyli 
z zapachem książek, miłym i ciepłym uśmiechem Pani, która z nieskrywaną ochotą 
najchętniej wypożyczyłaby nam cały dostępny zbiór i to najlepiej za jednym razem.
 Gdy latem 2013 roku Janusz Siemion zgłosił się do mnie z informacją o ogłoszonym 
przez Ministerstwo Kultury wieloletnim programie pod nazwą Biblioteka+ byłem już 
na tyle przekonany, że nasza Biblioteka Miejska może więcej, że z ochotą wybraliśmy 
się wspólnie z pracownikami Referatu Inwestycyjnego na szkolenie poświęcone temu 
działaniu. Już w jego trakcie wiedzieliśmy, że to coś dla nas, a dla naszej Biblioteki 
niepowtarzalna szansa na wejście na zupełnie inny poziom.
 Wielu zastanawiało się, czy inwestycja zakrojona na taką skalę ma sens, czy jest 
potrzebna? Kosztorys wstępny przekraczał kwotę 3 milionów złotych. Odpowiedzi na 
te wątpliwości szybko rozwiewała rzeczywistość. Pracownicy i wielu przyjaciół skupio-
nych wokół szczuczyńskiej Biblioteki zaskakiwali nas wieloma działaniami. Pojawiły się 
pierwsze publikacje, projekty z wykorzystaniem środków spoza budżetu gminy, oferta 
skierowana do seniorów, a nasza, mała Biblioteka zaczęła odnosić sukcesy na forum całego 
województwa. Pozytywne nastawienie do planowanych zadań wzmacniał dodatkowo 
jeszcze jeden pomysł, ale o tym za chwilę…
 Rozpoczęliśmy prace. Najpierw analiza potrzeb, później możliwości. Lokalizacja? 
Ta przyszła najszybciej, ponieważ budynek przy ulicy Łomżyńskiej straszący od lat 
mieszkańców Szczuczyna, wydał się nam wprost idealny do naszych potrzeb. Szybko 
uporaliśmy się z projektem, Anna Romaniuk, Bogusław Ramotowski pod kierownictwem 
Waldemara Filipkowskiego przygotowali wniosek do Ministerstwa Kultury i zaczęło 
się…, długie, kilkumiesięczne oczekiwanie na wyniki ogłoszonego konkursu. Dostaniemy 
te pieniądze, czy nie? Pozytywna informacja „dopadła nas” w okresie przedświątecznym 
2014 roku. Wiedzieliśmy, że będzie się działo, a prawie 2 miliony otrzymanej dotacji 
wykorzystamy właściwie.
 „Nowa” Biblioteka mieści się w Szczuczynie, ja chciałbym jednak, aby swoim dzia-
łaniem obejmowała całą naszą gminę. Stąd pomysł połączenia dwóch instytucji Biblioteki 
Miejskiej i Miejskiego Domu Kultury w jedną sprawnie zarządzaną, z odpowiednim 
wsparciem i zespołem ludzi instytucję pod nazwą Biblioteka Centrum Kultury. Moimi 
marzeniem jest oferta skierowana do jak najszerszej grupy mieszkańców, byśmy na nowo 
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nauczyli się korzystać z tego co dla nas. Byśmy nie żyli ograniczeni światem telewizora 
i komputera. Można inaczej i ja chciałbym to mieszkańcom miasta i gminy pokazać.
 Dziś 10 czerwca 2016 roku spotykamy się wspólnie, by uczestniczyć w uroczystym 
otwarciu nowego obiektu, który już niebawem stanie się Biblioteką Centrum Kultury  
i obejmie swoim zasięgiem działania nie tylko miasto ale również całą gminę. Jego celem 
będzie realizacja wielu ambitnych planów i zamierzeń ludzi w nim funkcjonujących. Moje 
zadanie? Nie przeszkadzać. A jeśli dane mi będzie pomóc, to jestem gotów.
 Pozdrawiam i do zobaczenia na spotkaniach w Bibliotece Centrum Kultury  
w Szczuczynie

Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna

10 czerwca 2016 r. 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuczynie mieściła się w tym budynku
Fot. ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie.
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Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuczynie mieściła się w tym budynku
Fot. ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie.

Rozdział I

Rozwój bibliotek i czytelnictwa  
w minionych wiekach

 
 Stanisław Antoni Szczuka uzyskał prawo miejskie magdeburskie dla Szczuczy-
na 09.11.1692 r. Ten wybitny mąż stanu, doradca królów polskich, jeden z głównych 
przywódców politycznych kraju przełomu XVII i XVIII wieku, założyciel i właściciel 
naszego miasta, podkanclerzy litewski, mecenas artystów i uczonych, bibliofil dokonał 
także wielkiego dzieła swego życia – fundacji kolegium pijarskiego w Szczuczynie. 
Pierwszej w tej części Rzeczypospolitej wyższej uczelni na bardzo wysokim poziomie. 
Ponad stuletnia działalność tego kolegium zaowocowała wzrostem poziomu umysłowego 
i świadomości obywatelskiej kolejnych pokoleń młodzieży. To właśnie w nim powstała 
pierwsza, prężna i stale zwiększająca swój księgozbiór biblioteka, dając podwaliny pod 
rozwój czytelnictwa w naszym mieście i regionie. Niespełna 20 lat po uruchomieniu 
uczelni w 1718 r. w bibliotece kolegium szczuczyńskiego znajdowało się 520 woluminów 
książek. Źródła pijarskie określały ją wówczas mianem średniej. W drugiej połowie XVIII 
w. stwierdzono, że istnieje potrzeba wzbogacenia księgozbioru, na rozbudowę którego 
miało być przeznaczone subsydium Komisji Edukacji Narodowej. Michał Baliński w 
„Starożytnej Polsce” o kolegium i bibliotece pisał: „Całą ozdobą z drzewa zabudowanego i 
od samych chrześcijan osiadłego miasteczka, jest kolegium Pijarskie, posiadające dość znaczny 
księgozbiór”. Mimo, że kolegium zostało rozwiązane przez władze pruskie w 1805 r., 
biblioteka nadal funkcjonowała przy szkole popijarskiej początkowo podwydziałowej, a 
następnie wydziałowej. W 1830 r. posiadała, jak podają niektóre źródła 3126 woluminów, 
a według innych jej stan wynosił 3252 woluminy oraz 5 kodeksów geograficznych i 134 
mapy. W 1836 r. szkoła została przeniesiona do rozwijających się Suwałk, najprawdo-
podobniej z dużą częścią księgozbioru, gdyż powstała w jej miejsce szkoła elementarna, 
która ze względu na niższy poziom nauczania nie potrzebowała dużego księgozbioru. Nie 
dotarliśmy dotąd do konkretnych informacji i źródeł na temat bibliotek i czytelnictwa w 
naszym regionie w II połowie XIX w. Można przypuszczać, że ulegały one stopniowej 
stagnacji ze względu na ówczesną sytuację geopolityczną, a kolejne powstania i ruchy 
niepodległościowe na pewno nie wpłynęły pozytywnie na tę sytuację.
 Wydarzenia historyczne początku XX w. i wynikająca z nich liberalizacja życia 
społecznego na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim (rewolucja 
1905 r. i jej skutki) jeszcze bardziej rozbudziły potrzebę krzewienia patriotyzmu oraz 
rozpowszechniania literatury ojczystej. Złagodzone przepisy i obostrzenia pozwoliły na 
rozwój różnych form stowarzyszeń zajmujących się m.in. zakładaniem bibliotek i czytelni. 
Mimo, że gromadzony i udostępniony księgozbiór poddawany był nadal ostrej cenzurze 
i selekcji, to jednak możliwość korzystania z bezpłatnych bibliotek oraz zgromadzonych 
w nich materiałów bibliotecznych była ogromną zdobyczą w dziedzinie zachowania i 
rozwoju ojczystej mowy, oświaty i kultury.
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 W 1910 r. jak podają źródła (archiwum Państwowe w Białymstoku – dokumenty 
kancelarii gubernatora łomżyńskiego) działały już w Szczuczynie dwie biblioteki. Jedna 
biblioteka – czytelnia zarejestrowana w 1908 r. na nazwisko właścicielki majątku Anieli 
Choynowskiej, którą prowadziła w 1911 r. mieszkanka Szczuczyna Wanda Zawadzka, 
druga przy kościele parafialnym utworzona w 1909 r. z inicjatywy ks. Teofila Czarnow-
skiego. Biblioteka ta była prowadzona przez mieszkańca Szczuczyna, Pawła Zyskowskiego 
(co potwierdza także lokalna kronika kościelna, manuskrypt pt. „Księga Złota Parafji 
Szczuczyńskiej”, który w formie reprintu opracowali do wydania Tomasz Dudziński i 
Janusz Siemion. Źródło to zostało wydane w 2014 r. i jest dostępne w szczuczyńskiej 
bibliotece). W następnych latach powstają w Szczuczynie kolejne biblioteki. Biblio-
teka Publiczna z prawem sprzedaży książek, której założycielem jest Boruch Zemel i 
biblioteka „z opłatą za czytania”, na której założenie i prowadzenie otrzymał w 1914 r. 
zgodę członek Stowarzyszenia Syjonistycznego Szloma Aron Garbarski. W omawianym 
okresie światlejsi mieszkańcy miasta i okolic występują z inicjatywą zorganizowania 
Towarzystwa Publicznej Biblioteki Czytelni, które miałoby udostępniać książki zarówno 
mieszkańcom miasta jak i gminy Szczuczyn. Towarzystwo to zostało powołane, o czym 
świadczą przechowywane w bibliotece materiały źródłowe. 

 
Książki z pieczęciami Biblioteki Funkcjonariuszy Straży Granicznej.  

Zbiory specjalne Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie.
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 W 1929 r. w Szczuczynie funkcjonują 4 biblioteki:
1. Parafialna – założona w 1909 r., posiadająca 158 tomów, z usług której korzystało 

44 czytelników.
2. Stowarzyszenia Syjonistycznego – założona w 1912 r., posiadająca 1650 tomów, z 

usług której korzystało 151 czytelników.
3. Funkcjonariuszy Straży Granicznej – założona w 1923 r., posiadająca 654 tomy, z 

usług której korzystało 81 czytelników.
4. Koła Miłośników Sztuki – założona w 1923 r., posiadająca 205 tomów (brak danych 

o liczbie czytelników).
 Pierwsza, po II wojnie światowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuczynie 
powstała w 1948 r. Mieściła się w budynku Gminnej Rady Narodowej (ul. Krzywa 12) 
w jednym pokoju (12,5 m2). W 1949 r. instytucja ta posiadała 7 punktów bibliotecznych, 
a 5 lat później miała tych punktów 24, do których zakupione przez Gminę książki 
rozdzielał w ramach umowy – zlecenia zatrudniony na stałe na stanowisku referenta 
Urzędu Stanu Cywilnego pan Henryk Świderski. Sytuacja taka utrzymała się do 1952 
r., kiedy to zatrudniono pracownika do tej biblioteki na etat. Pracownikami etatowymi 
Gminnej Biblioteki byli Dominika Kulik, Bonifacy Dondera, Franciszka Mikucka. 
Funkcję kierowników punktów bibliotecznych ze względu na skromne środki finansowe 
pełnili dodatkowo najczęściej nauczyciele, rolnicy, a także młodzież szkolna. Instytucja 
była udostępniona (dane z 1954 r.) dla czytelników 4 razy w tygodniu po 7 godzin 
dziennie. Pozostałe 2 dni były poświęcone pracy wewnętrznej, głównie z punktami bi-
bliotecznymi. Biblioteka została zlikwidowana w 1954 r. w związku z nowym podziałem 
administracyjnym kraju.

 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuczynie mieściła się w tym budynku
Fot. ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie.
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Rozdział II

Historia Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie 
1949 – 2015

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczuczynie rozpoczęła swą działalność w 1949 r. i miała 
za zadanie udostępniać księgozbiór mieszkańcom Szczuczyna. Jej założyciel, Bolesław 
Walter zapisał w swych wspomnieniach: „(…) praca jakoś układała [mi] się w bibliotece 
szkolnej (…) a do Magistratu w Szczuczynie napływały paczki i gromadziły się książki z 
przeznaczeniem dla miejskiej biblioteki [wtedy to] do kierownika szkoły przyszli burmistrz 
miasta i sekretarz z propozycją założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wówczas Kierownik 
Szkoły pan Henryk Kulągowski zaproponował [mi] założenie tej biblioteki (…). Miejską 
Bibliotekę Publiczną społeczeństwu szczuczyńskiemu otworzyłem we wrześniu 1949 roku – 
zachwalając do przeczytania pierwsze ponad 200 tytułów liczące zbiory. Pięknie prezentowały 
się one na ściennych półkach w odnowionej bibliotece, a naprzeciwko w tym samym pokoiku 
znajdowały się dwie szafy z książkami biblioteki szkolnej”. 
 Pierwsza siedziba Miejskiej Biblioteki znajdowała się w budynku Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Szpitalnej 1, we wspólnym lokalu z biblioteką szkolną. Zbiór ponad 200 
książek mieścił się na 2 regałach. Pan Walter opiekował się zbiorami i biblioteką nie 
pobierając żadnego uposażenia. 

Lokal biblioteki przy ul. Senatorskiej 12. Fot. ze zbiorów CATL BM w Szczuczynie.
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 W lipcu 1951 r. ze względu na stale rosnący księgozbiór przeniesiono Miejską 
Biblioteką Publiczną do pomieszczenia przy łaźni miejskiej ul. Senatorska 12. W lokalu 
o powierzchni 12 m2 znajdowało się 7 regałów, 1 szafa oszklona, 1 stół i 3 krzesła. Kiedy 
w lipcu 1952 r. odchodził z pracy Bolesław Walter, który dostawał już wtedy skromne 
ryczałtowe wynagrodzenie księgozbiór biblioteki liczył 1339 egzemplarzy. Obowiązek 
sprawowania opieki nad zasobem przejęła 15.07.1952 r. już w ramach pełnego etatu 
Pani Pelagia Dąbrowska, która pracowała do 10.01.1955 r. Księgozbiór przejęła od niej 
Franciszka Wasilewska, która pracowała do lipca 1956 r., także na pełnym etacie. Z po-
czątkiem tego roku przeniesiono księgozbiór instytucji do lokalu o powierzchni 60 m2 
przy ul. Łomżyńskiej 11, w którym znajdowało się 13 regałów. W Księdze Pamiątkowej 
Biblioteki czytamy: „26.VII.1956 r. przejęła bibliotekę Sienkiewicz Teodozja. Na koniec 1956 
roku książek w bibliotece było 4293 woluminów. Liczba czytelników wynosiła 405 osób w tym 
dzieci do lat 15 – 222. Wypożyczano ogółem 4737 książek (… ) 15.IX.1956 r. przekazano 
prace w bibliotece Piaseckiej Krystynie obecnie Kudrawiec Krystyna”. Pani Krystyna przez 
długie lata pełniła funkcję kierownika biblioteki, była też Radną Miejskiej Rady Naro-
dowej. W 1982 r. gdy ze względu na stan zdrowia odchodziła na emeryturę otrzymała 
odznakę „Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”.
 W 1958 r. założono 14 punktów bibliotecznych w 3 Gromadzkich Radach Naro-
dowych: Bęćkowo, Niedźwiadna i Niećkowo. Punkty podlegały MBP i znajdowały się w: 
Zacieczkach, Rakowie, Skajach, Bęćkowie, Tarachach, Kurejewce, Gutach, Gutkach, Bzu-
rach, Danowie, Niećkowie, Kędziorowie, Niedźwiadnej i Konieckach. Do ich prowadzenia 
zatrudniono na ryczałt od 01.01.1958 r. Teresę Wojciechowską. Po niej od 1960 r., już na 
pełnym etacie opiekę nad punktami przejęła Irena Kurzątkowska, która przepracowała w 
szczuczyńskiej bibliotece blisko 36 lat. Pani Irena za swoją rzetelną pracę oraz uprzejmą 
obsługę czytelników otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień m.in. w 1976 r. „Zasłużony 
Działacz Kultury”, w 1980 r. list gratulacyjny przyznany przez Wojewódzki Wydział Kultury 
z podziękowaniem za owocną działalność na rzecz upowszechniania literatury i rozwoju 
czytelnictwa, w 1982 r. odznakę „Za zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”. 
 Z Księgi dowiemy się, że od stycznia 1961 r. „(…) biblioteka została przeniesiona 
do małego lokalu przy łaźni miejskiej, ponieważ w budynku, w którym mieściła się biblioteka 
został przeprowadzony remont i prace rozpoczęła Świetlica Miejska wraz z klubem Ruch”. 
Biblioteka dysponowała w nim 2 izbami o powierzchni 45 m2, 15 regałami zwykłymi, 
2 regałami na czasopisma, 1 gablotą wystawową, ladą biblioteczną, 6 stolikami i 25 
krzesłami oraz telewizorem.
 W 1968 r. instytucja zmienia po raz kolejny swą lokalizację. Przenosi się z ulicy 
Senatorskiej do lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Strażackiej 6, ponieważ 
budynek, w którym się mieściła, został przeznaczony do remontu. Księga Pamiątkowa 
podaje, że „(…) w obecnym lokalu sala jest dość duża, lecz bardzo zimna temperatura utrzymuje 
się w granicach 00C.” Było to pomieszczenie o powierzchni 60 m2 , do którego uczniowie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczuczynie wykonali 21 nowych metalowych regałów, 
które zastąpiły wysłużone drewniane. Rok później bibliotekę przeniesiono do lokalu Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego (o powierzchni 108 m2 ) przy ulicy Sienkiewicza 7.
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 W 1971 r. Miejska Biblioteka Publiczna powraca do swojej wyremontowanej 
wcześniejszej siedziby przy ulicy Senatorskiej 12, zajmując 2 izby o łącznej powierzchni 
60 m2. Jej wyposażenie wzbogaciło się o radio, magnetofon, gramofon, diaskop i maszynę 
do pisania, a w 1974 r. została wyposażona w telefon.

 Biblioteka miała wtedy na stanie 10460 woluminów. Z jej usług korzystało 2205 
czytelników, którzy wypożyczyli łącznie na koniec 1971 r. 37676 książek.
Z dniem 01.01.1973 r. utworzono w Bibliotece Publicznej w Szczuczynie Oddział dla  
 Dzieci, dla którego prowadzono oddzielną Księgę Inwentarzową. Pierwszym etato-
wym pracownikiem tego oddziału była Zofia Wilczewska. Dnia 12.03.1973 r. instytucja 
otrzymała nazwę „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy”.
 Panią Wilczewską w Oddziale dla Dzieci zastąpiła zatrudniona 15.05.1974 r. 
Ryszarda Cimochowska, która prowadziła ten oddział do 1982 r. Pani Cimochowska 
pełniła także od 01.06.1975 r. funkcję kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Szczuczynie, a z dniem 01.08.1983 r. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Łomży, pan Józef Pałka mianował ją na stanowisko dyrektora szczuczyńskiej biblio-
teki. Pani Ryszarda przeszła na zasłużoną emeryturę w 2011 r. Za swoją długoletnią, 
wykonywaną z niewątpliwą pasją pracę biblioteczną otrzymała m.in. w 1980 r. odznakę 
„Zasłużony Działacz Kultury”. Od pani Cimochowskiej dział dziecięcy przejęła Mirosława 
Parypa. Podczas jej pracy część szczuczyńskiej biblioteki przeznaczona do użytku dla 
najmłodszych czytelników funkcjonowała w budynku obecnego Muzeum Pożarnictwa. W 
1990 r. przejęła oddział od pani Parypy pani Halina Wasilewska. W tym czasie biblioteka 
powiększyła swoją powierzchnię otrzymując do dyspozycji 2 dodatkowe pomieszczenia 
(ponad 60 m2) w budynku gdzie się mieściła. Tak więc całkowita powierzchnia instytucji 
wynosiła wtedy około 130 m2. Pani Wasilewska prowadziła Oddział dla Dzieci do 2014 
r., kiedy to przeszła na emeryturę. Pani Halina za swoją, systematyczną i wytrwałą pracę 
z dziećmi otrzymała wiele nagród, przeważnie finansowych, a w 2012 r. odebrała z rąk 

Lokal biblioteki w rozbudowanym budynku przy ul. Senatorskiej 12.  
Fot. ze zbiorów CATL BM w Szczuczynie.
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Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego wyróżnienie „Zasłużeni dla Szczuczyna”. Na 
jej miejsce zatrudniona została wyłoniona w drodze konkursu Anna Świderska, obecnie 
Wojsław.
 Od czerwca 1975 r. szczuczyńska biblioteka pełni nadzór nad filią biblioteczną w 
Niećkowie, w której na ryczałt zostaje zatrudniona Janina Walendzik. Po niej obowiązki 
przejęły Małgorzata Tyszko, a następnie Zofia Kamińska pracujące także na ryczałt. Siedziba 
filii mieściła się wówczas w budynku prywatnym, w pomieszczeniu o powierzchni 32 m2 . 
 W tych latach działało w okolicznych wsiach 18 punktów bibliotecznych, które 
znajdowały się najczęściej w domach kierowników punktów, a całym ich wyposażeniem 
była szafa na książki. Punkty funkcjonowały też m.in. w szczuczyńskich zakładach pracy 
i szpitalu.
 01.10.1982 r. przy BPMiG utworzono nową filię biblioteczną w Niedźwiadnej, 
w której zatrudniono na etat Teresę Pupkowską. Jej siedziba mieściła się w budynku 
„Klubu Rolnika” w pomieszczeniu o powierzchni 45 m2.
 W 1989 r. filię w Niedźwiadnej obejmuje Alicja Niedźwiecka, która 2 lata później 
przechodzi do filii w Niećkowie, a na jej miejsce przychodzi Elżbieta Wasilewska, która 
prowadzi ją do jej zamknięcia. Filię zamknięto w listopadzie 1992 r. 
 W lutym 1991 r. filię w Niećkowie przeniesiono do nowo wybudowanej świetli-
cy wiejskiej, gdzie zajmowała 2 pomieszczenia o powierzchni 60 m2. Po kilku latach 
zmniejszono jej powierzchnię do 32 m2. Filię prowadzi do dziś Alicja Butkiewicz z 
domu Niedźwiecka. 
 Poza pozyskiwaniem i wypożyczaniem książek biblioteka w opisywanym okresie 
prowadziła szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową. 
 Organizowała m.in. spotkania autorskie (od 1960 r. do 1982 r. odbyły się 42 
takie spotkania). W latach 50-tych organizowano akcje głośnego czytania książek, a w 
latach 60-tych działało „Koło Miłośników Telewizji”. Wspólnie oglądano audycje, filmy 
i teatry, a następnie o nich dyskutowano. Odbywały się prelekcje Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej oraz spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Poza tym przeprowadzano 
liczne konkursy czytelnicze, przeglądy książek, wieczornice literackie i wieczory bajek. 
Z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy organizowano lekcje biblioteczne. Biblioteka 
brała też udział w wielu cyklicznych konkursach np. „Złoty Kłos dla twórcy – srebrne dla 
czytelników”, które wygrywała. Zwycięstwa te przynosiły instytucji wiele cennych nagród 
rzeczowych, np. w 1964 r. telewizor, rok później radio, w 1966 r. aparat fotograficzny, 
a także nagrody finansowe zarówno dla instytucji jak i jej pracowników. Szczuczyńska 
biblioteka czynnie uczestniczyła także we współzawodnictwie regionalnym. W 1972 
r. w konkursie powiatowym pt.: „W każdej rodzinie czytelnik” zajęła drugie miejsce. Za 
popularyzację literatury niebeletrystycznej zajęła w 1982 r. pierwsze miejsce w skali 
województwa.
 Z dniem 01.01.2006 r. utworzono publiczną instytucję kultury, pod nazwą Bi-
blioteka Miejska w Szczuczynie, która obejmowała swoim zasięgiem Miasto i Gminę 
Szczuczyn. Na koniec tego samego roku biblioteka dysponowała zasobem 36408 
książek, z których korzystało 1042 zarejestrowanych czytelników. Instytucja uzyskuje 
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samodzielność oraz własny budżet, który przydziela jej organizator, czyli Urząd Miejski 
w Szczuczynie. Księgowość Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie prowadzi od tego czasu 
do dnia dzisiejszego zatrudniona na część etatu pani Elżbieta Malinowska. W skład tej 
nowej instytucji kultury weszły wyodrębnione działy Wypożyczalnia dla Dorosłych (o 
powierzchni około 60 m2), Oddział dla Dzieci (około 60 m2) oraz Filia Biblioteczna w 
Niećkowie w lokalu o powierzchni 32 m2. Trzeba tu zauważyć, że ani lokal główny, ani 
filia nie dysponowały żadnym zapleczem administracyjnym, socjalnym czy magazyno-
wym. A wejście do biblioteki w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej 12 sprawiało kłopoty 
nie tylko użytkownikom niepełnosprawnym, ale też małym dzieciom, osobom starszym 
lub chorym. 
 W 2011 r. z inicjatywy Burmistrza Artura Kuczyńskiego biblioteka przystąpiła jako 
instytucja wiodąca do II rundy „Programu Rozwoju Bibliotek”. Z uczestnictwa w tym 
programie wynikały nie tylko profity, ale też i obowiązki, które miały za zadanie rozwijać 
biblioteki. W tym samym roku kierownictwo Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie objął 
wyłoniony w drodze konkursu mgr Janusz Siemion. Biblioteka dysponowała wówczas 
zasobem 37507 woluminów z których korzystało 935 zarejestrowanych użytkowników, 
instytucja zamawiała 18 tytułów czasopism bieżących, dysponowała 8 komputerami, z 
których 5 było udostępnionych użytkownikom. Na koniec tego roku z usług biblioteki 
wraz z filią skorzystało łącznie 8500 użytkowników. 
 Realizując założenia tego programu biblioteka wzbogaciła się o nowy sprzęt kom-
puterowy i multimedialny, jej pracownicy i wolontariusze oraz przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego uczestniczyli w cyklach szkoleń m.in. „Planowanie pracy biblioteki”, „Technologie 
informacyjne w bibliotece”, „Biblioteka+”. Efektem uczestnictwa w programie była również 
możliwość skorzystania z oferty programowej „Organizacje pozarządowe bibliotekom” 
oraz ubiegania się o granty i dofinansowania. Starając się maksymalnie wykorzystać te 
możliwości tym bardziej, że nie wymagały one najczęściej praktycznie żadnego wkładu 
finansowego z budżetu biblioteki, a przynieść mogły wymierne korzyści instytucji, sko-
rzystaliśmy z okazji, zgłaszając się do różnych konkursów oraz wielu szkoleń. Należy 
tu jednak bardzo mocno podkreślić, że te działania wymagały dużego wkładu pracy i 
ogromnego zaangażowania. 
 Wychodząc również z założenia, że w obecnej rzeczywistości biblioteki to nie tylko 
miejsca, gdzie przechowuje i udostępnia się materiały biblioteczne, lecz zaspakaja także 
wszelakie potrzeby kulturalno – oświatowe lokalnego środowiska zaczęliśmy organizować 
już z końcem 2011 r. cykliczne akcje dla dzieci tj. Andrzejki, Mikołajki, ferie w biblio-
tece oraz wakacje z biblioteką. Dla wszystkich użytkowników i ogółu społeczeństwa 
mimo ograniczających nas warunków lokalowych zaproponowaliśmy m.in. spotkania 
z ciekawymi ludźmi i spotkania z poezją. Organizowaliśmy wystawy „130 lat OSP”, 
„Szczuczyn w starej fotografii”, wystawa zdjęć dokumentujących badania archeologiczne 
w szczuczyńskich kryptach, a w świetlicy OSP wykład na temat tych badań. Biblioteka 
Miejska przejęła też pieczę nad Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie. 
 Przy pomocy wolontariuszy zaangażowanych w bibliotece, z którymi zostały 
podpisane umowy (2 osoby dorosłe, pracujące do dziś na rzecz biblioteki po kilka godzin 
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dziennie oraz okresowo młodzi ludzie na krótkich umowach) wyszliśmy z naszą ofertą 
poza lokal biblioteki organizując w przestrzeni starego parku „Dzień Ekologiczny” i „Dzień 
Matki” połączone z akcją wymiany książek „Weź mnie ze sobą”. Zainicjowaliśmy też w 
Szczuczynie akcję honorowego oddawania krwi. W ciągu ostatnich 4 lat odbyło się 19 
akcji, w których 563 dawców oddało ponad 250 litrów krwi. Krwiobusy z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku systematycznie odwiedzają 
na nasze zaproszenie Szczuczyn oraz od niedawna Zespół Szkół im. Bolesława Pode-
dwornego w Niećkowie. Biblioteka i jej pracownicy czynnie włączali się w organizację 
„Dni Szczuczyna” opracowując m.in. kilka folderów promujących naszą „małą ojczyznę”. 
Instytucja podjęła też działania, które mają na celu zabezpieczenie i uchronienie materiałów 
dotyczących naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego (starych zdjęć, dokumentów oraz 
relacji świadków historii). Ambicją kierownika biblioteki jest utworzenie przy bibliotece 
Regionalnej Izby Historii i Tradycji. 
 W 2012 r. korzystając z możliwości Programu Rozwoju Bibliotek osoby zatrudnione 
w bibliotece napisały i złożyły 5 wniosków o granty i dofinansowania działań mających 
na celu rozwój Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie. Wszystkie one zostały rozpatrzone 
pozytywnie i oddane do realizacji. Z większych, które do dnia dzisiejszego przynoszą 
bibliotece i nie tylko wymierne efekty albo wpływają na jej standardy usług i rozwój to:
— z grantu „Aktywna Biblioteka” zorganizowaliśmy w 2013 r. wystawę pt. „Szczuczyn i 

okolice nie tylko w starej fotografii”, na której wyeksponowaliśmy ponad 100 skanów 
fotografii, zdjęć i dokumentów dotyczących historii, tradycji i czasów współczesnych 
naszego miasta i regionu. Przy jej organizowaniu pomogły nam władze samorzą-
dowe oraz osoby i instytucje zaprzyjaźnione i współpracujące z naszą biblioteką. 
Zgłosiliśmy wystawę do konkursu zorganizowanego przez Książnicę Podlaską im. 
Łukasza Górnickiego w Białymstoku pt. „Biblioteka, skarbnicą wiedzy o „małej 
ojczyźnie” i zajęliśmy drugie miejsce w tym konkursie;

— chcąc ocalić od zapomnienia nasze lokalne dziedzictwo, biblioteka podejmuje 
działania mające na celu gromadzenie, opisywanie, zabezpieczanie i udostępnianie 
starych fotografii, zdjęć i dokumentów świadczących o naszej tożsamości i tradycji, 
o dziejach miasta i regionu oraz losach ludzi z nim związanych. Działania te mo-
żemy realizować m. in. dzięki pomocy Fundacji Ośrodka KARTA, która to jako 
organizacja pozarządowa włączyła się w Program Rozwoju Bibliotek z projektem 
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Zgłosiliśmy się do II rundy tego projektu 
i zostaliśmy zakwalifikowani do jego realizacji jako jedna z dwóch bibliotek z 
województwa podlaskiego. Obecnie na naszej stronie www.szczuczyn.archiwa.org 
mamy zamieszczonych kilkaset opisów, jednak w zbiorach posiadamy kilka tysięcy 
fotografii, dokumentów i nagrań, które sukcesywnie opracowuje i wprowadza do 
archiwum przeszkolona wolontariuszka na umowie;

— zebrane materiały i zdobyta wiedza wykorzystana została do napisania książki (mo-
nografii – przewodnika) pt. „Dzieje miasta i gminy Szczuczyn” autorstwa kierownika 
biblioteki Janusza Siemiona, która ukazała się jesienią 2013 r. i została ciepło przyjęta 
przez lokalne społeczeństwo oraz pozytywnie oceniona przez znawców tematu. 



16

Środki na jej wydanie pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego;

— jako biblioteka byliśmy w 2013 r. organizatorami i współorganizatorami wystaw i 
dużych konferencji naukowych poświęconych naszej „małej ojczyźnie”. Przy współ-
pracy z lokalnymi partnerami i stowarzyszeniem „Nasz Szczuczyn”, które powstało 
z inicjatywy biblioteki w ramach PRB – partnerstwa lokalne zorganizowaliśmy m. 
in. konferencję „Szczuczyn jest dla mnie ważny” oraz konferencję na temat Stani-
sława Antoniego Szczuki, założyciela naszego miasta i jednej z najważniejszych 
postaci ówczesnej Rzeczypospolitej. Miała ona na celu popularyzację (nie tylko w 
środowisku lokalnym) idei budowy pomnika podkanclerzego St. A. Szczuki;

— w latach 2013-2014 realizowaliśmy projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, 
z którego dostaliśmy bezzwrotną dotację w wysokości 10.000,00 zł na zakup 
3 komputerów stacjonarnych oraz drukarki laserowej. Do końca 2014 r. całość 
księgozbioru została wpisana do katalogu elektronicznego oraz jest dostępna on-
-line. Jest to jeden z głównych wskaźników certyfikatu biblioteki+, które nie tylko 
musimy (aby ubiegać się o dużą dotację na rozbudowę biblioteki musimy dążyć do 
spełnienia wskaźników certyfikatu), ale też chcemy spełniać, aby łatwiej nam było 
dotrzeć do czytelnika. Przez 2 lata pracownicy biblioteki i filii wykonali heroiczną 
pracę poddając cały księgozbiór kompleksowej selekcji w wyniku, której spisanych 
na ubytki zostało 8677 książek zaczytanych zniszczonych lub martwych (na półkach 
znajdowały się pozycje, których przez 30 lat nikt nie wypożyczał, a nie były one 
wartościowym materiałem bibliotecznym). Bibliotekarze w Szczuczynie pracują na 
systemie MAK+.

 W dniu 01.03.2013 r. zapoczątkowaliśmy cykl spotkań „Poznajemy historię” adreso-
wany nie tylko do młodzieży szkolnej, podczas których poruszamy trudne i kontrower-
syjne tematy, m.in. „Żołnierze wyklęci”, „Stosunki polsko-żydowskie”, „Sowiecka agresja 17 
września 1939 r. (…)”, „Katyń Pamiętamy”, „Powstanie w Getcie Warszawskim”. Spotkania 
te organizujemy m.in. przy współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej 
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Naszą aktywną działalnością sprawiliśmy, 
że już nie tylko my, ale też i władze samorządowe zaczęły poważnie zastanawiać się nad 
budową nowej i funkcjonalnej siedziby biblioteki. Pod koniec 2013 roku, przy ogromnej 
pomocy Urzędu i samego burmistrza Artura Kuczyńskiego został złożony wniosek do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Przebudowa 
i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870,871 przy ul. Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie” w 
ramach Programu Wieloletniego Kultura+ priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. 
Należą się tu ogromne podziękowania referatowi Urzędu Miejskiego do spraw rozwoju 
i inwestycji pod kierownictwem pana Waldemara Filipkowskiego oraz jego dzielnej i 
niezawodnej załodze w składzie inspektor Anna Romaniuk i podinspektor Bogusław 
Ramotowski. 
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 W 2013 roku instytucja zamawiała 17 tytułów czasopism bieżących, z których 
zarówno na miejscu jak i na zewnątrz udostępniono 3311 egzemplarzy. W bibliotece 
znajduje się 11 komputerów, z czego 7 udostępnionych jest użytkownikom. Korzystanie 
z internetu (kopiowanie i kserowanie w granicach rozsądku) jest bezpłatne. W instytucji 
zwiększyło się zatrudnienie. W 2013 r. została zatrudniona na stałe do Wypożyczalni 
dla Dorosłych pani Anna Akus obecnie Akus-Szklarzewska. Na koniec tego roku w 
instytucji pracowało ogółem 5 osób (3 panie na stanowiskach merytorycznych, księgowa 
oraz osoba zarządzająca w osobie kierownika biblioteki).
  Od 01.03.2014 r. z inicjatywy biblioteki zaczęto obchodzić w naszym mieście 
„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku kontynuujemy także cykl 
spotkań „Poznajemy historię”, odbyły się spotkania w szkole w Niećkowie i gimnazjum 
szczuczyńskim, na których zaproszony pracownik białostockiego IPN-u przedstawił 
sylwetki żołnierzy wyklętych. W ramach tego cyklu we wrześniu zaprosiliśmy na wystawę 
pt. „Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej”.
 Biblioteka od 2014 r. zaangażowała się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” orga-
nizując kilka spotkań w szkołach podstawowych naszej gminy.
 W okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia zorga-
nizowaliśmy wystawy kart świątecznych podarowanych bibliotece przez jej przyjaciela 
Mariana Mikołaja Jonkajtysa.
 Rozszerzyliśmy cykl zajęć dla dzieci „Wakacje z Biblioteką” na filię biblioteczną w 
Niećkowie, oraz w tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane przez bibliotekę 
zajęcia wakacyjne w świetlicy wiejskiej w Skajach. 



18

 W 2014 r. naszym sztandarowym projektem był nowatorski pomysł pt.: „Cie-
kawostki z przeszłości – wspomnienia i pamiątki naszych dziadków”. Na realizację tego 
zadania pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł z Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży. Dotacja ta została przyznana ze środków Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać szanse”, który 
skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. W wymyślonym przez nas 
projekcie brały udział trzyosobowe zespoły uczniów z Publicznego Gimnazjum im. St. 
A. Szczuki w Szczuczynie, Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczu-
czynie, Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie wraz z opiekunami. 
Z ramienia biblioteki koordynatorem całego przedsięwzięcia była bibliotekarka Anna 
Akus, a nad całością i dyscypliną budżetu projektu czuwał kierownik biblioteki.
 Młodzi ludzie realizujący ten projekt spotykali się i rozmawiali z wieloma miesz-
kańcami nie tylko Szczuczyna, ale i regionu. Wysłuchali i utrwalili wiele wspomnień i 
opowieści. Zebrali także dużo starych fotografii, dokumentów i pamiątek. Z materiałów 
zgromadzonych przez młodzież, powstała publikacja i wystawa pod tym samym tytułem 
„Ciekawostki z przeszłości – wspomnienia i pamiątki naszych dziadków”. Projekt ten zgło-
siliśmy do organizowanego corocznie przez Książnicę Podlaską i Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego konkursu tematycznego dla bibliotek naszego województwa. 
Nasze przedsięwzięcie zyskało uznanie komisji oceniającej zgłoszenia i Biblioteka Miejska 
w Szczuczynie ze swoim, można powiedzieć, nowatorskim projektem wygrała konkurs 
zajmując pierwsze miejsce w województwie.
 To m.in. te działania i wykraczanie naszej biblioteki poza potocznie przyjęty, 
standardowy zakres obowiązków tego typu instytucji kultury przyczyniło się do podjęcia 
decyzji o budowie nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie. Zaplanowano 
ją na niezagospodarowanej od kilku lat działce w centrum miasta. Działka ta wraz ze 
znajdującym się na niej niewykończonym budynkiem zostały przez Urząd przekazane 
naszej bibliotece na własność aktem notarialnym.
 Jak już pisałem wcześniej, dzięki ogromnemu wsparciu i pomocy pracowników 
naszego Urzędu Miejskiego oraz osobistemu zaangażowaniu burmistrza, powstał pro-
jekt i został napisany wniosek do Instytutu Książki w Krakowie o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia przez Ministerstwo Kultury. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 
pozyskaliśmy maksymalne dofinansowanie w wysokości 1.875.000,00 zł z ministerialnego 
Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” na 
realizację zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej 
w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870, 871 
przy ulicy Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie”. Realizację tego zadania wsparł Urząd Miejski 
w Szczuczynie dofinansowując tę inwestycję kwotą blisko 555.000,00 zł. Latem 2014 
roku wyłoniliśmy w drodze konkursu wykonawcę, który niebawem przystąpił do realizacji 
projektu. 
 We wrześniu zorganizowaliśmy w przestrzeni nowego parku u stóp pomnika za-
łożyciela i właściciela miasta podkanclerzego St. A. Szczuki po raz pierwszy w naszym 
mieście „Narodowe Czytanie”. 
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 18.10.2014 r. rozpoczęły się warsztaty poetyckie, które zawiązały się w bibliotece 
z inicjatywy jej kierownika, a prowadzą je lokalni poeci Anna Jachimska i Józef Zenon 
Budziński. Uczęszczająca na nie grupa młodych ludzi nazwała się „Zaklinacze słów”. 
Spotykają się oni systematycznie przynajmniej raz w miesiącu. 
 Biblioteka Miejska w Szczuczynie już od dłuższego czasu realizuje część swoich 
pomysłów przy współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami z naszego miasta i 
gminy m.in. uroczyste obchody 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, na które przygoto-
waliśmy wystawę zdjęć i publikacji dotyczących Katynia. Wystawę można było oglądać 
przez kilka tygodni w naszym pięknym zabytkowym kościele pw. Imienia NMP. Na-
tomiast 19.04.2015 r. w rocznicę pierwszej ekshumacji zbiorowych mogił można było 
wysłuchać montażu słowno – muzycznego w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednym z pomysłodawców tego wydarzenia był 
zaprzyjaźniony z biblioteką lokalny poeta J. Z. Budziński, który udostępnił dużą część 
swych prywatnych zbiorów na wystawę. W organizację tej uroczystości zaangażowały 
się też Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” i Związek Piłsudczyków.
 01.06.2015 r. minęła setna rocznica urodzin wybitnego polskiego poety ks. Jana 
Twardowskiego. Biblioteka Miejska w Szczuczynie przy współpracy z MDK oraz Pań-
stwową Szkołą Muzyczną im. Jana Sebastiana Bacha w Szczuczynie zorganizowali w dniu 
07.06.2015 r. spotkanie z poezją ks. Jana pt. „Jeśli Pan Bóg zamyka drzwi, otwiera okno”. 
Odbyło się ono dzięki życzliwości ks. proboszcza Roberta Zielińskiego w szczuczyńskim 
kościele. Na tym spotkaniu po raz pierwszy publicznie zaprezentowali się uczestniczy 
warsztatów poetyckich. Tego dnia można było też obejrzeć wystawę zdjęć i publikacji na 
temat twórczości ks. Jana Twardowskiego (materiałów do wystawy użyczył J. Z. Budziński). 

Teren budowy jesienią 2014 r. Fot. Joanna Siemion.
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 W dniu 22.06.2015 r. odbyły się dwie gry uliczne pt. „Szlakiem bocianich gniazd”, 
które zostały przygotowane przez młodzież lokalnych szkół ponadpodstawowych reali-
zującą w bibliotece projekt „Powrócisz tu… bociany w gminie Szczuczyn”. Z młodzieżą 
pracowała Izabela Gwiazdowska, która prowadzi Studio Działań Kreatywnych „Gwiazda”.

 Skierowane one były do dwóch grup wiekowych. W pierwszej, która odbywała się 
na terenie parku, uczestniczyły przedszkolaki i najmłodsze klasy szkoły podstawowej. W 
drugiej, która swym zasięgiem obejmowała całe miasto, wzięła udział młodzież wszyst-
kich gminnych szkół oraz grupy z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczuczynie. Na 
zrealizowanie gier biblioteka pozyskała grant z programu „Równać szanse 2014”. Z tych 
środków została też przygotowana wystawa i wydany album pod wspólnym tytułem 
„Powrócisz tu… bociany w gminie Szczuczyn”.
 Latem Szczuczyńska Biblioteka zgłosiła się do udziału w zorganizowanym przez 
Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostocki Oddział 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich konkursie pt. „Annales bibliotek, czyli opowieść o 
minionych dziejach obrazem malowana”. Konkurs skierowany był do bibliotek publicznych 
województwa podlaskiego z gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich do 50 tys. 
mieszkańców oraz filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej. Do rywalizacji zgłosiło się 
14 bibliotek. W kategorii bibliotek publicznych województwa podlaskiego zwyciężyła 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie zajmując pierwsze miejsce w województwie podla-
skim. Według regulaminu do konkursu należało zgłosić kroniki w formie prezentacji 
multimedialnej obejmujące ważniejsze działania biblioteki w latach 2010 – 2015.

Uczestnicy projektu. Fot. Joanna Siemion.
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 Wyniki konkursu ogłoszono na Konferencji Bibliotek Publicznych województwa 
podlaskiego pt. „Jan Długosz i prawda minionych wieków” w dniu 18.11.2015 r., która 
odbyła się w czytelni Książnicy Podlaskiej przy ul. Kilińskiego 16.

 Oprócz wyżej wymienionych i opisanych działań w latach 2011-2015 biblioteka 
zorganizowała też: 
— 133 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło blisko 2400 osób,
— 170 konkursów, w których wzięło udział blisko 2000 osób,
— 90 pogadanek i odczytów dla blisko 1000 odbiorców,
— 220 małych wystaw i wystawek m.in. nowości wydawniczych,
— 17 spotkań autorskich, w których wzięło udział 520 osób,
— 9 dużych konferencji i seminariów, w których brało udział 1100 osób,
— oraz inne przedsięwzięcia np. „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta Dzieciom”, 

„Magiczna Noc w Bibliotece”, Andrzejki, Mikołajki, happeningi, wystawy oraz wyjazdy 
i wycieczki, w których uczestniczyło około 7500 uczestników.

 Na koniec 2015 r. stan księgozbioru Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie wynosił 
31229 woluminów. Z zasobu tego systematycznie korzystało 904 zarejestrowanych 
czytelników, którzy wypożyczyli łącznie, zarówno na zewnątrz jak i na miejscu 18033 
materiały biblioteczne. Naszą instytucję odwiedziło w tym roku 13296 użytkowników. 
Pracownicy udzielili 8635 informacji, a z czasopism bieżących skorzystało 3147 odwie-
dzających. Biblioteka dysponowała 20 komputerami, z których 16 było udostępnionych 
użytkownikom. Na początku 2016 r. przybyło nam 30 zestawów komputerowych, a z 
prasy bieżącej zamawiamy19 tytułów.
  W ciągu minionych 5 lat, 8osób pracowało w bibliotece w ramach stażu, 3 osoby 
w ramach prac interwencyjnych oraz 2 w ramach robót publicznych, 2 uczniów odbyło 
praktyki zawodowe.
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 Wzrosło też zatrudnienie – od listopada w Oddziale dla Dzieci został zatrudniony 
Andrzej Kosmowski. W Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie na koniec 2015 r. zatrudnio-
nych jest 6 osób oraz 2 wolontariuszki: pani Renata Markiewicz i pani Joanna Siemion. 
Pracownicy stale podnoszą i rozwijają swoje kwalifikacje i kompetencje uczestnicząc w 
różnych kursach i szkoleniach. A bibliotekarz wypożyczalni dla dorosłych Anna Akus-
-Szklarzewska ukończy w 2016 r. Studia Podyplomowe z Animacji, Czytelnictwa, 
Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa.

Wypożyczalnia dla Dorosłych ul. Senatorska 12. Fot. Joanna Siemion.

Oddział dla Dzieci ul. Senatorska 12. Fot. Joanna Siemion.
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Lokal Biblioteki 
Miejskiej w 
Szczuczynie przy  
ul. Senatorskiej 12.  
Fot. Joanna Siemion

Marzec 2014 
r. – Działka i 
niezagospodarowany 
budynek przekazano 
bibliotece.  
Fot. Joanna Siemion.

Maj 2016 r. – 
Budynek Biblioteki 
Miejskiej w 
Szczuczynie.  
Fot. Joanna Siemion.
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Rozdział III

Nowa biblioteka i jej potencjał
 Biblioteka zajmowała przez ponad pół wieku lokal przy ulicy Senatorskiej 12 o 
ogólnej powierzchni 130 m2 z wygospodarowaną łazienką (2,5 m2) bez żadnego zaple-
cza. Na tej powierzchni znajdowało się ostatnio blisko 25000 woluminów materiałów 
bibliotecznych, które rozmieszczone były w Wypożyczalni dla Dorosłych z czytelnią 
oraz w Oddziale dla Dzieci wraz z czytelnią i salą komputerową. Lokal ten nie był 
przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby w podeszłym wieku miały 
ograniczony dostęp do placówki. Pomimo trudnych warunków, w 2015 r. z bogatej oferty 
biblioteki skorzystało ponad 13000 użytkowników. Zmieniła się lokalizacja, zmienia się 
też poziom świadczonych przez bibliotekę usług oraz jej oferta dla mieszkańców naszego 
miasta i regionu. Przyczyni się do tego niewątpliwie sam budynek z zapleczem oraz 
jego możliwości, które są praktycznie nieograniczone. Znajdują się w nim: przestronna 
Wypożyczalnia dla Dorosłych z czytelnią (106 m2), Oddział dla Dzieci wraz z czytelnią 
i kącikiem dla malucha o powierzchni blisko 70 m2, pomieszczenie na zbiory specjalne 
i zasoby Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, które będzie też spełniać rolę pokoju 
do pracy cichej. Nie tylko z konieczności realizacji wskaźników, ale i z doświadczenia 
wiemy, że pomieszczenie to jest nam niezbędne. 

Wypożyczalnia dla Dorosłych ul. Łomżyńska 11. Fot. Joanna Siemion.
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 Na Łomżyńskiej jest też sala konferencyjna na ok. 70 miejsc, w której odbywać 
się będą m.in. spotkania autorskie, odczyty, konferencje, koncerty szkoły muzycznej i 
inne zebrania (np. Wspólnot Mieszkaniowych). Sala ta będzie udostępniana wszystkim 
zainteresowanym, zgodnie z jej przeznaczeniem. W budynku znajduje się bardzo nam 
potrzebna powierzchnia wystawiennicza na I piętrze (duży hol) i dwa duże pomieszczenia 
edukacyjne; w jednym z nich zorganizujemy Regionalną Izbę Historii i Tradycji, a w 
piwnicy jest sala komputerowa na 11 stanowisk. Nie zabraknie w nim także magazynów 
książek, archiwum, pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych oraz oczywiście 
kotłowni. Całość tego trzykondygnacyjnego budynku obsługuje winda oraz funkcjonalne 
ciągi komunikacyjne. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki, w tym na parterze i 
na piętrze także dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany jest do obsługi 
tych osób (z obu stron są podjazdy). Na parterze, w starej części budynku funkcjonuje 
już od 08.02.2016 r. przedszkole, które jest odrębną instytucją, której użyczamy te po-
mieszczenia. Łączna powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 1435 m2.
Przy budynku znajduje się plac rekreacyjno-sportowy z amfiteatrem, placem zabaw 
dla najmłodszych, skate-parkiem oraz altaną z miejscem na ognisko oraz parking na 8 
stanowisk z miejscem dla niepełnosprawnych.
 Na początku 2016 r. biblioteka przeniosła swój księgozbiór oraz wyposażenie do 
nowej siedziby. Nie było to łatwym przedsięwzięciem, ale dzięki pomocy wielu zaprzy-
jaźnionych z instytucją ludzi uporaliśmy się z tym zadaniem. Jako kierownik Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie dziękuje wszystkim za pomoc, szczególnie radnemu panu 
Robertowi Skrodzkiemu, który nie tylko sam się zaangażował ale użyczył też do tego 
przedsięwzięcia swego samochodu.

Oddział dla Dzieci ul. Łomżyńska 11. Fot. Joanna Siemion.
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Oddział dla Dzieci ul. Łomżyńska 11. Fot. Joanna Siemion.

 W dniu 14.03.2016 r. otworzyliśmy podwoje Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie 
przy ul. Łomżyńskiej 11. Od razu zabraliśmy się do roboty, bo szkoda by było aby tak 
duża przestrzeń nie była wykorzystana. Z ważniejszych przedsięwzięć trzeba wymienić:
— zawiązanie się grupy pasjonatów gry warcaby, którzy na cyklicznych spotkaniach 

doskonalą swe umiejętności oraz razem spędzają wolny czas.
  Efektem tych spotkań było zorganizowanie przez Bibliotekę I Otwartego Turnieju 

Warcabowego, który na pewno wpisze się w kalendarz imprez naszej instytucji;
— już na drugi dzień po uruchomieniu naszego nowego budynku spotkali się w nim 

po raz pierwszy seniorzy uczestniczący w zajęciach komputerowych „Pierwszy krok 
w cyfrowy świat”. Zajęcia te są kontynuowane;

— cykliczne zajęcia edukacyjno – rozrywkowe dla najmłodszych (2 x w tygodniu oraz 
w soboty) tradycyjne (np. plastyczne) i z wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii – tabletów np. „Esy floresy”, „Biblioteczna lista przebojów”, „Andersen w tablecie” i 
wiele innych;

— konkursy: skierowany do najmłodszych użytkowników „Pisanka Wielkanocna” oraz 
skierowany do ogółu mieszkańców z okazji Światowego Dnia Ziemi. Rozstrzygnięto 
go 22.04.2016 r. a w czasie spotkania zebrani mogli wysłuchać prelekcji kierownika 
biblioteki pt: „Święte Sosny Puszczy Knyszyńskiej” oraz obejrzeć wystawę zdjęć na 
ten temat. 

  Konkurs „Moja Biblioteka” – pokłosie wizyty uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Prace konkursowe wyeksponowano na wystawie, a ich autorów nagrodzono 
dyplomami oraz okolicznościowymi grawertonami;
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Wystawa „Święte Sosny…” Fot. Joanna Siemion.

— rozwinęliśmy akcję wymiany książek – wszyscy zainteresowani znajdą w bibliotece 
miejsce, gdzie można przynieść z domu książki i czasopisma aby je zostawić, a 
tym samym podzielić się nimi z innymi ludźmi. Wybrane tytuły można zabrać ze 
sobą i przeczytać, a następnie odnieść lub przekazać znajomym. Jest to kontynuacja 
wcześniejszej akcji pt. „Weź mnie ze sobą”;

— w dniach 19.03. – 02.04.2016 r. można było obejrzeć wystawę kart wielkanocnych 
z ostatniego półwiecza podarowanych nam przez nieodżałowanego przyjaciela 
biblioteki, pana Mariana Mikołaja Jonkajtysa;

— w ramach kontynuacji cyklu „Poznajemy historię”:
  z okazji 73. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim Biblioteka Miejska w Szczuczynie 

wraz z Publicznym Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie wzięły 
udział w akcji społeczno – edukacyjnej Żonkil, organizowanej już po raz czwarty przez 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dnia 21.04.2016 r. o godzinie 13.00 w sali 
konferencyjnej biblioteki grupa gimnazjalistów obejrzała premierę filmu edukacyjnego 
pt: „Nie było żadnej nadziei” o przebiegu powstania w Getcie Warszawskim. Pokaz 
filmu poprzedzony był wystąpieniem kierownika Biblioteki Miejskiej – pana Janusza 
Siemiona, który w krótkich słowach przybliżył uczniom historię tego powstania;

— kontynuowane są akcje krwiodawstwa. W 2016 r. w 5 akcjach 121 osób oddało ok. 
55 litrów krwi;

— 18.05.2016 r. zapoczątkowaliśmy nową akcję w związku z Międzynarodowym Dniem 
Muzeów, zapraszając najmłodsze dzieci na dzień otwarty Muzeum Pożarnictwa 
w Szczuczynie, którym się opiekujemy. Dodatkową atrakcją był pokaz sprzętu i 
umiejętności druhów szczuczyńskiej OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie 
to partner, na którego zawsze możemy liczyć;
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— w maju ruszyła także akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” – po raz pierwszy przyłączyliśmy 
się do tej ogólnopolskiej kampanii. Nasze hasło to „Rajd z literaturą regionalną”. 
Podczas wycieczek rowerowych po okolicach Szczuczyna promować będziemy 
literaturę regionalną i wydawnictwa własne biblioteki;

— zapoczątkowaliśmy cykl spotkań „Kultury świata”. Dotychczas odbyły się 2 spotka-
nia: Dzień Koreański „Feel Korea” i Dzień Japoński „Konichiwa”. W czasie których 
przybliżono uczniom szkół podstawowych z naszego regionu te egzotyczne i odległe 
nam kulturowo kraje, prezentując ich tradycję, kulturę, przykłady tradycyjnych potraw, 
muzykę, zabawy dziecięce. Atrakcją były oryginalne stroje narodowe (koreańskie 
hanboki udostępniło nam Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie, przekazali 
oni też bezpłatnie bibliotece materiały edukacyjne oraz maski do malowania). Cykl 
przygotowały stażystki Olga Kowalewska i Marlena Stocka;

— ważnym, realizowanym w bibliotece od początku 2016 r. działaniem jest projekt pt. 
„Pocztówki z mego miasta – warsztaty”, na których pozyskaliśmy środki z programu 
„Równać szanse 2015”. Grupa młodych ludzi z lokalnych szkół ponadpodstawo-
wych pracuje pod okiem artysty – fotografika Bogusława Floriana Skoka nad 
wydaniem pocztówek, a ze specjalistą od kreatywności Izabelą Gwiazdowską nad 
happeningami promującymi to wydarzenie oraz aranżacją wystawy najciekawszych 
zdjęć i pocztówek. Przy współpracy z szczuczyńskim gimnazjum przeprowadzili-
śmy jeden z happeningów, który miał nie tylko promować nasz projekt ale przede 
wszystkim uczcić imieniny założyciela i właściciela naszego miasta podkanclerzego  
St. A. Szczuki – patrona miejscowego gimnazjum. Projekt zakończymy zaproszeniem 
wszystkich zainteresowanych na wernisaż;

— z okazji „Dnia Bibliotek i Bibliotekarza” kierownictwo i pracownicy szczuczyńskiej 
biblioteki postanowili od tego roku przyznawać tytuł „Przyjaciel Biblioteki”. W tym 
roku ten zaszczytny tytuł otrzymał Burmistrz Szczuczyna, Artur Kuczyński;
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— 13.05.2016 r. podczas obchodów uroczystości Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podla-
skiej im Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyło się wręczenie nagród „Srebrnej 
Róży”. Wśród wyróżnionych znalazła się Biblioteka Miejska w Szczuczynie, którą 
kapituła Nagrody Srebrnej Róży pod przewodnictwem 
prof. zw. dr hab. Jarosława Ławskiego nagrodziła 
przyznając Januszowi Siemionowi, kierownikowi 
Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie wraz z Zespołem 
Pracowników Dyplom Honorowy za osiągnięcia w 
dziedzinie pozyskiwania pozabudżetowych środków 
finansowych na działalność biblioteki oraz liczne 
inicjatywy promujące wiedzę o regionie;

— działająca przy bibliotece grupa „Zaklinacze słów” 
zorganizowała w niedzielę 29.05.2016 r. po mszy 
św. o godzinie 10.30 w kościele pw. Imienia NMP 
w Szczuczynie poetyckie spotkanie dla mam z okazji 
Dnia Matki.

 Z możliwości jakie daje nowy budynek – siedziba Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie 
przy ulicy Łomżyńskiej 11, korzystają także nasi lokalni partnerzy. Miejski Dom Kultury 
zorganizował w jednej z sal edukacyjnych 04.04. 2016 r. Turniej Wiedzy o Pożarnictwie 
a 07.04.2016 r. Otwarty Turniej Szachowy. Od 09 do 31 maja można było obejrzeć  
w holu głównym wystawę prac fotograficznych pt.: „MIKROKOSMOS” pani Barbary 
Paszkowskiej – głównego instruktora Miejskiego Domu Kultury. W dniu 08.05.2016 
r. budynek biblioteki, a przede wszystkim przestrzeń wokół niego przeszły swoisty test 
gdyż dzięki staraniom grupy motocyklowej Moto Stars Szczuczyn przy czynnym wspar-
ciu oraz pod patronatem Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego zorganizowano  
I Otwarcie Sezonu Motocyklowego w Szczuczynie, właśnie w budynku i na placu naszej 
biblioteki. Gościliśmy około 300 motocyklistów. 03.06.2016 r. zaprzyjaźniona z nami 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha filia w Szczuczynie 
zorganizowała w sali konferencyjnej naszego budynku Doroczny Koncert Uczniów.
 Budynek przy ulicy Łomżyńskiej stanie się od 01.01.2017 r. siedzibą nowej in-
stytucji kultury. Wiosną ubiegłego roku Rada Miejska w Szczuczynie podjęła uchwałę 
intencyjną w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Miejskiej 
w Szczuczynie z Miejskim Domem Kultury w Szczuczynie. Po uzyskaniu pozytywnej 
opinii z Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Krajowej Rady 
Bibliotecznej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na połączenie 
wyżej wymienionych instytucji kultury, z których powstanie jedna pod nazwą „Biblio-
teka – Centrum Kultury w Szczuczynie”. Obecnie trwają prace nad statutem, strukturą 
organizacyjną i regulaminami wewnętrznymi tej nowej instytucji. 
 Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej instytucji kultury oraz korzystania 
z jej oferty.

Janusz Siemion 
Kierownik Biblioteki Miejskiej
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