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 Szanowni Państwo.
 Z moich dziecięcych lat pozostało mi mocno wpisane 
w pamięć uczucie, wywołane wyjącą w nocy syreną alarmową 
pobliskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wibrujący 
w powietrzu dźwięk nie wywoływał u mnie lęku, a raczej 
przeświadczenie, że właśnie teraz, gdzieś, nieopodal wybuchł 
pożar i cierpią ludzie, na zniszczenie narażony jest ich dobytek 
i mienie. Wiedziałem jednak, że w strażnicy druhowie strażacy 
zbiegają się z różnych stron miasta, by wziąć udział w akcji 
ratowniczej. Słysząc wzywający głos syreny, odliczałem w 
milczeniu sekundy i minuty do momentu, gdy dał się słyszeć 
charakterystyczny dźwięk syreny na strażackim aucie. Wyjechali…
 Współczesny świat z każdym kolejnym dniem przynosi szereg zmian, jedne są 
oczekiwane inne zaskakujące i to nie zawsze pozytywnie. Przyzwyczailiśmy się do tego, 
że wszystko odbywa się w coraz szybszym tempie. Jednak od czasu, do czasu dzieją się 
wydarzenia, które wybijają nas z tego codziennego rytmu. Wtedy, gdy zagrożone jest 
nasze bezpieczeństwo, oczekujemy reakcji świata zewnętrznego natychmiast i bezwarun-
kowo. Chcielibyśmy, żeby ktoś nam po prostu pomógł, uratował, sprawił że powrócimy 
do swej zagonionej, ale bezpiecznej codzienności. W tym właśnie momencie najczęściej 
człowiekiem, którego spotykamy na swojej drodze jest strażak. Pojawia się on nie z obo-
wiązku, nie za sowitą odpłatnością, a z prostego i szczerego poczucia odpowiedzialności 
i możliwości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To miłe…
 Swoja przygodę ze Strażą Ochotniczą zacząłem już bardzo dawno temu, jednak od 
momentu objęcia stanowiska Burmistrza, uczę się tej służby nieustannie na nowo. W chwili 
obecnej na terenie miasta i gminy Szczuczyn działa siedem jednostek. Każda z nich dyspo-
nuje grupą dobrze wyszkolonych strażaków, którzy podjęli się tej służby z własnej woli. Są 
bezinteresowni w podejmowaniu starań o ludzkie życie. Tak powinno być i tak jest…
 Kiedy w ubiegłym roku pojawił się w na jednym ze spotkań pomysł pozyskania i nada-
nia sztandaru dla jednostki  w Bęćkowie, wiedziałem, że to działanie trudne i wymagające, 
ale możliwe i niezwykle dla tej lokalnej społeczności ważne. Po Ochotniczych Jednostkach 
Straży Pożarnej w Szczuczynie i Niedźwiadnej to trzecia jednostka, w której pojawi się to 
najcenniejsze płótno. Z ogromną radością i nieskrywaną dumą mogłem uczestniczyć w 
pracach powołanego w tym celu Honorowego Komitetu. Obserwowałem w skupieniu jego 
prace i tam, gdzie mogłem ofiarowałem swoją pomoc i doświadczenie. Udało się…
 Dziś, 3 maja 2016 r. grupa śmiałków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćkowie 
otrzymuje do rąk sztandar i mogę tylko powiedzieć jedno, zgodnie z przesłaniem tej 
służby: Na pożytek Bogu i ludziom na ratunek.
 Ze strażackim pozdrowieniem

Druh Artur Kuczyński
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Z dziejów Bęćkowa

W 1456 r. starosta bartników wiskich Andrzej Szczuka 
Bączek, syn Marcina, protoplasta Bączków-Szczuków 

herbu Grabie, skupuje wiele włók ziemi i zakłada osadę. W 
1461 r. Siemowit VI (książę mazowiecki) potwierdza ten zakup. 
Na włókach między Zacieczkami i Lipnikiem powstała wieś 
Bęczkowo, dziś Bęćkowo, a na włókach między Chojnowem 
i granicą pruską osada Tarachy, która do końca istnienia ma-
jątku Bęćkowo była z nim związana. W latach 1752-1760 
ówczesny właściciel Bęćkowa i Tarach poseł na sejm, podko-
morzy bielski Paweł Karwowski wzniósł murowany budynek 
dworu. Ostatnimi prywatnymi właścicielami były rodziny 
Kozłowskich, a następne do 1939 r. Skarżyńskich. W skład majątku Bęćkowo wchodziły 
wtedy Tarachy oraz część Lipnika. Po zakończeniu wojny majątek został rozparcelowany, 
a na pozostałej ziemi utworzono Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Opuszczony dwór 
szybko ulegał dewastacji, co zostało dostrzeżone przez służbę konserwatorską. W 1956 
r. po rozwiązaniu spółdzielni rolniczej dwór został odrestaurowany i mieściła się tam 
szkoła podstawowa. Obecnie obiekt ten znajduje się w rękach prywatnych. Dworek w 
Bęćkowie reprezentuje architekturę późnego polskiego baroku.
 Przy wsi Bęćkowo najstosowniej opowiedzieć o pasjach szlachetnie urodzonego 
potomka pierwszych Szczuków (syn Marcina), który miał przydomek Bączek albo Bęciek. 
Był starostą bartnym ziemi wiskiej. Zrobił majątek na pszczelim wosku i miodzie. Ale po 
kolei: bartnictwo było dodatkowym sposobem zasilania kasy książęcej. W nadaniu, które 
obejmowało również las, barcie były własnością księcia i dochody z miodu i wosku między 
innymi zasilały skarb panującego. Z aktu nadania lub sprzedaży władca zawsze wyłączał 
drzewa bartne w lasach, więc  barcie nadal pozostawały własnością księcia. W jego dobrach 
obsługiwane były przez ludzi księcia, w dobrach szlachty mógł to robić właściciel, jednak 
wspólnie z książęcym nadzorcą-urzędnikiem, którym był starosta bartny.
 Zachował się opis ułomności wiskiego pospolitego ruszenia przeciw Turkom za 
króla Olbrachta, gdzie o dziwo podstawą do decyzji odsyłającej dużą część uczestników 
wyprawy do domów było bartnictwo. Odesłano szlachtę trudniącą się bartnictwem: 
Marcina z Gardot, Stefana Gogola z Mścichów, Pawła ze Święcienina, Bartłomieja z 
Borawic a Wissa, Mikołaja z Chojnowa, Stanisława z Niedźwiadnej, Piotra z Sulewa, 
Stanisława z Mroczków, Jana wójta z Dybły, Pawła z Mścichów.
 Czasami na „bartne” skargi szlachty musiał reagować sam król. Wzywał wtedy 
lenników Piastowiczów i ich matkę, by przestrzegali dawniejszych praw i przywilejów, 
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które dotyczyły tej ziemi. Lojalna księżna Anna, matka ostatnich braci książąt Mazow-
sza, będąc w Łomży, zatwierdziła przywilejem prawa szlachty, sposób nieuciążliwego 
postępowania urzędników, nowe prawa bartne, prawa podatkowe i sądowe.
 Za przyczyną prawodawstwa księżnej Anny i jej decyzji poznajemy jak istotnym 
wątkiem życia gospodarczego było bartnictwo i prawo bartne.  Dziewicze lasy i puszcze 
w dobrach książęcych obfitowały w leśne pszczoły. Ale właściciel lasu jak wiemy miał 
ograniczone prawo korzystania z tego naturalnego dobra. Musiał uzyskać odrębne przy-
zwolenie na utrzymywanie barci (dziś: koncesja) lub musiał tolerować poczynania bartników 
książęcych, którymi zawiadywał w imieniu władcy starosta bartny. Właściciel bez prawa 
do barci nie mógł nawet posiadać sprzętu bartnego. Konfliktów przybywało, kiedy drewno 
z lasów stało się ważnym środkiem płatniczym i eksportowym. Czasem w ramach całej 
kwatery do wyrębu padały drzewa z barciami. Konflikt był gotowy. Niezadowolenie wła-
ścicieli lasów wynikało również stąd, że bartnicy księcia nie musieli nawet sygnalizować 
swego wejścia i działania w lesie. Pod ochroną pozostawało najbliższe otoczenie barci. 
Słowem było aż nazbyt wiele powodów, aby stosunki właścicieli lasów i władcy, który de facto 
sprzedał lub nadał las, nie były dobre. Obie strony parły do ustanowienia prawa, które by 
ograniczało prawa drugiej strony. I tak dochodzimy do powodów ustanowienia m.in. praw 
bartnych księżnej Anny. Najwięcej zmian w prawie bartnym dokonano w ziemi wiskiej, 
kiedy była ona krótko cząstką Korony. To nic, że na peryferiach lennego Mazowsza. Do 
likwidacji przywilejów bartnych (regale) parła szlachta. I to skutecznie. A król nie chciał 
zrażać sobie tego skrawka władztwa. W 1506 r. sejm postanowił o likwidacji tego prawa 
w dobrach Pruskiestany, dziś Popowo. Był to wprawdzie przypadek jednostkowy, ale Jan 
z Pruskichstanów uwolnił swoje lasy, Dybłę, od bartników królewskich. Tenże Jan mógł i 
wykupił prawa bartne na swoim. Za rok sprawę podjął sejmik wiski w Przytułach, a sąd 
ziemski w Wiźnie zatwierdził przytulską ugodę szlachty i bartników. Po roku ugodę tę 
zatwierdził król, a dalej sejm generalny. Ale po powrocie ziemi wiskiej do Mazowsza w ten 
obszar spraw wkracza księżna Anna. Postanawia ona o obowiązku dopuszczania bartników 
(swoich) do barci w lasach. Za rok zakazuje posiadania narzędzi bartnych, nawet pozwala 
na rewizję zagród szlacheckich. Był to żelazny temat skarg do króla. Tak było aż do 1519 
r., kiedy pojawiła się możliwość spłacenia bartników książęcych przez właścicieli lasów z 
barciami. Ale i to nie kończyło sporów. W kronikach sądowych jest ciekawy przypadek; w 
1525 r. pozwano do sądu ośmiu Świderskich ze Świdrów a Wissa, bo poranili Bednarskich, 
bartników książęcych z Wąsosza, czyli funkcjonariuszy księcia. Dopiero po ostatecznym i 
całkowitym włączeniu Mazowsza do Korony przywileje bartne zniesiono ostatecznie. Był 
to rok 1538. Skończyły się takie sytuacje, że właścicielowi lasu wyłączano pewien obszar 
z jego swobodnego prawa korzystania.

Mieczysław Bagiński
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Ochotnicza Straż Pożarna  
w Bęćkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bęćkowie istniała nieformalnie jeszcze przed rozpoczęciem 
w 1958 r. budowy niezbędnej remizy. Inicjatorem był, jak wspomina wieloletni prezes 

OSP w Bęćkowie Ryszard Witkowski, przybyły do Bęćkowa z Ławska Antoni Żukowski. 
Założycielami straży byli wymienieni już Antoni Żukowski i Ryszard Witkowski oraz 
Bolesław Bielecki – tworzyli oni swoisty komitet założycielski. Grupa strażaków lokalnych 
społeczników – pasjonatów nie miała się gdzie spotykać. Zbierali się początkowo w szkole 
lub prywatnych domach. Strażacy rozpoczęli starania o własną remizę. Pozyskali działkę z 
powiatu, grunt po dziedzicu obok dworu oraz dokument zezwalający na budowę. Druhowie 
dysponowali wtedy motopompą, kilkoma wężami i sikawkami. Sprzęt ten przechowywany 
był w prywatnym gospodarstwie, a do pożarów jeżdżono wozem konnym. Z tego powodu 
rejon ich działania był ograniczony. W II połowie lat 50-tych obrotni strażacy uzyskali zgodę 
od władz na rozbiórkę spalonej obory po rolnej spółdzielni produkcyjnej w Rakowie, z której 
pozyskali materiał na swoją siedzibę. Najstarsi strażacy wspominają, że do  „(…) rozbiórki tej 
obory w Rakowie to oprócz strażaków przyłączyli się i mieszkańcy wsi Bęćkowo. My, można 
powiedzieć, nocami rozbierali tę oborę i przewoziliśmy te materiały, tą cegłę do naszej wsi, bo 
w dzień to do roboty w pole trzeba było iść”. W oczyszczaniu cegły pomagała także młodzież 
z funkcjonującej w dworze szkoły. Zgromadzono materiał i w 1958 r. rozpoczęto budowę, w 
którą zaangażowała się praktycznie cała wieś. Strażacy kupowali ze składek cement i wapno, 
a majstrami na budowie byli założyciele straży Antoni Żukowski i Bolesław Bielecki. W 
1963 r. zakończono budowę i oficjalnie ogłoszono,  założenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bęćkowie.  Jej pierwszym prezesem został Ryszard Witkowski, (który pełni tę funkcję do 
dnia dzisiejszego), a pierwszym naczelnikiem został Antoni Żukowski. Jego następcą był 
Jerzy Orłowski, a po nim tę funkcję objął jego syn Waldemar Orłowski. 
 Od początku swego istnienia remiza pełniła też funkcję ośrodka życia towarzyskiego 
wsi. Odbywały się tu, jak wspomina druh Karol Zyskowski (sołtys Bęćkowa) potańcówki, 
zabawy oraz wesela. 
 W latach 70. XX wieku strażacy z Bęćkowa dostali do dyspozycji ciągnik z bazy 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Bęćkowie. Dzięki temu poszerzył się ich rejon działa-
nia. Uczestniczyli oni w akcjach gaśniczych m.in. w Danowie, Niećkowie, Kędzierowie 
i Szczuczynie. Do zadań członków OSP należało też kontrolowanie porządku i stanu 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w gospodarstwach rolnych. Jak sami podkreślają, 
działania profilaktyczne były na tyle skuteczne, że pożarów  we wsi praktycznie nie było.
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Strażacy OSP Bęćkowo przed odremontowanym Muzeum Pożarnictwa  
w Szczuczynie (ok. 2000 r.)

 W drugiej połowie lat 80. XX wieku OSP w Bęćkowie otrzymała swój pierw-
szy specjalistyczny samochód pożarniczy FS LUBLIN ŻUK H156B z pełnym  
wyposażeniem.

25.06.2011 r. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Szczuczynie.  
OSP w Bęćkowie zajęło I miejsce
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 Dzięki staraniom Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego w 2011 r. zostały 
pozyskane środki unijne na remont generalny remizy. Po remoncie pełni ona również 
funkcję świetlicy wiejskiej, przy której znajduje się też plac zabaw.

Odremontowana remiza w Bęćkowie
 W 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bęćkowie obchodziła uroczyście 50-lecie 
swego istnienia. Mszę polową na placu przy remizie odprawił ks. Robert Zieliński.

Jubileusz 50-lecia OSP w Bęćkowie
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 Strażacy OSP Bęćkowo przez dziesięciolecia, poza gaszeniem pożarów i działaniami 
prewencyjnymi, aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym miasta i regionu włączając się 
we wszystkie uroczystości świeckie i kościelne. Biorą udział między innymi w: obcho-
dzonych od niedawna w naszym mieście uroczystościach z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, dożynkach gminnych i powiatowych, świętach strażackich, uroczystościach 
bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych z Adoracją Grobu Pańskiego. 
 W ostatnich latach strażacy zdobyli wiele nagród w gminnych i powiatowych 
zawodach sportowo-pożarnicze m.in.
w 2011 r.  – I miejsce w zawodach gminnych;
w 2013 r.  – I miejsce w zawodach gminnych i III miejsce w zawodach   
  powiatowych;
w 2015 r.  – I miejsce w zawodach gminnych i IV miejsce w powiatowych.
 Ochotnicza Straż Pożarna w Bęćkowie stale się rozwija i 3-go maja 2016 r. nadano 
tej jednostce sztandar oraz przekazano nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy. Jest to 6 
miejscowy pojazd marki Peugeot Boxer z silnikiem Diesla o pojemności 2200 cm3 oraz 
mocy 150 km. Samochód wyposażony jest w wyciągarkę, dodatkowe zewnętrzne lampy 
LED, sygnalizację świetlną oraz dźwiękową. Zakup mógł być zrealizowany dzięki pomocy 
finansowej otrzymanej z Zarządu Głównego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku, Nadleśnictwa Rajgród oraz z budżetu Gminy Szczuczyn. Auto to nie 
znalazłoby się w Bęćkowie gdyby nie osobiste zaangażowanie burmistrza Szczuczyna 
Artura Kuczyńskiego. Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 23. członków.

Janusz Siemion

Trofea i nagrody OSP w Bęćkowie
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Władze i członkowie OSP w Bęćkowie

Prezes – Ryszard Witkowski
Naczelnik – Waldemar Orłowski
Sekretarz – Wojciech Zyskowski
Skarbnik – Bolesław Kozłowski
Gospodarz – Jacek Świećkowski

Członkowie: Karol Zyskowski, Andrzej Kozłowski. Józef Jakacki, Marcin Jakacki, 
Andrzej Chyliński, Stanisław Barwikowski, Stanisław Niedzwiecki, Mirosław 

Bielecki, Grzegorz Konopka, Damian Niedzwiecki, Piotr Górski, Władysław Górski, 
Marcin Orzechowski, Marcin Śmiarowski, Michał Mściwujewski, Michał Bielecki, 

Piotr Święciński, Patryk Kozłowski

Członkowie Społecznego Komitetu Fun-
dacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bęćkowie oraz cała brać stra-
żacka z terenu miasta i gminy Szczuczyn 
wyrażają wdzięczność, szacunek i pamięć 
dla druha Jarosława Augustowskiego – 
Starosty Powiatu Grajewskiego, członka 
Komitetu, któremu nie dane było powrócić 
szczęśliwie do strażnicy. 
Dziękujemy za wszelaką pomoc, osobiste 
zaangażowanie i bycie z nami na zawsze.

Strażacyz terenu miasta i gminy 
Szczuczyn

Członkowie Społecznego Komitetu  
Fundacji Sztandaru
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Społeczny Komitet Fundacji 
Sztandaru dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bęćkowie
Przewodniczący: Mirosław Rainko – Prezes BS w Szczuczynie
Zastępca przewodniczącego: Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna
Sekretarz: Anna Romaniuk – Podinspektor UM w Szczuczynie 
Skarbnik: Ryszard Witkowski – Prezes OSP w Bęćkowie

Członkowie: 
  Jarosław Augustowski – Starosta powiatu grajewskiego

Andrzej Jabłoński – Komendant Powiatowy PSP w Grajewie
Arkadiusz Lichota – z-ca Komendanta Powiatowego PSP 
Robert Łepkowski – Prezes Zarządu OSP w Szczuczynie
Waldemar Orłowski – Naczelnik OSP w Bęćkowie
Karol Zyskowski – Sołtys wsi  Bęćkowo
Tomasz Mioduszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczuczynie
Józef Karwowski – Sołtys wsi Lipnik
Józef Janiszewski – Inspektor UM w Szczuczynie
Mieczysław Bagiński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
Wojciech Grochowski – Wiceprezes Zarządu Powiatu Grajewskiego PSL
Krzysztof Zalewski – Zastępca Burmistrza Szczuczyna
Marian Stanisław Podlecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród
Barbara Sienicka – Sołtys wsi Zacieczki
Radosław Skrodzki – Sołtys wsi Gutki
Justyna Glińska – Sołtys wsi Guty
ks. Robert Zieliński – Proboszcz parafii pw. Imienia NMP
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Darczyńcy, fundatorzy  
Sztandaru Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bęćkowie

 Mieszkańcy Bęćkowa, Ryszard Witkowski, Waldemar Orłowski, Karol Zyskowski, 
Artur Kuczyński, Mieczysław Bagiński, Mirosław Rainko, ks. Robert Zieliński, Radni 
Rady Miejskiej w Szczuczynie, OSP Bęćkowo, OSP Bzury, OSP Brzeźno, OSP Danowo, 
OSP Niećkowo, OSP Niedźwiadna, Komenda Powiatowa PSP w Grajewie, 

 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – TBS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Usługowo Produkcyjno Handlowe „Granit” – Danuta i Adam Rogowscy, Andrzej Nagel, 
Koło Łowieckie „PONOWA”,  Stowarzyszenie Nasz Szczuczyn, Biblioteka Miejska w 
Szczuczynie, PHU UNINET Joanna Mioduszewska, Związek Piłsudczyków RP oddział 
w Szczuczynie, 

 Sołectwo Zacieczki, Sołectwo Guty, Józef Janiszewski, Robert Łepkowski, Cze-
sław Niebrzydowski, Witold Januszewski, Marek Kaczyński, Piotr Januszewski, Adam 
Józwik, Waldemar Wszeborowski, Stanisław Wójcicki, Kazimierz Makuszewski, Marcin 
Wileński, Wojciech Kaczyński, Robert Krasiński, Jerzy Jaczyński,

 Starostwo Powiatowe w Grajewie, Wojciech Grochowski, Antoni Milewski, Firma 
PPHU OGRÓD S.C., Firma „REKIN” Jan Mozolewski i Wspólnicy, Rolnicze Przed-
siębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Contractus Sp. z o.o, Składnica Maszyn Dąbrowski 
Spółka Jawna, EKO DOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Budownictwa i Ochrony 
Środowiska, Kompleksowe Usługi Pogrzebowe s.c. Jadwiga i Agnieszka Kamińskie, 
Auto Naprawa Wojciech Chrzanowski, Karol Mroczkowski, Jan Cymkowski, Ludwik 
Jaczyński, Wiesław Maciorowski, Zakład Usługowo Handlowy Maszyny i Ciągniki, 
Auto Plus Sławomir Płoszkiewicz, Elżbieta i Wojciech Staniszewscy, Barbara Czaplicka, 
Grzegorz Żbikowski, OSP Radziłów.
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