
PRAWDOPODOBNA  HISTORIA
SEKCJI ZAPA ŚNICZEJ DZIAŁAJ ĄCEJ PRZY MLKS  WISSA  W SZCZUCZYNIE

               Nazywam tę historię prawdopodobną, gdyż od początku istnienia sekcji zapaśniczej 
nikt nie pokusił się o jej chronologiczne utrwalenie. Wiedzę na  temat funkcjonowania sekcji 
czerpałem  ze  zgromadzonych  przez  klub,  trenera  i  zawodników  wycinków  prasowych, 
materiałów  z  zawodów  i  fotografii.  Otóż   jak  podają  źródła   „Sport  zapaśniczy  w 
Łomżyńskiem do 1995 roku” red. Karola Łepkowskiego sekcja zapaśnicza  w Szczuczynie 
zapoczątkowała  swoją  działalność  01  września  1989  roku  pod  kierunkiem  Krzysztofa 
Jaworowskiego, który z nieznanych mi przyczyn zaprzestał pracy z młodzieżą przed upływem 
roku  Wówczas  to  za  pośrednictwem trenera  Edwarda  Kalskiego  z  Łomży oraz   Prezesa 
Wojewódzkiej   Federacji  Sportu  w  Łomży  Andrzeja   Targa 
sprowadzono  do  Szczuczyna  nowego  szkoleniowca   Grzegorza 
Zańko. Od samego początku zajęcia cieszyły się dużą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży, brało   w nich udział około pięćdziesięciu 
zawodników, którzy doskonalili swoje umiejętności  w tak pięknej 
dyscyplinie sportu jaką są zapasy. Zajęcia początkowo odbywały się 
w nowo oddanej  hali  sportowej  przy ul.  Grunwaldzkiej,  jednak z 
czasem  z  uwagi  na  to,  iż  salę  udostępniano  także  zawodnikom 
innych dyscyplin sportu, mata i treningi zostały przeniesione do sali 
znajdującej  się  w  budynkach  pobliskiego  Zespołu  Szkół 
Zawodowych. Pomimo trudniejszych 
                                                                                                               Grzegorz Zańko

warunków zainteresowanie treningami nie malało. Pod przewodnictwem Grzegorza Zańko 
zawodnicy sekcji zapaśniczej chrzest bojowy przeszli w Szczuczynie w dniu 16 grudnia 1990 

roku i już wówczas młodzi adepci zapaśniczego rzemiosła udowodnili, 
że  są  szkoleni   w  prawidłowy  sposób,  gdyż  na  32   zawodników 
reprezentujących  „WISSĘ”  Szczuczyn   dziewięciu  z  nich  stanęło  na 
podium, a klub zajął II miejsce drużynowo. Od początku w prowadzeniu 
sekcji  zapaśniczej  trenerowi  pomagali  kierownik  sekcji  Stanisław 
Tyszka, po jego zaś rezygnacji funkcję tą przejęła Maria Wykrętowicz. 
Trener jak i zawodnicy,  którzy tak dobrze wypadli  na imprezie rangi 
wojewódzkiej  zaczęli  powoli  szukać  swoich  szans  na  imprezach 
międzywojewódzkich,  ogólnopolskich  i  międzynarodowych.  Jako 
pierwszy błysnął talentem DARIUSZ SIELAWA, który na 

Dariusz Sielawa 

Mistrzostwach  Polski  Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych
 odbywających się  wiosną  1991 roku 
w Krotoszynie w kat .do 48kg  zajął I 
miejsce, a Grzegorz Waszkiewicz  na 
tej samej imprezie zajął 7- 8 miejsce. 
Od  tego  czasu  zawodnicy  ze 
Szczuczyna   coraz  częściej  wgryzali 
się w  czołowe miejsca na imprezach 



wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich. Do wyróżniających się zawodników „WISSY 
SZCZUCZYN” z tego okresu zaliczali się  Andrzej Seborowski, Robert i Tomasz Drobińscy, 
Mariusz  Wróblewski,  Mariusz  Bogusławski,  Tomasz  Mioduszewski,  Andrzej  Skrodzki, 
Dariusz Owsianko,  Karol  Koński,  Andrzej  i  Zbigniew Łukowscy,  Mirosław Trojanowski, 
Kazimierz Zieliński, Tomasz, Andrzej i Roman Kaczyńscy,  Karol i Grzegorz Dembińscy i 
inni. Jeszcze w dniach 9-11.10.1992 roku na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS kadetów 
w  stylu  wolnym  odbywających  się  w  Miliczu  złoty  medal  w  kat.  do  47kg  wywalczył 
MIROSŁAW TROJANOWSKI, a Zbigniew Łukowski w kat. do 51kg był piąty. Na dowód 
tego kilka fotografii.

Od lewej u dołu: Andrzej Seborowski,  
Tomasz Drobiński, Robert Drobiński, Karol 
Koński, Mariusz Bogusławski, Robert  
Tarnacki, Paweł Ciszewski, Sławomir 
Łukowski. Od lewej u góry: Grzegorz Zańko, 
Zbigniew Kaliszewski, Sylwester Ciszewski, 
Zbigniew Łukowski, Michał Piotrowicz, 
Robert Słupiński, Andrzej Łukowski, Tomasz 
Mioduszewski, Dariusz Owsianko, Artur 
Poniatowski, Maria Wykrętowicz. 

        Warto zaznaczyć, iż działalność 
sekcji  zapaśniczej  była  głównie 
finansowana  ze  środków  Wydziału 
Spraw  Społecznych,  a  później 
Wydziału Kultury,  Sportu i Turystyki 
w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, 
co  pomimo  dobrze  rokujących 
wynikach  zapaśników  ze Szczuczyna 
przy  zmniejszonych  dotacjach 
skutkowało  podjęciem  przez  Zarząd 
Klubu  decyzji  o  zwolnieniu  trenera 
Grzegorza  Zańko  z  całego  etatu  i 
zatrudnienie go na 1\ 2 etatu. Decyzja 
ta  nie  miała  jednak  wpływu  na 
działalność sekcji, a zajęcia odbywały 
się  w  dotychczasowym  wymiarze 
godzin.  Zawodnicy  nadal  odnosili 

sukcesy  w  mistrzostwach 
makroregionu  i  na  arenie 
ogólnopolskiej. Między innymi na 
Mistrzostwach  Polski  Szkół 
Rolniczych  i  Leśnych  w 
Borkowicach  w  kat.  Do  90  kg 
ówczesny  uczeń  Zespołu  Szkół 
Rolniczych  w  Niećkowie 
Krzysztof Tyszka zdobył  srebrny 
medal. 



Trener Grzegorz Zańko podczas sędziowania 
jednej z walk.
Tomasz Mioduszewski tuż po wygranej walce 
na turnieju w Szczuczynie.

Zbigniew Łukowski – brązowy medalista 
Mistrzostw Polski LZS 1993 r.

 Mirosław Trojanowski – srebrny medalista 
Mistrzostw Polski LZS 1993r. 

Tomasz Mioduszewski – srebrny 
medalista Mistrzostw Polski LZS 1993r.



Artur Poniatowski – srebrny medalista 
Mistrzostw Polski LZS 1993 r.

Zawodnicy sekcji zapaśniczej na sprzęt  
sportowy musieli zapracować: Tomasz 
Mioduszewski i Tomasz Drobiński  
podczas odbioru dresów od prezesa 
klubu Stanisława Kin.

Andrzej Seborowski po wygranej walce turnieju 
zapaśniczego w Szczuczynie.



Andrzej Skrodzki podczas walki turnieju w 
Szczuczynie.

Kolejny  1993 rok był jednym z bardziej udanych  w początkowych okresach działalności 
sekcji zapaśniczej  ze Szczuczyna. Oprócz dominacji w regionie, zawodnicy tej sekcji zaczęli 
śmielej sięgać po trofea na arenach krajowych i tak na odbywających się w 1993 roku  w 
Krasnymstawie Mistrzostwach Polski juniorów młodszych w kat. Do 82 kg srebrny medal 
zdobył  ARTUR  PONIATOWSKI,  a  w  kat.  do  68kg  piąte  miejsce  zajął  TOMASZ 
MIODUSZEWSKI.  Wzrost  umiejętności  i  doświadczenie  dało  się  również  zauważyć  na 
odbywających się w dniach 6-7 XI 1993 roku Mistrzostwach Polski LZS juniorów młodszych 
w  zapasach  stylu  wolnego  w  Szczuczynie  ,gdzie  w  kat.  do  54  kg  MIROSŁAW 
TROJANOWSKI, w kat. do 74 kg TOMASZ MIODUSZEWSKI  i  w kat. do 81kg  ARTUR 
PONIATOWSKI  wywalczyli  srebrne medale,  zaś  w kat.  do 58kg trzecie miejsce zdobył 
ZBIGNIEW  ŁUKOWSKI.  Być  może  serca  do  walki  pobudził  przebywający  jako  gość 
honorowy  DNI OLIMPIJCZYKA  w dniu 16.04.1993 roku ANDRZEJ SUPRON. Na dowód 

radosnych chwil fotografie.

           Kolejny  1994 rok również 
był  potwierdzeniem 
dobrze  wykonanej  pracy 
przez zapaśników 

Andrzej Supron podczas obchodów Dni Olimpijczyka w 
Szczuczynie
ze  szczuczyńskiej  „WISSY”  pod  okiem  trenera  Grzegorza 
Zańko,  gdyż  nadal  królowali  w  regionie  i  stwarzali  wiele 
problemów  zawodnikom  w  kraju,  jednak  sytuacja  finansowa 
klubu zmusiła Zarząd KLUBU  do zwolnienia trenera Grzegorza 
Zańko  w sierpniu 1994 roku.
Andrzej Seborowski  



Sytuacja ta pomimo dalszych wysiłków już bezrobotnego trenera odbiła się również na 
postawie zawodników, którzy nie widząc dalszej przyszłości sekcji w różowych barwach 
zaczęli odchodzić od sportu. Na osłodę siłą rozpędu dobrze zapowiadający się zawodnik 
„WISSY” ANDRZEJ SEBOROWSKI w Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów 
Sportowych kadetów w kat. do 40kg zdobył tytuł mistrza, a w wadze do 130kg ARTUR 
PONIATOWSKI zajął trzecie miejsce, pozostali zawodnicy również plasowali się na 
czołowych lokatach w swych kategoriach wagowych lecz po za podium.Za osiągnięcia 
sportowe trener Grzegorz Zańko został wybrany jako”  Sportowa osobowość Roku 1994 woj. 
łomżyńskiego” 
   W załączeniu posiadana dokumentacja fotograficzna.

            
Dariusz Owsianko – 
medalista jednego z 
turniejów w Szczuczynie. 

 

Zawodnicy i zawodniczki  
sekcji zapaśniczej na obozie 
sportowym w Ciechanowcu. 

Rok  1995  był  rokiem  wielu 
zmian  w  funkcjonowaniu 

sekcji zapaśniczej MLKS „WISSA” w Szczuczynie, gdyż tą piękną dyscypliną sportu zaczęły 
interesować  się  dziewczęta,  początkowo byłe  zawodniczki  judo, z czasem jednak zaczęły 
wyrastać zapaśniczki od tzw. korzeni. Trener Grzegorz Zańko podjął się pracy z młodzieżą w 
Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej oraz w Niećkowie przy przychylnej postawie dyrektor 
Zuzanny  Kurowskiej  angażując  do  zajęć  również  dziewczęta,  nie  przerywając 
dotychczasowej pracy z odnoszącą już wyniki młodzieżą w Szczuczynie. Tą kilkuletnią pracę 



i  osiągane wyniki  w kraju  dostrzegły  władze Zrzeszenia 
Ludowych  Zespołów  Sportowych  i  umożliwiły  miastu 
Szczuczyn zorganizowanie i  przeprowadzenie Mistrzostw 
Polski Zrzeszenia LZS w grupie kadetów w stylu wolnym, 
które odbyły się w dniach 6-8.X.1995r. Nadmienić warto, 
iż  od  sierpnia  2005  roku  przez  okres  ośmiu  miesięcy 
zawodnikami  sekcji  zapaśniczej  opiekował  się  jej  były 
zawodnik  Zbigniew  Łukowski,  z  uwagi  na  to,  iż  trener 
Grzegorz  Zańko  nie  widząc  możliwości  ponownego 
zatrudnienia w klubie podjął pracę w policji , w związku z 
czym zobligowany był odbyć obowiązkowe przeszkolenie 
zawodowe.  Na  tych  mistrzostwach,  które  zbiegły  się  z 
obchodami  pięćdziesięciolecia istnienia MLKS „WISSY” 
Szczuczyn zawodnicy sekcji również potwierdzili, iż ciągle 
należą do czołówki krajowej w swojej grupie wiekowej i 

Jolanta Bezdzietna (obecnie Łukowska)
Jedna z pierwszych zapaśniczek MLKS „Wissa” 
Szczuczyn

tak w kat.  do 43kg złoty medal  wywalczył  ANDRZEJ  SEBOROWSKI,  w kat.  do 47kg 
również złoty medal wywalczył TOMASZ DROBIŃSKI, KAROL KOŃSKI  w kat. do 51kg 
był czwarty, a KAROL DEMBIŃSKI w wadze do 65kg był szósty. „WISSA” w klasyfikacji 
drużynowej zajęła IV miejsce. Przy okazji tego święta odznaczono wiele osób, w tym kilkoro 
ze środowiska zapaśniczego i tak: 

- odznaką „Zasłużony działacz LZS” otrzymała Maria Wykrętowicz
- odznaką  „  Zasłużony  sportowiec  LZS”  otrzymali  Grzegorz  Zańko,  Tomasz 

Mioduszewski, Artur Poniatowski oraz Zbigniew Łukowski,
- złotą honorową odznaką LZS odznaczony został Dariusz Sielawa,
- brązowymi  honorowymi  odznakami  LZS  zostali  odznaczeni  Robert  Drobiński, 

Andrzej Skrodzki i Andrzej Seborowski.

O sile  zapasów jako dyscypliny  sportowej  w woj. 
łomżyńskim niech  świadczy fakt, iż w plebiscycie 
na pięciu najpopularniejszych sportowców 1995 roku 
zwyciężyła EWA Łuba z Łomży, a czwarte miejsce 
zajął zapaśnik ze Szczuczyna – Tomasz Drobiński. O 
opisanych  i  nieopisanych  niech  świadczą 
przedstawione fotografie.

Andrzej Skrodzki i Andrzej Seborowski



          Rok 1996 w szczuczyńskich zapasach to okres wgryzania się w tą dyscyplinę sportu 
dziewcząt,  a  między  innymi:  Katarzyny  Końskiej,  Katarzyny  Zalewskiej,  Ewy  Jarząbek, 
Marty Serafin, Małgorzaty Owsianko, Jolanty Bezdzietnej i innych przy wykorzystaniu już 

Od lewej (siedzą): Tomasz Drobiński, Katarzyna Zalewska, Małgorzata Owsianko, Ewa 
Jarząbek, Grzegorz Zańko; od lewej (stoją): Mariusz Skrodzki, Mariusz Zamojski, Adam 
Grygoruk i Dariusz Szczech. 

zaawansowanych zawodników. Swoją wysoką formę pokazał w dniach 13-16.05.1996 roku 
ANDRZEJ  SEBOROWSKI,  który  na  II  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie  Młodzieży  w 
Katowicach  w  kat.  do  47kg  zdobył  brązowy  medal,  a  szóste  miejsce  w  kat.  do  55kg 
wywalczył Dariusz Owsianko. Był  to najlepszy rok dla ANDRZEJA SEBOROWSKIEGO, 
który  w  tym  samym  roku  w  Mistrzostwach  Polski  Zrzeszenia  LZS  juniorów  młodszych 
zdobył  dla  „  WISSY”  srebrny  medal   w  tej  samej  kategorii  wagowej.  Ponadto  w 
Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych juniorów młodszych odbywających 
się w dniach 15-17.11.1996 roku w Miliczu ANDRZEJ SKRODZKI w kat. do 46kg zdobył 
złoty  medal.  Chłopcy nadal  aktywnie  walczyli  na matach,  przyuczając  do tej  dyscypliny 
sportu dziewczęta, które już w końcówce 1996 roku pokazały na Międzynarodowym Turnieju 
im. Franciszka  Harczenki w Bydgoszczy , że chcą się  w przyszłości liczyć  w krajowych 
zapasach. Ewa Jarząbek w kat do 53kg i Katarzyna Zalewska w kat. do 49kg zajęły drugie 
miejsca. Na tym samym turnieju Andrzej  Seborowski w kat. do 51kg był trzeci , a Dariusz 
Owsianko w kat. do 60kg był szósty. Poniżej zdjęcia.



Katarzyna Zalewska i Ewa Jarząbek na 
jednym z pierwszych turniejów 
zapaśniczych w karierze w Warszawie.
         

Zawody w Warszawie. Od góry: Mariusz 
Zamojski, Katarzyna Końska, Maria 
Wykrętowicz, Katarzyna Zalewska, Ewa 
Jarząbek, Andrzej Kaczyński, Andrzej 
Skrodzki, Dariusz Kaczyński, Dariusz 
Owsianko; poniżej: Marek Niedźwiedzki,  
Tomasz Drobiński, Adam Grygoruk i Andrzej  
Seborowski.

Katarzyna Zalewska po jednej z pierwszych 
wygranych walk na turnieju w Szczuczynie.  
Werdykt ogłosił trener Edward Szypulski. 

Zapasy wychodziły do społeczeństwa – 
turniej pokazowy w miejscowości Dobrylas 
(gm. Zbójna).



   Katarzyna Zalewska i Ewa Jarząbek z 
trenerem Grzegorzem Zańko.

 W roku 1997 nastąpił pierwszy przebłysk 
dobrej  passy  znanego  do  dzisiaj  duetu 

żeńskiego ze Szczuczyna, tj.  Katarzyny Zalewskiej  i  Ewy Jarząbek Dziewczęta doskonale 
wykorzystały wiedzę i doświadczenie swoich starszych kolegów z maty i już w pierwszym 
roku startu w grupie wiekowej kadetek stanęły na podium Mistrzostw Polski, które odbyły się 
w dniach 26-28.09.1997r w Łodzi. Srebrny medal  w kat. do 49kg wywalczyła Katarzyna 
Zalewska, a po brąz w kat. do 52kg sięgnęła Ewa Jarząbek. Chłopcy nadal trzymali się w 
czołówce  kraju,  jednak  brakowało  umiejętności  lub  szczęścia  aby  sięgnąć  po  medale. 
Dziewczęta  już  wkrótce,  bo  w  dniach  14-15.XI.1997  roku  w  Siedlcach  podczas 
Ogólnopolskiego  Turnieju  Klasyfikacyjnego  Seniorek  i  Kadetek  pokazały,  ze  medale  te 
wywalczyły zasłużenie, gdyż na turnieju tym Katarzyna Zalewska w kat. do 49kg zajęła III 
miejsce, Ewa Jarząbek w kat do 52kg zajęła II miejsce, a Katarzyna Końska w kat. do 46kg 
była piąta. Poniżej fotografie.

 



Sportowe wakacje w Giżycku.

   

    Rok 1998  był rokiem dziewcząt w szczuczyńskiej sekcji, bo już  w lutym zapowiadał 
dalszą  dobrą   ich  dyspozycję   Otóż  w  Pucharze  Polski  Kadetek  odbywającym  się  w 
Borkowicach w dniach 27-28.02.1998 roku KATARZYNA ZALEWSKA w kat.  do 49kg 
zdobyła  I  miejsce,  zaś  EWA JARZĄBEK w kat.  do  52kg zajęła  V  miejsce.  Borkowice 
„pasowały”  zapaśniczkom  ze  Szczuczyna,  gdyż  już  w  dniach  24-26.04.1998  roku  na 
Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS juniorek w kat. do 50kg KATARZYNA ZALEWSKA 
wywalczyła brązowy medal, a KATARZYNA KOŃSKA i EWA JARZĄBEK zajęły czwarte 
miejsca w swoich kategoriach wagowych. IV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kadetek 
odbywająca  się  w  maju  1998  roku  w  Środzie  Wielkopolskiej  przyniosła  Szcuczynowi 
powody do dumy, a przynajmniej dla sympatyków zapasów, gdyż w kat. do 52kg zwyciężyła 
EWA  JARZĄBEK,  a  w  kat.  do  49kg  KATARZYNA  ZALEWSKA   wywalczyła  brąz. 
Teoretycznie mistrzyni  Polski w danej  kategorii  wagowej  powinna reprezentować  kraj  na 
Mistrzostwach Świata kadetek, które miały odbyć się w Anglii i tak miało być w przypadku 
EWY JARZĄBEK, okazało się jednak, że trener kadry narodowej Jan Godlewski miał inną 
koncepcję  składu kadry  narodowej  i  zamiast  naszej  zawodniczki  na  Mistrzostwa  Świata 
pojechała Iwona Matkowska, która na imprezie tej zajmując II miejsce udowodniła, że trener 
kadry nie wybrał jej na ten wyjazd przypadkowo. Należą się tu wyrazy uznania za walkę o 
wyjazd na Mistrzostwa Świata do Anglii Ewy Jarząbek Zarządowi naszego klubu  i innym, 
którzy wstawili się za naszą zawodniczką. Nie zrażone tą sytuacją szczuczyńskie dziewczęta 
nadal starały się zwrócić na siebie uwagę trenera kadry podczas kolejnych imprez i tak już w 
dniach  29-30.08.1998 roku  podczas  II  Ogólnopolskich Igrzysk  LZS  i  Mieszkańców Wsi 
odbywających się w Suwałkach EWA JARZĄBEK w kat. do 52kg pokazała , iż ta kategoria 
wagowa należy do niej zdobywając złoty medal, zaś KATARZYNA ZALEWSKA w kat do 
50kg zajęła drugie miejsce. Rok ten Katarzyna Zalewska zakończyła drugim miejscem na 
Pucharze Polski Kadetek, który odbył się w dniach 16-18.10.1998r w Łodzi, na turnieju tym 
po  perypetiach  z  wyjazdem  na  Mistrzostwa  Świata  kadetek  do  Anglii  Ewa  Jarząbek 
powalczyła gorzej i uplasowała się po za podium. Podkreślić warto, iż w roku tym zachęcona 
wynikami siostry treningi podjęła Barbara Jarząbek. Poniżej pamiątkowe zdjęcia.

          



Ewa Jarząbek po zdobyciu złotego medalu na MP Kadetek 
w Środzie Wielkopolskiej.

Katarzyna Zalewska – brązowa medalistka MPK oraz Ewa 
Jarząbek – złota medalistka MPK w Środzie Wielkopolskiej.

Ekipa ze Szczuczyna na 
zawodach w Grajewie.

  



Andrzej Kaczyński w walce na 
turnieju w Szczuczynie.
   

    Tak jak rok 1998 można by 
zaliczyć  do  bardziej  udanych 
dla Ewy Jarząbek, tak rok 1999 

zdecydowanie należy przypisać KATARZYNIE ZALEWSKIEJ, chociaż początek roku nie 
zapowiadał takiej przemiany. Otóż na Pucharze Polski Seniorek, który odbył się w styczniu 
1999 roku KATARZYNA ZALEWSKA w kat. do 46kg zajęła niespodziewanie I miejsce, a 
EWA JARZĄBEK w kat. do 56kg była druga. Wyniki te z uwagi na fakt, iż dziewczęta były 

jeszcze  kadetkami   zapowiadał 
ciekawe  rozgrywki  w  grupie 
kadetek.  Dobrą  formę  dziewczęta 
ze  Szczuczyna  potwierdziły 
podczas Pucharu Polski 

Katarzyna Zalewska na podium 
Mistrzostw Polski.

Kadetek,  który  odbył  się  w  dniu 
27.02.1999 roku w Bielawie, gdzie 
obie  zajęły  pierwsze  miejsca  w 
swoich kategoriach wagowych. Ten 
rok był   rokiem wielu startów dla 
szczuczyńskiego  duetu  i  już  w 
dniach 12-14.03.1999 roku podczas 
Pucharu  Polski  Juniorek 

odbywającym  się  w  Borkowicach  KATARZYNA  ZALEWSKA  W  KAT.  DO  46KG 
ZAJĘŁA pierwsze  miejsce,  a  EWA JARZĄBEK  w kat.  do 54kg była  piąta.  Następnie 
KATARZYNA  ZALEWSKA,  która  od  początku  roku  nie  przegrała  nawet  jednej  walki 
sięgnęła  po  ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI  SENIOREK,  które odbyły  się  w 
dniach  26-27  marca  1999  roku  w  miejscowości  Przysucha.  Na  imprezie  tej  EWA 
JARZĄBEK była zmuszona ustąpić miejsca starszym, bardziej rutynowanym zawodniczkom 
i  zajęła  13  miejsce.  Niemniej  wcześniej  uzyskane  wyniki  spowodowały,  iż  obie  zostały 
powołane  do  kadry  narodowej  kadetek  i  czynnie  uczestniczyły  w  zgrupowaniach  kadry 
przygotowując się do udziału w imprezach międzynarodowych. Warto tu podkreślić, iż udział 
tych  zawodniczek  w  tych  obozach  kadry  w  dużej  mierze  był  możliwy  dzięki  dobrej 
współpracy klubu z Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Niećkowie Zuzanną  Kurowską 
oraz całym gronem pedagogicznym. Następnie przyszła pamiętna Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Kraśniku, gdzie potknęły się nasze kandydatki do medalu  i ostatecznie EWA 
JARZĄBEK w kat do 52kg zajęła 5 miejsce, a KATARZYNA ZALEWSKA była dopiero 9 
w swojej kategorii wagowej. Na imprezie tej brał również udział Tomasz Milewski, lecz on 



również wrócił do domu bez medalu. Sytuacja ta doprowadziła do przetasowań w składzie 
kadry narodowej  na Mistrzostwa Świata Kadetek,  które miały  odbyć  się  w Zgierzu  koło 
Łodzi.  Gdy  przyszedł  czas  wystawienia  reprezentacji,  okazało  się,  że  z  dwóch  naszych 
pretendentek wystartuje w tej imprezie tylko Katarzyna Zalewska. Sierpień 1999 roku okazał 
się  pięknym  okresem  dla  sympatyków  zapasów  w  Szczuczynie,  gdyż  KATARZYNA 
ZALEWSKA na MISTRZOSTWACH ŚWIATA KADETEK  w Zgierzu w kat. do 46 kg 
wywalczyła brązowy medal. Sukces ten w dużej mierze przyczynił się do udzielenia pomocy 
przez  UKFiS  na  wykończenie  budynku  Hali  Sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  w 
Szczuczynie, w którym to budynku po 9 latach tułaczki z matą zapaśnicy znaleźli miejsce 
stałego  treningu.  Na uroczystości  oddania  budynku  do użytku  Katarzyna  Zalewska,  Ewa 
Jarząbek  oraz  trener  Grzegorz  Zańko  zostali  uhonorowani  nagrodami  pieniężnymi  za 
osiągnięte  wyniki.  Rok  ten  Katarzyna  Zalewska  zakończyła  wywalczeniem  I  miejsca  na 
Pucharze Polski  Kadetek,  który  odbył  się  w dniach  15-16.10.1999 roku w Warszawie w 
wadze  do  49kg,  Ewa  Jarząbek  na  tym  turnieju  była  po  za  podium.  W związku  z  tym 
wynikiem Katarzyny Zalewskiej  Towarzystwo Ubezpieczeń  i  Reasekuracji  wręczyło jej w 
osobie  Dyrektor  Krystyny  Węclewicz-Grajek  polisę  ubezpieczeniową  „WARTA SPORT” 
wartości 10.000zł. Klub podjął  też  starania o pozyskanie sponsora .Dodać  tu należy,  iż  w 
grudniu  tego  roku  uprawnienia  instruktorskie  w  zapasach  stylu  wolnego  uzyskała  żona 
dotychczasowego trenera- IWONA ZAŃKO. Poniżej zgromadzone zdjęcia. 

          
Tomasz Milewski (pierwszy od lewej) wraz z 
Januszem Sulewskim, Grzegorzem Zalewskim i 
trenerem Grzegorzem Zańko na eliminacjach do 
OOM w Łomży.

Katarzyna Zalewska w przerwie między rundami 
walki na MŚ Kadetek w Zgierzu (1999).

Trener  
kadry kobiet  
Jan 
Godlewski  
oraz Józef  
Maciejczak,  



członek zarządu PZZ w trakcie udzielania wskazówek w przerwie między walkami na MŚ  
Kadetek w Zgierzu. 

Katarzyna 
Zalewska 

już  jako 
brązowa 

medalistka MŚ Kadetek wraz z trenerami Iwoną i Grzegorzem Zańko.



Otwarcie Hali Sportowej w 
Szkole Podstawowej w 
Szczuczynie wraz z salką dla 
sekcji zapaśniczej oraz 
moment wręczenia nagród 
pieniężnych przez burmistrza 
Szczuczyna Stanisława 
Wądołowskiego Katarzynie 
Zalewskiej, Ewie Jarząbek i 
Grzegorzowi Zańko za 
osiągnięcia sportowe. 
Odbiór nagrody pieniężnej 
przez Ewę Jarząbek.

Nagrodę odbiera trener  
Grzegorz Zańko.



Nagrodę odbiera 
Katarzyna Zalewska.

   Rok 2000 to w miarę ustabilizowana forma naszych dziewcząt, chociaż nie zaczęło się od 
wyników  sportowych,  lecz  od  zauważenia  przez  media  i  sympatyków  dotychczasowych 
osiągnięć  dziewcząt.  Otóż  dyrekcja  PKS  w  Łomży  zasponsorowała  dziewczętom  bilety 
miesięczne  na  trasie  od  miejsca  zamieszkania  do  szkoły,  a w  Plebiscycie  „GAZETY 
WSPÓŁCZESNEJ”  na  najpopularniejszego  sportowca  1999 roku  KATARZYNA 



ZALEWSKA  zajęła V miejsce. Została ona również  uznana „Nadzieją  olimpijską”.  Czas 
zabawy jednak minął szybko i trzeba było wziąć się ostro do pracy, gdyż przeciwniczki nie 
zamierzały oddawać miejsc na podium bez walki. Pierwsza okazja do konfrontacji nastąpiła w 
dniach  24-26.03.2000  roku  we  Włodawie  na  Mistrzostwach  Zrzeszenia  LZS  Kobiet  i 
juniorów w stylu  wolnym. Na imprezie tej  pod kierownictwem Iwony Zańko dziewczęta 
potwierdziły, iż będą się chciały liczyć w kraju również w tym roku Katarzyna Zalewska w 
kat. do 46 kg oraz Ewa Jarząbek w kat. do 56kg zdobyły złote medale. Tomasz Milewski, 
który  również  startował  na  tych  zawodach  znalazł  się  poza  podium.  Następną   imprezą 
ogólnopolską był Puchar Polski Juniorek , który odbył się w dniach 14-16.04.2000 roku w 
Gorlicach,  gdzie KATARZYNA ZALEWSKA  w kat.  do 46kg zajęła I  miejsce, a EWA 
JARZĄBEK  w kat. do 54kg była trzecia. Następnie dziewczyny pojechały do Łęcznej na 
Mistrzostwa Polski Seniorek , które odbywały się w tej miejscowości w dniach 28-30.04.2000 
roku  i  z  tej  imprezy  ze  złotym  medalem  w  kat.  do  46kg  wróciła  KATARZYNA 
ZALEWSKA, Ewie nie udało się na tej imprezie zdobyć medalu. Dziewczęta nie spuściły z 
tonu również  na Mistrzostwach Polski Juniorek, które odbyły się w dniach 12-13.05.2000 
roku w Łodzi. Na tych mistrzostwach KATARZYNA ZALEWSKA  raz jeszcze udowodniła, 
że w wadze do 46kg nie ma sobie równych i zdobyła złoty medal, a jej koleżanka EWA 
JARZĄBEK w kat. do 54kg była druga. W lipcu 2000 roku dziewczyny w ramach rozrywki 
pojechały na Ogólnopolskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi do Białegostoku i tam nasze 
zawodniczki również zdobyły dwa medale, tj. KATARZYNA ZALEWSKA  w kat. do 46kg 
była pierwsza, a w kat. do 56kg EWA JARZĄBEK była trzecia. Okres wakacji nie był jednak 
dla dziewczyn czasem odpoczynku, gdyż obydwie uczestniczyły w zgrupowaniach kadry  na-
rodowej przed imprezami międzynarodowymi. Przygotowania te nie poszły na marne, gdyż 
na  Mistrzostwach ŚWIATA Juniorek, które odbyły się w miejscowości Nantes we Francji w 
kat. do 46kg KATARZYNA ZALEWSKA zdobyła srebrny medal. To był ostatni sukces w 
roku 2000 zdobyty dla WISSY przez juniorki, jednak nie ostatni zdobyty przez dziewczęta. 
Na Międzynarodowym Turnieju o Puchar Ziemi Kraśnickiej Kadetek siostra Ewy Jarząbek-
BARBARA  JARZĄBEK  w  kat.  do  46kg  zdobyła  trzecie  miejsce.  Był  to  jej  pierwszy 
poważniejszy  sukces.  Zaznaczyć  tu  należy  również  ważny  wynik  TOMASZA 
MILEWSKIEGO,  który  na  Mistrzostwach  Polski  Zrzeszenia  LZS  w Karolewie  juniorów 
odbywających się w dniach 23-24.09.2000 roku zdobył  brązowy medal. Poniżej posiadana 
dokumentacja fotograficzna.

Katarzyna Zalewska i Adam 
Dauksz podczas innej formy 
treningu wytrzymałościowego 
na Balu Sportu w 
Białymstoku. 



Prezes Podlaskiego 
Związku Zapaśniczego 
Władysław Kierdelewicz z 
małżonką Jolantą, Iwona i  



Grzegorz Zańko, Katarzyna Zalewska i Adam Dauksz wraz z zaprzyjaźnionym Jarosławem 
Sarnackim i innymi gośćmi na Balu Sportu w Białymstoku.

Trener Grzegorz Zańko 
wśród wyróżnionych 
podczas wręczania 
upominków przez 
marszałka woj
podlaskiego Sławomira
Zgrzywę.

Od lewej: Adam Dauksz, Katarzyna Zalewska oraz Iwona i Grzegorz Zańko na Balu Sportu w 
Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku.



         Rok 2001 również zaczął się podziękowaniami za osiągnięte wyniki w 2000 roku i w 
podsumowaniu  województwa  podlaskiego  KATARZYNA  ZALEWSKA  w  plebiscycie 
„GAZETY WSPÓŁCZESNEJ” zajęła IV miejsce. W dniu 27.02.2001 roku w plebiscycie 
tygodnika  „KONTAKTY”  KATARZYNA  ZALEWSKA  została  uznana  przez  kapitułę 
„CZŁOWIEKIEM  SUKCESU  W  DZIEDZINIE  SPORTU  2000  ROKU”.   Po  okresie 
podziękowań  ponownie  przyszedł  ponownie  czas  wytężonej  pracy  i  walki  o  wyniki  na 
imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych. Pierwszym sprawdzianem był dla Katarzyny 
Zalewskiej turniej międzynarodowy w Szwecji, który odbył się w dniach 10-11.03.2001 roku, 
gdzie w kat. do 46kg zajęła ona drugie miejsce. Następnie już w dniach 23-24.03.2001 roku 
na odbywających się w Łodzi Mistrzostwach Polski Juniorek nasze dziewczyny ponownie 
wzbogaciły WISSĘ o dwa medale, tj. KATARZYNA ZALEWSKA  w  kat. do 46kg zdobyła 
złoto, a w kat. do 54kg EWA JARZĄBEK zdobyła brąz. Nie było to jednak wszystko co w 
roku 2001 zdobyły nasze dziewczęta. Otóż na odbywających się w dniach 26-27.05.2001 roku 
w Białogardzie Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów  KATARZYNA ZALEWSKA  w 
kat. do 46kg zdobyła złoty medal, a EWA JARZĄBEK w kat. do 56kg zdobyła brązowy 
medal. Na turnieju tym był również po długiej przerwie w startach Karol Koński , lecz wrócił 
do domu bez medalu. Z medalem wrócił za to i to w kolorze brązowym w kat. do 54kg  z 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski odbywających  się w dniach 5-6.10.2001 roku  w Łodzi 
ANDRZEJ SKRODZKI. Warto tu zaznaczyć, iż był to jedyny medal zdobyty na tej imprezie 
przez  zawodnika  z  woj.  podlaskiego.  Rok  ten  zamknęły  dziewczyny  startując  udanie  w 
Pucharze  Polski  Seniorek  i  Kadetek,  który  odbył  się  w  dniach  09-10.11.2001  roku  w 
Siedlcach. Nasze dziewczyny w kat. do 46kg dorzuciły do dorobku medalowego pierwsze 
miejsce  KATARZYNY ZALEWSKIEJ  oraz  srebro  w kat.  do  56kg  zdobyte  przez  EWĘ 
JARZĄBEK. Poniżej zdjęcia.

Katarzyna Zalewska – laureatka 
plebiscytu Gazety Współczesnej  
„10 Najpopularniejszych 
Sportowców Województwa 
Podlaskiego”.

Katarzyna Zalewska uznana 
„Człowiekiem sukcesu w 
dziedzinie sportu roku 
2000”.



   

Wręczenie kwiatów Katarzynie 
Zalewskiej przez członka kapituły 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Katarzyna Zalewska wraz z 
trenerem Grzegorzem Zańko 
przed odbiorem złotych medali  
MP Seniorek w Białogardzie.



Karol Koński, Ewa Jarząbek, Katarzyna Zalewska i trener Grzegorz Zańko na MP Seniorek i  
Seniorów w Białogardzie.



   Oprócz sportu na wyższym poziomie rozwijały się  również  w Szczuczynie zapasy dla 
początkujących.

   Pośrodku Paweł Borys – jeden z 
młodych adeptów.

Paweł Marcinkiewicz podczas walki.



Krzysztof  Marcinkiewicz  po 
wygranej walce na turnieju w 
Szczuczynie.

Grzegorz Serafin po 
wygranej walce na turnieju w 
Szczuczynie.

Rok 2002 zaczął się również dość przyjemnie dla sympatyków zapasów na Podlasiu, gdyż w 
Plebiscycie na 10 najpopularniejszych sportowców województwa podlaskiego ogłoszonego 
przez „Gazetę Współczesna” za rok 2001 KATARZYNA ZALEWSKA zajęła IV miejsce. 
Życie jest jednak twarde, trudno było utrzymać  wysoki  poziom przez wiele lat nawet dla 
doświadczonych zawodniczek i zawodników, zwłaszcza, gdy z uwagi na zmianę przepisów 
zmieniono dolna kategorię wagową kobiet z 46 do 48kg. Ważąca naturalnie 48kg Katarzyna 
Zalewska  zaczęła  mieć  problemy  z  rywalkami,  które  zaczęły  zbijać  wagę  z  wyższych 
kategorii wagowych. Na Pucharze Polski Seniorek odbywającym się w Przysusze w dniach 
22-24.02.2002 roku KATARZYNA ZALEWSKA  zajęła II miejsce, EWA JARZĄBEK  była 
na tej imprezie po za podium. Na Mistrzostwach Polski Juniorek, które odbyły się w dniach 
12-13.04.2002 roku w Raciborzu  było lepiej, gdyż  KATARZYNA ZALEWSKA w kat. do 
46kg zdobyła złoty medal, a EWA JARZĄBEK w kat. do 54kg zdobyła brązowy medal. 



Później w dniach 1-2.06.2002 roku na Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Kadetek i Seniorek 
„WISSĘ” reprezentowały siostry BARBARA i EWA JARZĄBEK i EWA w grupie seniorek 
w  kat  .do  55kg  zajęła  drugie  miejsce,  zaś  młodsza  siostra  BARBARA w  kat  do  52kg 
wywalczyła brązowy medal. Katarzyna Zalewska na tej imprezie nie startowała , przygoto-
wywała   się  do  startu  w  MISTRZOSTWACH  EUROPY  JUNIOREK  w  Tiranie.  Na 
Mistrzostwach  tych,  które  odbyły  się  w  dniach  11-17.06.2002  roku  KATARZYNA 
ZALEWSKA zdobyła sobie i  POLSCE srebrny medal . W trudnej sytuacji w tym roku stanął 
ANDRZEJ  SKRODZKI  ,  który  miał  obronić  zdobyty  rok  wcześniej  brązowy  medal 
Młodzieżowych  Mistrzostw Polski  w kat.  do  54kg.  Raz  jeszcze okazało  się,  że zdobyte 
umiejętności i wola walki mogą doprowadzić do sukcesu. Na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski odbywających się w Warszawie w  dniach 20-22.09.2002 roku w  tej samej kategorii 
wagowej,  tj.  do  54kg  ANDRZEJ  SKRODZKI  obronił  brązowy  medal,  wyśmienicie 
wystartował  w tych zawodach również  po wieloletniej  przerwie TOMASZ KACZYŃSKI, 
który w kat. do 63 kg zajął szóste miejsce oraz DARIUSZ OWSIANKO, który w tej samej 
kategorii  wagowej  był  XIII.  Aktywny  wkład  w  rozwój  naszych  dziewcząt   Andrzeja 
Skrodzkiego  został  dostrzeżony  również  przez  trenera  kadry  narodowej  kobiet  Tomasza 
Rybarskiego, który powołał go na obóz kadry kobiet w Świeradowie jako sparingpartnera. W 
Mistrzostwach Polski Seniorek odbywających się w Gorlicach KATARZYNA ZALEWSKA 
w  kat.  do  48kg  zdobyła  brązowy  medal  i  był  to  jedyny  medal  zdobyty  przez  nasze 
zawodniczki w tych zawodach. Jesienią 2002 roku Katarzyna Zalewska i Ewa Jarząbek w 
ramach podjętych  studiów zmieniły barwy klubowe i  przeniosły się  do klubu sportowego 
„SZCZYT”  BOGUSZÓW  GORCE  i  powróciły  do  WISSY  dopiero  jesienią  2003  roku. 
Pałeczkę dziewczęta przekazały następczyniom tj. BARBARZE JARZĄBEK i AGNIESZCE 
MILEWSKIEJ  i  innym  młodym  adeptom  i  adeptkom  zapaśniczego  rzemiosła.  Poniżej 
posiadane zdjęcia z zawodów i obozów sportowych.



Katarzyna Zalewska 
i trener Iwona 
Zańko na podium 
Mistrzostw Polski 
Juniorek w 
Brzeźnicy.

Katarzyna Zalewska na 
zawodach międzynarodowych.

Trener Zańko wraz z kadrą  
dziewcząt woj.  
podlaskiego na 
zawodach w 
Borkowicach.



Andrzej Skrodzki – dwukrotny brązowy medalista 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kat. do 54 kg.

 Katarzyna Zalewska wraz z 
koleżankami z kadry narodowej na zawodach rangi  
międzynarodowej.



Katarzyna Zalewska wraz z koleżankami z kadry narodowej oraz opiekunami na jednym z 
turniejów w Norwegii.

Zdjęcie grupowe zapaśników i  
zapaśniczek woj. podlaskiego 
na obozie w Augustowie.

Od lewej: Ewelina 
Nerkowska, Dorota Wojsław, 
trener Grzegorz Zańko, 
Agnieszka Milewska i Monika 
Czaplicka przed bursą w 
Augustowie.



Oprócz treningów na obozie 
młodzież również relaksuje 
się...

...w różnej formie.  
(Przemysław Zańko i Monika 
Czaplicka w trakcie 
namakania).

Nawiązywanie międzyklubowej przyjaźni pomiędzy 
zawodniczkami i zawodnikami (Ewelina Nerkowska, 
Adrianna Zańko i Daniel Zorczykowski).



Michał Brzeski przy odbiorze medalu i dyplomu na 
zawodach.

Rok 2003 zapowiadał  się  rokiem trudnym, gdyż  nie 
mieliśmy już w swoich szeregach naszego duetu , lecz 
następczynie  również  starały  się  udowodnić,  że  na 
treningach nie spały. W dniach 04-05.04.2003 roku na 
Mistrzostwach  Polski  Juniorek  odbywających  się  w 
Raciborzu  BARBARA JARZĄBEK w kat.  do  55kg 
zdobyła brązowy medal .Warto tez przytoczyć,  iż  na 
Mistrzostwach  Polski  Seniorek  odbywających  się  w 
dniach 16-17.05.2003 roku w żarach startująca już w 
barwach  KS  „SZCZYT”  Boguszów  Gorce  EWA 
JARZĄBEK w kat.  do 55kg zdobyła  srebrny medal 
Swoją  dobrą  formę  potwierdziła  Basia  na 
Mistrzostwach  Zrzeszenia  LZS  i  Szkół  kobiet 
odbywających się w dniach 31.05-01.06.2003 roku w 
miejscowości  Przysucha.  W  kat.  do  55kg  była  na 
trzecim stopniu podium, tuż za swoją siostrą Ewą, na 
trzecim miejscu uplasowała się również w kat. do 60kg 
AGNIESZKA MILEWSKA. W dniach 13-15.06.2003 

roku  na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej LZS Kadetek i Juniorek BARBARA 
JARZĄBEK w kat.  do 55kg wywalczyła  dla nas brązowy medal.  W tym samym niemal 
czasie, nasza AGNIESZKA MILEWSKA w Ogólnopolskim Turnieju UKS w Radomiu w kat. 
do  62kg wywalczyła  srebrny medal.  Mieliśmy jednak  na uwadze dalszą  karierą  naszych 
seniorek i tak dotarły do nas wieści, iż na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej LZS odbywających 
się  w  dniach  28-29.08.2003  roku  w  Zielonej  Górze  EWA  JARZĄBEK  reprezentująca 
KS”SZCZYT” Boguszów Gorce  w kat. do 59kg zdobyła trzecie miejsce. Dla Katarzyny 
Zalewskiej rok 2003 był rokiem nieudanym z powodu kontuzji jakiej nabawiła się na turnieju 
zagranicznym, która wyłączyła ją na dłuższy czas ze startów, jednak już na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski odbywających się w dniach 17-19.10.2003 roku w Borkowicach w kat. 
do 48kg wywalczyła złoty medal, podobnie jak EWA JARZĄBEK  w kat. do 55kg , a później 
na Pucharze Polski Seniorek i Kadetek odbywającym się w Siedlcach w dniach 7-9.11.2003 
roku  pokazała że wraca do formy i wywalczyła już dla KS „SZCZYT” Boguszów Gorce 
trzecie miejsce w kat. do 48kg. Na tej samej imprezie reprezentująca „WISSĘ”  w kat. do 
60kg  AGNIESZKA  MILEWSKA  również  wywalczyła  trzecie  miejsce.  MILEWSKA 
AGNIESZKA powtórzyła ten sam wynik w kat. do 62kg w Ogólnopolskim Turnieju UKS  w 
Siedlcach.  Na  następnym  Ogólnopolskim  Turnieju  UKS,  który  odbył  się  w  dniach  12-
14.12.2003 roku w Lidzbarku  Warmińskim AGNIESZKA MILEWSKA  w kat.  do 62kg 
wywalczyła srebrny medal. Na naszym podwórku widać było jednak dobrze zapowiadającą 
się młodzież , która powoli zaczynała dawać znać o swoim istnieniu na zapaśniczych matach 
regionu  i  kraju.  Jesienią  2003  roku  powróciły  z  Boguszowa  Katarzyna  Zalewska i  Ewa 
Jarząbek i ponownie podjęły treningi w miejscowym klubie przekazując swoje umiejętności 
młodszym zawodnikom i zawodniczkom. Na efekty nie trzeba było długo czekać.  Poniżej 
fotografie.



Barbara Jarząbek podczas 
walki.

Ewa Jarząbek na podium Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
w Borkowicach. 

Katarzyna Zalewska i jej koleżanka z kadry narodowej  
Sylwia Bileńska na obozie.



Katarzyna Zalewska podczas 
walki.

Katarzyna 
Zalewska oraz 
siostry Ewa i  
Barbara Jarząbek.

Katarzyna Zalewska 
podczas walki.



Trener Grzegorz 
Zańko z 
zawodniczkami  
Ewą i Barbarą  
Jarząbek oraz 
Agnieszką  
Milewską.

Trener Grzegorz Zańko z 
wychowankami (od lewej):  
Ewa Jarząbek, Barbara 
Jarząbek, Katarzyna Zalewska, 
Agnieszka Milewska i Teresa 
Zamojska.

Pokazówka w plenerze w 
Szczuczynie.



Przygotowania do „chrztu” zapaśniczego – odwiecznej tradycji.

Ewa Jarząbek na podium.

   Rok 2004 również zaczął się dobrze dla Wissy Szczuczyn. Dowodem tego jest fakt, iż na 
Pucharze  Polski  Kadetek  i  Seniorek  odbywającym  się  w  dniach  13-15.02.2004  roku  w 
Siedlcach AGNIESZKA MILEWSKA w kat. do 60kg wywalczyła trzecie miejsce i awans do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, ponadto nasz duet eksportowy również przyczynił się 
do rozsławienia „WISSY”. KATARZYNA ZALEWSKA w kat. do 48kg wywalczyła srebro, 
zaś  EWA JARZĄBEK  w  kat.  do  55kg  zdobyła  brąz  .Następnie  na  Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski  Kadetek  odbywających  się  w  dniach  5-7.03.2004 roku  w Bielawie 
Agnieszka Milewska udowodniła , ze chce liczyć się na turniejach zajmując piąte miejsce. O 
fakcie  ,iż  nie  tylko  dziewczyny  rozsławiają  „WISSĘ”  niech  świadczy  fakt,  iż  PAWEŁ 
MARCINKIEWICZ na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Grodnie w kat. do 54kg 
wywalczył  brązowy medal.  Nie udało się  jednak naszym chłopcom zdobyć  w roku 2004 
medalu na Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Młodzieży.  Zadatki  na dobrą  zawodniczkę  zaczęła 



pokazywać  EWELINA  NERKOWSKA,  która  na  Ogólnopolskim  Turnieju Uczniowskich 
Klubów Sportowych w Bydgoszczy odbywającym się w dniach 2-4.04.2004 roku w kat. do 
48kg zdobyła trzecie miejsce. Taki początek roku budził nadzieje na dobre wyniki w ciągu 
całego  roku.  Potwierdzenie  oczekiwań  sympatyków  tej  dyscypliny  sportu  przyniosły 
Mistrzostwa  Zrzeszenia  LZS  Kobiet  odbywające  się  w  dniu  16-18.04.2004  roku,  gdzie 
zarówno KATARZYNA ZALEWSKA  w kat do 48kg jak też EWA JARZĄBEK w kat do 
55kg zdobyły dla „WISSY”  złote medale. Tydzień później, bo już w dniach 23-24.04.2004 
roku  było  również  radośnie,  gdyż  na  odbywających  się  w  tym  terminie  w  Zgierzu 
Mistrzostwach Polski Seniorek KATARZYNA ZALEWSKA w kat. do 48kg zdobyła złoty 
medal, a w kat. do 55kg EWA JARZĄBEK wywalczyła brązowy krążek. Śladami koleżanek 
podążyła  również  AGNIESZKA  MILEWSKA  ,  która  na  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie 
Młodzieży odbywającej  się  w dniach 02-04.05.2004 roku w Krotoszynie  w kat.  do 60kg 
wywalczyła srebrny medal. Dobrą passę w młodszej grupie wiekowej podtrzymała również 
EWELINA  NERKOWSKA,  która  na  Ogólnopolskim  Turnieju  UKS odbywającym  się  w 
dniach  18-20.06.2004  roku  w  Radomiu  w  kat.  do  48kg  wywalczyła  srebrny  medal.  Do 
półrocza wyniki  były zadowalające, lecz nie satysfakcjonowało to naszych seniorek, które 
chciały kontynuować  studia. Możliwość  taką  dał naszym dziewczętom WLKS SIEDLCE-
IGANIE NOWE, gdzie od 20.07.2004 roku podjęły już treningi.  Warto tu zaznaczyć,  iż z 
propozycji  zmiany barw klubowych skorzystała również  siostra Ewy Jarząbek – Barbara i 
dołączyła do dwóch pozostałych i obecnie tworzą trzon sekcji zapaśniczej w nowym klubie. 
Pomimo odejścia naszych medalistek, dziewczęta ze Szczuczyna nadal szlifowały swą formę, 
którą miały okazję potwierdzić w Pucharze Polski Kadetek i Seniorek odbywającym się w 
Łukowie w dniach 5-7.11.2004 roku. Na zawodach tych „WISSA” była reprezentowana przez 
EWELINĘ NERKOWSKĄ walczącą w kat. do 49kg oraz AGNIESZKĘ MILEWSKĄ w kat. 
do 65kg. Z imprezy tej obie nasze zawodniczki wróciły z brązowymi medalami. Już tydzień 
później  na  Ogólnopolskim  Turnieju  UKS w  Siedlcach  tj.  w  dniach  12-14.11.2004  roku 
EWELINA NERKOWSKA w kat. do 48kg została mistrzynią, a DANIEL DEMBIŃSKI w 
kat. do 35kg zdobył brązowy medal. Rok 2004 duet ten zakończył powtórzeniem tych samych 
wyników  w  tych  samych  kategoriach  wagowych  na  Ogólnopolskim  Turnieju  UKS  w 
Olsztynie. Poniżej zdjęcia.

Eksportowy duet 
żeński  
„Wissy”  
Szczuczyn...  



...Katarzyna Zalewska i Ewa 
Jarząbek ... 

...podczas „treningu” 
dla potrzeb mediów.

Wiceprzewodnicząca 
Podlaskiego Zrzeszenia LZS 
Elżbieta Skalimowska w 
czasie wręczania medalu i  
dyplomu Krzysztofowi 
Marcinkiewicz.



           Rok 2005  również nie zaczął się źle, praca włożona na obozie w Kętrzynie przyniosła 
dobre rezultaty na Pucharze Polski Kadetek odbywającym się w dniach 04-05.03.2005 roku w 
Stargardzie Szczecińskim, gdzie AGNIESZKA MILEWSKA w kat  do 65kg  wywalczyła 
trzecie miejsce, a w kat. do 49kg EWELINA NERKOWSKA wywalczyła miejsce ósme i 
obydwie awansowały do OOM w Kraśniku. Awans na OOM wywalczyła również MONIKA 
CUDAKIEWICZ  w kat. do 52kg. Z prasy fachowej dowiedzieliśmy się, iż reprezentujące już 
nowy klub KATARZYNA ZALEWSKA i EWA JARZĄBEK tj. WLKS Siedlce-Iganie Nowe 
na Międzynarodowym Turnieju Seniorek odbywającym się w dniach 04-06.03.2005 roku w 
Brzegu Dolnym zdobyły  dwa brązowe medale w swoich  kategoriach  wagowych.  Bardzo 
dobre  wieści  nadeszły  również  z  Międzynarodowych  Mistrzostw  Polski  Juniorek,  które 
odbyły się w dniach 18-20.03.2005 roku w Solcu Kujawskim, gdzie startująca również  w 
barwach tego klubu młodsza siostra EWY-BARBARA JARZĄBEK w kat. do 55kg zdobyła 
złoty medal. Pamiętnymi zawodami będą na pewno Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Kadetek i 
Seniorek  odbywające  się  w  Siedlcach  w  dniach  01-03.04.2005  roku,  gdyż  zostały  one 
przerwane  z  powodu śmierci  naszego  papieża JANA PAWŁA II.  Zanim jednak  zawody 
zostały przerwane srebrny medal w kat. do 65kg wywalczyła dla „WISSY” AGNIESZKA 
MILEWSKA, a w kat. do 56kg brąz wywalczyła  MONIKA CUDAKIEWICZ.  Szansy na 
wywalczenie medalu na tej  imprezie została pozbawiona EWELINA NERKOWSKA. Nie 
chciała  ona  jednak  zbyt  długo  czekać  na  medal  i  na  Ogólnopolskim  Turnieju  UKS 
odbywającym się  w dniach 15-17.04.2005 roku w Solcu Kujawskim zdobywając brązowy 
medal w kat. do 52kg . W tej samej imprezie w kat. do 52kg srebrny medal wywalczyła 
MONIKA  CUDAKIEWICZ  ,  a  w  kat.  do  62kg  brązowy  medal  wywalczyła  również 
MAGDALENA GĄSIEWSKA. 

Monika Cudakiewicz na podium Mistrzostw Zrzeszenia LZS Kadetek w Siedlcach (2005).



Agnieszka Milewska z 
Anetą Szuberską,  
Emilią Tyszkiewicz 
i trenerem 
Grzegorzem Zańko 
na Pucharze Polski 
Kadetek w 
Stargardzie 
Szczecińskim.  

Agnieszka Milewska na 
podium Pucharu Polski 
Kadetek.

Agnieszka Milewska na 
podium Mistrzostw 
Zrzeszenia LZS.



   Rok 2006 zapisał się również pozytywnie w dziejach sekcji zapaśniczej ze Szczuczyna, i tak 
w dniach 10-11.02 na Pucharze Polski Kadetek odbywającym się w Boguszowie-Gorce, 
barwy naszego klubu broniły trzy zawodniczki: MONIKA CZAPLICKA w kategorii do 70 kg 
zajęła siódme miejsce, wywalczając tym samym miejsce klubowi na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. W zawodach tych startowały również KATARZYNA TYSZKA w 
kategorii do 65 kg oraz PAULINA WALCZAK w kategorii do 49 kg, jednak zajęły miejsca 
poza premiowaną ósemką. W dniach 1-3.05.2006 w Giżycku odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, na której siódme miejsce w kategorii do 56 kg zajęła EWELINA 
NERKOWSKA. Zawodniczka ta w dniach 24-25.08 w Siedlcach na Igrzyskach Ludowych 
Zespołów Sportowych w kategorii tej wywalczyła brązowy medal. 

 

Ewelina Nerkowska z medalem



Ewelina Nerkowska z trenerem Grzegorzem Zańko

Jesienią 2006 roku z uwagi na brak zainteresowania ze strony zarządu MLKS „Mlekpol” 
Wissa Szczuczyn dalszym funkcjonowaniem sekcji zapaśniczej nastąpił praktyczny jej 
rozpad. Trener Grzegorz Zańko odmówił dalszej współpracy z zarządem klubu na 
dotychczasowych warunkach, zwłaszcza przy dotychczasowym podejściu zarządu do 
funkcjonowania sekcji zapaśniczej. Dla sympatyków tej dyscypliny w Szczuczynie pozostało 
na osłodę zdobycie przez EWELINĘ NERKOWSKĄ ósmego miejsca w Pucharze Polski 
Kadetek w kategorii do 56 kg, który odbył się w dniach 26-28.01.07 w Siedlcach. (Z uwagi na 
zmianę szkoły w zawodach tych reprezentowała ona UKS „Herkules” Łomża). 
   Kroki w celu reaktywowania sekcji zapaśniczej podjął Burmistrz miasta Szczuczyn, 
Waldemar Szczesny, który w kwietniu 2007 roku zatrudnił na tzw. prace interwencyjne 
instruktora Iwonę Zańko, która przy pomocy dotychczasowego trenera (męża) podjęła kroki 
w celu odtworzenia sekcji zapaśniczej. Działania w celu reaktywowania sekcji zapaśniczej w 
Szczuczynie podjął również Podlaski Związek Zapaśniczy w Białymstoku w osobie jego 
prezesa Władysława Kierdelewicza oraz Ludowy Związek Sportowy w Białymstoku w osobie 
Elżbiety Skalimowskiej. Wspólne działania doprowadziły do tego, iż zapaśniczki i zapaśnicy 
ze Szczuczyna ponownie pojawili się na zawodach rangi makroregionalnej. Podczas 
Mistrzostw Makroregionu D Młodzików i Młodziczek, odbywających się w Osielsku w dniu 
13.10.2007 roku w kategorii do 37 kg, drugie miejsce wywalczyła MONIKA SZLEJTER, a 
podczas Ogólnopolskiego Turnieju UKS o Puchar Warmii i Mazur w Olsztynie odbywającym 
się w dniach 16-18.11.2007 roku, również w kategorii do 37 kg, potwierdziła, iż ma aspiracje 
do strefy medalowej, wywalczając drugie miejsce. Na zawodach tych w kategorii do 48 kg 
trzecie miejsce wywalczyła MONIKA GRYCZAN.



Monika Szlejter z medalem



Monika Szlejter z trenerem Grzegorzem Zańko

   

Wyniki te wskazały, iż w Szczuczynie nadal jest uzdolniona sportowo młodzież oraz że praca 
prowadzona pod okiem trenerów jest prowadzona prawidłowo. 
              Na zakończenie 2007 roku w dniu siódmym grudnia odbył się otwarty turniej 
zapaśniczy o Puchar Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania w Suwałkach. Był to 
turniej, w którym chrzest bojowy przeszło nowe pokolenie zapaśniczek i zapaśników ze 
Szczuczyna, m.in. MAGDALENA i KAROLINA DROBIŃSKIE, EWELINA 
KARWOWSKA, SANDRA ZAORSKA, AGNIESZKA KARPIŃSKA, ADRIANNA 
ZAŃKO, ANNA WISZOWATA, PAULINA NIEBRZYDOWSKA, KAMIL TRAMBECKI, 
PRZEMYSŁAW MALECKI i MACIEJ KRAWCEWICZ. Startowali tam również zawodnicy 
i zawodniczki sprawdzeni – MONIKA SZLEJTER, ANGELIKA TYSZKA, MONIKA 
GRYCZAN, KATARZYNA TYSZKA i GRZEGORZ TYSZKA. 
               Był to kolejny sprawdzian, który potwierdził, że szkolenie jest prowadzone 
prawidłowo. Niemal wszyscy wrócili z medalami.



Od dołu od lewej: Weronika Szczech, Ewelina Karwowska, Magda Drobińska, Sandra 
Zaorska, Kamil Trambecki, Agnieszka Karpińska, Karolina Drobińska, Adrianna Zańko, 
Paulina Niebrzydowska, Katarzyna Tyszka, Grzegorz Tyszka, Anna Wiszowata, Monika 
Szlejter, Monika Gryczan, Hubert Dąbkowski i trener Grzegorz Zańko



Od przodu od lewej: Agnieszka Karpińska, Ewelina Karwowska, Magda Drobińska, Sandra 
Zaorska i Karolina Drobińska z pucharem za pierwsze miejsce w punktacji drużynowej 
dziewcząt



Kolejne ujęcie młodych zapaśników i zapaśniczek sekcji



Od lewej: Hubert Dąbkowski, Grzegorz Tyszka i Kamil Trambecki



Zapaśnicy i zapaśniczki z trenerem Grzegorzem Zańko


