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Śródmieście pięknieje. Staje się coraz bardziej 
funkcjo-nalne, bezpieczne oraz estetyczne. 
Zaawansowana jest już rewitalizacja centrum. 
Teren połączy obszary, w które zainwestowano 
wcześniej- ulicę Popiełuszki i przyległy do niej plac 
oraz Park Solidarności, po drodze do którego na 
metamorfozę czeka już tylko Plac Niepodległości. 
Ten cały rozległy fragment stanowić będzie serce 
miasta, które wkrótce zacznie bić dobrym rytmem, 
stanie się dumą grajewian, miejscem wypoczynki 
i naszą kolejną wizytówką turystyczną.
Na plus zmienia się wiele części miasta, lecz tym razem czas 
na analizę wyłącznie ścisłego centrum- od torów kolejowych 
do Parku Solidarności włącznie. To rozległy teren, który 
udało się -inwestycja po inwestycji- zagospodarować tak, 
żeby znowu służył mieszkańcom, czyli był bezpieczny, 
funkcjonalny, a przy tym zyskał walory estetyczne. Ten 
szereg prac był przemyślany. Rozpoczęto więc od doku-
mentacji, gdyż bez niej nie można nawet wbić łopaty. 
Na pierwszy ogień poszła ulica Popiełuszki. Do 2017 roku 
wyboista, z której woda lała się na sąsiednie posesje, zyskała 
w końcu kanalizację, nową nawierzchnię i dobry, bezpieczny 
chodnik. Kanalizację deszczową zbudowano za nieco ponad 
53 tysiące złotych, a nawierzchnię za 910 tysięcy złotych.
Kolejnym krokiem była wielka metamorfoza „bagienek”, 
czyli zagospodarowanie Parku Solidarności, który od 2019 
roku służy do wypoczynku i rekreacji całym rodzinom. Jest 
miejscem bezpiecznych spacerów w otoczeniu zadbanej 
zieleni, a całość terenu jest monitorowana. Ratusz pozyskał 
na ten cel i dwa skwery zielone pieniądze z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 5 367 486,37 zł. W sierpniu 2019 roku inwestycji 
gratulował na miejscu premier Mateusz Morawiecki.
 - Podkreślił, że rewitalizacja została spójnie połączona 
z ekologią – przypomina Dariusz Latarowski Burmistrz 
Miasta Grajewo.
Następnie wyboisty plac manewrowy komunikacji samo-
chodowej przy ul. Popiełuszki stał się funkcjonalnym 
miejskim parkingiem, odgrodzonym od torów pasem 
zieleni. Warto przypomnieć, że wcześniej, bo z końcem 
września 2015 roku PKS wypowiedział umowę użytkowania 

dawnej poczekalni. Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa 
kosztowało nieco ponad 511 tysięcy złotych. Tu dojdzie 
jeszcze fontanna, do której wyprowadzone jest już przyłącze. 
W 2021 roku została zakończona budowa oświetlenia 
w parku przy ulicy Mickiewicza.
O rewitalizacji centrum, która właśnie trwa i jej efekty już 
widać, informowaliśmy Czytelników kilkukrotnie. 
Wystarczy więc przypomnieć krótko, że polega na przebu-
dowie części ulic: Kilińskiego, Traugutta oraz budowie 
reprezentacyjnego ciągu od Traugutta do Placu Niepodle-
głości. Środki w wysokości 4 milionów złotych na tę 
inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Co dalej?
 - Plac Niepodległości z fontanną i ławkami oraz zadbaną 
zielenią. Po jego przebudowie można będzie zaobserwować 
spójną zmianę na plus dużego obszaru. Tu grajewianie będą 
mogli wybrać się na spacer, wypocząć, przejść przez centrum 
do ulicy Ełckiej i znaleźć się w zadbanym Parku Solidarności 
– dodaje Burmistrz.

   WM / Fot. grajewo.pl  
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Zostały już tylko drobne prace wykończeniowe i kolejna dobra 
nawierzchnia drogowa zacznie służyć mieszkańcom. Dariusz 
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo 15 kwietnia uczestni-
czył w  dwóch częściowych odbiorach kanalizacji sanitarnej na 
ul. Geodetów. 
Warto wspomnieć, że wspomniana inwestycja jest dofinanso-
wana ze środków zewnętrznych, ponieważ w zeszłym roku na 
budowę ulic: 11 Listopada i właśnie Geodetów Miasto Grajewo 
otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 3 mln 293 tys. zł. Umowa z lokalnym 
przedsiębiorstwem, które wygrało przetarg na realizację tego 
zadania, została podpisana w sierpniu 2021 roku.
W efekcie na odcinku od ul. Przemysłowej do końca ulicy, 
która mieści się naprzeciwko cmentarza, została wybudo-
wana jezdnia, a także chodniki z szarej kostki brukowej 
i wjazdy na posesje z czerwonej. W ramach inwestycji będą 
wykonane nowe oznakowania poziome i pionowe, kanalizacja 
deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. Zadaniem wyłonio-
nego przez Miasto Grajewo wykonawcy było przeprowadzenie 
także robót elektrycznych i montaż słupów wyposażonych w 
lampy LED. Ponadto przebudowy wymagała sieć telekomu-
nikacyjna.
 - Kierowcy już wkrótce zyskają niemal pół kilometra nowej, 
dobrej nawierzchni. Pieszym dedykowany jest porządny 
chodnik. Wszystko będzie oświetlone i oznakowane. Dziękuję 
mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość, gdy w trakcie 
robót były przejściowe utrudnienia w jeździe ulicą Geodetów. 
Po oddaniu tej drogi do użytku wzrośnie komfort jej 
użytkowania. Latem nie będzie już kurzu, a po deszczach kałuż 
– mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo. 
Geodetów to kolejna już miejska droga żwirowa, której dawną 
nawierzchnię będzie można oglądać jedynie na archiwalnych 
zdjęciach. 
 - Budowy i przebudowy miejskich ulic to kosztowne 
przedsięwzięcia, dlatego staramy się na te inwestycje 
pozyskiwać fundusze zewnętrzne i mogę powiedzieć, że 
odnosimy na tym polu sukcesy. Dzięki temu powstaje 
nowoczesna sieć komunikacyjna w Grajewie z jedynie 



częściowym udziałem pieniędzy z miejskiego budżetu. 
W trosce o pieniądze podatnika staramy się, aby nasze wkłady 
własne były jak najmniejsze, a wsparcie zewnętrzne jak 
najwyższe. Dzięki temu możemy zaoszczędzone w ten sposób 
miejskie środki przeznaczyć na inne inwestycje i tym 
sposobem utrzymywać dobre tempo rozwoju naszego miasta 
dzięki dużej liczbie prowadzonych inwestycji – dodaje 
Burmistrz.
Ważna jest również kolejność działań i tę widać na przykładzie 
przedsięwzięć realizowanych na ulicy Geodetów. W 2017 roku 
miała tu miejsce budowa odcinka kanalizacji deszczowej. Rok 
wcześniej powstała tam napowietrzna linia oświetlenia 
o długości 50,00 m oraz 2 słupy betonowe wraz z oprawami 
sodowymi 70W montowanymi na wysięgniku. Przed 
przystąpieniem do inwestycji, która obecnie jest już na 
ukończeniu, grajewski ratusz miał gotową dokumentację 
techniczną dla tego zadania.

Więcej informacji o inwestycjach z zakresu budowy 
dróg i chodników znaleźć można na Internetowej Mapie 
Inwestycji w Grajewie: www.inwestycje.grajewo.pl . 
                    WM / Fot. grajewo.pl

Ratusz przygotowuje się do poprawy komfortu obsługi 
petentów. 14 kwietnia ogłosił zaproszenie do składania 
ofert na realizację zadania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na opracowanie doku-
mentacji projektowej pn. „Utworzenie Punktu Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo". Ma być 
przyjaźnie, funkcjonalnie i estetycznie, a całość 
dostosowana do potrzeb osób z niepełnospra-
wnościami w poruszaniu się. Sprawną obsługę 
wszystkich petentów wspomoże instalacja systemu 
kolejkowego z automatem biletowym.
Projekt jest niezbędny, zanim zostanie wyłoniony wykonawca 
prac budowlanych. O ich zakresie sporo mówi zawarty już 
w Biuletynie Informacji Publicznej program funkcjonalno-
użytkowy, którym kierować się będzie potencjalny wykonawca 
dokumentacji projektowej. 
W sumie prace przewidziano na 150 metrach kwadratowych 
powierzchni parteru. Celem jest poprawa funkcjonalności 
pomieszczeń zlokalizowanych w strefie wejściowej do urzędu. 
Obecnie obsługa interesantów prowadzona jest w holu na 
parterze. Przyległe do holu są: pomieszczenie kasowe i kiosk 
handlowy. Dodatkowo zakresem opracowania objęto pomie-
szczenie gospodarcze dostępne z korytarza na parterze Urzędu 
Miasta oraz część pomieszczenia archiwum PUP.
W zakresie inwestycji przewidziano przebudowę istniejących 
pomieszczeń, w tym kasowego, kiosku handlowego, pomie-
szczenia gospodarczego, schodów i podestów wejściowych oraz 
wykonanie dodatkowego wejścia do archiwum.
Program funkcjonalny zakłada wydzielenie z przestrzeni holu 
następujących pomieszczeń:
- hol wejściowy z wydzielonym punktem informacyjnym / 
recepcją;
- pomieszczenie kasowe;
- dwa pokoje obsługi interesanta;



- pomieszczenie techniczne serwera;
- pomieszczenie gospodarcze.
Zespół pomieszczeń Punktu Obsługi Interesanta powinien być 
zaprojektowany w sposób umożliwiający dostęp do tej części 
urzędu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Dla zwiększenia komfortu grajewian 
odwiedzających ratusz, w holu poczekalni zamontowane zostaną 
krzesła. Przy nich znaleźć mają się podręczne stoliki. 
Pomieszczenie kasowe, a także te obsługi interesanta będą 
wyposażone tak, by obsługa petenta prowadzona była szybko 
i sprawnie oraz komfortowo. Służyć temu będzie również system 
wentylacji pomieszczeń w punkcie obsługi interesanta. 
Ratusz na oferty dotyczące realizacji dokumentacji projektowej 
dla tego zadania czekał do 28 kwietnia. Do tematu będziemy 
wracać.
    WM /Fot. grajewo.pl 
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8 kwietnia zakończyła się trzydniowa wizyta w Grajewie 
amerykańskich żołnierzy z NATO enhanced Forward Presence 
Battle Group Poland. Wojskowi wraz z osobami zatrudnionymi 
przez ratusz w ramach działań społeczno-użytecznych prowadzili 
w naszym mieście prace porządkowe. O ich zaangażowaniu 
i wymiarze tej pomocy świadczą liczby. W sumie z terenu 
w centrum przy Kilińskiego, Traugutta i Placu Niepodległości 
wywieziono aż 25 ton odpadów. 
 - Warto dodać, że współpracę z amerykańskimi żołnierzami 
Miasto Grajewo nawiązało już wcześniej. Byli obecni na kilku 
miejskich uroczystościach, a teraz, podczas prac porządkowych 
mogliśmy liczyć na ich wsparcie. Dzięki ich pomocy przyspie-
szyliśmy z wyburzaniem kolejnych starych budynków przezna-
czonych do rozbiórki. Wszystkie te działania odbywały się pod 
nadzorem pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Grajewo – mówi Maciej Bednarko, Zastępca 
Burmistrza Miasta Grajewo.

Wojskowi  z  NATO enhanced Forward Presence Battle 
Group Poland podczas kwietniowej wizyty w naszym mieście 
z ciekawością oglądali makietę dotyczącą postępującej rewitali-
zacji centrum. Byli pod wrażeniem wdrożonych już oraz 
planowanych kolejnych zmian w sercu miasta. Żołnierze  
zapowiedzieli, że jeszcze nieraz zawitają do Grajewa. Są gotowi 
angażować się w kolejne przedsięwzięcia, które w efekcie- 
podobnie jak rewitalizacja centrum- będą korzystne dla 
mieszkańców. 
   WM / Fot. grajewo.pl







Z poważaniem

Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo
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Gdy spojrzeć wstecz na kilka przedsięwzięć, to 
wyraźnie widać, że Grajewo staje się miastem 
zielonych projektów. Dzięki inicjatywom władz 
miasta, radnych oraz urzędników i mieszkańców 
nasza mała ojczyzna wyrosła już na miejsce, gdzie 
zieleń odgrywa bardzo ważną rolę. Nowe 
nasadzenia, łąki kwietne i naturalistyczne, drzew-
ka i krzewy owocowe już nas cieszą i z pewnością 
będą dawały radość kolejnym pokoleniom. Warto 
dodać, że poza radością niosą wymierne korzyści- 
cień, czystsze powietrze, tworzą barierę od hałasu, 
latem obniżają temperaturę. Co także ważne- ich 
sadzenie, a następnie opieka nad młodymi 
roślinami integruje grajewian i jest okazją do 
ekologicznej edukacji juniorów. Przykłady takich 
właśnie działań widać już choćby w Parku 
Solidarności, gdzie wzrasta aleja dębów, co roku 
cieszą oko łąki naturalistyczne i kwietne oraz 
w miejskim sadzie owocowym.
Tylko w Parku Solidarności, w jednym roku- 2020, do 
28 listopada posadzono aż ponad 130 nowych drzew. 
Wśród nich między innymi 12 dębów wysmukłych 
Fascygniata i 10 sztuk dębów czerwonych. Oprócz tego 
w tym czasie zasadzono tam 5 nowych klonów czerwonych, 
3 lipy drobnolistne i 2 graby wyniosłe.
27 listopada 2020 roku w Parku Solidarności posadzono 
kolejne drzewa, które zostały ufundowane przez władze 
Miasta Grajewo oraz radnych, a także wicestarostę. Do 
specjalnie przygotowanej ziemi trafiło wtedy pięć sztuk 
dębów błotnych kolumnowych Green Pillar. Posadzili je: 
Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski, Zastępca 
Burmistrza Maciej Bednarko, Sekretarz Miasta Ryszard 
Wolwark, Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski oraz 
Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebeliński. 
Dodatkowo Radni Miasta, z Przewodniczącą Haliną 
Muryjas-Rząsą na czele, posadzili także 21 dębów. Kolejne 
10, zakupionych przez Miasto Grajewo, trafiło do gruntu 
w poniedziałek 30 listopada. Wszystkie drzewa tworzą aleję 
dębów wzdłuż głównego deptaka wiodącego przez środek 
Parku Solidarności. Stanowią piękną, żywą pamiątkę 
jubileuszu 480-lecia nadania praw miejskich Grajewu, 
który obchodziliśmy 2 lata temu.
Warto zerknąć na tabelę obrazującą przeciętną długość 
życia drzew w miastach, by uzmysłowić sobie, że te niestety 
nie są wieczne. Długość ich życia na obszarach 
zurbanizowanych jest często o niemal jedną trzecią krótsza 
niż w naturalnych. 
 - To każe nam w trosce o nas samych i przyszłe pokolenia 
regularnie sadzić nowe drzewa i co ważne- już teraz 
zachęcać do tego dzieci i młodzież, by ci w dorosłym życiu 
wzięli z nas przykład i przekazali następnie te dobre nawyki 
swoim dzieciom i wnukom – mówi Dariusz Latarowski, 
Burmistrz Miasta Grajewo . 

Sadzą już najmłodsi
Takie dobre praktyki realizowane są w naszym mieście 
regularnie, choćby wtedy, gdy nowe drzewka sadzą pod 
okiem dorosłych przedszkolaki na przywitanie wiosny oraz 
jesienią w ramach lekcji edukacyjnych. Do takich właśnie 
zajęć mają regularne okazje między innymi uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie, opiekując się 



miejskim sadem owocowym. lutym wraz z Dyrektorem W 
SP4- Karolem Choynowskim i wychowawczyniami: Renatą 
Wierzchowską i Olgą Fiodorowicz oraz szkolnymi 
konserwatorami udali się do tego sadu położonego przy ul. 
Ekologicznej i ul. Targowej, nad którym szkoła sprawuje 
opiekę. Dokonali przeglądu posadzonych wiosną 2021 roku 
z inicjatywy Burmistrza Miasta Grajewo dawnych odmian 
drzew i krzewów owocowych: jabłoni, grusz, wiśni, śliw, 
czereśni, porzeczek, agrestu, rabarbaru i aronii. Te zostały 
zakupione od Podlaskiego Stowarzyszenia Eko Rolników 
zajmującego się ochroną dziedzictwa przyrodniczego - 
starych odmian drzew owocowych. Uczniowie uprzątnęli 
teren sadu. Zdecydowali, by odnowić tabliczki z napisami 
odmian i mocowania siatek zabezpieczających. Powstał 
harmonogram podlewania młodych roślin. Uczniowie 
wrócili tu 20 kwietnia. Po uprzątnięciu terenu, systema-
tycznie doglądanego przez klasy I c i II d oraz wychowa-
wczynie, drugoklasiści wraz z opiekunami wbili nowe 
tabliczki z napisami dawnych odmian drzew i krzewów 
owocowych posadzonych w sadzie. Wcześniej odnowiono 
mocowania siatek zabezpieczających.

Mieszkańcy tak się zaangażowali, że wykonano 
300 procent planu

Sadzenie drzew integruje również dorosłych. Tak było 30 
października ubiegłego roku, gdy w związku z obchodami 
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100. rocznicy działalności Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, została przeprowadzona jesienna akcja 100 
drzew na 100 lat. Zainteresowanie przerosło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, czyli Miasta Grajewo oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie. W efekcie blisko 
300 drzewek posadzonych zostało w siedmiu lokalizacjach 
na terenie miasta: w Parku Solidarności, Parku Wolności, 
Parku przy ul. Wojska Polskiego, przy ul. Sportowej, ul. 
Ekologicznej oraz w pobliżu Grajewskiej Izby Historycznej 
i Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka. W tej 
akcji udział wzięło kilkudziesięciu mieszkańców, w tym 
m.in. władze samorządowe, radni miejscy, strażacy, 
strażacy ochotnicy, członkowie stowarzyszenia Morsy 
Grajewo, uczniowie ZS nr 2 w Grajewie. Sadzonki dębu, 
modrzewia, świerku, buku, lipy i brzozy pochodziły 
z Nadleśnictwa Rajgród oraz Nadleśnictwa Suwałki. Po 
zakończeniu sadzenia na wszystkich czekała kawa, herbata 
i kiełbaski z grilla w strefie rodzinnej w Parku Solidarności. 

Wycinki bolą, lecz czasami są konieczne
Nasadzeń przybywa nie tylko w centrum. Nowe drzewa 
i krzewy wzrastają w wielu zakątkach miasta. Ratusz 
troszczy się o to na gruntach komunalnych, czyli tych, które 
są miejskie. Tam, dbając również o bezpieczeństwo 
mieszkańców, dokonuje wycinki tych drzew, które chorują 
i mogą w wyniku wichur spaść na przechodniów czy ich 

auta. Te wycięcia to na szczęście sporadyczne działania, 
każdorazowo poprzedzone analizą dendrologiczną, lecz 
czasami konieczne. Dzięki nim nie dochodzi do takich 
skutków jak choćby w sierpniu 2010 roku, gdy nawałnica 
powaliła wiele drzew w mieście- między innymi na 
cmentarzu czy przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. 
Bywa, że drzewa trzeba wyciąć, gdy kolidują z planowanymi 
inwestycjami- na przykład budową chodnika czy nowych 
ulic oraz położeniem kanalizacji. Każdorazowo wtedy 
w najbliższej okolicy odsadzane są z nawiązką nowe. 

Grajewo miastem bez betonozy
Liczby mówią same za siebie- w Grajewie co roku znacznie 
więcej drzew jest sadzonych niż wycinanych. Kolejny fakt 
jest taki, że szybko przyzwyczajamy się do nowych 
nasadzeń. Można więc przypuszczać, że za kilkanaście lat 
nie będzie już pamięci o tym, że aleja dębów w Parku 
Solidarności rośnie tu od 2020 roku. Zawsze jednak rzuca 
się w oczy brak drzewa, które musiało zostać wycięte. 
Dlaczego tak się dzieje? Najprawdopodobniej przez naszą 
wrażliwość na piękno przyrody. Jest nam zwyczajnie po 
ludzku żal roślin, które latami mijaliśmy w drodze do pracy 
czy do szkoły. W ostatecznym rozrachunku jednak zieleni 
w mieście przybywa, a Grajewo pod tym względem było 
doceniane między innymi przez Premiera Mateusza 
Morawieckiego podczas jego wizyt w naszym mieście.
 - Tu nie ma betonozy, jest piękna żywa zieleń - chwalił 
wówczas działania urzędników grajewskiego ratusza 
Prezes Rady Ministrów. 
 - Ta dbałość o zieleń wynika z troski o grajewian. Wśród  
drzew i krzewów zdrowiej wszyscy funkcjonujemy, dlatego 
nie zwalniamy tempa i będziemy dokonywać jeszcze 
większej liczby nasadzeń. Zachęcamy do tego również 
innych właścicieli gruntów w granicach naszego miasta- 
spółdzielnie, przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. 
Miasto szykuje nowe zielone skwery- między innymi ten 
przy Lidlu oraz inwestuje w te już istniejące, jak choćby w 
ten przy wieży ciśnień, gdzie oświetlenie dodaje uroku 
tamtejszej zieleni  – mówi Burmistrz.

Szacunkowa długość życia wybranych gatunków 
drzew w warunkach miejskich:
Gatunek drzewa   Wiek dojrzały     Długość życia           
                                                                     w warunkach 

                                                             miejskich
Klon srebrzysty 15-40 120    
Klon zwyczajny 45-50 60-80    
Kasztanowiec 35 60-80    
Głóg jednoszyjkowy 15 40-80   
Platan klonolistny 50  60-100  
Topola czarna 25 30-50    
Dąb szypułkowy 60 80-180    
Dąb czerwony 50 50-100    
Robinia 40 60     
Lipa drobnolistna 40  50-100   

Źródło:  (opracowano na www.encyklopedialesna.pl
podst.: Szczepanowska H.B. 2001. Hortpress. 
Warszawa.) 
  W. Mierzwiński / Fot. grajewo.pl
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Gdyby spróbować podsumować, to ilu już biega-
czy wystartowało we wszystkich dotychczaso-
wych edycjach tej imprezy? Ile lat liczył 
najmłodszy, ile najstarszy?
To dość ciężkie pytanie. Jakoś nikt przez te 22 lata nie 
zliczał dokładnie ilości uczestników. Zresztą w pierwszych 
latach było to trudne, bo od początku mieliśmy bardzo dużo 
kategorii wiekowych (podział na ciągi klasowe). Łatwiej 
w Biegu Głównym, bo tu biegało co roku około 100 
zawodniczek i zawodników.  Ale nie przesadzę mówiąc, że 
kilkanaście tysięcy biegało po ulicach Grajewa. Były edycje 
z udziałem ponad 1200 osób. Były też z niezbyt imponującą 
frekwencją. Duży wpływ na to ma pogoda. Czasem padało 
i wtedy rodzice nie puszczają dzieci na imprezę. Ale co roku 
jest to kilkaset biegaczek i biegaczy w różnym wieku. 
W pierwszych imprezach mieliśmy wyróżnienia dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika. Szybko jednak 
zrezygnowaliśmy, bo czasem okazywało się, że kilkumie-
sięczne dziecko ma ponad dwa lata. Przykre, ale prawdziwe. 
Teraz każdy bez względu na wiek może wystartować. 
Mieliśmy na trasach kilka osób po osiemdziesiątce. Przed 
laty zachwyt wzbudzał Janek Niedźwiedzki z Warszawy, 
który liczył sobie ponad 70 lat i na mecie zawsze fikał salto.

Jak zmieniały się trasy?
Przez te 22 edycje i licząc ten rok, to trzy razy zmieniała się 
lokalizacja. Od pierwszych biegów do minionego roku Bieg 
Wilka odbywał się w okolicach Urzędu Miasta. Biegacze 
pokonywali trasy od 200 m do 10 000 m wokół ratusza i po 
okolicznych uliczkach. Pierwsze biegi odbywały się na 
dystansie 5 km. Jednak najbardziej lubianym dystansem 
jest Dycha i tak jest do dziś.  W 2021 roku ze względu na 
pandemię COVID – 19 był tylko Bieg Główny na terenach 
przy Grajewskiej Izbie Historycznej. Natomiast XXIII Bieg 
odbędzie się na terenach wokół Centrum Tradycji 
Mleczarstwa – Muzeum Mleka i Pływalni Miejskiej. Tu 
rywalizować będą dzieci i młodzież oraz będą starty i mety 
wszystkich biegów. Natomiast 10 km to ulica Ekologiczna, 
Topolowa i szutrowe drogi na obrzeżach miasta. Bieg 
odbędzie się na zasadzie 5 km w jedną stronę i powrót tą 
samą trasą. Wybór nie jest przypadkowy, bo w przyszłości 
biegi dla szkół odbywać się będą na powstającym na bazie 
stadionu SP4 boisku lekkoatletycznym. To już za rok.

Bieg Wilka był i jest międzynarodowy. Z których 
państw zawodnicy startowali już w tej imprezie? 
Od pierwszej edycji zawsze gościliśmy biegaczy z krajów 
ościennych. Jako pierwsi pojawili się Białorusini, wśród 
których przeważali Polacy ze Związku Polaków na 
Białorusi. Szybko dołączyli Litwini, Ukraińcy i Rosjanie. 
Gościliśmy też na X Biegu zawodników z Kenii. Byli też 
biegacze z Belgii, Niemiec, Turcji czy Anglii. W tym roku 
mamy zgłoszenia 19 biegaczy ze Stanów Zjednoczonych. To 
żołnierze stacjonujący w naszym regionie w ramach Grup 
Bojowych NATO.

Bieg Wilka to wielkie wyzwanie logistyczne?  Kto 
pomaga w jego  organizacji?
O, tak! Nikt nie zliczy ilości spotkań organizacyjnych. Prace 
ruszają już w listopadzie. Trzeba przygotować regulamin. 
Zaczynamy rozmowy z odpowiednimi instytucjami 


            



i służbami. Szukamy sponsorów i wolontariuszy. W dniu 
biegu duży zespół przygotowuje od rana wszystko, by 
impreza odbyła się sprawnie. Pracy jest bardzo dużo. Do 
tego dochodzą różne pozwolenia. Ale idzie nam to 
sprawnie, bo hasło: „Bieg Wilka” otwiera wiele drzwi 
i pozytywnie wpływa na prace przygotowawcze. Tak się 
składa, że możemy liczyć na wsparcie urzędów, instytucji 
miejskich, sponsorów, wolontariuszy, odpowiednich służb, 
policjantów, strażaków i wielu innych. Gdybym miał 
wszystkim podziękować i wymienić nazwy i nazwiska, to 
Pan Redaktor musiałby oddać mi sporą część tego numeru 
Gazety Grajewskiej. Jestem pod wielkim wrażeniem 
pomocy, jaką otrzymujemy w przygotowaniu nie tylko 
Biegu Wilka.  Z tego miejsca wielkie dzięki i szacunek za 
Wasze wsparcie. I oczywiście liczymy, że tak będzie nadal. 
Ta impreza jest dobrym przykładem integracji środowiska 
lokalnego. Gdy startujemy w różnych biegach, to mamy 
sygnały, że inni nam tego „zgrania” zwyczajnie zazdroszczą.

Taka impreza to także dobra promocja miasta. 
Dlaczego?
Każde miasto czy gmina zabiega, by było o niej głośno i do 
tego za sprawą dobrych wydarzeń. Bieg Wilka od lat znany 
jest nie tylko w Polsce. Zamieszczamy sporo informacji o tej 
imprezie w mediach krajowych i lokalnych. Do tego 
promujemy Bieg i Miasto w Internecie. Środowisko 
biegowe dobrze zna Grajewo i jego walory. Do tego sprawna 
impreza podkreśla to, co jest dobre w mieście. A mamy się 
czym pochwalić. W ubiegłym roku promowaliśmy 
Grajewską Izbę Historyczną. W tym pokażemy uczestni-
kom Muzeum Mleka i Pływalnię. Do tego, na naszych 
klubowych strojach jest bardzo widoczny herb miasta 
i napis: „Grajewo zawsze po drodze”. I przy tej okazji widać, 
skąd jesteśmy i pokazujemy nasze miasto z dobrej strony.

 Jest radość, gdy widzi się na starcie tyle dzieci 
i młodzieży w dobie Internetu?
Od samego początku postawiliśmy na liczny udział dzieci 
i młodzieży. Mamy 22 biegi w kategorii szkół. Do tego 
dochodzi bieg integracyjny dla osób niepełnosprawnych. 
Zachęcamy wszystkich do biegania i mamy dobre efekty 
w postaci wielu startujących. Każde dziecko dostaje na 
mecie medal, napoje i słodycze oraz w miarę możliwości 



7

WYWIAD



drobne gadżety. I bardzo się cieszymy, że nas nie zawodzą 
i przychodzą na naszą imprezę. Jak się teraz zaszczepi 
bakcyla sportu, to dobrze rokuje na przyszłość. Podkreślę, 
że te biegi to nasz priorytet. Uśmiechy na naszych 
zmęczonych twarzach w dniu imprezy, to najlepsza 
odpowiedź na pytanie.  Serdecznie zapraszam dzieci, 
młodzież i ich rodziców do wzięcia udziału w naszej 
imprezie 7 maja. Mamy dla wszystkich odpowiednie 
dystanse i łatwe trasy do pokonania. Pokażcie, że można 
aktywnie żyć po pandemii.

Czy można powiedzieć, że biegacze, którzy 
meldują się na starcie kolejnych edycji imprezy, 
to już dobrzy znajomi? Proszę opowiedzieć 
o oprawie tej imprezy- co szykowane jest dla 
zawodników po biegu- jakie pamiątki dostawali 
i dostaną teraz?
Środowisko biegowe w kraju i regionie to praktycznie sami 
znajomi. I tak jest w Grajewie. Czasem trudno nadążyć 
z przywitaniem starych przyjaciół. Zawsze przynajmniej 
połowa uczestników Biegu Głównego to osoby, które wiele 
razy biegały w naszym mieście i chętnie tu przyjeżdżają. 
W tym roku po raz 23 pobiegną Karol Krzyżanowski 
z Maratonki i Andrzej Zieniewicz z Kleosina (już po 
siedemdziesiątce). Dla najlepszych będą skromne nagrody. 
Natomiast w pakiecie startowym dla  wszystkich są 
pamiątkowe medale, gadżety biegowe i Miasta Grajewo, 
napoje i posiłek po biegu. Największą popularnością cieszą 
się Biegowe Wilki. Jest kilka osób, które mają już sporą ich 
kolekcję. 

Skąd pomysł na pierwszą edycję tego wydarze-
nia?
Pod koniec XX wieku w Grajewie odbywał się w styczniu 
bieg z okazji wyzwolenia Grajewa (były huczne obchody). 
Prowadziłem spikerkę i w towarzystwie dziennikarzy z TVP 
Białystok i Radia Białystok doszliśmy do wniosku, że 
w mieście może być dobrze przygotowana impreza 
biegowa, bo jest takie zapotrzebowanie. Pomysł bardzo mi 
się spodobał. Pogadaliśmy sobie z Maratonką i decyzja 
zapadła, że w maju taki bieg się odbędzie. Szybko 
podsunąłem nazwę, po długich poszukiwaniach 
znaleźliśmy trasę i I Bieg Wilka odbył się 15 maja 1999 roku 
pod hasłem: „Przed zawałem uciekaj na własnych nogach”. 
I tak zostało do dziś. Warto przypomnieć pierwszych 
zwycięzców. Wśród kobiet pierwsza była Natalia Bendzik 
z Białorusi, a w kategorii mężczyzn zawodnik z naszego 
regionu Bogusław Andrzejuk.

Jakie ma obowiązki Koordynator Biegu?
O rany. Sam nie wiem jak odpowiedzieć. To jest bardzo 
trudna rzeczywistość. Tyle trzeba przygotować, ale 
mam do pomocy zespół wspaniałych ludzi z Maratonki, 
Urzędu Miasta, różnych instytucji i wolontariuszy. 
Jakoś od lat udaje mi się to wszystko poskładać. 
Największą wartością jest to, że zawsze mogę liczyć na 
grajewskie środowisko. Rzadko ktoś jest „na nie”. 
I z tego bardzo się cieszę. Mogę tylko jeszcze raz 
podkreślić- szacunek dla ludzi, z którymi współpracuję. 
Bez nich można zapomnieć o Biegu Wilka czy innych 
imprezach.

Jaki wkład we współorganizację Biegu Wilka 
ma Miasto Grajewo i Burmistrz?
Bieg Wilka (KS Maratonka)  i Urząd Miasta to dobry 
przykład współpracy. Od pierwszej imprezy każdy 
burmistrz, pracownicy urzędu, pracownicy firm 
i instytucji podległych samorządowi są nieocenieni 
w pomocy. Bez Urzędu Miasta bieg byłby zwykłą 
imprezą sportową o niewielkiej randze. Bardzo dużo się 
zmieniło od momentu przyjścia burmistrza Dariusza 
Latarowskiego. Szybko doszliśmy do porozumienia, 
jeszcze szybciej ustaliliśmy zasady współpracy 
i finansowania. To sprawia, że mamy profesjonalne 
podejście do sprawy. I co ważne, Urząd wie, czego od 
nas wymagać, a my wiemy, co Urząd nam daje. I to się od 
początku sprawdza. I co ważne, nawet jak mamy 
rozbieżne zdania, to szybciutko znajdujemy kompro-
mis. Wiele ośrodków w naszym regionie może spokojnie 
korzystać z naszych doświadczeń. Oby tak dalej.

Jest głód na bieganie po szczycie pandemii?
Od lat obserwuję, że bieganie cieszy się coraz większą 
popularnością. Sam biegam od niedawna i sprawia mi 
to wiele radości oraz satysfakcji. Mogę podpowiedzieć, 
że to najtańsza forma uprawiania sportu i do tego daje 
dużo zdrowia. Proszę się nie zniechęcać pierwszymi 
niepowodzeniami. Nikt z nas amatorów nie dorówna 
Kenijczykom. Bądźmy tylko sobą i biegajmy do 
momentu, gdy sprawia nam to przyjemność. Z tego 
miejsca zachęcam miłośników biegania do środowych 
spotkań na Orliku przy ul. 11 Listopada, gdzie o 19.00 
rozpoczynają się zajęcia „Rozbiegajmy Grajewo” pod 
okiem trenera lekkiej atletyki. Ta akcja jest też 
przykładem naszej współpracy z Urzędem. To strzał 
w dziesiątkę.

Jakie ma Pan podpowiedzi dla tych, którzy 
wezmą udział w Biegu Wilka po raz pierwszy?
Już dziś zapraszam do czynnego udziału w XXIII 
Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka. Możemy 
pobiegać i czynnie kibicować. Przy tej okazji będą 
pokazy treningów karate i piłki nożnej, występ 
Orkiestry Dętej OSP, miejscowych artystów, bezpłatne 
dmuchańce i wiele innych atrakcji. Spotykamy się 
wszyscy 7 maja od godziny 9.00 na parkingu między 
Muzeum Mleka i Pływalnią. Przepraszam też za 
wszelkie niedogodności czy wpadki, jakie mogą się 
przytrafić.

          Dziękujemy za rozmowę.



8
www.gazetagrajewska.pl

INFORMACJE

8 maja 1945 r. to dzień uznawany za koniec II wojny światowej 
w Europie. Niewielu  mieszkańców naszego regionu wie jednak, że 
gdy w Berlinie Niemcy podpisywały akt bezwarunkowej 
kapitulacji, a w powietrzu rozlegały się strzały na wiwat, to w 
Grajewie rozlegały się strzały, których efektem było krótkotrwałe 
wyzwolenie Grajewa spod władzy komunistów. 

Jak do tego doszło? Wszak tereny ówczesnego powiatu 
szczuczyńskiego zostały „wyzwolone” spod okupacji niemieckiej 
już w styczniu 1945 r. Niestety, wraz z wojskami sowieckimi na 
teren powiatu wkroczył nowy system władzy, którego jednym 
z elementów był aparat bezpieczeństwa, w którym ważną rolę 
pełniły Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. Jeden 
z takich urzędów został także zlokalizowany w Grajewie. 
Umacniający się na zajętych przez wojska sowieckie terenach 
polscy komuniści za głównych swych przeciwników uznali władze 
polskie w Londynie oraz członków organizacji niepodległo-
ściowych. Żołnierzom AK i innych formacji podziemnych 
zarzucano działanie na szkodę państwa i niechęć do ZSRR. 
Nasilały się aresztowania, a wielu z zatrzymanych po brutalnym 
śledztwie zostało skazanych na karę śmierci lub długoletnie 
więzienie. Z kolei miejscową ludność, nawet niezwiązaną 
z podziemiem, dotykały liczne kontyngenty oraz rekwizycje, 
rozpoczęto również pobór do wojska roczników 1920–1925.

Nie o taką Polskę, kontrolowaną i zależną od ZSRR, walczyli 
przez lata okupacji członkowie organizacji podziemnych. Mając 
do czynienia z rabunkami i zbrodniami dokonywanymi przez 
wojska sowieckie i pomagających im w tym instytucjami nowego, 
komunistycznego państwa, kontynuowali oni walkę zbrojną. 

Najgłośniejszą akcją podziemia w tym czasie, a zarazem 
jedną z nielicznych o podobnym charakterze w całej Polsce, było 
opanowanie Grajewa w nocy z 8/9 maja 1945 r. Jej pomysł zrodził 
się w Komendzie Narodowych Sił Zbrojnych Powiatu Grajewo na 
czele z komendantem Józefem Karwowskim „Bystrym”. Jednak w 
związku ze zbyt szczupłymi siłami własnymi o planach tych 
zawiadomił on Przewodnika Obwodu Armii Krajowej Obywatel-
skiej Grajewo Franciszka Warzyńskiego „Wawra”, który przekazał 
tę informację Inspektorowi Janowi Tabortowskiemu „Bruździe”. 
Ten podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do samodzielnego 
przeprowadzenia akcji. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co było 
przyczyną podjęcia przez mjr. Tabortowskiego decyzji 
o opanowaniu Grajewa. Wydaje się, że przemawiało za tym kilka 
argumentów. Pierwszym z nich było to, że nadarzała się okazja do 
zademonstrowania przed władzą ludową siły AKO na tym terenie. 
Przede wszystkim jednak pozwalała ona uwolnić ludzi 
uwięzionych w areszcie PUBP i MO.

Po przeprowadzeniu koncentracji oddziałów 8 maja 1945 r. 
o godzinie 22.00 zgrupowanie obwodów Grajewo i Łomża AKO, 
liczące około 200 ludzi, wkroczyło do miasta od strony stacji 
kolejowej. Siły rządowe w tym okresie liczyły w Grajewie około 
250 osób. W ich skład wchodziła komendantura sowiecka, KPMO, 
PUBP i Miejska Milicja Kolejowa. Atakiem na Komendę 
Powiatową MO kierował Franciszek Warzyński „Wawer”, Antoni 
Kurowski „Olszyna” blokował komendanturę wojenną, a sam Jan 
Tabortowski „Bruzda” ze Stanisławem Marchewką „Rybą” 
atakował PUBP, który- co warto pamiętać- znajdował się wówczas 
jeszcze przy ulicy Powiatowej (obecnie dr. Nowickiego). W jego 
pobliżu zlikwidowano wartownika, a następnie otworzono ogień 
z posiadanej broni oraz obrzucono budynek granatami. Sam 
szturm trwał krótko, natomiast cała akcja około godziny. Jeszcze 
w trakcie walk rozpoczęto uwalnianie więźniów z piwnic. W tym 
samym czasie atak na budynek KPMO przypuścił „Wawer” i po 
krótkim oporze milicjanci wyszli z budynku z podniesionymi 
rękami. Inaczej wyglądała sytuacja u blokującego radziecką 
komendanturę miasta Antoniego Kurowskiego „Olszyny”. Nie 
atakował on budynku, lecz ostrzelał żołnierzy sowieckich, gdy 
próbowali z niego wyjść. O świcie „Bruzda” dał sygnał do 
opuszczenia miasta. Zgrupowanie w szyku uporządkowanym 
wycofało się z Grajewa. 

Podsumowując przeprowadzoną akcję należy podkreślić, że 
był to bez wątpienia wielki sukces podziemia niepodległościo-
wego. Oto bowiem około 200 partyzantów opanowało liczące 
6 tys. mieszkańców Grajewo, z aresztów uwolniono według 





danych rządowych 64 osoby, według partyzantów od 90 do 120 
osób oraz zniszczono dokumentację przechowywaną w PUBP 
i budynku starostwa. Poza sukcesem czysto wojskowym, akcja 
miała bardzo duże znaczenie propagandowe. Pokazywała siłę 
„Bruzdy” na tutejszym terenie, a miejscowej ludności, siłę 
i skuteczność działania podziemia zbrojnego w walce z nową 
okupacją. Działania AKO odbiły się też na stanie osobowym 
milicji, gdyż wielu z funkcjonariuszy po ataku zdezerterowało z jej 
szeregów. Niektóre ze skutków ataku były odczuwalne jeszcze 
długo po nim. W informacji do Wydziału Walki z Bandytyzmem 
z 19 czerwca 1945 r. kierownik PUBP Janusz Wojtulewski 
zaznaczał, że sprawozdania za cały okres pracy urzędu przesłać nie 
może, gdyż podczas napadu z 8 na 9 maja dokumenty, na 
podstawie których można by je zestawić, zostały zniszczone lub 
zabrane przez „bandytów”. Sami komuniści mieli świadomość 
porażki, a w ich raportach ilość partyzantów biorących udział 
w ataku wzrosła do olbrzymich wręcz rozmiarów 1000, co 
zapewne miało usprawiedliwić krótkotrwałość oporu, który im 
stawiali. 

Niestety, były też jednak i minusy operacji. Zaliczyć do nich 
z pewnością można szereg obław przeprowadzonych w jej 
następstwie na terenie powiatu oraz późniejsze aresztowania 
biorących w niej udział żołnierzy podziemia. Zbrojny opór 
w formie zorganizowanej trwał jednak aż do amnestii w 1947 roku, 
a za ostateczny kres działalności podziemia niepodległościowego 
w regionie uznaje się dopiero śmierć „Ryby” w marcu 1957 r. 

Świętując rokrocznie w maju rocznicę zakończenia II wojny 
światowej w Europie, warto pamiętać też o tym, że w tym właśnie 
dniu Grajewo było jednym z nielicznych, naprawdę wolnych 
skrawków Polski.
                                                                       Opr. T. Dudziński
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Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
9 Pułku Strzelców Konnych odwiedzili Wojskowy 
Cmentarz na Powązkach w Warszawie. Po raz 
siódmy wzięli także udział w Katyńskim Marszu 
Cieni, który odbył się 3 kwietnia.  
Podobnie jak w latach ubiegłych, oddali oni hołd pocho-wanym 
tam dowódcom grajewskiego pułku strzelców konnych.
Na tej warszawskiej nekropolii spoczywają prochy pułkownika 
Franciszka Kaczkowskiego – pierwszego dowódcy 9 Pułku 
Strzelców Konnych oraz pułkownika Tadeusza Falewicza – 
dowódcy tego pułku w latach 1931–1939, który swój wrześniowy 
szlak bojowy zakończył w bitwie pod Kockiem.

Członkowie grupy rekonstrukcyjnej zapalili specjalnie 
przygotowane na tę okoliczność symboliczne znicze, wyrażając 
w ten sposób swój szacunek dla dowódców ukochanego pułku. 
Nasi rekonstruktorzy oddali również hołd ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej, których symboliczny grób znajduje się na tym 
cmentarzu. Wśród ofiar tej zbrodni był między innymi 
pułkownik Grabowski Tadeusz– dowódca 9 PSK w latach 
1928–1931, który został rozstrzelany w Charkowie. Niech 
spoczywają w pokoju.
Tegoroczny Katyński Marsz Cieni odbył się 3 kwietnia. Milczący 
pochód przeszedł ulicami Warszawy. Kilkadziesiąt grup 
rekonstrukcyjnych w przedwojennych mundurach Wojska 
Polskiego, Policji Państwowej oraz Straży Granicznej, 
przemaszerowało przez centrum naszej stolicy. Pochód 
zamykały kobiety i dzieci przebrane w stroje z epoki. Całość 
eskortowana była przez żołnierzy zbrodniczego NKWD. 
Wszystko to w ciszy i milczeniu. W ten sposób ponad 250 
rekonstruktorów z całej Polski uczciło męczeńską śmierć 27 
tysięcy obywateli polskich zamordowanych w Katyniu, 
Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i Miednoje. Na rozkaz 
Stalina mordu tego dokonało wiosną 1940 roku NKWD. Do 
dzisiaj za ten bestialski czyn nikogo nie ukarano, a nam nie 
pozostaje nic innego jak żyć nadzieją, że kiedyś taka chwila 
nastąpi. Milcząca forma tej manifestacji miała wzbudzić 
iskierkę refleksji u bardzo licznie zgromadzonych przecho-
dniów i obserwatorów. W obliczu trwającej agresji Rosji na 
Ukrainę, refleksja ta ma szczególny wydźwięk. Tym bardziej, że 
wśród obserwatorów marszu było wielu uchodźców z Ukrainy.
Coraz większe rzesze Polaków pamiętają o swoich bohaterach, 
starając się nie zapomnieć, kto był katem, a kto ofiarą. 
Pamiętajmy o Katyniu!

Głównym organizatorem marszu było Stowarzyszenie 
Grupa Historyczna „Radosław” oraz Instytut Pamięci Naro-
dowej.
W marszu tym, już po raz siódmy, udział wzięła Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych 
z Grajewa.Członkowie GRH 9 PSK, biorąc udział w tym marszu, 
czczą między innymi pamięć poległych tam oficerów, którzy 
kiedyś służyli w 9 PSK i są na liście ofiar Zbrodni Katyńskiej. Są 
nimi: płk dypl. Tadeusz Grabowski (d-ca 9 psk w latach 1928-
1931), ppłk Marian Korczak, ppłk Jerzy Staniszewski, ppłk st. 
spocz. Adam Michalski, ppłk st. spocz. Wilibald Romański, mjr 
Jan Schaitter, mjr lek. wet. Aleksander Szczęścikiewicz, rtm. 
Lubomir Chrzanowski, rtm. Stefan Jankowski, rtm. Jan 
Kurnicki, rtm. Józef Najnert, rtm. Michał Śliwiński, rtm. rez. 
Ryszard Bazylewski, rtm. rez. Stefan Dunikowski, rtm. rez. 
Henryk Grabowski, kpt. lek. Franciszek Cajler, kpt. Mieczysław 
Jan Januszewski, por. Zygmunt Leszczyński, por. Henryk 
Romanowicz, por. Brunon Zdzitowiecki, por. rez. Zygmunt 
Postołko, por. rez. Władysław Pręczkowski.
Cześć Ich pamięci!

Źródło: FB: GRH 9PSK- Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych
Fot. GRH 9PSK- Grupa Rekonstrukcji Historycznej
9 Pułku Strzelców Konnych
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Pomoc dla Ukrainy – zbiórka artykułów szkolnych

Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował zbiórkę artykułów 
szkolnych dla dzieci z Ukrainy. Ukraińscy uczniowie rozpoczynają 
naukę w szkołach. Nie jest to możliwe bez szkolnych przyborów. 
Uciekając z ogarniętego wojną kraju, dzieci zostawiły piórniki, 
ołówki, kredki czy linijki, dlatego tak ważna była zbiórka zeszytów, 
bloków rysunkowych, kredek, ołówków, plecaków itp. Zebrane 
artykuły przekazaliśmy Caritas Diecezji Łomżyńskiej, która m.in. 
wspiera 80 dzieci z Domów Dziecka z Ukrainy.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza- panie Marzenna 
Czajkowska, Renata Wierzchowska i Dorota Zabłocka serdecznie 
dziękują wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy przyłączyli się 
do zbiórki artykułów szkolnych.

InstaLogik – wyniki konkursu matematyczno-
informatycznego 

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-
informatyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawo-wych, 
którego organizatorem jest Placówka Edukacji Informatyczno-

Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Tegoroczna edycja 
konkursu InstaLogik uzyskała patronat honorowy Ministra 
Edukacji i Nauki.
W konkursie wzięło udział 3429 uczniów z 545 szkół w Polsce, a do 
finału dotarło 722.
Oto sukcesy uczniów z SP 4:
Laureatem I miejsca na szczeblu ogólnopolskim został Paweł 
Tyszkiewicz z klasy VII a (uczeń uzyskał też najlepszy wynik 
w województwie podlaskim);
Finalistami na szczeblu ogólnopolskim zostali: Mikołaj Samojlik 
z klasy VII e i Mateusz Gazowski z klasy VI a.
Nauczycielką matematyki wymienionych uczniów jest pani 
W .  K o n o p k a ,  a  n a u c z y c i e l k a m i  i n f o r m a t y k i  p a n i e 
J. Szymanowska, J. Waniewska i A. Deresz-Armata.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Więcej wydarzeń: https://sp4.grajewo.com/

9 kwietnia, podczas Kiermaszu Wielkanocnego, odbyło się 
uroczyste rozdanie nagród w konkursie na  „Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną” zorganizowanym przez Centrum Tradycji 
Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego 
Centrum Kultury.  Konkurs skierowany był do przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Grajewo.
Przedstawiamy laureatów konkursu
Kategoria a) Przedszkolaki i zerówka
I miejsce –  Zuzanna Gryczkowska
II miejsce –  Zofia Bałchan
III miejsce –  Cezary Konopka
Kategoria b) klasy I-III szkoły podstawowej
I miejsce –  Julia Pawłowska
II miejsce –  Beata Gazowska
III miejsce – Liwia Pieńczykowska
Kategoria c) klasy IV-VIII szkoły podstawowej
I miejsce –  Dominika Róża Modzelewska
II miejsce –  Natalia Chmielewska
Dodatkowo komisja postanowiła nagrodzić wszystkie dzieci 




biorące udział w konkursie. Każde otrzymało dyplom oraz 
pamiątkowe gadżety.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie. 
     CTM-MM

11 kwietnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego 
Paderewskiego w Białymstoku odbyła się Gala Plebiscytu 
Edukacyjnego 2021 Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. 
Czytelnicy wyłonili najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych 
nauczycieli w województwie, a także docenili placówki edukacyjne 
- przedszkola, szkoły i uczelnie. Pierwsze miejsce w kategorii 
Szkoła Roku w powiecie grajewskim zajęła Szkoła Podstawowa nr 
1 w Grajewie. W kategorii Przedszkole Roku w powiecie 
grajewskim także otrzymaliśmy pierwsze miejsce. Nagrodzeni 
otrzymali dyplomy, medale i nagrody.
Wszystkim, którzy głosowali na naszą szkołę, serdecznie 
dziękujemy.                                                             SP1
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 13 kwietnia w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Grajewie odbyło się spotkanie z pisarzem, 
dziennikarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży 
Jakubem Skworzem. Ten zadebiutował książką „Męskie 
rozmowy nastolatka”, w której ośmiu znanych Polaków, 
m.in. Krzysztof Zanussi i Marek Kondrat, odpowiadają na 
pytania nastolatka o dorastaniu, trudnych decyzjach i ich 
konsekwencjach. 

„Księżniczka Adela”zapoczątkowała całą serię 
książek dla dzieci i młodzieży. W 2017 roku ukazał się „Adaś 
Mickiewicz. Łobuz i mistrz” – oparta na faktach historia 
Adama Mickiewicza. 

Spotkanie w Grajewie dotyczyło książki „Prawie 
bajki. Nieznajomość prawa szkodzi”, opowiadającej 
historię Oskara, który tak bardzo chciał grać na konsoli, że 
wykradł tacie dowód osobisty z portfela i sam zakupił ją 
przez internet. Trzecioklasiści wysłuchawszy opowiadania 
zorientowali się, na czym polegał błąd Oskara i na co 
powinni zwrócić uwagę, robiąc zakupy w sieci. Uczniowie 
poznali podstawowe pojęcia prawne, dowiedzieli się także, 
na czym polega praca prawnika.

W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty, 
podczas których dzieci miały odnaleźć 10 różnic na 
specjalnie przygotowanych ilustracjach z książki, a także 




rozwiązać krzyżówkę, która zawierała różne pojęcia 
z dzieciny prawa. 

Ze względu na limit miejsc i kameralny charakter 
spotkania mogła w nim uczestniczyć ograniczona liczba 
osób, nad czym bardzo ubolewamy. Niemniej jednak 
cieszymy się, że wybrane klasy z każdej grajewskiej szkoły 
mogły skorzystać z naszego zaproszenia i spotkać się 
z Panem Jakubem. Serdecznie dziękujemy uczniom za duże 
zainteresowanie tematem i aktywny udział w spotkaniu!

                                            MBP Grajewo

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem 
kształtowania  postaw determinujących aktualne i przyszłe 
zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest 
edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już 
od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia 
zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.   
Z  tego powodu grupy – „Żabki” i „Duszki” z Przedszkola 
Miejskiego nr 2 wzięły udział w ogólnopolskim programie 
edukacyjnym pt: "Skąd się biorą produkty ekologiczne?" 
pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem programu było zwiększanie świadomości 
i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie 
właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. 
Głównym założeniem projektu było kształtowanie umieję-
tności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie 
zdrowego stylu życia, a także zwiększenie wiedzy i świado-
mości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdro-
wotnych.                                                        PM2



   Katarzyna Wołyniec, PM4

Jedną z najmilszych i najprzyjemniejszych dla dzieci 
tradycji wielkanocnych jest wizyta „zajączka”. Chodzi on 
z koszyczkiem i zostawia prezenty, zazwyczaj słodkości 
i drobne upominki. 11 kwietnia dzieci z grupy "Pszczółki" 
z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie otrzymały list od 
Zajączka z Wielkanocnej Łączki, w którym napisał, że stale 
obserwował nasze przedszkolaki i pod nieobecność dzieci 
ukrył dla nich drobną, słodką niespodziankę. "Pszczółki" 
miały za zadanie odnaleźć wszystkie ukryte w sali jajka 
wielkanocne. Radości było przy tym co niemiara. Na 
zakończenie zabawy zajączek wielkanocny poczęstował 
dzieci odnalezionymi słodkościami. 
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Kącik przyrody jest doskonałym miejscem do prowadzenia 
obserwacji przyrodniczych. Dzieci z grupy Biedronki 
postanowiły stworzyć takie miejsce w swojej sali. Do 
przygotowanych pojemników posadziły cebulkę oraz 
posiały nasiona rzeżuchy, rzodkiewki, fasoli, koperku 
i owsa. Podczas tych działań obserwowały kształt, wielkość, 
zapach i kolor nasion. Przedszkolaki wiedząc, że rośliny 
potrzebują wody do wzrostu, obiecały każdego dnia dbać 
o hodowlę, pamiętać o podlewaniu roślin. Będą też 
obserwować różnicę w kiełkowaniu i wzroście. Z pewnością 
ucieszy nas każda dostrzeżona zmiana. Już nie możemy się 
doczekać, kiedy rzeżucha, owies, szczypiorek i inne roślinki 
urosną. Zamienią się bowiem w pyszne i zdrowe przysmaki 
w sam raz na kanapeczki, które dzieci same będą robić. 
Kącik pełnił swoją rolę w poznawaniu przyrody oraz 
prowadzeniu doświadczenia przyrodniczego. Dzieci 
dowiedziały się, jak ważne jest oświetlenie oraz 



nawadnianie roślin. Same zauważyły i wyciągnęły wnioski, 
badały, eksperymentowały i obserwowały, a na koniec 
degustowały. 
    Joanna Burgraf, PM4

Niedawno w Przedszkolu Miejskim nr 2 został ogłoszony 
konkurs plastyczny pt. Kim/czym zostanie Twoja rolka po 
papierze toaletowym? Do placówki wpłynęło 41 prac 
wykonanych przez dzieci i ich rodziny. Poziom artystyczny
i techniczny zgłoszonych dzieł był bardzo wysoki, tematyka 
niezwykle różnorodna.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za 
wykazanie się pomysłowością i przygotowanie pięknych 
przedmiotów, które można podziwiać na wystawie 
w przejściu do szatni. Nagrodzonym gratulujemy.

                                                                                PM 2



4 kwietnia był w grupie BIEDRONKI dniem wyjątkowym, 

marchewkowym, zdrowym i witaminowym. W tym dniu 

przedszkolaki poznały zalety i walory marchewki. Dzieci 

mogły się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o tym 

warzywie: jak bardzo jest zdrowe, zawiera wiele cennych 

witamin i składników odżywczych, korzystnie wpływa na 

skórę, włosy oraz wzrok. Warto pić także sok z marchwi, bo 

to witaminowa „bomba”. Ten dzień wypełniony był 

zabawami przy piosenkach o marchewce, pracami 

plastycznymi, chrupaniem surowych marchewek, 

próbowaniem marchewkowego soku. Dzieci oglądały też 

film o Kajtusiu i marchewkowym ogródku, ćwiczyły razem z 

marchewkami. Na koniec odbyła się super marchewkowa 

sesja zdjęciowa! Z marchewkami w roli głównej! Dzięki 

takim działaniom prowadzonym już od najmłodszych lat, 

rozbudzamy u dzieci zainteresowanie własnym zdrowiem, 

potrzebę prawidłowego odżywiania się i rozróżniania 

produktów warunkujących zdrowie. 

    Joanna Burgraf, PM4
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10 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Graje-wie 
odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa w kategorii Młodzików, Kadetów, 
Juniorów i Młodzieżowców. W zawodach starto-
wało łącznie 87 zawodniczek i zawodników. 
Dzięki dobrej współpracy duetu sędziowskiego: Eugeniusz 
Skibniewski & Marcin Jarkowski, mimo dużej ilości kategorii 
wiekowych i konkurencji, mistrzostwa przebiegły bardzo 
sprawnie, a poziom niektórych pojedynków był bardzo 
wysoki. Wśród zawodników, którzy zakwalifikowali się na 
Mistrzostwa Polski i zwycięzców w kategorii młodzieżowców 
znaleźli się zawodnicy grajewskiego MOSiR-u: Mateusz 
Marczykowski i Krystian Maciorowski. Złotym medalistą 
w tej kategorii w grze pojedynczej został Marczykowski, 
a srebrnym Maciorowski. W grze mieszanej Marczykowski 
i Julia Filipowicz (UKS Dojlidy) zdobyli mistrzostwo, 
a Maciorowski i Izabela Wysmułek (AZS Łomża) zostali 
wicemistrzami. 

Mistrzowie województwa podlaskiego będą repre-
zentować swoje kluby i województwo w dniach 26-29 maja 
w Nowym Dworze Mazowieckim w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski, w tym grajewski MOSiR: Marczykowski 
indywidualnie i w drużynie z Maciorowskim.

                         LS/WM
                         Fot. MOSiR Grajewo
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23 kwietnia przed własną publicznością piłkarze 
WARMII Grajewo podejmowali KS Grabówka. 
Wydawało się, że nasza drużyna, osłabiona brakiem 
Dawida Kondratowicza (pauza za żółte kartki) oraz 
Dawida Skalskiego i Mateusza Tuzinowskiego 
(kontuzje) będzie miała trudności ze zdobyciem 
punktów w meczu z piątą drużyną podlaskiej IV ligi. 
Tymczasem grajewianie  wręcz  rozbi l i  gości 
wygrywając wysoko 7:1! Nasz zespół bije rekordy w 
zdobywaniu goli – w ostatnich trzech ligowych 
meczach zyskał ich aż 22!

Prowadzenie dla WARMII zdobył Igor Duchnowski w 9 minucie, 
kierując do bramki piłkę odbitą przez bramkarza Grabówki po 
uderzeniu Dzierzgowskiego. Zaledwie trzy minuty później 
Krystian Wójcicki  został  sfaulowany w polu karnym 
a „jedenastkę" pewnym strzałem na gola zamienił Paweł Kossyk. 
Minęło następne pięć minut i już było 3:0 dla gospodarzy, po 
wykorzystaniu sytuacji sam na sam z bramkarzem przez 
Dzierzgowskiego. Pomimo kilku innych, dogodnych okazji, do 
przerwy było 3:0 dla WARMII.

W drugiej połowie grajewianie kontynuowali strzelanie goli. W 52 
minucie Dzierzgowski wypracował piątego gola, którego zdobył 
Nikolaichuk. Ostatni kwadrans meczu to kolejne trzy gole dla 
WARMII. Najpierw w 76 minucie piękną „główką" swoją drugą 
bramkę w tym meczu zdobył Igor Duchnowski. W 82 minucie po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego również głową gola zdobył 
Brazylijczyk Edison. Tuż przed końcem meczu na 7:0 podwyższył 
Marcin Mikucki. Goście dosłownie w ostatnich sekundach 
spotkania zdobyli honorową bramkę po strzale Kalinowskiego.

Wysokie zwycięstwo cieszy, zwłaszcza że zostało odniesione nad 
zespołem z czołówki tabeli. Teraz przed WARMIĄ wyjazd do 
Siemiatycz na mecz z CRESOVIĄ w sobotę 30 kwietnia. 
W Grajewie nasz zespół zagra z CZARNYMI Czarna Białostocka 
w sobotę 7 maja o 16:00. 

23.04.2022 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego

WARMIA Grajewo – KS Grabówka 7:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Igor Duchnowski 9′, 2:0 Paweł Kossyk 12′ 
(rzut karny), 3:0 Tomasz Dzierzgowski 17′, 4:0 Pavlo 
Nikolaichuk 52′, 5:0 Igor Duchnowski 76′, 6:0 Edison 
82′, 7:0 Marcin Mikucki 89′, 7:1 Mateusz Kalinowski 90′

WARMIA: 1.Sobolewski –  5.Randzio (Kpt), 18.Edison, 
17.Maliszewski (72′ 2.Krupa), 6.Śleszyński – 19.Wójcicki (62′ 
13.Hołtyn), 8.Kossyk (46′ 4.Mikucki), 16.Chmielewski (80′ 
15.Bukowski), 10.Nikolaichuk (68′ 3.Mazurek) – 7.Dzierzgowski, 
9.Duchnowski

REZERWA: 12.Święciński – 2.Krupa, 4.Mikucki, 15.Bukowski, 
11.Zaniewski, 13.Hołtyn

TRENER: Leszek Zawadzki

KS: 12.Ciesielczuk – 2.Bargłowski, 4.Pyrka, 10.Kalinowski, 
1 3 . A b r a m o w i c z ,  7 . K u c z y ń s k i ,  1 1 . K u r c e w i c z  ( K p t ) , 
14.Stypułkowski, 15.Ilczuk, 3.Domański, 21.Drozdowski (32′ 
23.Józwowicz)

REZERWA: 1.Nos – 23.Józwowicz, 16.Gołębiewski, 17.Lul
TRENER: Marcin Banicki

Sędzia: Mateusz Skrzypko (Podlaski ZPN)

Żółte kartki: Edison (WARMIA), Kurcewicz (KS Grabówka)

WYSOKA PORAŻKA REZERW

Dużo gorzej spisały się rezerwy naszej drużyny. Zagrały one na 
boisku przy klubie HADES w sobotę o godzinie 11:00 z rezerwami 
PROMIENIA Mońki. Z różnych względów w składzie WARMII II 
zabrakło wielu zawodników. Z podstawowej jedenastki, która 
przed tygodniem bezbramkowo zremisowała w Korycinie 

z liderem tabeli, w wyjściowym składzie na mecz z PROMIENIEM 
pojawiło się zaledwie czterech piłkarzy. W tej sytuacji trener 
Kamil Randzio sięgnął po głębokie rezerwy – juniorów. Niestety, 
efekt okazał się mizerny. Choć nasz zespół zdobył prowadzenie po 
golu Dawida Nowakowskiego, to później było już tylko gorzej. 
Szkolne błędy naszych piłkarzy bezlitośnie wykorzystywali rywale 
i mecz zakończył się wynikiem 1:6...

Kolejne spotkanie nasze rezerwy zagrają 1 maja w Knyszynie 
z tamtejszym JASTRZĘBIEM. W Grajewie zespół WARMII II 
zobaczymy w niedzielę 8 maja o 14:00 w starciu z GRABEM 
Janówka (mecz na Stadionie Miejskim im. Witolda Terleckiego).

23.04.2022 Grajewo, boisko przy dawnym klubie 
HADES 

WARMIA II Grajewo - PROMIEŃ II Mońki 1:6 (1:3)

Bramki: 1:0 Dawid Nowakowski 11', 1:1 Patryk Pawełko 
12', 1:2 Rafał Sulewski 33', 1:3 Piotr Radzajewski 41', 1:4 
Jakub Stachurski 55', 1:5 Jakub Moniuszko 60', 1:6 
Jakub Stachurski 90' + 1' 

WARMIA II :  1 .Mysiewicz – 5.Daniel  Węgrzyn (60' 
5.Witkowski), 2.Poślednik, 18.Sztachelski (46' 3.Olszyński), 
4.Grabowski - 11.Marczykowski, 19.Jagielski, 6.Szumowski (Kpt), 
7.Rybsztat (17.Sposób) - 10.Dobrydnio, 9.Nowakowski (70' 
13.Domitrz)

REZERWA: 12.Jegliński – 3.Olszyński, 13.Domitrz, 17.Sposób, 
20.Witkowski

TRENER: Kamil Randzio 

PROMIEŃ II: 12.Wasilewski - 4.Sulewski (46' 15.Stachurski), 
8.Radzajewski, 11.Rutkowski (46' 6.Moniuszko), 13.Dębkowski, 
14.Kukliński, 16.Rudnicki, 17.Wesołowski (Kpt), 18.Kuc, 
19.Żukowski (60' 9.Magnuszewski) , 21.Pawełko

REZERWA: 1.Mnich - 6.Moniuszko, 9.Magnuszewski, 
15.Stachurski

Sędzia: Bartłomiej Ignaczuk (Podlaski ZPN)

Żółte kartki: Kukliński, Moniuszko, Rudnicki (PROMIEŃ II)

   Autor: Janusz Szumowski
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Klub Sportowy Ookami działa w ostatnim czasie wyjątkowo 
intensywnie. W dniach 11-13 marca 2022r. czteroosobowa 
reprezentacja klubu mogła trenować pod okiem wybitnych 
i doświadczonych instruktorów podczas Seminarium Kata i Kursu 
Sędziów Europejskiej Organizacji Karate. Było to wyjątkowe 
wydarzenie, zwłaszcza z uwagi na obecność legend europejskiego 
i światowego Karate Shihan Brian Fitkin oraz Shihan Howard 
Collins. Obaj są prekursorami karate w Europie i możliwość 
treningu z nimi i wysłuchania ich historii była dla każdego 
bezcennym doświadczeniem. Bardzo klimatyczna sceneria 
Europejskiego Centrum Budo Dojo Stara Wieś stanowiła idealne 



uzupełnienie wydarzenia. W szeregach klubu mamy trzy nowe 
sędziny z Licencją “C” Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin: 
BeatęChlebus, Agnieszkę Dzięgielewską, Anetę Kiełczewską. 
W kursie sędziowskim Europejskiej Organizacji Karate 
uczestniczył Łukasz Lemieszko. 
Kolejną imprezą, w której braliśmy udział, był Ogólnopolski 
turniej Sendomiria Cup odbywający się 26 marca w Sandomierzu. 
W zawodach startowało 375 zawodników z 33 klubów z całej 
Polski. Na matach w Sandomierzu zaprezentowało się także 
pięcioro reprezentantów naszego klubu. Najlepiej zaprezento-
wała się Zuzanna Jaczyńska, która w ładnym stylu i z pełną 
kontrolą przebiegu walki wygrała swój pierwszy pojedynek. 
Drugie starcie było bardziej wyrównane. Po dogrywce sędziowie 
wskazali zwycięstwo zawodniczki z Kielc. Pozostali zawodnicy: 
Aleksandra Dzięgielewska, Amelia Bobrowska, Dawid Klima-
szewski i Wiktor Wesołowski tym razem przegrali swoje walki 
w pierwszej rundzie. W roli sędziego wystąpiła Agnieszka 
Dzięgielewska. Zdecydowanie to nie był “nasz dzień” i do Grajewa 
wracaliśmy niepocieszeni, rozmawiając i analizując start. 
Od poniedziałku wdrożyliśmy pewne korekty i wróciliśmy do 
treningu, a w sobotę 2 kwietnia trener KS Ookami Łukasz 
Lemieszko udał się do Tarnowa na Mistrzostwa Europy. Odbyty 
wcześniej kurs i zdany egzamin na sędziowską licencję “B” 
Europejskiej Organizacji Karate pozwolił czynnie wziąć udział 
w tej prestiżowej imprezie.
Następnym punktem w kalendarzu był Ogólnopolski Turniej 
Karate Shinkyokushin Bushido Cup, który okazał się wyjątkowo 
udanym i wymagającym sportowo wydarzeniem. Bardzo dobrze 
zorganizowane i przeprowadzone zawody pozwoliły rywalizować 
622 zawodnikom z 45 klubów z całego kraju. Prawdopodobnie 
nikt nie spodziewał się tak wysoko postawionej poprzeczki, 
a dodatkowo z tyłu głowy wciąż tkwiły wspomnienia z Sando-
mierza. 
W zawodach wystartowały trzy zawodniczki z KS Ookami 
w Grajewie. Rywalizacja rozegrana została w dwóch konku-
rencjach- kata oraz kumite. W kategorii kata dziewcząt  (rocznik 
2010-2011) do rywalizacji stanęło 30 zawodniczek. Tuż za strefą 
medalową na miejscach 5-8 start zakończyła Aleksandra 
Dzięgielewska oraz Nikola Dąbrowska. 
Jeszcze większe emocje pojawiły się wraz ze startem konkurencji 
kumite. W najlżejszej kategorii (poniżej 35 kg) zameldowało się 19 
zawodniczek, w tym nasza Zuzanna Jaczyńska. Dla Zuzi był to 
bardzo ważny start, któremu towarzyszyło sporo emocji. Dwa 
tygodnie wcześniej zaliczyła niezbyt udany turniej w Sando-
mierzu. Scenariusze były dwa, ale Zuzia skutecznie rozprawiła się 
ze zwątpieniem i natłokiem myśli – to było najcenniejsze 
zwycięstwo dnia! W swoich walkach szła jak burza, wygrywała 
pewnie i w bardzo dobrym stylu. Zdobyła srebrny medal, w finale 
ulegając Julii Aleksandrowicz ze Skarżyska. 
   KS Ookami Grajewo
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