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Każde miejsce charakteryzuje coś wyjątkowego, często 
mówimy, iż ma swoją „duszę”, przyciąga ludzi i posiada 
magiczną moc. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że 
obszar funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Bie-
brzański Dar Natury jest właśnie takim terenem. Nie 
każdy zna mieszkające tu osoby, mimo że widzi je na 
co dzień, nie zdaje sobie sprawy, iż ma styczność z arty-
stycznymi duszami.

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, które po-
wstało w efekcie wywiadów z naszymi mieszkańcami 
zajmującymi się twórczością ludową oraz tradycyjnymi 
kulinariami. Mamy nadzieję, iż publikacja ukazująca 
nasze regionalne bogactwo kulturowe znajdzie Państwa 
uznanie. 

Prezes Zarządu

LGD Biebrzański Dar Natury

Stanisław Szleter

„Otrzymałam od Boga bezcenny skarb. Tym skarbem 

jest moje życie. A ponieważ życie jest tylko chwilą, więc 

tej chwili nie można zmarnować. Dlatego każdy wolny 

czas poświęcam pracy twórczej”.

Jadwiga Solińska





RĘKODZIEŁO, 
RZEŹBIARSTWO, 
ROBÓTKI 
RĘCZNE, 
MALARSTWO, 
HAFT, 
FLORYSTYKA 
I OZDOBY
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HALINNAAA AAARCCCISSZZEWWWSKKA

Gmina Wąsosz

Pani Halina Arciszewska urodziła się 25.02.1945 r. 
w Wąsoszu. Pracowała w gospodarstwie rolnym, a od 
1986 r. podjęła pracę w szkole podstawowej jako pra-
cownik fizyczny. W 2000 r. przeszła na emeryturę. Nad-
miar czasu spowodował, że rozpoczęła wyszywanie me-
todą krzyżykową.

Już od dzieciństwa bardzo lubiła prace ręczne w szkole, 
gdzie na większości zajęć uczyła się pracy z igłą i nitką, 
wyszywania oraz haftowania.

Motywem przewodnim pani Haliny prac są elementy 
sakralne, kwiatowe oraz pejzaże.

Pani Arciszewska właśnie kończy jedną z prac – Matkę 
Boską Cygańską. Wyszywała ją prawie miesiąc. Najdłu-
żej do tej pory powstawała „Ostatnia wieczerza”, pra-
wie cztery miesiące.

Jest to bardzo pracochłonna i kosztowna pasja, ale jak 
większość twórców twierdzi jest to wspaniały odpoczy-
nek i oderwanie się od dnia codziennego.

Wystawa jej prac miała miejsce w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Wąsoszu 14 lipca 2009 r. oraz 
w kościele parafialnym pw. Przemienienia 
Pańskiego w Wąsoszu 5 sierpnia 2012 r. 
 Wystawa została zorganizowana przy 
współpracy ks. kanonika Marka Mila-
nowskiego – proboszcza parafii Wą-
sosz oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Wąsoszu.

minnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnymymmmymmmmyy OOOOOśśśśśrrśrrododododoododododoododooooo kukuu 
202020200000000000000000909090090909090909099909090990909090900900900090 rrrrrrrrrrrr.... ororororoo azazz
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EWWWAAA BAAAŁŁŁDYYYGGAA

Gmina Grajewo

Od urodzenia mieszka w Rudzie. Obec-
nie zajmuje się wychowaniem swojej 
córki. Od 5 lat zajmuje się wyszywaniem 
metodą krzyżykową. Jak wspomina pani 
Ewa zainteresowanie przekazała jej ko-
leżanka. Motywem przewodnim prac są 
elementy sakralne, kwiatowe oraz pej-
zaże. Jednakże wyszywanie to nie jedy-
ne zajęcie pani Ewy albowiem podczas 
wizyt z córką na warsztatach terapii za-
jęciowej zaczęła robić bombki z papie-
ru. Zajęcie to zainteresowało ją na tyle, 
iż wolny czas poświęca na wykonywanie 
takich prac. Wykonane prace pani Ewa 
przekazuje głównie w prezentach ro-
dzinie. Warto podkreślić, iż swoją pasję 
przekazała córce i to właśnie ich dzieła 
ozdabiają ściany domu.

7
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AAAAANNNNNAA BBOOŁŁŁŁONNNKKKOOOWWSSKKAA

Gmina Grajewo

Zamieszkuje w Rudzie. Na pytanie od 
kiedy zajmuje się twórczością ludową 
odpowiada, iż od zawsze. Początko-
wo pisała wiersze potem wstępując 
do Klubu Animatorów Tradycji Gminy 
Grajewo pani Ania zajęła się malo-
waniem na szkle, przygotowywaniem 
ozdób ze sznurka. Swoje prace pre-
zentuje na stoiskach podczas wyjaz-
dów na imprezy dożynkowe, targi. Za-
wodowo pracuje z dziećmi w świetlicy 
wiejskiej. Bardzo chętnie przekazuje 
swoje zainteresowania swoim pod-
opiecznym. Oprócz pracy rękodzielni-
czej pani Anna na wyjazdy chętnie za-
biera ze sobą wyroby gastronomiczne 
m.in. rogaliki, paszteciki i ciasteczka. 
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RROMUUUALLD BBBOOORAAWWSSKI

Gmina Wąsosz

Nauczyciel historii, 48 – letni mieszkaniec Wąsosza 
(ur. 17.09.1965 r.) z wykształcenia – historyk, z zami-
łowania – malarz.

Zamiłowanie do malarstwa zaszczepiła mu twórczyni 
ludowa, Jadwiga Solińska, za pośrednictwem której 
nawiązał kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Kultury 
w Łomży, który organizował plenery malarskie.

Swoje doświadczenia malarskie nabywał uczestni-
cząc wielokrotnie w plenerach malarskich w Osowcu 
i Nowogrodzie.

Współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Anima-
cji Kultury w Białymstoku, wyjeżdżał w plenery do 
Drohiczyna. Swoje prace wystawiał na organizo-
wanych przez te ośrodki wystawach poplenero-
wych oraz wystawach indywidualnych w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu.

Obrazy pana Romualda Borawskiego zdobią 
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego 
w Wąsoszu, pokarmelicki kościół pw. Narodzenia 
NMP w Wąsoszu, kościół Św. Floriana w Ławsku oraz 
znajdują się w zbiorach osób prywatnych.

Swoją pasją i doświadczeniem pan Romek dzieli się 
z młodzieżą, przeprowadzając niejednokrotnie warsz-
taty malarskie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Wąsoszu. Był również opiekunem koła plastycznego 
w Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Wą-
soszu, którego młodzież wielokrotnie brała udział 
w konkursach plastycznych na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim, otrzymując wyróżnienia i nagrody.

Pan Romuald Borawski maluje obrazy o różnej tematy-
ce – portrety, pejzaże, religijne – utrzymanej w konwen-
cji impresjonistycznej i realistycznej.

Technika wykonywania ob-
razów – olejna, rysunek.

W 2005 r. została wydana 
książka autorstwa Romu-
alda Borawskiego – mono-
grafia Wąsosza: „Wąsosz – 
zarys dziejów na tle historii 
regionu”.
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BOOŻŻEEEENAAA BBYYLLIICCA

Gmina Grajewo

Od urodzenia czyli 41 lat zamieszkuje 
w Białogrądach. Członkini Stowarzy-
szenia Rozwoju Wsi Białogrądy. Pracuje 
w gospodarstwie rolnym. Pasją do wy-
szywania haftem krzyżykowym zaraziła 
ją przyjaciółka około 10 lat temu. Ha-
ftowanie jest dla pani Bożeny sposobem 
na wyciszenie i odpoczynek. Na począt-
ku swoimi pracami dekorowała ściany 
w domu obecnie jej wyszywanki posiada 
cała rodzina i znajomi. Tak powstała 
mała galeria, która ciągle się powięk-
sza. Drugą pasją pani Bożeny jest czyta-
nie książek szczególnie kryminałów.
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NNNATAAALIAAA CCYYBBULA

Gmina Grajewo

Urodziła się na Białorusi, w 1995 r. wyszła za mąż i za-
mieszkała w Polsce. Obecnie zamieszkuje w Białasze-
wie. Od ponad 15 lat zajmuje się robótkami ręcznymi 
tak samo jak mama i babcia. Jak wspomina początko-
wo prace wykonywała na prezenty imieninowe, urodzi-
nowe wśród znajomych i rodziny potem zainteresowanie 
jej dziełami przyszło samo. Obecnie pani Natalia szydeł-
kuje, wykonuje prace z szyszek, gazet. Tematy do swoich 
dzieł czerpie z otaczającego życia jak również ostatnio 
za namową córki z internetu. Rękodzieło to nie jedy-
ne zainteresowanie pani Natalii albowiem na wyjazdy 
zabiera swoje własne wypieki m.in. obarzanki, chrusty, 
sernik według przepisu przekazywanego z pokolenia na 
pokolenie oraz gofry biszkoptowe. Pani Natalia chętnie 
uczestniczy w wyjazdach z Klubem Animatorów Tradycji 
Gminy Grajewo.
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JJERRZYYYY DDDMOOOCCHHOOWWSSKI

Gmina Wąsosz

Pierwsze spotkanie pana Jerzego z haftem zaczęło 
się w szkole podstawowej, gdzie nauczycielka od prac 
ręcznych nauczyła go pracować z igłą i szydełkiem. 
Uważała, że mężczyzna musi umieć przyszyć guzik 
i zacerować skarpetę. Wtedy już zaczął robić serwet-
ki szydełkiem oraz wykonywać drobne hafty. W szkole 
średniej interesował się rysunkiem, szczególnie wyko-
nywanym ołówkiem. Rysunkiem zajmował się również 
w czasie studiów.

Zainteresowania haftem różnego rodzaju zaczęły się 
wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej (jako lekarz ro-
dzinny w Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu) w 1965 r.

Prace pana Jerzego Dmochowskiego obejmują różną 
tematykę: pejzaże, motywy kwiatowe, sceny rodzajowe 
oraz ikony. 

Dużym osiągnięciem pana Dmochowskiego była wy-
stawa jego prac w Muzeum Przyrody w Drozdowie 
(10.06.2010 r.), do której doszło dzięki pomocy Pani 
Jadwigi Solińskiej – twórczyni ludowej, która współpra-
cuje od lat z muzeum.

Prace pana Jerzego były również kilkakrotnie prezento-
wane w Wąsoszu: w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu oraz w kościele parafialnym pw. Prze-
mienienia Pańskiego.

Będąc na emeryturze, nadal pracuje nad 
haftem gobelinowym i krzyżykowym, 
który stał się jego pasją.

PPPPPrPrPrPrPPrPrPrrPrPPPrPPrrPrP acaacacaccccccaccccaacacaacccccccccaaaccaccce e eeeeeeeee eeee papapapapapapapapapapaapaaapapapppappppppppp nanananananananannanannaa JJJJJJJJJJJJJJJJJJerereerererereree zezezezezezezeezeezzezee
wwwwwwwawawawawwwaawwwwwawawawwwwwwwwaaawwawwwwwwwawwawwwwwwwwwwwawwwwwwww nnenenenennnenenenenneeenennennneneeneeeennnneeeen wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWąąąąąąąąąąąąą

iiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiii SSpSpSpSSpSppSpppSSpSpSSSSSSpSSSppSppppppppppSpppppppppSppSSSpSSpppppSSppppporororororoororoooooorrorrororororortttutututtuututututttuututttttttuututuutuuuuuuuuuuuu
mimmimimmimimiiiimimimimimmiimmmmmiimmmmiimmmmiimmmmmimmmmmiiimmmiimmmmmimmmmmmmmienenenenenennnnnneneeeneneneenenenenenennnnnenneneeneennnn

BęBęBęBęBęBęęęęęBBBęBęęęęBęBęęBęBęęęBęęBBBęęBBęBBBęęBBęęBBBBBBBBBęBBBBBęBęęBBBęBęęęędddddddddddddddddddd
hhhhahahaaaaaaahhhhhahaahhhaahahaahhaaahahahhhhaaaaahaahaaahaahhahhhaaaahhhhhhaa
kkkkkktktktktkttkkkkkktkttktkkktkktktkkkkktkkkkktktkkkkkkkktkkktkttk



13

JJÓÓZZEEF FOOOLLLTTYYŃŃSSKKI

Gmina Wąsosz

Urodził się 24.07.1953 r. w Lachowie 
(pow. Kolno), gdzie spędził swoje dzie-
ciństwo. Następnie ukończył Zasadni-
czą Szkołę Zawodową w Piszu. W la-
tach 1973-1975, jak na prawdziwego 
mężczyznę przystało, odbywał zasadni-
czą służbę wojskową. Po odbyciu służby 
założył rodzinę i zamieszkał w Ławsku. 
Od 1995 r. mieszka w Wąsoszu.  W krę-
gu jego zainteresowań znajdują się: 
łowiectwo, wędkarstwo, płaskorzeźba 
w drewnie.

Od 1982 r. został myśliwym w kole „Po-
nowa” Szczuczyn i od tej chwili zaczęła 
się jego przygoda z płaskorzeźbą. Na 
zdobyte trofea potrzebne były podkład-
ki, a potem to już były lustra, popielni-
ce, krzyże, zegary itp. aż do dziś.

Jego prace nie tylko cieszą się powodze-
niem wśród miejscowych myśliwych, ale 
również za granicą.

Być może swoje zdolności odziedziczył 
po dziadku i ojcu, którzy byli stolarzami, 
chociaż jak sam pan Józek twierdzi, że 
„artystą się jest z potrzeby tworzenia”.

oooodzdzdzdzdzieieieiedzdzdzdzdddd icicicccicczyzyzyzzyzzz łł ł ł
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KKRYYSSTTTYNNNA GGGAALIŃŃŃSKKA

Gmina Wąsosz

Pani Krystyna mieszka w Wąsoszu, 
swoje lata aktywności zawodowej po-
święciła edukacji dzieci i młodzieży.

Ukończyła studia nauczycielskie 
i wyższe studia o specjalizacji – 
plastyka. Od 1954 r. była nauczyciel-
ką wychowania plastycznego w Szkole 
Podstawowej w Wąsoszu. Pełniła też 
funkcje dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wąsoszu oraz inspektora 
oświaty w Gminie Wąsosz. Pracując 
w GOK-u, prowadziła teatrzyk kukieł-
kowy, zespół taneczny, recytatorski itp. Zajmowała się 
szeroko pojętą działalnością kulturalno -oświatową.

Dopiero po przejściu na zasłużoną emeryturę, w 1989 r. 
pani Krystyna zaczęła rozwijać swoje pasje – malar-
stwo akwarelowe oraz szydełkowanie. Wystawa jej prac 
miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Wąsoszu w 2010 r. Swoje prace prezentowała rów-
nież, wspólnie z innymi twórcami z Gminy Wąsosz, na 
Dożynkach Wojewódzkich w Mońkach.

Pani Krystyna Galińska nadal udziela się społecznie 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu. 
Od wielu lat jest przewodniczącą komisji Konkursu Re-
cytatorskiego „O nagrodę Misia Wierszownisia”, doko-
nując niełatwych wyborów wśród uczestników konkursu.

Chętnie bierze też udział w warsztatach artystycznych 
oraz wernisażach wystaw lokalnych twórców organizo-
wanych w GOKiS w Wąsoszu.
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WWWIOOOLLETTTTTAA GGOOLLIIICZZZEWWWWSSKAAA 
Gmina Grajewo

Mieszka w Wojewodzinie. Obecnie 
zajmuje się wychowywaniem dzieci co 
pochłania jej większość czasu. Pomimo 
obowiązków domowych od 2 lat zain-
teresowała się robótkami ręcznymi, po-
czątkowo wykonywała swoje prace dla 
własnych potrzeb obecnie prace pani 
Wioletty cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Swoją twórczość zaczy-
nała od robienia kolczyków z różnych 
elementów. Obecnie wykonuje ko-
szyczki ze wstążek i kwiatów bibuły, 
kompozycje kwiatowe oraz ozdo-
by świąteczne. Każda praca pani 
Wioletty jest dopracowana i widać, 
iż wkłada w nią serce. Pani Wioletta 
mówi, że wykonywanie ozdób jest jej 
wielką pasją, a także sposobem na re-
laks, odpoczynek oraz zarobek. 
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KKKRRYYSTTYNNA GGRRRZYYYMMKKOWWWSKAA

Gmina Radziłów

Mieszka w Okrasinie. Wraz z mężem prowadziła go-
spodarstwo rolne obecnie przebywa na emeryturze. 
Od ponad 30 lat zajmuje się robótkami ręcznymi. Jak 
mówi pani Krystyna w każdej wolnej chwili wyszywała, 
nawet jak czasu wolnego było naprawdę mało to i tak 
wygospodarowała odrobinę na robótki ręczne. Początki 
twórczości pani Krystyny to poduszki potem było szydeł-
kowanie obecnie specjalizuje się w hafcie krzyżykowym. 
Robótki ręczne są pasją i sposobem na odpoczynek. 
W domu pani Krystyny można podziwiać piękne dzie-
ła sztuki. Pani Krystyna nie poprzestaje na posiada-
nych umiejętnościach, ostatnio uczestniczyła w kursie 
florystyki.
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JADDDWWIGAA LLEENNNDAAA

Gmina Wąsosz

Pani Jadwiga pochodzi z wielodzietnej 
rodziny chłopskiej. Już jako dziecko 
uwielbiała kwiaty oraz przejawiała za-
miłowanie do wyszywania. W latach 
młodzieńczych nie miała możliwości 
rozwijania swoich pasji, gdyż jako naj-
starsza z rodzeństwa musiała pomagać 
w gospodarstwie i skupić się na nauce. Po zdobyciu kwa-
lifikacji w Technikum Rolniczym w Białej Piskiej, podjęła 
pracę w księgowości. Potem założyła rodzinę, urodziła 
pięcioro dzieci, nadal pracowała, nie było mowy o do-
datkowych zajęciach. Dopiero po przejściu na emerytu-
rę w 2004 r. powróciła do swojej pasji sprzed lat.

„To dla mnie wypoczynek i uspokojenie” – tak mówi 
pani Jadwiga.

Pani Lenda korzysta z wzorów z czasopism takich jak: 
„Hafty polskie”, „Złota kolekcja”, „Hafty gobelinowe”. 
Wzory te przenosi na kanwę z płótna, a na efekt trzeba 
poczekać nawet kilka miesięcy (w zależności od kolory-
styki i rozmiaru pracy). W kolekcji pani Jadwigi królują 
obrazy o tematyce religijnej, a także pejzaże i kwiaty.

Swoimi pracami pani Jadwiga obdarowuje najbliższych: 
dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz znajomych.

Wystawa prac pani Jadwigi miała miejsce w kościele 
parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu 
5 sierpnia 2012 r. Wystawa została zorganizowana przy 
współpracy ks. kanonika Marka Milanowskiego – pro-
boszcza parafii Wąsosz oraz Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Wąsoszu.
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KKRYYSSTTTYNNNA ŁAAAJEWWWSKAA

Gmina Grajewo

Mieszka w Białogrądach od 41 lat. Członkini Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Białogrądy. Wraz z mężem 
prowadziła gospodarstwo rolne, obecnie przebywa na 
emeryturze.

Wolny czas poświęca szydełkowaniu. Od zawsze ją to 
interesowało, jednak zawsze brakowało czasu na swoją 
pasję. Zamiłowanie do szydełkowania odziedziczyła po 
swojej mamie. Sprawia jej to wielką przyjemność. Swo-
imi robótkami obdziela rodzinę i znajomych. Swoimi za-
interesowaniami zaraziła również swoją synową, która 
również bardzo chętnie wykonuje prace szydełkiem.

Pani Krystyna oprócz szydełkowania swój wolny czas 
chętnie poświęca na pielęgnację ogrodu jak również 
uwielbia gotować i piec ciasta. 
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RREENNAATTAAAA ŁŁŁAAAJEEEWWSSKKAA

Gmina Grajewo

Urodzona w Łomży, absolwentka Po-
litechniki Białostockiej na kierunku 
„Zarządzanie i marketing”. 10 lat była 
związana z handlem. Od sześciu lat ra-
zem z mężem i córką mieszka w Biało-
grądach i prowadzi gospodarstwo rolne 
przekazane przez teściów. Radna So-
łecka i członek Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Białogrądy.

Rysowała od dziecka. W szkole podsta-
wowej jej prace zdobiły gabloty w kla-
sach i na korytarzach, jak również 
uczestniczyły w różnych konkursach. 
W liceum zdobyła II nagrodę w mię-
dzyszkolnym konkursie plastycznym, 
a jej praca została oprawiona i podaro-
wana na pamiątkę ówczesnemu dyrek-
torowi szkoły.

Jest samoukiem. Technik rysunku 
węglem, ołówkiem i pastelami uczy-
ła się z różnych książek i czasopism. 
Rodzina i znajomi obdarowywali ją 
wciąż to nowymi publikacjami. Nigdy 
nie odważyła się skorzystać z porad 
profesjonalnych plastyków co jest jej 
wielkim marzeniem.

Pani Renata uwielbia rysować portre-
ty i postacie ludzi ale również zwierzę-
ta i kwiaty. Jej prace zdobią w szcze-
gólności ściany rodziny i znajomych, 
jednakże bywały też przedmiotem 
aukcji internetowych.

Interesuje się również gotowaniem. Re-
ceptury potraw przekazywane są z po-
kolenia na pokolenie i z czasem ulep-
szane. W wolnych chwilach studiuje 
książki i blogi kulinarne. Swoją wiedzę 
pogłębia uczęszczając na różne kursy 
i szkolenia.

Swoje doświadczenie zawodowe chcia-
łaby wykorzystać promując dorobek kul-
turowy swojej wsi i jej mieszkańców.
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RREENNATTTA ŁAAAJEWWWSKAA

Gmina Grajewo

Od 40 lat mieszka w Białogrądach, gdzie pracuje w go-
spodarstwie rolnym. Pani Renata jest członkiem Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Białogrądy.

Przygodę z wyszywaniem haftem krzyżykowym zaczęła 
razem z siostrą, od kupna gazety ”Kram z robótkami”. 
Jej pasja trwa już ponad 20 lat. Przez tak długi okres 
czasu nie jest w stanie zliczyć ile prac wykonała. Na ścia-
nach jej domu królują motywy zwierzęce. Pani Renata 
korzysta ze wzorów z czasopism następnie przenosi je na 
kanwę z płótna, a na efekt ze względu na czasochłon-
ność trzeba poczekać nawet kilka miesięcy. Pani Renata 
dodatkowo lubi robótki na drutach. Dla całej rodziny 
dzierga szaliki, czapki, skarpetki.
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AAGNNIIIESSSZKAAA ŁŁŁOOŚ

Gmina Radziłów

Zamieszkuje w Mścichach, jest emery-
towaną nauczycielką. Od 30 lat zajmuje 
się rękodziełem. Początkowo wykony-
wała serwety, bieżniki haftem płaskim 
obecnie zafascynowała się haftem krzy-
żykowym. Robótki ręczne są sposobem 
na zapełnienie czasu i odpoczynek. Po 
wielu latach pracy artystycznej nie jest 
w stanie podać konkretnej liczby swo-
ich dzieł. Prace pani Agnieszki cieszą 
się dużą popularnością jednakże swoje 
dzieła sztuki najczęściej przekazuje ro-
dzinie i znajomym. 
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MMMIRRROOSŁŁAAWWWW KKKOOONNNOPPKKAA

Gmina Grajewo

Urodził się w 1958 r., mieszka w Biało-
grądach, gdzie z żoną prowadzi gospo-
darstwo rolne.

Jego przygoda z wyklejaniem budowli 
z zapałek zaczęła się jeszcze w wojsku. 
Bliski przyjaciel pana Mirka zaraził go tą 
pasją. Budowle, które wykleja wykorzy-
stuje jako upominki dla rodziny i znajo-
mych. W posiadanych w domu pracach 
można podziwiać chatki, wiatraki, statki 
i wiele innych pomysłowych miniatur.

Obecnie rękodzieła, które wykonuje 
pan Mirosław licytowane są na Balach 
Charytatywnych, których dochód prze-
znaczony jest dla potrzebujących dzieci.
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TTEERRESSAA MMMMAAASSSTTAAALEERRZ

Gmina Szczuczyn

Pani Teresa wspomina, iż przygodę 
z szydełkiem zaczęła w latach dzieciń-
stwa, podpatrywała mamę, która dzia-
ła na drutach i szydełku, a także szyła 
na maszynie. Pierwszą samodzielną 
pracą pani Teresy była sukienka dla 
lalki, w późniejszym czasie wykonywała 
serwetki i kołnierzyki robione na szy-
dełku. W szkole średniej zafascynowała 
się pracą na drutach, wykonywała swe-
try, bluzki, spódnice w które wrabiane 
były wzory. Praca na drutach i szydełku 
z biegiem czasu przerodziły się w wiel-
ką pasję i trwają do dnia dzisiejszego. 
Z biegiem czasu pani Teresa poszerzyła 
swoje zainteresowanie robótkami ręcz-
nymi o orgiami, wykonywanie książek 
na różne okazje, prace ze wstążki oraz 
choinki z szyszek.
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AAALICCJJAA I IRRENEEUSSZZ MMIERRRZEEJEWWWSCCY

Gmina Wąsosz

Mieszkają w Grodzi, gdzie prowadzą niewielkie go-
spodarstwo rolne. Pasją pani Alicji jest ogród pełen 
kwiatów (własny oczywiście), konie oraz… rękodzieło. 
Z kolei głównym zainteresowaniem pana Ireneusza 
jest kolekcjonowanie starych przedmiotów i pamiątek 
z przeszłości, które wyszły już z użytku tj.: tara do pra-
nia, kołowrotek, dzieże, krosna i wiele innych.

Pani Ala bierze czynny udział w życiu Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Wąsoszu, gdzie przeprowadza-
ła wielokrotnie warsztaty artystyczne, odkrywając 
w uczestnikach nowe, artystyczne pasje i poświęcając 
bezinteresownie swój wolny czas.  Wystawy jej prac mia-
ły kilkakrotnie miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Wąsoszu. Pan Ireneusz swój talent odkrył 
stosunkowo niedawno albowiem w 2012 r. wziął udział 
w warsztatach rzeźbiarskich, prowadzonych w Wąso-
szu, podczas których odkrył w sobie pasję wykonywania 
tego rękodzieła. Spod jego dłuta wychodzą rzeźby prze-
strzenne i ozdobne płaskorzeźby.

Pan Ireneusz wraz z żoną Alicją, doskonale uzupełniają 
się, realizując swoje pasje w zaciszu swego domku.
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EEEWWWA NNOOWWAAK

Gmina Wąsosz

Ur. 1972 r. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku na wydziale Nauk o Zdrowiu. Obec-
nie pracująca na stanowisku pielęgniarki w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu.

Od wczesnego dzieciństwa zachwycona była rękodzie-
łem ludowym. Z zaciekawieniem obserwowała wykony-
wane przez ówczesne kobiety „małe dzieła” w postaci 
makatek, wyszywanych obrusów, dzierganych firanek, 
zazdrostek itp. Nieudolne próby wyszywania podej-
mowała w wieku kilku lat, bez większych sukcesów. 
W czasie nauki w szkole podstawowej dużo rysowała, 
uzdolnienia te zostały zauważone przez nauczyciela 
plastyki, który zachęcał aby kontynuowała naukę 
w Liceum Plastycznym w Supraślu. Wybór potoczył 
się jednak w innym kierunku – pielęgniarstwa.

Zamiłowanie do twórczości ludowej na nowo po-
wróciło po ukończeniu liceum medycznego i trwa 
nadal.  Po raz pierwszy zachwyciła ją serwetka wypa-
trzona przez szybę w kiosku „Ruch” na tytułowej stro-
nie gazety „Robótki ręczne” i pojawiła się myśl „ …taką 
chcę mieć…”. Tak zaczęła się przygoda z szydełkiem. 
Umiejętności nabywała na drodze samokształcenia, 
najczęściej korzystając z fachowych książek, czasopism 
i stron z internetu. W miarę możliwości i wolnego czasu 
szydełkuje, wyszywa, maluje, tworzy kwiaty z bibuły. Naj-
częściej są to ozdoby, które wykorzystuje do dekoracji 
domu. Szydełkuje firanki, zazdrostki, serwetki, koronki. 
Ulubione motywy – to gwiazdki choinkowe i bombki. 
Zajmuje się również haftem, głównie krzyżykowym. Naj-
chętniej wykonuje obrazy o tematyce dziecięcej, roślin-
nej i pejzaże.

Swoim zamiłowaniem próbuje dzielić się z innymi. 
Chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez 
GOKiS w Wąsoszu dla dzieci i młodzieży. Pani Ewa an-
gażuje się nie tylko w działania kulturalne, ale również 
sportowe. Od kilku lat uczestniczy w zajęciach karate 
KYOKUSHIN.
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MAARIAA ORRRZEEECHHOWWWSKAA

Gmina Grajewo

Maria Orzechowska mieszka w Sojczynie Borowym. 
Dom pani Marii otoczony jest lasami panuje tu cisza 
i spokój co zdecydowanie sprzyja robótkom ręcznym. 
Zainteresowanie twórczością ludową przyszło około 
15 lat temu za sprawą siostry, która nauczyła ją pod-
staw szydełkowania. Pani Maria wykonuje serwety, 
ozdoby świąteczne, koszyczki i wiele innych robótek. 
Należy do Klubu Animatorów Tradycji Gminy Graje-
wo, chętnie uczestniczy w organizowanych wyjazdach. 
W środowisku lokalnym jest znana ze swego zamiło-
wania, prace wykonuje dla potrzeb własnych, rodzi-
ny. Ściany jej domu stały się swoistą galerią. Artystka 
mówi, że wykonywanie ozdób jest dla niej sposobem 
na relaks i odpoczynek. Córka pani Marii Dorota rów-
nież powiela zainteresowania mamy, albowiem wyko-
nuje dzieła haftem krzyżykowym. 

Artystka
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MMOOONNIIKAA AAGAAAATAA PIIETTTREWWWICCZ

Gmina Rajgród

Urodziła się 9 stycznia 1971 r. w Białymstoku. Całe 
dzieciństwo mieszkała w Augustowie a obecnie mieszka 
w Rajgrodzie. Jak mówi pani Monika „już w przedszkolu 
polubiłam rysowanie do tego stopnia, że nie wyobraża-
łam sobie żadnej zabawy bez rysowania”. W przedszko-
lu pani Monika wzięła udział w konkursie na pożegnal-
ny obrazek dla pani dyrektor, gdzie jej praca zwyciężyła 
i takim sposobem już w wieku przedszkolnym został 
oprawiony jej pierwszy obraz. Przez okres całej szkoły 
podstawowej prace były wysyłane na różnorodne kon-
kursy plastyczne. Następnie pani Monika uczęszczała 
do liceum krawieckiego.

W 2007 roku rysowanie wkroczyło na nowy etap. Pani 
Monika: „Kupiłam płótna, pędzle i farby akrylowe. Po-
stanowiłam namalować obraz, bazując na wcześniej 
zrobionym zdjęciu Jeziora Rajgrodzkiego. Chcąc rozwi-
jać się, zaczęłam rysować portrety. Sztuka ta wymaga 
koncentracji, bardzo dużej spostrzegawczości oraz pre-
cyzji ruchów dłoni. Ćwiczyłam ją rysując portrety ze zdjęć 
moich dzieci, dzięki temu stopniowo odkrywałam tajniki 
portretowania.”

Pani Monika malowanie traktuje jako ucieczkę od sza-
rej rzeczywistości. Mówi, że obecnie niemal wszystkie 
jej obrazy są jasne, pełne ciepłych kolorów tak, aby da-
wały radość, a nie przygnębiały.
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MMARRIAAAA RRRAAMMMOOTTOWWWSKAA

Gmina Szczuczyn

Pani Maria pochodzi z rodziny chłopskiej. Już jako 
dziecko – uczennica SP w Orlikowie przejawiała zdol-
ności artystyczne. Często razem z mamą robiła kwiaty 
z kolorowej bibuły i inne ozdoby wnętrza domu.

W latach młodzieńczych, gdy ukończyła LO rozpoczę-
ła pracę na wsi jako nauczyciel w SP w Nieławicach. 
W 1985 r. wyszła za mąż i podjęła pracę w SP w Szczu-
czynie jako nauczyciel. Ma dwóch wspaniałych synów 
Bogusława i Pawła. Przez długie lata nie miała czasu 
na swoje hobby, bo to rodzina i studia zajmowały jej 
całą uwagę. Aż przyszedł czas, gdy synowie odrośli, 
studia zostały ukończone, wybrała się na szkolenie do 
Łomży „Kwiaty Kurpiowskie” gdzie trafiło do niej, że 
kwiaty z kolorowej bibuły wykonane bardziej misternie 
i estetycznie mogą być wykorzystywane w różny sposób, 
jak również przy różnych okazjach.

Jej kwiaty wzbogacały między innymi wystawy rękodzie-
ła w Osowcu, Nowogrodzie, Rajgrodzie i były też atrak-
cją 500-lecia woj. podlaskiego. Są elementem dekora-
cji w Szkole Podstawowej, w której pracuje od 30 lat.

„Kocham dzieci i kwiaty” mówi P. Maria. Umiejętność 
tą powoli przejmuje po mamie młodszy syn Paweł, ale 
nie wiem czy uda jej się przekazać tę pasję wśród swo-
ich wychowanków. Kwiaty dla pani Marii są odskocznią 
od pogoni życia codziennego.
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EELLWWWWIRRAAA RRROOOGIŃŃŃSKKA

Gmina Wąsosz

Obecnie mama trójki dzieci (6 lat, 5 lat, 1 rok). Od dzie-
ciństwa uwielbiała tworzyć, nie ważne, czy to pisanie 
wierszy, rysowanie, malowanie czy modelowanie z masy 
solnej. Na czas nauki w szkole średniej (technikum eko-
nomiczne) swoje zainteresowania odsunęła na dalszy 
plan. Do rysowania wróciła w 2009 roku, a pierwszym 
rysunkiem był śpiący syn.

Początkowo pani Elwira traktowała rysowanie jako spo-
sób na odreagowanie codziennych stresów, ale z cza-
sem stało się to przyjemną formą spędzania wolnego 
czasu.

Jest samoukiem, wszelką wiedzę o rysunku czerpa-
ła z różnych źródeł (kursów internetowych, publikacji 
książkowych itp.). Podpatrywała też dzieła innych arty-
stów. Z biegiem czasu doskonaliła swoją umiejętność.

Podstawą jej twórczości są portrety, głównie 
dzieci. Wiodącą techniką jest ołówek, z do-
datkiem węgla i pasteli. Niedawno zaczęła 
rysować w kolorze (pastelami) i nadal do-
kształca się w tej technice.

Pomimo,  że wychowanie trójki dzieci 
pochłania pani Elwirze mnóstwo cza-
su, znajduje wolne chwile na realizację 
swojego hobby. 

głównie 
z do-
ęła
o-
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JAADDWWWIGGGA SOOLIŃŃSKAA

Gmina Wąsosz

Pani Jadwiga Solińska (ur. 1 stycznia 1929 roku w Wą-
soszu) jest wybitną artystką ludową. Wywodzi się z pa-
triotycznej rodziny chłopskiej. Od 12 kwietnia 1940 do 
19 lutego 1946 r. przebywała z mamą, babcią i siostrą 
na zesłaniu w Kazachstanie.

Największe sukcesy osiągnęła w plastyce obrzędowej, 
zdobniczej i pisarstwie. Tworzy od 1944 pod wpływem do-
świadczeń zesłania syberyjskiego. Jest wielokrotną laure-
atką Ogólnopolskiego Konkursu literackiego im. J. Pocka 
(m.in. I nagroda w 2009; II w latach 1998 i 2002).

Opublikowała 20 tytułów książkowych:

Biały rumak (2004), Błękitne piekiełko (2000), 
Cygan i Pimpusia (2004), Dawne tradycje i obyczaje 

w Wąsoszu Grajewskim i okolicach (2006), Dwa 

słońca (2009), Feluś, Zenuś i Salusia (2007), Graj Ewo 

(1998), Helenka (2010), Krakowski lajkonik (2001), 
Krasnoludek i myszka (2001), Krzak burzanu (1999), 
Pypcio i pchełki (2003), Siostry z kazachstańskich 

stepów (2010), Skarb (1998), Sybiraczka (1993, 1995, 
2000), Szczęście (1995, 2001), Teofila i motyl (2000), 
Złoty dom (1994, 1996), Święta Zofija kłosy wywija 

(2011), „96 Krzyży” (2012).

Ostatnia publikacja „96 Krzyży” ma charakter poetycko-
-albumowy i służy upamiętnieniu ofiar katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem.

Pisarstwo p. Jadwigi Solińskiej składa się głównie z liry-
ków, przekazów wspomnieniowych, opowieści wierze-
niowych, anegdot i wierszowanych tekstów dla dzieci.

Autorkę uhonorowano Orderem Serca Matkom Wsi, 
Nagrodą im. Z. Glogera, Nagrodą im. O. Kolberga, 
Srebrnym Medalem „Gloria Artis”. Od 1988 należy do 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w 2006 została 
przyjęta do Związku Literatów Polskich, jest też człon-
kiem Koła Literatów Polskich im. Z. Herberta w Lubli-
nie i Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej 
– Kręgu Seniorów im. L. Kaliwody.
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W dniach 25-26 kwietnia 2009 r. 
zorganizowano w Wąsoszu przedsię-
wzięcie Mój ślad na ziemi z udziałem 
mieszkańców Wąsosza, powiatu, go-
ści z województwa, kraju i z zagranicy 
w ramach którego odbył się uroczysty 
Benefis pani Jadwigi Solińskiej z okazji 
80 urodzin, 65-lecia działalności pisar-
skiej i twórczości ludowej oraz 20-lecia 
działalności w Stowarzyszeniu Twórców 
Ludowych.

Mieszkanka Wąsosza jest uznana w ca-
łej Polsce artystką ludową. Zna-
na też jest za granicą. Pomimo 
swego wieku wciąż poświęca 
się swojej pasji i ma mnóstwo 
pomysłów. Tworzy tradycyjne 
i wileńskie palmy wielkanocne, 
tradycyjne ozdoby choinkowe 
(anioły, baletnice, gwiazdki ze 
słomy), kwiaty z bibuły, różnego 
rodzaju wycinanki własnego 
pomysłu.

Wcześniej pani Jadwiga two-
rzyła kompozycje z suszonych 
kwiatów, kwiaty z piór, różnego 
rodzaju ozdoby ze słomy.

W Drozdows kim Muzeum Przyrody pani 
Jadwiga spotyka się od lat z uczestni-
kami Wiosennych Zlotów Drużyn Har-
cerskich Komendy Hufca Ziemi Łom-
żyńskiej, których chętnie obdarowuje 
swoimi palmami wielkanocnymi, kolo-
rowymi kwiatami, a ponadto zacieka-
wia gawędami i piosenkami.

Pani Jadwiga Solińska dzieli się swoją 
pasją z dziećmi i młodzieżą, przeprowa-
dzając wielokrotnie warsztaty rękodzieła 
w szkołach, domach kultury, w Muzeum 
Przyrody w Drozdowie, w Białostockim 
Muzeum Wsi oraz w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Wąsoszu.

Wystawy jej prac można oglądać w wie-
lu zakątkach kraju.



Jak baba Macieja lekowała 
Pod Krakowem w Wierzbowinie,

W małej kościelnej wioszczynie,

Zachorował Maciej stary,

Nikt by temu nie dał wiary.

A gdy stary jęki głosił

I o bańki żonę prosił,

Aby baba, że nie chora,

Zastąpiła mu doktora.

Wzięła z szafy garnek nowy,

Pobielany do połowy,

Powietrze w nim wypaliła

I na brzuchu postawiła.

I co się wtedy stało?

Chociaż bolenie ustało,

Mało nie wyzionął ducha,

Do garnka wlazło pół brzucha.

Maciej wrzeszczy, by go dobić,

Baba nie wie, co z tym robić.

Już przybyło kilka osób,

Odjąć garnka ani sposób,

Ból się wzmaga, żal kobiecie,

Trzeba jeno radzić przecie.

Więc co siły nogi zbiera

Do Krakowa do felczera.

Felczer przybył, nic nie badał,

Tylko złapał drewna kawał,

Silnym uderzeniem pałki

Rozbił garnek na kawałki.

Dziwili się wszyscy w domu,

Że nie przyszło to na myśl komu,

Rzecz łatwa, skuteczna, pewna,

Silnym uderzeniem drewna.

Maciejowi pomogła sprawa owa,

Felczer wrócił do Krakowa.

W drodze
Zawieszono nów Księżyca

niby kolebusię,

kołysała gwiazda Wenus

mą kochaną wnusię.

Wnusia, jak mała kruszynka,

cichutko w niej spała,

a gwiazda ją białą chmurką

lekko okrywała.

- Czas już zejść na ziemię,

czajka zawołała,

przywitać swą mamę,

jużeś się wyspała. -

I zjawiła się na świecie

Małgosia kochana,

Wytęskniona, upragniona,

śliczna, roześmiana.

Ziemski raj 
Rozniosła się głośnym echem

piękna, jak marzenie, muzyka.

To grał czerwcowy wiatr.

Rozśpiewały się ptaki,

roztańczyły liście na drzewach.

A księżycowi

zabiło mocno serce - z miłości.

Bo w tę jedną, jedyną w roku

noc świętojańską

może zejść z nieba

i zasmakować

ziemskiego raju...



POEZJA
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STTTANNIISŁAAW BBBAŁDDYYYGAA

Gmina Grajewo

Stanisław Bałdyga urodził się w 1943 r. w Poniato-
wiczach koło Sokółki. Obecnie mieszka z rodziną 
w Białogrądach. Poezja jest pasją jego życia. Jego 
pierwszy wiersz został opublikowany w gazetce szkol-
nej „Świat Młodych”. Pomimo pracy zawodowej nie 
stracił wrażliwości na piękno otaczającego go świata, 
które znalazło odzwierciedlenie w jego poezji. Będąc 
w Hiszpanii w 2000 roku pisał do miesięcznika para-
fialnego wydawanego w Madrycie. Były to wiersze o te-
matyce religijnej. Jego wiersze były publikowane mię-
dzy innymi w książce pt. „40 lat pracy w Kapłaństwie 
23.V.1964 – 23.V.2004 Łomża 2004” – poświęconej 
ks. prof. dr hab. Józefowi Marcelemu Dołędze – Dzie-
kanowi Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), 
pochodzącemu z parafii Osowiec, oraz w książkach serii 
wydawniczej Episteme UKSW wychodzących od 1999 r. 
Dotychczas ukazały się tomiki: „Serce matki”, „Anioły 
chodzą po ziemi, „Śpiewaj moja duszo”, „Ballady my-
śliwskie”, „Blaski i cienie”, „Sen o miłości”, „Żołnierska 
droga”, „Wiersze zebrane”.

Ciekawostką jest fakt, że pan Stanisław Bałdyga wy-
budował swój prywatny zamek, który stanowi lokalną 
atrakcję. Prace nad budową zamku trwały ponad 8 lat, 
głównym materiałem budowy był kamień polny. Zamek 
posiada salę rycerską w której istnieje możliwość zor-
ganizowania spotkań, ponadto dysponuje trzema sal-
kami. Zamek z każdym rokiem odwiedza coraz więcej 
turystów, także zagranicznych. Dnia 25.08.2013 r. na 
zamku gościły dwie litewskie lokalne grupy działania.
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Uwierzyć w siebie
Dzień zwiastuje smutek, gdy ranek nastaje,

Nieznośna nostalgia nadzieję odbiera,

Jakaś cisza bezdenna w bezruchu zostaje,

Jesteś w samotności i nikt cię nie wspiera.

Bo gdy tracisz nadzieję, gasną życia blaski,

Dni wszystkie pochmurne bez jasności słońca

Oczekujesz cudu, pragniesz bożej łaski,

Myślisz o przegraniu, które nie ma końca.

Nic już nie ma sensu, gdy tracisz nadzieję,

Czas się zatrzymuje, życie w miejscu stoi,

Nic się nie układa i wszystko się chwieje,

Nieszczęście pogmatwane dwoi się i troi.

Lecz trzeba się podnieść, nie upadać nisko,

Obudzić swoje jutro i uwierzyć w siebie,

Bo szczęście czasem jest tak bardzo blisko,

Co przychodzi z uśmiechem w największej potrzebie.

Narodziny
Ojciec święty nauczał, że życie w miłości,

Daje szczęście, zgodę i siłę rodzinie.

Narodziny chwałą bożą i wiele radości,

I czas, który przyszedł w szczęśliwej godzinie.

Szczęśliwa Matka tuli swoje dziecię,

Łzy perliste spadną w chwili uniesienia,

Pocałunkiem szczęścia wita na tym świecie,

Usta zadrżą słowem boskiego imienia.

Bo życie na świecie jest największym darem,

Cudem, tajemnicą, które Bóg nam stworzył,

Dlatego żyć trzeba nam godnie, z umiarem,

Wejść w bramę sprawiedliwych, którą nam otworzył.

Od narodzin człowiek jest sam wolny w sobie,

Kiedy już dorasta, sam życie układa.

Taki sam niby każdy, lecz w innej osobie,

Dusza, ciało, sumienie w jedność się układa.

Cechy wnętrza ludzkiego są bardzo przeróżne,

Kryją dobroć, cnotę, wiarę, uwielbienie,

Albo zło, zawiść, pychę, życie próżne,

Cały sens życia ludzkiego dla Boga ma wielkie znaczenie.
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KKKS. ADDAAMM GGRRAAABOWWWSSKKI

Gmina Wąsosz

Ks. Adam Grabowski urodził się 27.10.1985 r. w Ostrowi 
Mazowieckiej. Pochodzi z rodziny rolniczej, gdzie głów-
nym źródłem utrzymania było gospodarstwo. Po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej w Broku rozpoczął edukację 
w Technikum Ekonomicznym w Ostrowi Mazowieckiej, 
a po zdaniu matury zaczął studiować teologię na Uni-
wersytecie Stefana  Kardynała Wyszyńskiego w Warsza-
wie. Po roku studiów przerwał naukę na rzecz wstąpie-
nia do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Po 
sześciu latach formacji przyjął święcenia kapłańskie tym 
samym zostając księdzem. Obecnie zajmuje stanowisko 
wikariusza w parafii Wąsosz.

Ks. Adam od samego początku swego pobytu w parafii 
z łatwością nawiązuje kontakty z parafianami, dziećmi 
i młodzieżą. Prowadzi scholę parafialną, udziela lekcji 
gry na gitarze, poświęcając bezinteresownie swój wolny 
czas. Bierze czynny udział w życiu Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wąsoszu – w imprezach zarówno kul-
turalnych jak i sportowych.

Do Jego zainteresowań należą: kaznodziejstwo, sport, 
literatura, gra na perkusji (jest perkusistą zespołu „Już 
i jeszcze nie”) oraz wiersze, które zarówno czyta, jak 
i pisze.

Wiersze tworzy od 15 roku życia, na zasadzie: „czuję 
taką potrzebę”. Swoje utwory podpisuje pseudonimem 
„Plebejusz”.

Ks. Adam jest skromnym, wrażliwym i dobrodusznym 
człowiekiem. Mówi o sobie tak: „Nie czuję się poetą 
ani pisarzem, ale z tej racji, że jednak coś tam piszę, to 
nim jestem. Marnym, ale jestem, dlatego nazywam się 
„poetą Plebejuszem”.

W swojej „szufladzie” posiada kilkadziesiąt wierszy 
o różnej tematyce – wierszy, na które przyszedł czas, by 
ujrzały światło dzienne.

Czarodziej dusz
Aktor stu ról

Bankietów król

Uśmiech z ust mu nie schodzi

Czarodziej dusz

Rozdawca róż

I w tobie też zazdrość rodzi.

Lecz gdy przyjdzie noc

Wchodzi pod koc

I chowa swoją twarz w dłonie

I znów potok łez

Bo nie wie kim jest

Bólem mu pulsują skronie.

To prawda jak szpada

Znów go dopada

I ostrzem w kompleksy kłuje

Dnia kłamstwo go męczy

Nocą prawda dręczy

Ból coraz mocniej pulsuje.

Nowy dzień już

I w ręku tusz

Kłamstwa i śmiechu sztucznego 

I już nowa twarz

Ta, którą znasz

Co z prawdą nic nie ma wspólnego

Ta twarz pełna łez

Piękniejsza jest

Od tej z zakłamanym uśmiechem

Tak trzeba żyć

By sobą być

niebycie sobą jest grzechem.
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Brok – moje miasto
Kiedy wspominam swój dom rodzinny

Taki jaki pamiętam z pierwszego ujrzenia

To wiem, że tylko ten dom żaden inny

Budzi we mnie miłość i łzę wzruszenia

I gdy tak samo spoglądam na miasta wielkie

Patrzę z zachwytem, nie bez zazdrości

Lecz choć ich widok budzi uczucia wszelkie

Nie budzi jednego – miłości.

Bo co jest miarą wartości miejsc

Ludzie, ich łzy, ich życia znoje

Miejsce się mierzy przez to czym jest

Przez to, że mogę rzec o nim „moje”

A Brokowskiej ziemi nie brak miejsc

Łzami i krwią ludzi przesiąkniętych

Nie brak odważnych, wielkich serc

Bohaterów, powstańców, świętych.

I gdy znów na inne miasta odwracam swe oczy

Patrzę, lecz już bez zazdrości,

Bo choć ich widok zadziwia, uroczy

Nie wzbudza jednego – miłości.
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Siedem zniczy
A Bóg płacząc, bo wiedział co się stanie

Z litości zesłał anioła olśnienia

I nagle wszyscy poczuli doznanie

Chęci zmiany życia i wyrzutów sumienia.

Jednak ciernie ziarno przerosły

Podlane wodą złudzeń i snów

Na widok anioła zamknęli swe oczy

Zatkali uszy dla sumienia słów.

Chemiczna krew w ich żyłach płynie

A w ustach śmierci gorzki smak

Świadomość zasypia, rozumu głos milknie

Jak w grze znika realny świat.

Idą, chwieją się, gadają o przyszłości

I przyrzekają, że zmienią się z wiekiem

Wszystko tłumaczą szałem młodości,

Że każdy przecież jest tylko człowiekiem.

Nagle alkohol przerywa plany

Wspaniałych matek, ojców, dziadków

Oni pijani, kierowca pijany

Zabija siedmioro nastolatków.

A Bóg płacząc, bo wiedział co się stanie

Z litości zesłał anioła olśnienia

I nagle wszyscy poczuli doznanie

Chęci zmiany życia i wyrzutów sumienia.

O poezji
Szedł pewien człowiek z pieniędzmi w kieszeni,

Które dziś miały spełnić treść jego snów

Lecz wpierw, by swe oczy pięknem nacieszyć

Wszedł do muzeum, gdzie jak w raju się czuł.

Forma, kunszt, tworzywo dech mu zapierało

Cudownością dzieł zauroczony…

Lecz nagle zgasło światło i wszystko poznikało

Bo dzień zwiedzania został zakończony.

Kiedy wyszedł przed budynkiem żebrak go napotkał

Mówiąc: „od trzech dni nie mam nic w ustach”

Człowiek z litością na niego spojrzał

I skłamał, że niestety jego kieszeń jest pusta.

Poszedł dalej krokiem nerwowym

I nagle zaczepił go paskudny mur

Na murze napis „memento mori”

Jakby krwią wyryte tych kilka słów.

Łza litości wypłynęła mu spod powiek

Dodając dotąd nieznanych mu sił

Zrozumiał, że nędzniejszym jest niż tamten człowiek

Zawrócił i oddał mu swoje sny. 

37
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JJANN TTTAAARNNAACCKKI 
Gmina Rajgród

Urodził się w 1948 r. w Wąsoszu. Od 1973 r. miesz-
ka w Rajgrodzie. Ukończył Studium Bibliotekarskie we 
Wrocławiu i polonistykę na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Pan Jan zadebiutował w 1968 r. Swoje w iersze 
i utwory satyryczne, publikował głównie na łamach 
miesięcznika lokalnego „Rajgrodzie Echa” którego był 
współtwórcą. Pan Jan został laureatem kilku ogólno-
polskich konkursów literackich (poezja, fraszki, afo-
ryzmy). Opublikował utwory satyryczne w zbiorach: 
„Między ustami, między wierszami” (1993), „Ta ostat-
nia dekada” (2001), „Myśli umyślne” (2004), oraz 
wiersze w tomiku „Księżyc mojego ojca” (1996).

Balladka 
o zdrowym rozsądku
Wędrował raz zdrowy rozsądek

i szukał miejsca dla siebie.

Próbował dogadać się z rządem,

obiecał pomóc w potrzebie.

Posiedział na sali sejmowej,

posłuchał, co mówią w senacie

i tylko się chwytał za głowę:

„O, ludzie, co wy gadacie?!”

Lecz mówił tak jakby do ściany,

nikt całkiem słuchać go nie chciał,

bo nie był przewidywany

w żadnych ustawach, kodeksach.

Przy takim rzeczy porządku,

co czeka naszych najmłodszych?

– Szukanie zdrowego rozsądku

w „Słowniku wyrazów obcych”.
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Spowiedź
Spowiadam się wam bracia

że nie bardzo zgrzeszyłem

nadmierną ku wam miłością

bo i tacy z nas bracia

Tootsie i Hutu

Chorwat i Serb

Arab i Żyd

czarni i biali

duzi i mali

wyłączę telewizor – 

znikacie

nie kupię gazety – 

to i was nie będzie

chciałbym powiedzieć:

pokój wam

waszym domom

i waszym cmentarzom

a mówię:

nie moja sprawa

nie moja ziemia

nie moja krew

ani żadna rzecz

która wasza jest

ręce mam czyste

paznokcie równo przycięte

żadnej drzazgi za nimi

ani grudki ziemi

daleko mi do was

przebaczcie mi

ziemio nie pogrzebana

powietrze zagazowane

rzeki krwią pijane

drzewa ukrzyżowane

lilie zgwałcone

krzyku zakneblowany

spojrzenia nieme wniebogłosy

i moje sumienie jak zając

za siódmą górą

za dziesiątą miedzą

Stołki
Podobno kiedyś żyło

na drzewach ludzkie plemię,

ale mu coś odbiło

i zlazło na ziemię.

Na ziemi, jak na ziemi,

żyło się, ot, jak komu...

Najmniej zadowoleni

z niskiego poziomu

myśleli i myśleli,

aż wymyślili stołki.

To był początek elit.

A reszta -pachołki.

I oto fakt pocieszny,

bo któż by się spodziewał:

ze stołka trudniej zleźć niż

z najwyższego drzewa.

Że stołków trochę skąpo,

a chętnych coraz więcej,

we krwi się ciągle kąpią

ambitni szaleńcy.

A  gdy ten świat się skończy,

przybędzie pułk aniołków

specjalnie- by odłączyć

szkielety od stołków.





ZESPOŁY 
FOLKLORYSTYCZNE, 
MUZYKA
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KKKAALLINNKKI

Gmina Wąsosz

Zespół folklorystyczny „Kalinki” działa 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Wąsoszu. Został założony 21 maja 
2009 r. z inicjatywy pani Wioletty Zy-
skowskiej, która współpracuje z GOKiS 
w Wąsoszu, angażując się we wszelkie-
go rodzaju przedsięwzięcia kulturalne.

Od chwili swojego istnienia kilkakrotnie 
zmieniał się skład zespołu.

Obecny skład zespołu: 
Anna Zyskowska (12 lat), Wiktoria Wró-
blewska (12 lat), Aleksandra Koniecko 
(11 lat), Damian Zyskowski (14 lat) 
– akordeon, (tegoroczny stypendysta 
Marszałka Województwa Podlaskiego), 
Anna Nowak (13 lat) – skrzypce.

Działalność artystyczna:
Zespół występuje na wszelkich uroczy-
stościach organizowanych przez GOKiS 
w Wąsoszu wg kalendarza imprez: Spo-
tkanie z Tradycją Bożonarodzeniową 
„Cicha Noc, Święta Noc…”, „Dzień 
Kobiet”, „Dzień Matki”, „Noc Święto-
jańska”, Festyny oraz innych.

zmzmieieniniałał ssięię sskłkładad zzesespopołułu.

ObOObecn skłkładad espołł :
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Występy i o siągnięcia:

•  20.06.2009 r. – I miejsce w XXXII 

Konkursie Piosenki w Szczuczynie

•  26.07.2009 r. – wyróżnienie w III Fe-

stiwalu Muzyki Ludowe „Dawne Pieśni 

–Młode Głosy” w Waniewie

•  13.09.2009 r. – występ na Festynie 

„Podlaskie ziołami pachnące” w skan-

senie w Osowiczach

•  9.08.2009 r. – prezentacja Gminy 

Wąsosz na 496 Urodzinach Woje-

wództwa Podlaskiego w Rajgrodzie

•  6.06.2010 r. – wyróżnienie na Regio-

nalnym Przeglądzie Kapel i Śpiewa-

ków w Zbójnej

•  3.07.2011 r. – „II Festynie integracyj-

nym dla mieszkańców obszaru LGD” 

organizowanym przez LGD Biebrzań-

ski Dar Natury

•  26.04.2013 r. – udział w Paradzie 

Województwa Podlaskiego w Białym-

stoku, która odbyła się w ramach 

obchodów 500-lecia województwa

Repertuar jaki zespół prezentuje to 
znane pieśni ludowe m.in.:
„Lipka” „Jarzębina czerwona”, „Czerwo-
ne jagody”, „To i hola”, „Modry len”, „Cyt, 
cyt….” oraz z przekazów pani Jadwigi So-
lińskiej: „Kasia i Jasio”, „Na ganku” itp.

Opiekunowie zespołu: 
Wioletta Zyskowska, Jolanta Koniecko 
(instruktor kulturalno -oświatowy w GOKiS 
w Wąsoszu).
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„„„KKOOLLĘĘDDDNIIICYYY ZZ SZZZOOPPKKĄĄĄ”
JJJACCEEKK I PAAATTRRYYKKK NNNOOOWWAAAK

Gmina Wąsosz

Jacek Nowak: Ur. 13 maja 1969 r.

Zainteresowania: myślistwo, węd-
karstwo, paralotniarstwo, nurko-
wanie, kolędowanie z szopką, 
muzykowanie .

Od 1999 r. pracuje jako funk-
cjonariusz Państwowej Straży 
Pożarnej w Ełku.

Gdy miałem sześć lat, ku-

piłem szopkę i zostałem 

kolędnikiem – tak mówił Ja-
cek Nowak w jednym z wy-
wiadów do gazety.

Jednak po pierwszym sezonie 
kolędowania przekazał ją ku-
zynowi, a za zarobione pieniądze 
odkupił kilkuletnią, zniszczoną szopkę 
od starszych kolędników. Przy pomocy 
kolegi oraz dziadków, wyremontował 
uszkodzone części konstrukcji i zosta-
ło założone oświetlenie elektryczne 
(wcześniej była oświetlana za pomo-
cą świeczek, co stwarzało zagrożenie 
powstania pożaru), a doświadczenie 
krawieckie babci pomogło mu ubrać 
kukiełki. Od chwili renowacji, po dzień 
dzisiejszy, szopka nie zmieniła swojego 
wyglądu oraz lalki posiadają cały czas 
te same ubranka.

Pan Jacek zadebiutował jako dziecko 
w latach 70. na Przeglądzie Zespo-
łów Kolędniczych w Jedwabnem, re-
prezentując GOK w Wąsoszu, od razu 
zdobywając główną nagrodę. Fakt ten 
zmobilizował go do dalszych występów 
i doskonalenia swego warsztatu. Od 
tamtej pory systematycznie pojawia się 
na przeglądach powiatowych i woje-
wódzkich odnosząc sukcesy.

Od wielu lat pan Jacek występuję 
w GOK w Bogutach Piankach na spo-
tkaniach kolędniczych „Święty wieczór”. 
Jego występy zostały docenione, gdyż 
w roku 2010 otrzymał dyplom uznania 
oraz okolicznościową statuetkę za 20 lat 
kolędowania od Starosty Ostrowskiego.

Od 2000 roku, gdy syn Patryk nauczył 
się ról, stał się członkiem zespołu i od 
tamtego czasu zaczął pojawiać się na 
przeglądach razem z tatą. Po kilku la-
tach, gdy Patryk nauczył się kolęd, 
wróciły grane kolędy na akordeonie 
(wcześniej kolega grał na gitarze), 
co zwiększyło atrakcyjność występów.

Zespół kolęduje w tym składzie od 
13 lat, a Jacek Nowak od 38 lat. (teksty 
cały czas te same, niezmienione od lat, 
przekazane od starszych kolegów. Jedy-
ną zmianą był sposób przekazu)

Szopka, z którą zespół kolęduje, ma już 
ponad 45 lat.

wo, węd-
nurko-

zopką,

k-
y 

ninie e
ku-

eniądze
ną szopkę 
rzy pomocy 
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KKOOOLOOORRROOWWWYY TTAABBOOOR

Gmina Radziłów

Kolorowy Tabor to zespół artystycz-
ny działający przy Szkole Podstawo-
wej w Słuczu. To grupa uzdolnionych 
wokalnie najmłodszych mieszkańców 
Gminy Radziłów, nad którą piecze 
sprawuje pani Alicja Tuzinowska. Kolo-
rowy Tabor tradycyjnie można spotkać 
w zapustowy wtorek na rynku w Radzi-
łowie. Na scenie śpiewem i tańcem 
cygańskim co roku chce uczcić 
ostatni dzień karnawału. Artystów 
można także oglądać na wielu 
festynach, piknikach a także na 
corocznych dożynkach powia-
towych. W sierpniu 2009 r. re-
prezentowali gminę Radziłów na 
496 Urodzinach Województwa 
Podlaskiego w Rajgrodzie. Nato-
miast 17 maja 2013 r. po raz kolej-
ny zespół reprezentował swoją gminę 
na VIII Podlaskich Targach Turystycz-
nych w Białymstoku. Kolorowy Tabor 
cieszy się dużą popularnością – jego 
występy przyciągają tłumy.wywywyyystststępępępępępyyy yy prprprpp zyzyzyyyciciciągągągągągajajajjjąąą ąą tłtłtłumumumyy.y.yy

piecze
Kolo-

potkać
Radzi-
cem 
ić

w

-
ej-
minę 
ystycz-
Tabor 

– jego
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KKKRÓÓÓL HHEERROOD

Gmina Szczuczyn

Zespół reaktywuje tradycję chodzenia z „Królem Hero-
dem” (która zanikła w mieście na początku lat 50. XX 
wieku). Tekst spisała Barbara Paszkowska (założycielka 
i opiekun zespołu) według przekazu ustnego Eugeniu-
sza Ruszczyka w październiku 1992 roku.

13-osobowy zespół ma na swoim koncie wiele sukce-
sów. Występował dwukrotnie podczas Sejmiku Wiej-
skich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim oraz 
podczas XXVII Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu n. Wisłą. Uświetnia wszelkie 
imprezy lokalne, bierze udział w przeglądach 
wojewódzkich i międzynarodowych. Do 
ostatnich osiągnięć zespołu należy za-
jęcie I miejsca w Międzynarodowym 
Przeglądzie Widowisk Kolędniczych 
„Herody” w Węgorzewie w roku 2010 
i 2011, zajęcie I miejsca w XXVI Wo-
jewódzkich Spotkaniach Zespołów 
Kolędniczych w Hajnówce w roku 
2011, oraz I miejsca w Powiatowym 
Przeglądzie Widowisk Kolędniczych 
„Gody” w Szczuczynie przez 4 kolej-
ne lata. W br. powtórzył swój sukces 
zajmując I miejsce w XXVII Wojewódz-
kich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych 
w Hajnówce.

Zespół pracuje od 20 lat pod kierunkiem Barbary 
Paszkowskiej.PaPaPaPaPaszszszszs kokokokokowswswswswskikikikikiejejejejejjj..

ewaków Ludo-
a wszelkie
ądach
Do

a-

s
z-

zych 

em Barbary 
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MMMMAGGGUUSSIE

Gmina Radziłów

Zespół taneczny MAGUSIE działa przy 
Szkole Podstawowej w Radziłowie. Opie-
kunem grupy jest pani Jolanta Kaszak. 
W skład zespołu wchodzą dziewczęta 
z klas II-VI (Wiktoria Gądek, Magdale-
na Jurska, Klaudia Kaszak, Julia Oda-
chowska, Oliwia Odachowska, Wikto-
ria Odachowska, Weronika Polkowska, 
Aleksandra Tokarzewska, Agnieszka 
Wiśniewska, Magdalena Ziemkiewicz). 
Swoją przygodę z tańcem dziewczęta 
rozpoczęły w 2011 roku. Grupa uczest-
niczyła w wielu festynach, przeglądach, 
festiwalach oraz uroczystościach szkol-
nych dając popisy swoich umiejętności 
tanecznych. Na swoim koncie dziewczę-
ta mają również pierwsze osiągnięcia. 
W 2012 roku na Festiwalu Twórczości 
Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Krysz-
tałowy Łabędź” w Dolistowie nad Bie-
brzą grupa MAGUSIE zajęła III miejsce, 
a w 2013 roku na tym samym festiwalu 
dziewczęta wspięły się o jeden szczebel 
wyżej zdobywając miejsce drugie.
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MMMAALLII SZZZCCZZZUCCZZZYNNNIAACCCYY

Gmina Szczuczyn

Zespół „MALI SZCZUCZYNIACY” po-
wstał w maju 2003 roku a swój pierwszy 
koncert dał 23 czerwca 2003 roku w trak-
cie „PALINOCKI” na stadionie miejskim. 
Osobami, które tworzyły pierwszy zespół 
były: Agnieszka Orzechowska, Paulina 
Tkaczyk, Krzysztof Wilimczyk, Karolina 
Wierzbicka, Anita Słupińska, Paweł Za-
mojski, Paulina Wilimczyk, Agnieszka Wi-
limczyk, Karolina Kadłubowska, Monika 
Muczyńska, Sandra Zaorska, Agniesz-
ka Tkaczyk. Jego członkami są ucznio-
wie szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Szczuczynie.

Zespół w swoim repertuarze ma teatral-
ne widowiska obrzędowe, pieśni ludowe 
oraz popularne.

Występował z widowiskiem „Herody” 
w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Ob-
rzędowych Województwa Podlaskiego 
w Łomży, Podczas Przeglądu Wojewódz-
kiego w Hajnówce w roku 2006 zajął 
III miejsce.

W Powiatowym Międzyszkolnym Prze-
glądzie Widowisk Kolędniczych „Gody” 
w roku 2006 i 2007 zajął I miejsce.

Członkinie zespołu są zwyciężczyniami 
konkursów piosenki dziecięcej w Szczu-
czynie, brały też udział w XI Regional-
nym Przeglądzie Piosenki w Grajewie.

W dniu 1 listopada 2011 r. członkinie ze-
społu wystąpiły po raz 50.

Występowały w z programami: „Wieczór 
Mikołajkowy”, „Za jeden jej uśmiech”, 
„Wspólnie zaśpiewajmy nowonarodzo-
nemu dzieciąteczku”. Prezentują swoje 
umiejętności uroczystościach organizo-
wanych na terenie miasta i gminy Szczu-
czyn w uroczystościach świeckich jak 
dożynki gminne, powiatowe, uchwalenie 
Konstytucji 3 maja, dniu strażaka, „Pa-
linocka”, „Wieczór Trzech Króli”, zakoń-
czenie wakacji, Dni Szczuczyna itd. oraz 
religijnych.

W trakcie „Palinocki 2013” 22 czerw-
ca odbył się uroczysty koncert zespołu 
„MALI SZCZUCZYNIACY” z okazji 10 
rocznicy jego działalności. Na scenie 
wystąpiły: Weronika Polińska, Karolina 
Chrzanowska, Klaudia Sitek, Zuzanna 
Zamojska, Oliwia Żebrowska, Laura 
Kobryńska, Julia Krystowczyk, Emilia 
Nagel, Mateusz Wojsław, Martyna Ko-
walewska, Julia Bartoszewicz, Laura 
Kobryńska, Anita Muczyńska, Julita Że-
browska, Kamila Maciorowska.

W okresie 10 lat istnienia zespół prezen-
tował swoje umiejętności 60 razy. Na 
przestrzeni lat w zajęciach brało udział 
62 dzieci: dziewczęta oraz nieliczni jed-
nak, ale obecni chłopcy. Założycielem 
i opiekunem zespołu jest Andrzej Szabel-
ski starszy instruktor Miejskiego Domu 
Kultury w Szczuczynie. 
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MMISTTEERRIUUM MMĘĘKII PPAAŃŃSKKIEJ

Gmina Szczuczyn

Misterium Męki Pańskiej organizowane było 
przez Miejski Dom Kultury w latach 1994 
– 2004 w Wielki Piątek. Autorką scenariu-
sza oraz reżyserem Misterium jest główny 
instruktor MDK – Barbara Paszkowska. 
Powrót do tej wspanialej tradycji miał 
miejsce w roku 2012 za sprawą Księdza 
Proboszcza Roberta Zielińskiego, (któ-
ry w latach 90. ubiegłego wieku) jeszcze 
jako ksiądz wikariusz organizował wspólnie 
z Miejskim Domem Kultury występy. Misterium 
rozpoczyna scena Ostatniej Wieczerzy w kościele 
pw. Imienia Najświętszej Marii panny w Szczuczynie. 
Następnie odtwórcy w strojach z epoki oraz mieszkańcy 
wyruszają ulicami: Kościelną, Plac 1000-lecia, Krzywą, 
Senatorską, Ogrodową, Szpitalną gdzie odtwarzane są 
poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Scena ukrzyżowa-
nia odbywa się na wałach przy kościele – miejscu straceń 
polskich patriotów – powstańców 1864. Od ubiegłego 
roku Misterium organizowane jest w Palmową Niedzielę. 

SKKIEJ

yn

 

e 
um
ściele 
zuczynie. 
z mieszkańcy
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SZZZCCZZZUCCZZZYNNNIAACCCYY

Gmina Szczuczyn

Zespół śpiewaczo -teatralny „Szczuczy-
niacy” powstał 6 grudnia 1993 roku przy 
Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie.

Powstał jako zespół śpiewaczy – występo-
wało w nim 8 kobiet. Do chwili obecnej 
zespół poza pieśniami podlaskimi i ma-
zowieckimi ma w swoim repertuarze wi-
dowiska tradycyjne i obrzędowe: Wielką 
Sobotę, Oczepiny, Pieczenie chleba, An-
drzejki, „Urodziny”, „Rajki”. Przedstawia 
też widowiska oparte na tekstach literac-
kich i według własnych tekstów: „Dzia-
dy” część II Adama Mickiewicza i „Sąd 
nad Jezusem” wg. Lloyda Douglasa”, 
„Jak królewna grała w zgadywanki aż 
przegrała własną rękę” wg. Jana Drdy, 
„Misterium Męki Pańskiej”, „Piekielne 
wędrówki Króla Heroda”. Jest laureatem 
teatralnych i śpiewaczych przeglądów 
wojewódzkich, występował w Wilnie na 
Litwie. Brał udział w Przeglądzie Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą. 9-krotnie reprezentował wo-
jewództwo podlaskie w czasie Sejmiku 
Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stocz-
ku Łukowskim. W roku 1995 został lau-
reatem imprezy ogólnopolskiej – Sejmi-
ku Centralnego w Tarnogrodzie.

Założycielką i opiekunem zespołu jest 
od 20 lat Barbara Paszkowska.

W zespole od chwili założenia występu-
ją: Barbara Jankowska, Marianna Sza-
belska, Helena Grabowska, Jadwiga 
Dylewska, Marianna Domiziak, Jadwiga 
Liszewska, Jadwiga Sielawa, Wielolet-
nim „stażem” w zespole mogą pochwa-
lić się również: Ewa Zamojska, Witold 
Dylewski, Andrzej Szabelski, Władysław 
Szymanowski, Władysław Liszewski, 
Jadwiga Drobińska, Marianna Kamiń-
ska, Krystyna Rosłoniewska. W zespole 
występuje również młodzież: Agnieszka 
Wilimczyk, Karolina Wierzbicka, Arka-
diusz Zamojski, Mateusz Kowalewski, 
Zuzanna Zamojska, Oliwia Domiziak.
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WWWĄĄSSSOOSZZAAANNKKI

Gmina Wąsosz

Powstanie zespołu „Wąsoszanki” da-
tuje się na rok 1988 (20 marca), gdy 
w Wąsoszu działało Koło Gospodyń 
Wiejskich. Inicjatorką powstania zespo-
łu była pani Marianna Moczydłowska 
– opiekunka KGW. Pani Jadwiga Soliń-
ska była członkinią i pomysłodawczynią 
nazwy zespołu oraz pisała scenariusze 
do występów. Zespół zadebiutował na 
Nocy Świętojańskiej w Wąsoszu i od 
tamtej chwili zaczął odnosić sukcesy. 
O osiągnięciach i występach zespołu, 
pani Jadwiga opisuje w swojej książce 
„Dawne tradycje i obyczaje w Wąsoszu 
Grajewskim i okolicach”.

Po kilku latach owocnej pracy, działal-
ność zespołu została zawieszona.

Reaktywacja zespołu nastąpiła 
w 2001r. pod tą samą nazwą, dzięki 
osobistemu zaangażowaniu solistki 
zespołu, pani Haliny Malinowskiej, 
która została też kierowniczką 
zespołu.

W 2002 r. zostały zakupione stro-
je ludowe przez ówczesny Gminny 
Ośrodek Kultury w Wąsoszu.

Zespół zaczął występować na różnego 
rodzaju przeglądach odnosząc mniej-
sze lub większe sukcesy.

Zespół swoimi występami uświetnia 
uroczystości organizowane przez GO-
KiS w Wąsoszu. Od kilku lat na obcho-
dach Nocy świętojańskiej, członkinie 
zespołu udzielają fachowego instrukta-
żu w zakresie wicia wianków.

Obecny skład zespołu: Halina Mali-
nowska, Teresa Ołdakowska, Barbara 
Kozłowska.

Repertuar jaki zespół prezentuje pocho-
dzi w większości z przekazów starszych 
pokoleń.ą

oszu 

ałałalal-

iła
ki

pokoleń.
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JJJOOLAAAANNTTAA BEAATAA BBAAŁŁDYYYGGA

Gmina Grajewo

Pani Jola ma 45 lat. Ukończyła wyższe 
studia pedagogiczne. Praca zawodowa 
związana była z zawodem wyuczonym 
albowiem przez 18 lat była nauczycie-
lem nauczania początkowego. Obecnie 
opiekuje się Świetlicą Wiejską w Biało-
grądach, gdzie bardzo chętnie organi-
zuje różnego rodzaju przedsięwzięcia 
dzieciom i młodzieży.

Ponadto pani Jola bardzo chętnie 
udziela się społecznie, pełni funkcję 
wiceprezesa w Stowarzyszeniu Rozwoju 
Wsi Białogrądy.

W wolnych chwilach zajmuje się piecze-
niem ciast, mrowisk i chrustu. Pieczenie 
tradycyjnego mrowiska pochłania na-
prawdę dużo czasu jednakże jego smak 

Ci co spróbują pamiętają naprawdę 
długo. Warto wspomnieć, iż bar-

dziej nowoczesnymi wypiekami 
pani Joli są torty, których zdo-
bienia mogłaby pozazdrościć 
nie jedna cukiernia. Pieczenie 
to wielka pasja pani Joli.

W wolnych
niem ciast,
tradycyjneg
prrppp awa dę du

CiiCCCC cco sp
dłłdddd uugo

ddzzddd iei
pppaapp
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JUSSTTYYYNNAA DDĘĘBIIŃŃSKKAA

Gmina Rajgród

Zamieszkuje w Ciszewie. Prowadzi go-
spodarstwo rolne. Od 2 lat zajmuje się 
robieniem serów z krowiego mleka a od 
6 lat wypiekiem chleba z różnymi ziar-
nami według własnych przepisów. Pasję 
pieczenia chleba przekazała jej teścio-
wa. Wyrobem sera oraz wypiekiem chle-
ba zajmuje się dla potrzeb własnej ro-
dziny oraz jest to sposobem na zarobek.
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EELŻŻŻBIETTAA MMITTRROOS

Gmina Wąsosz

Zamieszkała w Modzelach. Urodziła się 
w 1965 r. w Ełku w rodzinie chłopskiej. 
Swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze 
spędziła na wsi. Będąc uczennicą szkoły 
średniej, bardzo zaangażowała się w ży-
cie domowe. Częsta obecność w kuchni 
oraz pomoc mamie i babci w przygoto-
wywaniu posiłków i wypieków, zaowo-
cowała pobudzeniem zainteresowań 
kulinarnych. Ogromną satysfakcję daje 
jej wypiekanie sękaczy nad ogniem ze 
spalanego drewna liściastego. W pie-
czenie sękaczy zaangażowana jest cała 
rodzina – mąż Sylwester, synowie i córki.

Pani Ela jest mistrzynią sztuki kulinarnej 
szerokiej gamy różnych gatunków i ro-
dzajów ciast, takich jak „łabędzi puch”, 
„mrowisko”, „orzechy”, „pączki”.

Słodkie wyroby pani Eli goszczą na sto-
łach weselnych, przyjęciach rodzinnych 
i spotkaniach religijnych. Kto raz spró-
bował, ten nie zapomina smaku wypie-
ków, w których nie tylko są jaja kurze, 
mąka i woda, ale też serce pani Eli.

Pani Mitros z dumą opowiada o swojej 
kulinarnej pasji i tradycji pieczenia w jej 
rodzinie. 
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KKKRYYSTYYNAA OODDOLLLECKAA

Gmina Grajewo

Od urodzenia (1959 r.) mieszka w podgrajewskiej wsi 
Kacprowo, gdzie zajmuje się pracą w rodzinnym go-
spodarstwie rolnym. Wyrobem chleba na zakwasie zaj-
muje się od dawna. Tajniki przygotowania ciasta i wy-
pieku zdradziła jej teściowa, następnie wraz z mężem 
na potrzeby rodzinne doskonalili ten proces. Chleb ma 
niepowtarzalny aromat dzięki temu, że wypiekany jest 
w specjalnym piecu, opalanym drewnem. Wypiek pani 
Krystyny zdobył ogromne uznanie wśród rodziny i zna-
jomych. Naturalnym efektem było, że po wielu namo-
wach w 2010 r. zdecydowała się uczestniczyć po raz 
pierwszy w targach produktu lokalnego w Jurowcach. 
Obecnie chętnie uczestniczy w wyjazdach na różnego 
rodzaju imprezy, targi z Klubem Animatorów Tradycji 
Gminy Grajewo. Specjalnością pani Krystyny jest chleb 
z ziarnami, który cieszy się największą popularnością. 
Ponadto na wyjazdy przygotowuje smalczyk, ciasteczka 
i wiele innych smacznych, domowych wypieków.

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ii wiwielelee ininnynyychch ssmamaczcznynyychch,, dodomomowywyychch wwypypypieiekóków.w.
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MMMAARIAA SSZTTACCHEEELSKKA

Gmina Grajewo

Maria Sztachelska mieszka z rodziną w Rudzie gdzie 
prowadzi gospodarstwo rolne. Od 16 lat zajmuje się 
wypiekiem chleba na zakwasie z ziemniakami na ta-
taraku, początkowo piekła dla potrzeb własnej rodziny 
według przepisu przekazywanego z pokolenia na po-
kolenia. Obecnie smak wypiekanego chleba zna na-
prawdę wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. 
Pierwsi smakosze chleba odwiedzają w wybrane dni 
tygodnia panią Marię już o 5 rano co powoduje, iż wy-
pieki najczęściej odbywają się nocą.

W latach ubiegłych uczestniczyła w wielu wyjazdach, 
otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Najważniejszą 
nagrodę pani Maria otrzymała od Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego za II miejsce w VII edycji finału 
regionalnego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 
w 2007 roku. Pani Maria pomimo wielu obowiązków 
domowych dodatkowo wykonuje prace rękodzielnicze 
haftem gobelinowym i krzyżykowym, które ozdabiają 
ściany jej domu.
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DDAAAANNUTTAA SSSZZKLLAARZZEWWWSSKKA

Gmina Grajewo

Pochodzi z okolic Suwałk, gdzie wypiek 
sękaczy był znany od wieków, obecnie 
mieszka we wsi Łojki w gminie Graje-
wo. Pracuje w gospodarstwie rolnym, 
w wolnych chwilach sama wypieka sę-
kacze, które mają pół metra. Wypiek 
tego przysmaku jest dość pracochłon-
ny, zajmuje blisko 5 godzin. Głównym 
składnikiem są świeże jaja (od 30 do 
50 jaj) pochodzące z własnej hodowli 
kur. Każde z pozostałych składników 
takich jak masło czy margaryna, śmie-
tana, mąka, aromat również odgrywa-

ją istotną rolę. W efekcie końco-
wym powstaje wypiek o złocistej 

barwie i pulchnym cieście na 
przekroju. Sękacz to rodzaj 
ciasta, które nie traci swoich 
walorów smakowych i zapa-
chowych nawet po upływie 

dwóch miesięcy.
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