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Wstęp 

 

Niepostrzeżenie minęło już osiem lat od ukazania się ostatniej monografii szkoły 

w Niećkowie. Jednak dynamika i skala, dokonujących się w niej zmian oraz 75 – lecie 

utworzenia szkoły, skłaniają do uaktualnienia niektórych jej treści. 

Nasza szkoła to szkoła z 75 -letnią tradycją i co za tym idzie, ogromną rzeszą ludzi 

z nią związanych. W przypadku niektórych pobyt w szkole stanowił tylko pewnego 

rodzaju epizod w „grubym tomie życia”, ale dla innych to coś więcej. Tak piękna 

rocznica powołania szkoły nasuwać może szereg wspomnień i refleksji u byłych  

i obecnych jej uczniów oraz pracowników. Zarazem stanowi ona doskonałą okazję do 

dokonania pewnych podsumowań, czego odzwierciedleniem jest ta właśnie praca. 

Jednym z powodów jej napisania jest też fakt, iż od dwudziestu lat jestem 

pracownikiem tej szkoły, co jest moim małym jubileuszem, zatrudnionym na 

stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. W związku z tym oraz ze 

względu na nadarzające się okoliczności, za konieczną i słuszną uznałem potrzebę 

przedstawienia historii miejsca, z którym tak dużo łączyło i łączy nadal wiele pokoleń. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których przedstawiona jest historia szkoły 

w latach 1946 – 2021, a także miejscowości, w której się ona znajduje. Stanowią one 

pewnego rodzaju rys historyczny szkoły w różnych okresach i obszarach jej 

funkcjonowania. Rozdział pierwszy przedstawia historię Niećkowa – od momentu 

jego powstania po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem specyfiki lokalnego środowiska. 

Jednak ze względu na istotę pracy umieściłem tylko te informacje, które uznałem za 

najbardziej istotne. W rozdziale drugim ukazane zostały przeobrażenia, jakie 

dokonywały się przez kolejne dziesięciolecia w rozwoju szkoły. Zawiera on również 

treści dotyczące bazy materialnej w kolejnych okresach jej funkcjonowania. Rozdział 

trzeci prezentuje wykaz dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników internatu, 

katechetów i nauczycieli, którzy pracowali i pracują w szkole nadal. Czwarty rozdział 

poświęcony jest szczególnym osiągnięciom szkoły w różnych dziedzinach, tj. edukacji, 

kulturze i sporcie. Ostatni (piąty) rozdział przedstawia wykaz absolwentów szkoły, 

którzy opuścili jej mury do 2021 roku, sytuację szkoły na dzień dzisiejszy – kierunki 

kształcenia, bazę materialną, wykaz zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w szkole. 

Ukazuje on również plany i założenia, jakie stawia sobie szkoła na najbliższe lata. 

W pracy oparłem się głównie na dokumentach archiwalnych, tj. archiwum szkolnym, 

broszurze wydanej z okazji obchodów 50 – lecia powołania Szkoły Rolniczej  

w Niećkowie oraz wywiadach i relacjach. 
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Wszystkich czytających poniższą monografię serdecznie przepraszam za 

wszelkie braki, nieścisłości, błędy i luki merytoryczne w niej powstałe. Wynika 

to głównie z formy pracy, pewnych braków w materiałach źródłowych oraz 

działań przeze mnie zamierzonych i niezamierzonych. Osoby, które będą 

chciały podzielić się swoimi zbiorami, wiedzą lub spostrzeżeniami na temat 

monografii i historii szkoły, proszę o kontakt ze szkołą lub ze mną. 
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Rozdział I 

 
Rozdział ten przedstawia rys historyczny Niećkowa od początków jego istnienia, 

do dziś. Ze względu na temat pracy przede wszystkim uwzględniona jest  

w nim historia kolejnych właścicieli Niećkowa, gdyż to właśnie na ich byłych 

włościach powstała później szkoła. 

Niećkowo - wieś położona w gminie Szczuczyn, powiat grajewski, województwo 

podlaskie. 

Początki Niećkowa datowane są na 1. poł. XV wieku. Wtedy to właśnie 2 marca 

1439 roku bracia Maciej, Mroczysław i Mikołaj Milewscy sprzedali 20 włók ziemi nad 

rzeką Skietowsk Stanisławowi Niecikowskiemu, tj. Niecik herbu Bujno, co możemy 

uznać za początek nowej osady. Niecikowski na nabytych włókach założył wieś 

Niecikowo zwaną dziś Niećkowo. 

Następne stulecia to okres, kiedy Niećkowo przechodziło z rąk jednego rodu  

w ręce drugiego. Prawdopodobnie, jeszcze przed rokiem 1471, Niećkowo odziedziczył 

dzięki żonie Świętce, córce Stanisława Niecikowskiego, jej mąż Stanisław Szczuka 

herbu Grabie, co dało początek rodzinie Niecikowskich herbu Grabie. Rodzina ta 

władała Niećkowem przez następne dwa stulecia i właśnie wtedy Niecikowo z czasem 

zmieniło nazwę na Niećkowo. 

Po śmierci ostatniego z Niecikowskich – Aleksandra - w 1676 roku Niećkowo 

przeszło w posiadanie rodziny Świderskich, w rękach których znajdowało się aż do 

XIX wieku.  

W 1836 roku, po śmierci Kajetana Świderskiego, Niećkowo stało się własnością 

rodziny Łuniewskich, którzy gospodarzyli w nim przez około 30 lat. To właśnie w tym 

okresie został zbudowany nowy dwór, który po pewnych przeróbkach przetrwał do 

dnia dzisiejszego. Wtedy był to budynek jeszcze z drewna, przykryty gontem.  

Kolejnym właścicielem Niećkowa, w latach 1865 – 1906, była rodzina Bzurów.  

W okresie tym powiększono ilość budynków gospodarczych, z czego znaczną część 

stanowiły budynki murowane. Z tego okresu zachował się do dziś murowany 

spichlerz dworski (fot. 1.), który dalej wykorzystywany jest do przechowywania zboża. 
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Fot. nr 1. Spichlerz zbożowy z trzeciej ćwierci XIX w. 

 

 
 

Oprócz tego państwo Bzurowie dokonali również przebudowy dworu. Gontowy 

dach zastąpiono czerwoną dachówką, do północno – zachodniego szczytu 

dobudowano przybudówkę, nad głównym wejściem pojawił się murowany portyk 

kolumnowy (zwieńczony trójkątnym przyczółkiem o falistych konturach), po stronie 

przeciwnej portyku pojawił się taras (fot. 2., fot. 3.).  
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Fot. nr 2.  Dworek szlachecki z 1. poł. XIX w.  

(widok dzisiejszy od fasady) 

 

 
 

Fot. nr 3.  Dworek szlachecki z 1. poł. XIX w.  

(widok dzisiejszy od tyłu) 

 

 
 

Po rodzinie Bzurów w 1906 roku dobra niećkowskie nabył Aleksander 

Romontowski. Gdy zakończyła się I wojna światowa, właścicielami Niećkowa zostali 

Zofia i Jan Gromadzcy, a ich synowie, Jan i Andrzej, byli ostatnimi panami na 

Niećkowie.  

Podczas okupacji niemieckiej Niećkowo nazywane było Galindenhoff i stanowiło 

centrum administracyjne powiatu grajewskiego, a także rezydencję powiatowego 

starosty. W tym czasie majątek powiększono o 900 hektarów ziemi zabranej 

okolicznym rolnikom, którzy zostali wywiezieni na przymusowe roboty do Prus 

Wschodnich. Na szczęście, lata wojny i okupacji nie przyczyniły się do większej 

dewastacji majątku, a nawet powiększyła się liczba budynków gospodarczych. 
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Po zakończeniu II wojny światowej nastał okres radykalnych przeobrażeń, w tym 

społeczno – gospodarczych, które również nie ominęły Niećkowa. Byłe posiadłości 

rodziny Gromadzkich rozparcelowano, a część majątku została przekazana pod 

Szkołę Rolniczą. Pomieszczenia dworu zaadaptowano na szkolne klasy, zaś czworaki 

zostały przeznaczone na pracownie. W dawnych stajniach urządzono warsztaty 

szkolne i internat dla uczniów, a oficynę przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli.   

W dniu dzisiejszym Niećkowo jest największą wsią Gminy Szczuczyn. Według 

danych Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, na dzień 21 września 2021 roku 

zamieszkiwały w niej 382 osoby. Jest to miejscowość, w której większość ludności 

utrzymuje się z rolnictwa. Jak wynika z danych tegoż samego urzędu, w 2021 roku  

w Niećkowie funkcjonowało 98 gospodarstw rolnych (uwzględniono wszystkie  

od 1 ha). Jednak w praktyce, gospodarstw utrzymujących się tylko z hodowli i uprawy 

jest znacznie mniej. Natomiast pozostała część mieszkańców głównie związana jest  

z tutejszą szkołą. Do grupy tej przede wszystkim należą: nauczyciele i nauczyciele 

emeryci, pracownicy administracji i obsługi oraz osoby zatrudnione w szkolnym 

gospodarstwie. Niewielki procent stanowią też osoby zatrudnione w innych 

miejscowościach, głównie w Szczuczynie i Grajewie. 

Urbanistycznie miejscowość ta jest typową ulicówką, z bocznymi odgałęzieniami. 

Pod względem struktury narodowościowej i wyznaniowej, Niećkowo zamieszkuje 

ludność polska wyznania rzymskokatolickiego. 
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Rozdział II 

 

Celem tego rozdziału jest ukazanie zmian w procesie kształcenia, jakie zachodziły 

w szkole w latach 1946 – 2021. Dla lepszego zobrazowania umiejscowione są w nim 

również pewne informacje, dotyczące bazy materialnej szkoły, jej ciągłej rozbudowy  

i modernizacji. 

W związku z podziałem majątku rodziny Gromadzkich, w październiku 1946 

roku utworzono 11 – miesięczną Szkołę Rolniczą, co zapoczątkowało historię 

szkoły.  

W 1950 roku rozwiązano 11 – miesięczną Szkołę Rolniczą i założono Państwową 

Szkołę Praktykantów Specjalistów „Hodowli Bydła”, którą zlikwidowano trzy lata 

później. 

Następne cztery lata to okres przerwy w funkcjonowaniu szkolnictwa w Niećkowie. 

Wznowiono je w 1957 roku, kiedy powołana została Szkoła Rolnicza I stopnia, której 

nazwę w 1959 roku zmieniono na Dwuletnią Szkołę Rolniczą. 

W tym czasie pomocnicze gospodarstwo szkolne o powierzchni ok. 100 ha (będące 

bazą praktyczną szkoły) przejął w posiadanie PGR Wojewodzin. Z chwilą 

reaktywowania szkoły Wojewodzin ponownie przekazał „folwark” Niećkowo na cele 

dydaktyczne szkoły. 

W 1964 roku Dwuletnia Szkoła Rolnicza została przekształcona w Zasadniczą 

Szkołę Rolniczą. Zajęcia odbywały się w starym i nienadającym się do użytku 

budynku, zaadoptowanym do potrzeb szkoły (fot. 4.), który mieścił się naprzeciwko 

obory.  

Fot. nr 4. Stary budynek szkoły 
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Trudna sytuacja lokalowa szkoły i internatu (fot. 5.) oraz wzrost liczby oddziałów 

sprawiły, że w 1966 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego wraz  

z internatem na 120 miejsc. 

 

Fot. nr 5. Budynek starego internatu 
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W 1968 roku do użytku oddano część nowego budynku szkolnego (4 klasy na 

parterze), zaś cały obiekt, tj. szkołę i internat, otwarto rok później  (fot. 6.). 

 

Fot. nr 6.  Nowy budynek szkoły wraz z internatem 

 

 
 

W 1974 roku powołano 3 letnie Technikum Rolnicze dla absolwentów 

zasadniczych szkół rolniczych i szkół przysposobienia rolniczego.  

Z dniem 1 stycznia 1976 roku został powołany Zespół Szkół Rolniczych (dalej: 

ZSR), w którego skład weszły: 

- 3 letnie Technikum Rolnicze, 

- 2 letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza, 

- 2 letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza Gospodarstwa Domowego 

oraz filie, które 1 stycznia 1978 roku wyłączono z Zespołu Szkół Rolniczych, 

przekształcając je w szkoły samodzielne: 

- Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Szczuczynie, 

- Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Wąsoszu, 

- Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Borkowie, 

- Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Stawiskach. 
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Od 1 września 1976 roku zaczęło również funkcjonować 5 letnie Technikum 

Rolnicze dla niepracujących o specjalności – uprawa roślin i hodowla zwierząt. 

W dniu 3 stycznia 1977 roku szkoła otrzymała zezwolenie na używanie sztandaru. 

Sztandar ufundował i wręczył dyrektorowi szkoły Komitet Rodzicielski przy Zespole 

Szkół Rolniczych w Niećkowie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, 

która odbyła się 18 czerwca 1977 roku. 

Z dniem 1 września 1979 roku zaczęło funkcjonować Technikum Ogrodnicze, 

które kształciło w następujących kierunkach: sadownictwo, szkółkarstwo, 

warzywnictwo, kwiaciarstwo. 

W 1982 roku rozpoczęto budowę kompleksu warsztatów szkolnych wraz  

z budynkiem pracowni teoretycznych, którą zakończono 2 lata później (fot. 7.). 

 

Fot. nr 7.  Budynek szkoły nr 2 
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Poza budową obiektów szkolnych, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 

przy szkole powstało osiedle mieszkaniowe przeznaczone dla pracowników szkoły, 

które wraz ze szkołą tworzy dziś piękny kompleks (fot. 8.). 

 
Fot. nr 8.  Osiedle mieszkaniowe 

 

 
 

W dniu 29 czerwca 1985 roku szkoła przeżywała wielkie święto. Wtedy właśnie 

Zespół Szkół Rolniczych otrzymał imię Bolesława Podedwornego (znanego działacza 

ludowego, syna ziemi łomżyńskiej). 

Z dniem 1 października 1985 roku Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Szczuczynie stała 

się filią ZSR w Niećkowie. 

Od 1 września 1987 roku w miejsce Technikum Ogrodniczego powołana została 

szkoła kształcąca dziewczęta – 4 letnie Liceum Zawodowe o specjalizacji - wiejskie 

gospodarstwo domowe. 

Z dniem 1 września 1990 roku zaczęła funkcjonować Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa w Grabowie, która podlegała ZSR w Niećkowie. 

W latach 1992 – 1995 istniała 3 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca 

chłopców w zawodzie monter – instalator urządzeń technicznych w budownictwie 

wiejskim. 

W miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej (monter – instalator) 1 września 1995 

roku powołano 4 letnie Liceum Ekonomiczne, kształcące specjalistów w zawodzie: 

technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek rolny. 
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Od 1 września 1995 roku uruchomiono 5 letnie Technikum Żywienia  

i Gospodarstwa Domowego. Z tą samą datą przeniesiono z Grabowa  

do Niećkowa Średnie Studium Zawodowe, kształcące w systemie zaocznym. 

26 października 1996 roku był dniem szczególnym dla szkoły. Tego dnia miały 

miejsce uroczyste obchody jubileuszu 50 – lecia istnienia szkoły. Były one połączone  

z oficjalnym otwarciem nowo wybudowanej i nowoczesnej sali gimnastycznej (fot. 9.). 

Warto dodać, iż obiekt ten w głównej mierze powstał dzięki ówczesnej Pani dyrektor 

Zuzannie Kurowskiej, której przedsiębiorczość, charyzma i niekonwencjonalne 

metody działania pozwoliły na realizację tej inwestycji. W tym dniu szkoła gościła 

wielu zaproszonych gości, którzy mieli znaczący wkład w powstanie obiektu. Podczas 

uroczystości Pani dyrektor Zuzanna Kurowska wygłosiła okolicznościowe 

przemówienie. Odbyło się również wręczanie odznaczeń, Msza Święta, spotkanie  

z absolwentami, a całości towarzyszyły występy zespołów artystycznych.        

 
Fot. nr 9.  Sala gimnastyczna 

 

 
 

W 1999 roku, po kilkuletnim okresie renowacji, oddano dla potrzeb szkoły XIX 

wieczny dworek, w którym obecnie znajdują się głównie pracownie żywienia. 

Z dniem 1 września 1999 roku uruchomiono 5 letnie Liceum Agrobiznesu, zawód 

technik agrobiznesu. Wydłużono również okres kształcenia z 4 do 5 lat w Liceum 

Ekonomicznym.  
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Od 1 września 2000 roku szkoła uruchomiła dzienne i zaoczne 4 letnie Liceum 

Techniczne o profilu społeczno – socjalnym i usługowo - gospodarczym, oraz 

zaoczne Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik BHP. 

W 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych zmienił nazwę na Zespół Szkół.  

W kierunkach i systemie kształcenia dokonały się następujące zmiany: 

1) 15 lutego 2002 roku zlikwidowano: 

- 3 letnie Średnie Studium Zawodowe, 

- 3 letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą, przeniesioną w 1994 roku ze Szczuczyna, 

- 3 letnie Technikum Rolnicze, 

- 5 letnie Technikum Ogrodnicze, 

- 3 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. 

2) z dniem 1 września 2002 roku przekształcono w 4 letnie technikum: 

- 4 letnie Liceum Zawodowe, 

- 5 letnie Liceum Ekonomiczne, 

- 5 letnie Liceum Agrobiznesu, 

3) od 1 września 2002 roku otwarto 3 letnie Liceum Profilowane o profilu: 

- ekonomiczno- administracyjnym, 

- usługowo - gospodarczym.  

W tym samym roku w szkołach zaocznych uruchomiono nowy kierunek - Studium 

Policealne w zawodzie technik administracji. 

Od 1 września 2003 roku młodzież podjęła naukę w 3 letnim Liceum 

Ogólnokształcącym oraz 4 letnim Technikum Rolniczym w zawodzie – technik rolnik. 

W szkołach zaocznych uruchomiono 4 letnie Technikum, w zawodzie - technik 

technologii żywności, a także 2 letnie Policealne Studium Zawodowe, kształcące  

w zawodzie – technik informatyk. 

Z dniem 1 września 2004 roku szkoła uruchomiła dla uczniów 4 letnie Technikum 

w zawodzie – technik żywienia i gospodarstwa domowego. W szkołach zaocznych 

otwarto nowy 4 letni kierunek kształcenia w zawodzie - technik rolnik. W związku  

z brakiem większego zainteresowania zaprzestano naboru do klas pierwszych Liceum 

Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego o profilu usługowo - gospodarczym na 

rok szkolny 2004/2005.  

W roku szkolnym 2005/2006, w związku z brakiem naboru, nie utworzono klasy 

pierwszej Technikum w zawodzie - technik ekonomista i Liceum Profilowanego  

o profilu ekonomiczno – administracyjnym.   

Od 1 września 2006 roku uruchomiono Technikum Mechanizacji Rolnictwa  

i Technikum Informatyczne. Ponownie dokonano naboru do Liceum 

Ogólnokształcącego o profilu sportowym i Technikum Ekonomicznego. W szkołach 

zaocznych utworzono pierwszą klasę Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych. 
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Rok później, tj. 1 września 2007 roku utworzono Technikum Organizacji Usług 

Gastronomicznych w szkołach dziennych. Natomiast w szkołach dla dorosłych 

powołano dwa nowe kierunki: technik handlowiec i technik agrobiznesu, w których 

z powodu niewystarczającej liczby chętnych nie utworzono klas pierwszych. 

Z dniem 1 września 2007 roku w szkole powołano Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i od tego momentu pełna nazwa placówki brzmi: Zespół Szkół  

im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie Centrum Kształcenia Ustawicznego.  

W ramach Centrum szkoła przeprowadza liczne konferencje, kursy i szkolenia. 

Skierowane są one głównie do rolników oraz innych podmiotów świadczących swoje 

usługi w branży rolniczej. 

Od początku roku szkolnego 2009/2010 szkoła uruchomiła na kierunkach 

dziennych technikum kształcące w zawodzie - hodowca koni. W związku z tym na 

pomieszczenia dla koni zaadaptowano część starej obory, a obok dworku 

wybudowano padok (fot. 10.). 

 
Fot. nr 10.  Obchody Święta Hubertus  - Niećkowo 2010 

(padok, w tle widok obory)   

 

 
 

Na rok szkolny 2011/2012 szkoła prowadziła nabór na nowe kierunki kształcenia: 

w Technikum – w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego oraz Zasadniczej 

Szkole Zawodowej – w zawodzie sprzedawca i mechanik. Jednak z powodu braku 
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większego zainteresowania, nie udało się ich utworzyć. Natomiast w Szkole Policealnej 

utworzono kierunek: technik hodowca koni i technik usług kosmetycznych. 

W roku następnym szkoła uruchomiła nowe Technikum dla młodzieży kształcące 

w zawodzie – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz poszerzono ofertę 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwa nowe kierunki – rolnik i kucharz, do której po 

raz kolejny nie udało się zebrać odpowiedniej liczby chętnych. W szkołach dla 

dorosłych utworzono dwa nowe kierunki kształcenia w ramach Szkoły Policealnej: 

technik turystyki wiejskiej i technik rachunkowości. 

W 2014 roku powołano nowe Technikum w zawodzie – technik pszczelarz. Jednak 

wskutek braku większego zainteresowania wśród młodzieży, jak do tej pory nie udało 

się jego uruchomić. 

Rok 2015 przyniósł likwidację Technikum dla Dorosłych. Dwa lata później 

przekształcono Szkołę Policealną przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie 

średnie w Szkołę Policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe. 

Kolejną zmianę przyniósł rok 2016, kiedy w Technikum uruchomiono nowy 

kierunek: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W Zasadniczej Szkole 

Zawodowej powołano również nowy kierunek – jeździec, jednak i tym razem nie 

udało się utworzyć klasy. 

W roku 2019 Technikum 4 letnie przekształcono na 5 letnie, kształcące młodzież 

na podbudowie szkoły podstawowej. Natomiast Szkołę Policealną dla Dorosłych 

przekształcono na Szkołę Policealną. 
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Rozdział III 

 

Rozdział ten ma na celu ukazanie zmian personalnych, jakie następowały w szkole 

w czasie jej funkcjonowania. Z powodu braku kompletnej dokumentacji z lat  

1946 - 1970 w pracy nie podano nazwisk wszystkich nauczycieli, którzy pracowali  

w szkole. 

Przedstawiony niżej wykaz obejmuje tylko tych nauczycieli, którzy pracowali  

w szkole co najmniej 1 rok. 

 

DYREKTORZY 

 Jagłowski Stanisław - 1946 - 1949 

 Lewicka Jadwiga - 1949 - 1950 

 Wasilewski Jan - 1950 - 1953 

 Mioduszewski Kazimierz - 0l.09.1957 - 1964 

 Kosmaczewski Janusz -  01.09.1964 - 30.09.1964 

 Nejman Bartosz -  01.10.1964 - 31.07.1967 

 Zyskowski Edward - 01.08.1967 - 31.08.1970 

 Ćwilich Wacław -  01.09.1970 - 31.08.1982 

 Radajewski Marek - 01.09.1982 - 31.12.1985 

 Ostrowski Henryk - 01.01.1986 - 31.08.1991 

 Kurowska Zuzanna - 01.09.1991 - 31.08.2007 

 Kuczyński Artur - 01.09.2007 - 30.11.2010 

 Koniecko Dariusz - 01.09.2011 – nadal, (01.12.2010 - 31.08.2011 - pełniący 

obowiązki dyrektora) 

 

WICEDYREKTORZY 

 Ostrowski Henryk - 01.08.1977 - 31.12.1985 

 Dziekanowski Adam - 0l. 02.1986 - 31.08.1999 

 Jurkiewicz Zdzisław - 01.09.1999 - 31.08.2004 

 Kuczyński Artur - 01.09.2004 - 31.08.2007 

 Koniecko Dariusz - 01.09.2007 - 31.08.2011 

 Sokołowska Bożena - 01.09.2011 - nadal 
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KIEROWNICY INTERNATU 

 Zyskowski Stanisław - 01.09.1969 - 31.08.1987 

 Mik Krystyna -  01.09.1987- 31.08.1995 

 Hanc Ewa -  01.09.1995 - 31.08.1999 

 Sawicka Małgorzata -  01.09.1999 - 31.08.2002 

 Sulewska Barbara -  01.09.2002 - 31.08.2004 

 Chrostowska Jadwiga - 01.09.2004 - 31.08.2005 

 Kukowska Jadwiga - 01.09.2005 - 31.08.2006 

 Sulewska Barbara - 01.09.2006 - 31.08.2007 

 Jaczun Stefan - 01.09.2007 - 13.12.2015 

 Bogdan Arkadiusz - 01.01.2016 - 31.08.2018 

 Kołaczyńska-Bogdan Elwira - 01.09.2018 - nadal 

 

BYLI NAUCZYCIELE 

 Adamiec - Święcińska Maria – przed. zawodowe 

 Augustowska Zdzisława – historia 

 Bączyk - Skrodzka Marianna – przed. zawodowe 

 Białobrzeska Celina – przed. zawodowe 

 Białobrzeski Andrzej – przed. zawodowe 

 Borawska Zuzanna – wych. internatu 

 Brzózka Dariusz – przed. zawodowe 

 Bzura Władysław – przed. zawodowe 

 Chocholska Halina – matematyka 

 Choynowska Zdzisława – wych. internatu 

 Choynowski Karol – wych. fizyczne 

 Chrostowska Jadwiga – wych. internatu 

 Chrostowski Henryk – przed. zawodowe, wych. internatu 

 Cwalina Celina – j. rosyjski 

 Ćwilich Regina – biologia, przed. zawodowe 

 Ćwilich Wacław – ekonomika 

 Danowska Katarzyna – wych. internatu 

 Dembińska - Śmiarowska Halina – przed. zawodowe 

 Deresz - Konopka Grażyna – matematyka 

 Dorobczyński Romuald – wych. internatu 

 Dzięgielewski Jacek – przed. zawodowe 
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 Dziekanowska Jadwiga – przed. zawodowe 

 Dziekanowski Adam – przed. zawodowe 

 Gierosz - Świętalska Danuta – przed. zawodowe 

 Gołębiewski Zbigniew – informatyka 

 Górski Zygmunt – informatyka 

 Grabowska Helena – j. polski 

 Gronek Ewa – wych. internatu 

 Hanc Marek – wych. fizyczne 

 Harasim Zofia – wych. internatu 

 Jabłońska Bożena – przed. zawodowe 

 Jabłoński Czesław – przed. zawodowe 

 Jakimowicz Aleksander – j. rosyjski 

 Jakimowicz Anna – biblioteka 

 Jakimowicz Władysława – j. polski 

 Jasiński Krzysztof – zaj. praktyczne 

 Jerszewska Marzena – przed. zawodowe 

 Jęczmińska Urszula – wych. internatu 

 Jęczmiński Mieczysław – przed. zawodowe 

 Jurkiewicz Maria – wych. internatu, przed. zawodowe, geografia 

 Jurkiewicz Zdzisław – kier. szkol. praktyk, przed. zawodowe 

 Kaczyńska Regina – przed. zawodowe 

 Kaczyńska Dorota – przed. zawodowe 

 Kaczyński Ireneusz – historia 

 Karwowska Renata – matematyka 

 Kalinowska Monika – j. niemiecki 

 Kibitlewska Helena – wych. internatu 

 Kiełczewski Witold – przed. zawodowe 

 Klimaszewska - Jakimowicz Lucyna – matematyka 

 Koniecko Elżbieta – matematyka 

 Kowalczyk Iwona – religia 

 Kowalewska Zofia Halina – wych. internatu 

 Kowalski Łukasz – j. angielski 

 Krajewska Marzena – j. francuski 

 Kraujutowicz Elżbieta – przed. zawodowe 

 Kraujutowicz Irena – j. polski 
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 Krępczyński Karol – wych. internatu 

 Kropiewnicki Paweł – przed. zawodowe 

 Kuć Teresa – przed. zawodowe 

 Kukowska Jadwiga – wych. internatu, przed. zawodowe 

 Kulig Barbara – przed. zawodowe 

 Kulig Marek – przed. zawodowe 

 Kurowska Justyna – przed. zawodowe 

 Kurowska Zuzanna –  przed. zawodowe 

 Kurzątkowska Katarzyna – j. angielski 

 Kurzątkowski Robert – informatyka 

 Kuźmicz Karol – historia 

 Lidner Adam – zaj. praktyczne 

 Ligęza Janina – wych. fizyczne 

 Lipińska Helena – przed. zawodowe 

 Lubiejewska Agnieszka – matematyka, fizyka 

 Ludorf Małgorzata – j. polski 

 Łaszcz Maria – wych. internatu 

 Łaszcz Zdzisław – przed. zawodowe 

 Łoboś Jerzy – fizyka 

 Łoboś Zofia – wych. internatu 

 Łynko Marta – przed. zawodowe 

 Majewska Hanna – przed. zawodowe 

 Marcińczyk Gizela – wych. internatu 

 Markowski Henryk – przed. zawodowe 

 Mieczkowski Marian – wych. fizyczne 

 Mielczarek Jadwiga – przed. zawodowe 

 Mielczarek Mirosław – przed. zawodowe 

 Mik Edmund – wych. fizyczne 

 Mik Krystyna – j. polski 

 Mikucka Dorota – przed. zawodowe 

 Moczadło Kamila – j. polski 

 Modzelewska Halina – przed. zawodowe 

 Mroczkowska Ewa – j. polski 

 Olejarz Beata – j. rosyjski 

 Olszewski Stanisław – wych. fizyczne 
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 Orłowski Stanisław – przed. zawodowe 

 Ostrowska Marianna – bibliotekarz 

 Ostrowski Henryk – matematyka 

 Polakowska Anna – fizyka 

 Poślednik Teresa – fizyka 

 Pieńczykowski Stanisław – fizyka 

 Przekopowski Jacek – prawo 

 Przydacz Władysław – przys. obronne 

 Radajewska Barbara – wych. internatu 

 Radajewski Marek – przed. zawodowe 

 Ramotowski Mariusz – prawo 

 Rutkowska Agnieszka – instruktor jazdy konnej 

 Sadowska Rozalia – matematyka 

 Sadowski Edward – przed. zawodowe 

 Sawicka Małgorzata – wych. internatu 

 Sikorska Joanna – historia 

 Skibicka Elżbieta – chemia, fizyka 

 Sowulewska Jadwiga – fizyka 

 Sowulewski Łukasz – przed. zawodowe 

 Stachelek Anna – przed. zawodowe 

 Stempski Romuald – przed. zawodowe 

 Stężała Jerzy – przed. zawodowe 

 Sumera Wanda – j. polski 

 Szpatkowski Wacław – przed. zawodowe 

 Szulkowski Józef – nauka jazdy 

 Szymanowska Hanna – geografia 

 Szymanowski Jerzy – przys. obronne 

 Świdzińska Teresa – wych. internatu 

 Świdziński Romuald – historia 

 Święciński Andrzej – wych. internatu 

 Świętalski Zdzisław – przed. zawodowe 

 Tkachuk Lyudmyla – j. angielski 

 Tyszka Stanisław – przed. zawodowe 

 Usar Eryk – historia 

 Usar Wiesława – matematyka 



 

22 
 

 Warecki Mieczysław – fizyka 

 Wądołkowski Cezary – informatyka 

 Wierzbicki Jacek – wych. fizyczne 

 Wierzchoś Jadwiga – przed. zawodowe 

 Więch Ernest – prawo 

 Wiszowata Katarzyna – przed. zawodowe 

 Witkowska Danuta – przed. zawodowe 

 Włodarczyk Małgorzata – przed. zawodowe 

 Wróblewska Sylwia – wych. internatu 

 Wróblewski Krzysztof – nauka jazdy 

 Wysocka Bożena – przed. zawodowe 

 Wycocki Robert – wych. fizyczne 

 Zawistowska Ewa – wych. internatu 

 Zawłocka Teresa – matematyka 

 Zawłocki Jerzy – przed. zawodowe 

 Zdanewicz Bogusława – wych. internatu 

 Zwolińska Teresa Bożena – przed. zawodowe 

 Zyskowska - Łempicka Elżbieta – przed. zawodowe 

 

KATECHECI 

 ks. Kisłowski Jan – 1990 - 1991 

 ks. Grodzki Zbigniew – 1991 - 1993 

 ks. Figoń Janusz – 1993 - 1995 

 ks. Rogowski Marek – 1995 - 1996 

 ks. Kaczyński Jerzy – 1996 - 2000 

 Olszewska Grażyna – 1999 - 2001 

 ks. Ofman Bogusław – 2000 - 2001 

 ks. Śliwowski Robert – 2001 - 2004 

 Gede Zofia - 2000 – 2008 

 Kowalczyk Iwona – 2008 - 2012 

 ks. Grabowski Adam – 2012 - 2014 

 ks. Wołosik Robert – 2014 - 2015 

 Dawidowska Małgorzata – 2011 - nadal 
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OBECNY SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 

 Bogdan Arkadiusz - zatrudniony (dalej: zt) od 2007 r. – przed. zawodowe 

(informatyczne) 

 Chilińska - Zalewska Marlena - zt od 2010 r. - chemia, przed. zawodowe 

(ekonomiczne) 

 Cieplińska Stefania - zt od 1981 r. – przed. zawodowe (rolnicze)  

 Ciepliński Artur - zt od 2008 r. - wych. fizyczne, nauka jazdy 

 Cimochowski Adrian - zt od 2020 r. – przed. zawodowe (informatyczne) 

 Czerkas Wojciech - zt od 2005 r. - kierownik kształcenia praktycznego; 

przed. zawodowe (rolnicze) 

 Dawidowska Małgorzata - zt od 2011 r. - religia, biologia, geografia 

 Doliwa Dariusz - zt od 2001 r. - historia, wiedza o społeczeństwie 

 Duda Katarzyna - zt od 2011r. - przed. zawodowe (żywieniowe) 

 Gardocka Agnieszka - zt od 2006 r. - j. niemiecki 

 Gede Zofia - zt od 2000 r. - biblioteka, filozofia 

 Grabińska Paulina - zt od 2017 r. - pedagog, psycholog 

 Hanc Ewa - zt od 1994 r. - wych. fizyczne 

 Kobes Wioletta - zt od 2021 r. - wych. internatu 

 Kołaczyńska - Bogdan Elwira - zt od 2008 r. - kierownik internatu 

 Koniecko Dariusz - zt od 2004 r. - dyrektor; edukacja dla bezpieczeństwa, 

nuka jazdy 

 Koniecko Edward - zt od 2010 r. – zaj. praktyczne, nauka jazdy 

 Kozikowski Marcin - zt od 2010 r. – zaj. praktyczne 

 Krasińska Emilia -  zt od 2019 r. - matematyka, informatyka 

 Krasińska Izabela - zt od 2009 r. - j. angielski 

 Kraujutowicz Urszula - zt od 2001 r. - matematyka, informatyka 

 Kuczyński Stanisław - zt od 2009 r. – zaj. praktyczne 

 Kurzątkowska Ewa - zt od 2008 r. - fizyka 

 Mazurkiewicz Anna - zt od 2020 r. - przed. zawodowe (ekonomiczne) 

 Nitkowski Andrzej - zt od 2018 r. - przed. zawodowe (rolnicze),  

zaj. praktyczne 

 Orłowska Ludmiła - zt od 1982 r. - biologia, geografia 

 Płochocka Genowefa Gabriela - zt od 2006 r. - j. polski 

 Ptak Elżbieta - zt od 2009 r. - wych. internatu 

 Shevchuk Lidiya - zt od 2000 r. - j. angielski 
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 Sierbińska Justyna - zt. Od 2020 r. - wych. internatu 

 Sokołowska Bożena - zt od 2004 r. - wicedyrektor; przed. zawodowe 

(ekonomiczne) 

 Sulewska Barbara - zt od 1989 r. - wych. internatu 

 Szczesik Wiesława - zt od 1987 r. - j. rosyjski, j. polski 

 Tomaszewska Anna - zt od 2005 r. - przed. zawodowe (żywieniowe) 

 Wesołowski Zdzisław - zt od 2018 r. – zaj. praktyczne 

 Wiśniewska Monika - zt od 2012 r. - historia, wiedza o społeczeństwie 

 Wykowski Paweł - zt od 2021 r. - wych. internatu 

 Wysocki Artur - zt od 2019 r. – przed. zawodowe (informatyczne) 

 Zielińska Beata - zt od 2021 r. - przed. zawodowe (żywieniowe) 

 Zyskowska Anna - zt od 2021 r. - biologia 

 
Zdjęcie Rady Pedagogicznej z 2021 r. stanowi fot. 11. 

 
Fot. nr 11.  Rada Pedagogiczna ZS Niećkowo w 2021 roku 
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Rozdział IV 

 

W rozdziale tym przedstawione są szczególne osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół 

w Niećkowie, co stanowi zaledwie fragment całego dorobku. Osiągnięcia te dotyczą 

trzech obszarów – edukacji, kultury i sportu. Główny nacisk, np. z przyczyn 

technicznych, położony jest na ostatnią dekadę funkcjonowania placówki. 

W ponad siedemdziesięcioletniej historii, szkoła wielokrotnie miała powody do 

dumy i zadowolenia. Sprawcami tego byli jej uczniowie (oraz oczywiście ich 

opiekunowie), którzy reprezentowali szkołę i rozsławiali jej dobre imię w różnych 

olimpiadach przedmiotowych, imprezach kulturalnych i zawodach sportowych. 

 

Corocznie nasza szkoła uczestniczy w szeregu różnego rodzaju olimpiad wiedzy  

i umiejętności. Niżej znajduje się ich wykaz oraz główne osiągnięcia naszych uczniów: 

- centralny szczebel Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 1987 roku: 

 uczestnikiem został Kosielski Bogdan 

- Centralna Olimpiada II Forum Ekologicznego w 1993 roku: 

 uczestnikiem został Mieczkowski Roman  

- centralny szczebel Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 1996 roku: 

 uczestnikiem Kania Artur   

- eliminacje centralnych XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

w bloku – mechanizacja rolnictwa w 2007 roku: 

 laureatem został Szleter Krzysztof  

- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ 2008/09: 

 Hanc Marcin Mateusz – I miejsce w finale wojewódzkim i zakwalifikowanie się 

do finału ogólnopolskiego, gdzie zdobył V miejsce 

- Ogólnopolski Konkurs Biznes Junior 2010: 

 I miejsce zdobyły: Zamojska Natalia, Kremska Natalia i Świderska Katarzyna   

- Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego w 2010 roku: 

 II miejsce drużynowo zajęli: Koniecko Mateusz, Gliński Rafał, Kulikowski 

Wojciech  

-  Wojewódzki Konkurs Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym: 

 2010 r. - I miejsce Walewski Piotr  

 2012 r. - I miejsce Zieliński Mariusz  

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rolnictwie i Obszarach Wiejskich 2012: 

 I miejsce Karwowski Filip  

-   Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 2012 roku: 

 laureatem z produkcji zwierzęcej został Węcek Mirosław  

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy 2014: 
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 I miejsce Rutkowski Damian 

- Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok żywienie człowieka 

i gospodarstwo domowe w 2014 roku: 

 III miejsce zajęła Dęby Anita  

- Konkurs Infotest Łomża 2014: 

 III miejsce Cimochowski Adrian 

-   Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2015: 

 laureatem z produkcji zwierzęcej został Perzanowski Artur 

- Wojewódzki Konkurs Bezpieczna praca w gospodarstwie Rolnym 2016: 

 I miejsce Kobyliński Łukasz 

- konkurs Cisco Networking Academy NetRiders Europe z 2016 roku: 

 Wiśniewski Bartosz zdobył 4 miejsce w klasyfikacji indywidualnej Polaków 

- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2016: 

 Sadowski Piotr został laureatem okręgowym oraz finalistą olimpiady 

- Konkurs Matando 2018: 

 dwóch uczniów zawodu technik informatyk reprezentowało szkołę w finale 

ogólnopolskim w Gliwicach, gdzie w kategorii Technikum drużyna zajęła IV 

miejsce 

- Konkurs o Puchar Sekretarza Stanu w MSWiA, podczas II Forum Klas 

Mundurowych województwa podlaskiego Łomża 2018 rok: 

 I miejsce drużyny Kadetów Policyjnej Klasy Mundurowej w składzie: 

Cimochowski Kamil, Kupiecka Wiktoria i Rogalski Grzegorz  

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Pszczelarstwie, Białystok 2019: 

 Tyszko Rafał zajął III miejsce 

- Konkurs Gastronomiczny Województwa Podlaskiego ,,Gotuj z Klasą” 2019: 

 II miejsce dla Faltyn Katarzyny i Kraujutowicz Karoliny  

- Wojewódzki Turniej Gry Planszowej w 2019 r. „Czas na start-up”, którego celem 

było wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie „Lekcji  

o funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” z 5 województw Polski 

Wschodniej: 

 II miejsce i zakwalifikowanie się do finału drużyny w składzie: Jabłońska 

Karolina, Chmielewski Bartłomiej, Konopka Dawid i Truszkowski Bartosz  

- VIII edycja Konkursu Historyczno - Literackiego „By czas nie zaćmił  

i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie 

Augustowskiej w roku 2020:   

 II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych zajął Gutowski Mateusz  

- XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego srebrne pióro w 2020 roku: 

 I miejsce zdobył Sobolewski Michał  
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- VII edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem 112 Ratuje Życie w 2020 roku:  

 I miejsce zespołu uczniów w kategorii film - uczniowie Policyjnej Klasy 

Mundurowej w składzie: Polakowska Karolina, Górska Wiktoria, Niedźwiecki 

Łukasz i Mierzejewski Konrad. 

 

Poza powyższymi osiągnięciami uczniowie zdobyli również szereg dyplomów  

i wyróżnień w różnych olimpiadach na szczeblu powiatowym, okręgowym  

i ogólnopolskim.  

 

Kultura jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 

funkcjonowanie i rozwój życia społecznego. Szkoła, obok funkcji dydaktyczno - 

- wychowawczej, pełni też funkcję kulturotwórczą, której nie sposób przecenić. 

Od wielu lat w naszej szkole istnieje zespół ludowy Kłosek (prawdopodobnie 

pierwotna nazwa to „Kłos”), którego działalność przede wszystkim propaguje kulturę 

folklorystyczną. Jego występy przyczyniły do rozsławienia dobrego imienia naszej 

szkoły, której stał się wizytówką. W związku z tym, że uczniowie naszej szkoły 

pochodzą z różnych kultur etnograficznych - Mazowsza, Kurpi i Podlasia, w 1980 

roku, z inicjatywy nauczycielki wychowania muzycznego – bibliotekarki Pani Marii 

Ostrowskiej, powstała grupa młodych śpiewaków ludowych, która następnie 

poszerzyła się o grupę taneczną. W pracy z zespołem, obok wiernej i kierującej nim aż 

do 2005 r., tj. momentu odejścia ze szkoły, Pani Marii Ostrowskiej, zaangażowani byli 

także: Pan Władysław Bzura (do 1984 r.), Pan Eryk Usar (od 1990 r. do 2001 r.), od 

1994 r. Pani Ewa Hanc (kieruje nim obecnie) wspomagana przez Panią Zofię Gede.  

W swej długoletniej historii zespół Kłosek wielokrotnie występował na różnego 

rodzaju uroczystościach szkolnych, gminnych i powiatowych, jak również w wielu 

innych miejscach w kraju i poza jego granicami. W 2012 roku Kłosek uczestniczył  

w Jarmarku Jagiellońskim w Bielsku Podlaskim (fot. 12.).  
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Fot. nr 12.  Zespół ludowy Kłosek 

(Jarmark Jagielloński - Bielsk Podlaski, 26 maja 2012 r.) 

 

 
 

W 2013 roku zespół występował w Białymstoku, a rok później w Łomży podczas 

parady województwa podlaskiego. Występował też charytatywnie w Warszawie  

w Teatrze Roma na rzecz dzieci z Afryki. W 2014 roku w ramach regionalnej wymiany 

młodzieży, zespół wystąpił na „Baligrodzkim Festiwalu Kultur” Bieszczady 2014.  

Z gościnnymi występami Kłosek wyjeżdżał również poza granice kraju, np. do Czech, 

Niemiec i na Litwę w ramach współpracy ze Wspólnotą Polską. Niektóre z jego 

występów emitowane były w programach ośrodków regionalnych TV, w programie II 

TV i w Polskim Radiu Białystok. Wielokrotnie zespół uczestniczył  

w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Artystycznego, gdzie odnosił spore sukcesy.  

W 2021 r. zespołowi udało się pozyskać nowe stroje ludowe. Było to możliwe dzięki 

współpracy z Biblioteką - Centrum Kultury w Szczuczynie oraz przy ogromnym 

wsparciu Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, co zaowocowało nabyciem 32 strojów na 

kwotę 66 000 zł. Kłosek zaprezentował je po raz pierwszy podczas występu na 

Dożynkach Parafialnych w Szczuczynie, nad przebiegiem którego i wielu innych 

czuwały jego opiekunki - Pani Ewa Hanc i Zofia Gede (fot. 13.). 
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Fot. nr 13.  Zespół ludowy Kłosek w nowych strojach 

(Dożynki Parafialne – Szczuczyn, 12.09.2021 r.) 

 

 
 

    Kolejną formą działalności kulturowej naszej placówki jest udział uczniów  

w różnych zmaganiach na niwie kulturowo – artystycznej. Odnotować można tu wiele 

sukcesów, których część przedstawiona jest niżej: 

- przegląd wojewódzki w kategorii solistów Kuźnica 2002:  

 Kraujutowicz Łukasz otrzymał wyróżnienie – Brązowy Hacel, a rok później  

w trakcie tego samego przeglądu zdobył I miejsce – Złotą Podkowę 

- etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego 2013: 

 Karwowska Angelika zajęła I miejsce 

    - VI Międzybursowy Konkurs Plastyczny na Tradycyjną Kartkę Okolicznościową 

„Pozdrowienia z Wakacji” - organizator  Bursa nr 3 w Łomży - Łomża 2017: 

 I miejsce zajęła Bikowska Oliwia 

- Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach: 

 w kategorii twórczości własnej: Kulikowski Bartosz - III miejsce w 2012 r.,  

I miejsce w 2013 r. 

 w kategorii piosenki: Milanowska Magdalena  - III miejsce w 2016 r. i 2018 r. 

 w kategorii recytacji poezji: Chylińska Dorota  - IV miejsce w 2014 r., 

Kraujutowicz Karolina -  IV miejsce w 2017 r. i 2019 r. 
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- konkurs pod hasłem „Zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego i Świąt 

Wielkanocnych” organizowany przez Bibliotekę – Centrum Kultury  

w Szczuczynie, w kategorii palm w roku 2021: 

 Górska Wiktoria zdobyła I miejsce. 

 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą też w życiu sportowym, osiągając 

przy tym szereg sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych. Do najważniejszych 

sukcesów między innymi należą: 

- Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Rolniczych w Białymstoku:  

 wicemistrzostwo Polski Chojnowskiego Sławomira 

- Mistrzostwa Polski w Zapasach w pionie LZS:  

 złoty i srebrny medal Tyszki Krzysztofa 

- eliminacje strefy północno – wschodniej do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży 

Szkół Rolniczych i Leśnych, Białystok 1998: 

 IV miejsce drużyny piłki siatkowej dziewcząt 

-  Mistrzostwa LZS, Białystok 1998 i 1999: 

 dwukrotne zajęcie III miejsca przez drużynę piłki siatkowej dziewcząt 

- zdobycie w 1999 r. przez uczennicę szkoły, trenującą w klubie Wissa Szczuczyn, 

Zalewską Katarzynę III miejsca w Mistrzostwach Świata Kadetek w zapasach w stylu 

wolnym; poza tym osiągnięciem zdobyła ona również II miejsce w Mistrzostwach 

Polski Kadetek w zapasach, Łódź 1997 i I miejsce w Pucharze Polski seniorek  

w zapasach, Czernichów 1999 

- inną indywidualnością w sporcie była kolejna uczennica Jarząbek Ewa, trenująca  

w klubie Wissa Szczuczyn, która zdobyła II miejsce w Pucharze Polski seniorek  

w zapasach, Czernichów 1999 

- II miejsce Niebrzydowskiej Natalii w Mistrzostwach Wojewódzkich Juniorów 

Młodszych w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, Czartajewo 2003 oraz IV miejsce  

w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w rzucie dyskiem, Białystok 2004/2005 

- I miejsce Niebrzydowskiej Marty w Mistrzostwach Wojewódzkich Juniorów 

Młodszych w rzucie dyskiem, Czartajewo 2003  oraz III miejsce w Mistrzostwach 

Województwa Podlaskiego LA w rzucie dyskiem, Białystok 2005 

-  Mistrzostwa Województwa w sezonie 2010/2011: 

 III miejsce Pługów Katarzyny na 200 metrów 

- Mistrzostwa Województwa w sezonie 2010/2011: 

 II miejsce Hanc Alaksandry w rzucie oszczepem 

-  Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w szachach w sezonie 2011/2012:  

 II miejsce drużyny dziewcząt w składzie: Cebelińska Karolina, Hanc 

Aleksandra, Wszeborowska Sylwia, Krawcewicz Zuzanna 

- lata 2010 - 2013 - awans i utrzymanie się w II lidze dziewcząt w piłce siatkowej 
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-  sezon 2012 - 2013 - awans do II ligi chłopców w piłce siatkowej 

- Wojewódzka licealiada w sztafetowych biegach przełajowych drużyn męskich  

w roku 2016: 

 zdobycie srebrnego medalu (skład: Konopka Artur, Sulewski Patryk, Załuska 

Mateusz, Brzostowski Mariusz, Kurzątkowski Jakub, Gardocki Patryk, 

Grzymkowski Michał, Ostrowski Sebastian, Polakowski Piotr, Danowski 

Patryk, Cimochowski Kamil, Chrzanowski Robert) 

- Wojewódzka licealiada w sztafetowych biegach przełajowych drużyn męskich, 

Augustów 2017: 

 srebrny medal chłopców (skład: Konopka Artur, Sulewski Patryk, Borusiewicz 

Tomasz , Załuska Mateusz, Brzostowski Mariusz, Kurzątkowski Jakub, 

Gardocki Patryk, Grzymkowski Michał, Ostrowski Sebastian, Chrzanowski 

Robert, Cimochowski Kamil) 

- Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w biegu na orientację, sezon 2017 i 2018:  

 zdobycie brązowego medalu dziewcząt w 2017 r.  (skład: Kraujutowicz 

Karolina, Brodowska Magda, Kupiecka Wiktoria, Koniecko Adrianna) 

 i srebrnego medalu chłopców w 2018 r. (skład: Sulewski Patryk, Cimochowski 

Kamil, Gardocki Patryk, Bazydło Daniel) 

- Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w rowerowej jeździe  na orientację, Supraśl 

2017:  

 uzyskanie trzeciego miejsca chłopców (skład: Borusiewicz Tomasz, 

Cimochowski  Kamil, Gardocki Patryk). 
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Rozdział V 

 

Założeniem tego rozdziału jest ukazanie Zespołu Szkół w Niećkowie w pryzmacie 

dnia dzisiejszego. Przedstawia on również wyzwania, plany i priorytety, jakie stawia 

sobie szkoła na najbliższe lata. 

Do dnia dzisiejszego mury naszej szkoły opuściło ok. 3400 absolwentów szkół 

dziennych (ewidencjonowanych od 1976 roku) oraz kilkuset absolwentów szkół 

zaocznych. Wielu z nich jest obecnie bardzo dobrymi rolnikami, kierownikami 

różnych instytucji, pracownikami różnych firm, biur, banków, itp. Niektórzy poświęcili 

się pracy naukowej, jak dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni – pełniący 

funkcję Prorektora i Dziekana Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Inni swoje 

dalsze życie związali ze stanem kapłańskim, jak np. Grzegorz Deluga, Łukasz 

Kraujutowicz, Karol Czaplicki czy Dariusz Berć.  

Nasza szkoła jest miejscem, do którego chętnie się wraca. Świadczyć może o tym 

chociażby fakt, iż część naszych absolwentów powróciła ponownie, by kształcić 

kolejne pokolenia, jak np. Ludmiła Orłowska z domu Śleszyńska, bądź w celu podjęcia 

pracy w administracji, jak np. Danuta Jaszkowska z domu Wiśniewska, Elżbieta 

Kiersnowska z domu Makowska, Danuta Kurzątkowska z domu Wysocka, Teresa 

Kamińska z domu Waszkiewicz. W tego typu powroty szczególnie obfitują dwa 

ostatnie lata, kiedy w naszej szkole pracę podjęło kilku jej absolwentów, np. główna 

księgowa Aneta Kurzyna z domu Kiersnowska. 

Obecnie w szkole zatrudnione są 63 osoby. Największą grupę stanowią nauczyciele 

i wychowawcy internatu, pozostałą część stanowią pracownicy administracji i obsługi. 

Według danych na dzień 22 września 2021 roku naukę podjęło 306 uczniów  

w szkołach dziennych i 55 słuchaczy w szkołach zaocznych. 

Szkoła podejmuje wszelkie starania, aby dostosować się do potrzeb i wyzwań 

współczesnego rynku pracy. Na dzień dzisiejszy młodzież i dorośli kształcą się na 

następujących kierunkach: 

 

1) Szkoły dzienne: 

a) czteroletnie Technikum (na podbudowie gimnazjum) w zawodach: 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, 

- technik informatyk, 

- technik ekonomista, 

b) pięcioletnie Technikum (na podbudowie szkoły podstawowej) w zawodach: 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, 

- technik informatyk, 
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- technik ekonomista. 
2) Szkoły zaoczne: 
a) kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

- prowadzenie produkcji rolniczej, 

- prowadzenie rachunkowości. 

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w kilkunastu nowocześnie wyposażonych 

pracowniach przedmiotowych (fot. 14., fot. 15.) i sali gimnastycznej. Część zajęć 

praktycznych odbywa się w szkolnych warsztatach, dworku oraz znajdującym się przy 

szkole gospodarstwie rolnym o pow. ok. 100 ha.  

 
Fot. nr 14. Pracownia informatyczna   
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Fot. nr 15. Pracownia przedmiotów mechanizacyjnych  

 

 
 

Lata 2009 - 2010 to okres szczególny, gdyż szkoła przeżywała swój renesans. 

Dzięki ogromnemu uporowi i determinacji ówczesnego dyrektora Pana Artura 

Kuczyńskiego w głównych obiektach szkoły została wykonana termomodernizacja,  

a w szczycie internatu (miejsce starego sadu) powstał nowy parking samochodowy 

(koszt tych inwestycji to ok. 1,7 mln złotych). Wymierny efekt tego przedsięwzięcia 

widoczny jest na poniższych ilustracjach (fot. 16., fot. 17., fot. 18., fot. 19., fot. 20.). 

Szkoła została również doposażona w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne (np. 

wyposażenie pracowni komputerowych i żywienia, radiowęzeł, monitoring, itd.). 
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Fot. nr 16. Wejście do głównego budynku szkoły (widok od ulicy) 

 

 
 

Fot. nr 17. Wejście do budynku szkoły nr 2 
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Fot. nr 18. Internat (widok od strony głównego wejścia) 

 

 
 

Fot. nr 19. Parking szkolny 
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Fot. nr 20. Warsztaty szkolne 
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Istotny wkład w funkcjonowanie oraz modernizację internatu wniósł też Pan 

Stefan Jaczun, który funkcję kierownika sprawował w latach 2007 – 2015. To właśnie 

wtedy wyremontowano większość pomieszczeń internackich wraz ze stołówką  

(fot. 21.). 

Fot. nr 21. Stołówka internacka 
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Następcą Pana Kuczyńskiego w roku 2011 został obecny dyrektor Pan Dariusz 

Koniecko. Jego kadencja to dekada kolejnych wyzwań, przedsięwzięć i ważnych dla 

szkoły inwestycji. W okresie tym doposażono i wyremontowano kolejne pracownie 

oraz szkolne korytarze (fot. 22.) 
 

Fot. nr 22. Wnętrze korytarza szkolnego 
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Wśród innych inwestycji można też wymienić budowę wielofunkcyjnego boiska wraz  

z siłownią w 2013 r.  (fot. 23.) oraz łącznika między szkołami w 2018 r. (fot. 24.). 

 

Fot. nr 23. Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią terenową 

 

 
 

 

Fot. nr 24. Szkolny łącznik 
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Uczniowie swoje uzdolnienia i zainteresowania mogą rozwijać poprzez 

uczestnictwo w różnych kołach i zajęciach pozalekcyjnych, wśród których można 

wymienić: Kłosek, Szkolny Klub Sportowy Spartakus, Koło Ligi Ochrony Przyrody, 

działający od roku szkolnego 2012/2013 Paintball (fot. 25.). Dla uczniów prowadzone 

są również dodatkowe zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu 

maturalnego i zawodowego. 

 

Fot. nr 25. Drużyna Paintballa 

 

 
 

W 2005 roku nasza szkoła nawiązała współpracę z zaprzyjaźnioną szkołą ukraińską 

z Równego. Przez kilka lat, niemal corocznie, odbywały się kilkudniowe wymiany 

młodzieży, w których uczestniczyło ok. 10 uczniów z każdej strony (fot. 26.). 

Natomiast od 2007 roku w podobnej wymianie uczestniczyli również nauczyciele. 
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Fot. nr 26. Występ pożegnalny gości z Ukrainy 

 

 
 

Nasza szkoła to instytucja podejmująca ciągle nowe wyzwania, które wynikają  

z dzisiejszych realiów gospodarki wolnorynkowej. Potwierdzeniem tego były 

chociażby organizowane corocznie konferencje pod nazwą Agro - Podlasie (fot. 27.), 

na które zapraszani byli przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich, 

samorządowych oraz osoby reprezentujące różne branże i instytucje. Ich adresatem 

byli głównie tutejsi rolnicy i przedsiębiorcy, którzy u samego ,,źródła” mogli 

dowiedzieć się o ważnych dla nich sprawach. 
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Fot. nr 27. Konferencja Agro - Podlasie 2012 

(przemówienie europosła Jarosława Kalinowskiego)  

 

 
 

Zespół Szkół w Niećkowie to miejsce, gdzie ogromny nacisk kładzie się na 

innowacyjność. Od 01.09.2012 r. tradycyjne dzienniki papierowe zostały zastąpione 

dziennikiem elektronicznym (e - dziennik). Zostało to poprzedzone półrocznym 

okresem przystosowawczym, w którym obowiązywał dziennik w wersji papierowej  

i elektronicznej. Nasza szkoła wprowadziła je jako jedna z pierwszych w powiecie 

grajewskim, co kazało się być pomysłem w pełni trafionym. 

Szkoła uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu różnych projektach. Przykładem 

może być chociażby projekt - ,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się 

zawodowo”, dzięki któremu ośmioro uczniów wraz z opiekunem w 2013 r. odbyło 

praktyki zawodowe w Burgundii (centralna część Francji) w ośrodku jeździeckim.  

Innym przykładem jest realizowany wcześniej przez kilka lat projekt – „Śladami 

Bohaterów”, w ramach którego dwoje uczniów naszej szkoły corocznie wyjeżdżało na 

kilka dni w miejsca związane z walką Polaków o niepodległość - np. Litwa, Łotwa, 

Białoruś, Belgia, Holandia, Włochy (fot. 28.). 
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Fot. nr 28. Cmentarz wojenny Monte Cassino – Włochy, 20.09.2017 r. 

 

 
 

Kolejnym projektem, w który zaangażowała się szkoła jest projekt – 

„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego  

w Niećkowie”, realizowany od maja 2017 do grudnia 2018 roku. Celem głównym 

projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 169 uczniów, zwiększające ich 

szanse na rynku pracy. Odbywało to się poprzez realizację staży i praktyk, kursy, 

szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania przez wyposażanie szkoły w sprzęt 

niezbędny do kształcenia zawodowego. W projekcie mogli też uczestniczyć 

nauczyciele zatrudnieni w szkole. 



 

45 
 

Inny realizowany obecnie projekt - „Nowa ranga kształcenia zawodowego  

w powiecie grajewskim”, obejmuje lata 2021 – 2023. W jego zakres wchodzą warsztaty 

i szkolenia (np. programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, prawo jazdy kat. B), 

zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i j. obcego, doposażenie pracowni 

(fot. 29.). Grupa 20 uczniów z najwyższą średnią ocen, którzy będą brali udział  

w projekcie, otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł przez 10 miesięcy. W projekcie 

weźmie udział 85 uczniów oraz 11 nauczycieli z naszej szkoły. Wszelkie dostępne 

szkolenia zakończone zostaną certyfikacją ogólnopolską.  

 

Fot. nr 29. Nowa multimedialna pracownia języka angielskiego 

 

 
 

Jako następny jest realizowany na zasadach programu ERASMUS+ projekt - „Po 

doświadczenie do Włoch 2”. Celem podstawowym projektu, realizowanego już  

w dwóch edycjach, jest ułatwienie uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po 

zakończeniu nauki szkolnej. W ramach projektu nasi uczniowie odbywali wraz  

z opiekunami dwutygodniowe staże we Włoszech w roku 2021 - 2 grupy po 20 osób 

(fot. 30.). Projekt jest kontynuacją bliźniaczego projektu realizowanego w roku 2019 

pod nazwą „Po doświadczenie do Włoch”. Każdy z uczestników stażu otrzymał 

certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat zaliczenia pozostałych zajęć 

przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską 

z Włoch oraz unijny dokument Europass. 
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Fot. nr 30. Staże we Włoszech – Spoleto, 5.07.2021 r. 

 

 
 

Ważnym i owocnym wydarzeniem było utworzenie w naszej szkole, na podstawie 

porozumienia z Komendą Powiatową Policji  w Grajewie, dwuletniej Policyjnej Klasy 

Mundurowej (dalej: PKM), co nastąpiło 3 sierpnia 2017 roku. Opiekunem PKM 

została mł. inst. sztabowy Elwira Kołaczyńska-Bogdan. W chwili obecnej kadrę 

pedagogiczną z ramienia Zespołu Szkól w Niećkowie stanowi 4 instruktorów oraz 

nadinstruktor - Komendant Policyjnej Klasy Mundurowej Dariusz Koniecko, zaś  

z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie opiekę pełni i prowadzi zajęcia  

z edukacji policyjnej młodszy aspirant Sylwia Gosiewska. Przez cały okres 

funkcjonowania PKM uczestniczyła w różnego rodzaju imprezach szkolnych  

i pozaszkolnych, godnie reprezentując naszą szkołę i mundur. Wielokrotnie też 

odnosiła liczne sukcesy podczas różnych zawodów i konkursów, gdzie zdobywała 

pierwsze miejsca w województwie. Jak do tej pory PKM ukończyło 60 kadetów  

(fot. 31.) i odbyło się 120 skoszarowań (fot. 32.). W chwili obecnej trwa rekrutacja 

kandydatów do trzeciej już PKM, rocznik 2021/2023.    
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Fot. nr 31.  Pożegnanie absolwentów Policyjnej Klasy Mundurowej 

w dniu 19 czerwca 2019 r. 

 
 

Fot. nr 32. Skoszarowanie Policyjnej Klasy Mundurowej 

w dniach 25-26 września 2020 r. 
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Wkroczywszy w ósmą dekadę swej działalności, szkoła pragnie nawiązywać do 

swych najlepszych tradycji, kontynuować je i wzbogacać o nowe wartości. Zamiarem 

szkoły jest również ciągłe poszerzanie oferty kształcenia, odpowiadającego 

oczekiwaniom i potrzebom nowych pokoleń. 

 
 

Misją szkoły jest: 

 kształcenie rozwoju młodego człowieka w taki sposób, aby mógł 

funkcjonować w odniesieniu do wybranego przez siebie systemu wartości  

i  zdolny był do życia w ramach różnego typu wspólnot, 

 by prawo i mądrość  stawały się rzeczywistością, której pragnie się dla siebie,  

a ceni w innych.  

 

Wizja szkoły to: 

 szkoła dobrze wyposażona dydaktycznie i zatrudniająca nauczycieli o wysokich 

kwalifikacjach, ciągle doskonalących swój warsztat pracy, 

 wspólne przygotowywanie uczniów wraz z rodzicami do pełnienia ważnych ról 

społecznych, 

 innowacyjność, kreatywność i asertywność, 

 priorytetem w naszych działaniach są: doskonała współpraca między 

nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz najwyższa jakość kształcenia  

i efektywność nauczania, 

 nasza praca przynosi wszystkim szacunek, uznanie i satysfakcję,  

a społeczeństwu zadowolenie z właściwego wychowania odpowiedzialnych 

obywateli kraju. 
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Plany inwestycyjne na przyszłość to: 

 gruntowna renowacja dworku, 

 budowa strzelnicy, 

 remont kotłowni z przerobieniem jej na ogrzewanie gazowe, 

 remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w internacie, 

 remont oczyszczalni ścieków, 

 likwidacja starego internatu i pobudowanie tam hali warsztatowej, 

 dalsza rozbudowa zaplecza dydaktycznego i parku maszynowego, 

 budowa boiska trawiastego do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz 

siłowni wewnętrznej (fot. nr 33.). 

 
Fot. nr 33. Plan zagospodarowania terenu pod budowę boiska trawiastego do 

piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną. 
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Zakończenie 

 

Niećkowo, to miejscowość z bogatą historią, jak również ogromnym wkładem  

w kształtowanie społeczności lokalnej i nie tylko. Wiele wydarzeń z życia tej 

miejscowości zasługuje na podkreślenie i pamięć, do których na pewno należy zaliczyć 

utworzenie szkoły. Wszystko wskazuje na to, iż była to decyzja w pełni słuszna, która 

świadczy o zrozumieniu potrzeb ówczesnych czasów. 

Jak wynika z zachowanych materiałów, początki i kolejne dziesięciolecia 

działalności szkoły nie należały do najłatwiejszych. Musiała się ona borykać  

z szeregiem problemów, wśród których przede wszystkim dały się odczuć problemy 

lokalowe. Pomimo tych trudności szkoła jednak ciągle rozwijała się, powiększała  

i ulepszała swoją bazę lokalową, a efekty tych działań mogą stanowić źródło do 

pozazdroszczenia dla wielu innych placówek tego typu. Dbając o rozwój bazy 

materialnej, jednocześnie starano się o to, aby kierunki i system kształcenia były 

dostosowane do potrzeb i oczekiwań środowiska. 

W ponad siedemdziesięcioletniej historii szkoły przez jej mury przewinęło się 

bardzo wielu uczniów, nauczycieli oraz pracowników. Jedni związani z nią byli przez 

krótszy czas, ale jest też dość liczna grupa takich osób, które zatrzymały się w niej na 

kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Jak można przypuszczać, świadczy to  

o niezwykłości i uroku tego miejsca. 

W dniu dzisiejszym Rada Pedagogiczna jest doskonale przygotowana do pełnienia 

swych ról i dalej podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 

O znaczącej roli szkoły świadczyć mogą między innymi osiągnięcia jej uczniów na 

płaszczyźnie edukacji, kultury i sportu. Ze względu na mnogość tych dokonań, trudno 

jest przedstawić je w całości. Niemniej jednak te, które zostały ujęte w pracy 

potwierdzają tylko tezę, iż szkoła w Niećkowie jest rozpoznawalna w wielu miejscach 

naszego kraju. 

Szkoła wywarła również ogromne piętno na kształtowanie pozytywnych postaw  

i charakter pełnionych ról społecznych przez jej absolwentów, z których można dziś 

być naprawdę dumnym. Zamiarem szkoły jest kultywowanie tych tradycji, jak również 

rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb środowiska w sferze edukacji, czego 

potwierdzeniem jest jej ciągła ewaluacja w kierunkach i systemie kształcenia.  

 

Można obiektywnie i zdecydowanie stwierdzić, iż dzisiejszy Zespół 

Szkół w Niećkowie, to placówka z bogatą przeszłością, sprawnie poruszająca 

się w realiach współczesnej rzeczywistości, ale także z nadzieją i ambicją 

spoglądająca w przyszłość – która, oby objęła kolejnych 75  

i więcej lat. 
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