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Kolejny sukces młodzieży z naszej gminy na IX Festiwalu Pieśni Maryjnej

19 listopada 2016 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbył się IX Festiwal Pieśni Maryjnej. W tegorocznym Festiwalu wzięło udział: 24
solistów, 11 zespołów do lat 16, 12 zespołów powyżej lat 16
oraz 5 chórów – w sumie kilkaset osób. Każdy wykonawca
śpiewał jedną pieśń lub piosenkę maryjną.
Patronat nad Festiwalem objął Biskup Diecezji Łomżyńskiej ks. Biskup Janusz Stepnowski. Patronat medialny
objęli: Tygodnik Ostrołęcki, Głos Katolicki oraz Radio Nadzieja. Festiwal został zorganizowany przez Stowarzyszenie

Ziemia Wąsewska w partnerstwie z Parafią p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie
oraz Urzędem Gminy Wąsewo.
Zmagania artystów oceniało jury
w składzie: przewodniczący jury ks. Kazimierz Ostrowski – muzykolog, dyrygent,
dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki
Kościelnej w Łomży, wykładowca śpiewu
i muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, muzykolodzy: Katarzyna Bałdyga oraz Witold Mateusz Perłowski.
W oczekiwaniu na werdykt jury,
w tegorocznej edycji Festiwalu, w charakterze gwiazdy wystąpiła śpiewaczka Elena
Egorova – Rosjanka mieszkająca od kilkunastu lat w Polsce, która w ujmujący,
dojrzały i profesjonalny sposób zaprezentowała piosenki z repertuaru Anny German.
Występ uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II podbił serca jury : po raz piąty zdobył I miejsce
w swojej kategorii. W tym roku zespół, przy akompaniamencie instrumentalnym i gościnnym wystąpieniu Jarosława
Ptaka – gitarzysty, wykonał pieśń „Ty, która nie zwątpiłaś”.
Chór pod kierownictwem Beaty Ciepierskiej reprezentował
Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie.
Beata Ciepierska
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Dofinansowanie na budowę dróg

W ramach programu wieloletniego prowadzonego
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pn.
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (tzw. „schetynówka”) zrealizowano
inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny
szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60”. Inwestycja została wykonana
przez firmę PRD-M „OSTRADA” Sp. z o.o. za kwotę 338 659,59 zł brutto. Nawierzchnia asfaltowa została wykonana
na odcinku o łącznej długości 1417,15 m, na podbudowie z
kruszywa łamanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W

ramach programu wieloletniego
pn. „Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina
Goworowo otrzyma refundację
poniesionych kosztów w kwocie
160 644,00 zł oraz 81 486,00 zł
środków z Powiatu Ostrołęckiego,
a pozostałe 99 529,59 zł stanowił
wkład własny Gminy Goworowo.
W październiku i listopadzie br.
zrealizowano
inwestycję
pn.
„Przebudowa drogi gminnej w
msc. Cisk”. Inwestycja została
wykonana przez Przedsiębiorstwo
Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z
o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za
kwotę 1 072 958,08 zł brutto. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku o
łącznej długości 2 570,40 m została ułożona na podbudowie
z kruszywa łamanego i stabilizacji cementowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach operacji typu „Budowy lub modernizacji
dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych.
Marek Radecki

Realizacja funduszu sołeckiego
Inwestycje w ramach realizacji funduszu sołeckiego:
- wykonano przepust drogowy, dokonano zakupu opału
(ekogroszek) do centralnego oraz wyposażenia świetlicy w
Brzeźnie,
- wykonano prace geodezyjne przy wytyczeniu działek i dróg
w Brzeźnie Kolonii, Jaworach Podmaściu i Ponikwi Małej,
- wykonano projekty rozbudowy SUW w Brzeźnie i Ponikwi
Małej,
- Firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo –
Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia wykonała projekty oświetlenia ulicznego w Jemielistem, Grabowie, Cisku,
Nogawkach, Kuninie, Zaorzu, Ponikwi Małej, Ludwinowie,
Rębiszach Parcelach i Pokrzywnicy. Projekty zostały skierowane do realizacji,
- wykonano instalację c.o. w budynku świetlicy w Czarnowie,
- wykonano przyłącze wodociągowe, łazienkę i szambo w
świetlicy w Czerniach,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie ustawił nowe wiaty przystankowe w Goworowie, Gierwatach, Nogawkach, Ludwinowie i Pokrzywnicy Kolonii oraz dokonał przestawienia istniejącej wiaty w Pokrzywnicy Kolonii,

- zakupiono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano dach,
szambo oraz przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Kobylinie,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy w
Lipiance,
- wykonano odwodnienie ulicy Filipiaka w Pasiekach,
- wykonano remont dachu na świetlicy w Ponikwi Dużej,
- wykonano ogrodzenie filii bibliotecznej w Żabinie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remonty dróg
w Szarłacie i Jaworach Wielkopolu,
- zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej i wyrównania terenu pod plac zabaw w Goworowie,
- wykonano oznakowanie przejść dla pieszych w Wólce
Brzezińskiej,
- wykonano dostawę gruzu ceglano – betonowego oraz
pospółki drogowej wraz z wbudowaniem na drogach w
miejscowościach: Brzeźno, Damięty, Grodzisk Mały, Jawory Podmaście, Jawory Wielkopole, Jurgi, Nogawki,
Pokrzywnica, Ponikiew Mała, Struniawy, Wólka Brzezińska oraz Wólka Kunińska.
Marek Radecki
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Nowy system dowożenia uczniów do szkół

Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 nastąpiła
zmiana przewoźnika i organizacji dowożenia uczniów do
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Goworowo. W drodze postępowania przetargowego został
wyłoniony przewoźnik, którym zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce Spółka Akcyjna. Nowy przewoźnik korzysta z autobusów i kierowców Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Rada Gminy Goworowo Uchwałą Nr XXVI/168/16 z dnia 14 listopada 2016 r. określiła lokalizację
przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Goworowo. Lokalizacja przystanków uwzględnia miejsca zamieszkania uczniów i wnioski mieszkańców (wykaz przystanków znajduje się na stronie internetowej gminy:
www.goworowo.pl). W wyniku zmiany kursuje więcej
autobusów i nastąpiła zmiana niektórych tras. Większa
liczba autobusów i zmiana tras pozwoliła bardziej dostosować godziny odjazdów i przyjazdów autobusów do planów lekcji w szkołach, co wpłynęło na skrócenie czasu
oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji, jak i czasu
odjazdu uczniów do domu po lekcjach. W celu poprawy
bezpieczeństwa w każdym autobusie jest opiekun. Dowożenie uczniów odbywa się w „Ramach przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym” i w
związku z tym z autobusów mogą korzystać (po wykupieniu biletu) wszyscy chętni.
Jan Zięba

Praca Rady Gminy Goworowo w IV kwartale 2016 r.
Koniec roku w Radzie jest dość pracowitym okresem ze względu na uchwalenie podatków i opłat lokalnych
na następny rok oraz innych uchwał, dotyczących realizacji
zadań w 2017 r. Rada uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych oraz zatwierdziła taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Bardzo
ważną sprawą dla Gminy jest również uchwalenie budżetu
Gminy Goworowo na 2017 r., którego przyjęcie planowane
jest na najbliższej sesji 29 grudnia 2016 r.
W ostatnim okresie odbyły się 3 sesje:
19 października 2016 r. odbyła się XXVI sesja,
uchwalone zostały 3 uchwały:
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016,
- mieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe,
- zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli problemowej.
Na XXVII sesji 14 listopada 2016 r. Rada uchwaliła następujące uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na
terenie gminy Goworowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Goworowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
- określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Go-

spodarki Komunalnej w Goworowie,
- uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej.
28 listopada 2016 r. odbyła się XXVIII sesja
Rady Gminy Goworowo. Uchwalone zostały następujące
uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
- oceny aktualności kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Goworowo,
- przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2016-2020”,
- „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goworowo na lata 2016 – 2020”
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
- uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goworowo na
rok2016.
Praca w komisjach:
Komisje na posiedzeniach szczegółowo analizowały i opiniowały projekty uchwał. Radni w komisjach
rozpoczęli prace nad projektem budżetu na 2017 r. i wieloletnią prognozą finansową Gminy Goworowo na lata
2017-2028.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole, w
tym jedną problemową zleconą przez Radę Gminy.
Elżbieta Owczarek
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Stawki podatków lokalowych w 2017 r.
Rada Gminy Goworowo podjęła Uchwały dotyczące
stawek podatku rolnego i od nieruchomości na 2017 rok,
uchwalając cenę żyta na poziomie roku 2016. Cena żyta do
obliczenia podatku rolnego na 2017 rok została obniżona z
kwoty 52,44 za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z
dnia 28 lipca 2016 roku górne granice stawek podatku od
nieruchomości na 2017 rok uległy obniżeniu o 0,9 %. W
związku z tym obniżone zostały stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok przekraczające górne stawki ogłoszone w
Obwieszczeniu Ministra Finansów, dotyczące:
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o
rewitalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę miesz-

kaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m² powierzchni. Pozostałe stawki dotyczące budynków i gruntów zostały na poziomie 2016 roku.
Uchwała w sprawie ceny drewna do obliczenia
podatku leśnego na 2017 rok nie była podejmowana.
Stawka podatku leśnego będzie obliczona według ceny
drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. w
kwocie 191,01 zł za 1 m³.
Rada Gminy Goworowo podjęła również Uchwałę dotyczącą stawek podatku od środków transportowych
na 2017 rok - stawki podatku pozostały na poziomie 2016
roku.
Teresa Orłowska

Badania mammograficzne w gminie Goworowo
W 2016 roku mieszkanki gminy Goworowo w przedziale wiekowym 50 – 69 lat mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych prześwietlenia piersi. Badania
przeprowadzały firmy specjalistyczne: Geneva Trusk Polska
Sp. z.o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka z Gdańska, LUXMED Diagnostyka z Gdyni oraz MAMO - MED Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych z
Gdańska.
W dniu 05 grudnia 2016 r. przy Urzędzie Gminy
Goworowo Firma LUXMED Diagnostyka przeprowadziła,

w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, bezpłatne badania mammograficzne w
ramach Funduszy Norweskich dla pań w wieku 40-49 lat
i 70-79 lat.
Gmina Goworowo zabezpiecza warunki i wspiera podmioty, które takie badania nieodpłatnie przeprowadzają. Badania te cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Łącznie w 2016 r. z badań skorzystało 244 kobiety.
Bożena Ptak

Prelekcje w szkołach
W listopadzie 2016 r. odbyły się prelekcje dotyczące
przemocy, prowadzone przez psycholog panią Katarzynę
Ładę. Wykłady zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Pasiekach, Szkole Podstawowej w Kuninie, Szkole
Podstawowej oraz Gimnazjum w Goworowie, a także w
Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Dotyczyły one

zjawiska przemocy w rodzinie, jego symptomów oraz
skutków, które mogą rzutować na zachowanie dzieci i
młodzieży. Słuchaczami poszczególnych prelekcji byli
uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Niepełnosprawni aktorzy Środowiskowego Domu Samopomocy
22 listopada uczestnicy Domu wraz z opiekunami
pracującymi w ośrodku wzięli udział już po raz drugi w XIV
Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych
w Lubiejewie Starym pt. „Kromka Chleba”. Podopieczni
ŚDS zaprezentowali krótki występ artystyczny pod tytułem
„W wiejskiej chacie”, przygotowany pod okiem osób pracujących w ośrodku. Były brawa, dobra zabawa, poczęstunek,
dużo dobrego humoru oraz nagrody i upominki dla każdego
uczestnika występu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, pełni
nadziei, że za rok też nas zaproszą.
Magdalena Dudziec

Wioleta Dudek
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Nowe kwoty świadczeń rodzinnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
informuje, że od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017
r. obowiązują nowe kwoty zasiłku rodzinnego i dodatków do
zasiłku rodzinnego:
1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6
ustawy, wynosi miesięcznie:
- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do
ukończenia 24. roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a
ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej
jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa
w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na
następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
- 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5
roku życia,
- 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do ukończenia 24 roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
- 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z
miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w
zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych
oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1238).

Katarzyna Kośnik

Złote i Diamentowe Gody

18 października 2016r. 20 par małżeńskich mieszkających
na terenie gminy Goworowo świętowało Jubileusze z okazji długoletniego wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólną uroczystość dla
Jubilatów zorganizowały władze samorządowe gminy – Wójt i Przewodniczący Rady Gminy. Na zaproszenie władz samorządowych
gminy w uroczystości uczestniczyła reprezentująca Kierownika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Pani Halina Szymczyk. Jubilaci, ich rodziny i organizatorzy uczestniczyli we mszy
świętej, którą odprawili Proboszczowie Parafii z Goworowa –
Ksiądz Stanisław Siemion i Kunina – Ksiądz Józef Kacperski. Podczas wspólnej modlitwy małżonkowie odnowili składaną wiele lat
temu przysięgę małżeńską i każdy otrzymał poświecony podczas
mszy św. krzyżyk i pamiątkowy dyplom od księży. Dalsza część
uroczystości odbyła się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.
Małżonkowie, którzy obchodzili Złote Gody (50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego) otrzymali od Prezydenta RP Pana An-

drzeja Dudy pamiątkowe medale i legitymacje. Małżonkom obchodzącym już Diamentowe Gody wręczono
bukiety kwiatów i drobne upominki.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Goworowie
przygotował dla Jubilatów ciepły poczęstunek
i całą oprawę muzyczną
uroczystości. Jubilaci z
przyjemnością włączyli
się do wspólnej biesiady, śpiewania a nawet
tańców. Nie zabrakło również okazjonalnego tortu i
lampki szampana, a przede wszystkim wielu ciepłych i serdecznych życzeń dla Jubilatów od organizatorów spotkania. Wójt Gminy Małgorzata Maria
Kulesza podziękowała obecnym Jubilatom za przyjęcie zaproszenia, uczestnictwo w zorganizowanej
dla nich uroczystości oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego by odbyła się w miłej, przyjaznej
i jednocześnie tak wzniosłej atmosferze. Chociaż nie
wszyscy zaproszeni Jubilaci uczestniczyli w uroczystości, to również oni otrzymali medale, dyplomy,
pamiątki, które zostały im niezwłocznie doręczone.
Wszystkim Jubilatom życzymy długich
jeszcze lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności
oraz kolejnych wspólnych jubileuszy.
Hanna Damięcka
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Poznaj symbolikę Świąt Bożego Narodzenia

Adwent - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
W niedzielę 27 listopada w Kościele katolickim rozpoczyna
się Adwent. Ten czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego
Narodzenia to oczekiwanie na koniec czasów i ostateczne przyjście
Jezusa Chrystusa. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym są Roraty - Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej
Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Z Roratami związany
jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest
zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi
cztery niedziele Adwentu.
Wigilia
Wieczór wigilijny w naszej tradycji jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. W Wigilię Bożego Narodzenia szlachta polska lubiła jeść, pić tak jak w znanej maksymie "za
króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa". Najczęściej spożywano rybne i mięsne dania tłuste, wysokokaloryczne, z dodatkiem różnorodnych przypraw. Mawiano dawniej "gdzie barszcz, kapusta, tam chata niepusta". To staropolskie przysłowie odnosiło się do menu zamożniejszej szlachty. Jadano przeważnie barszcz "z uszkami".
Szlachta rozsmakowała się także w rosołach, flakach, sosach w różnorodnych kolorach, pieczonych prosiętach i kapłonach. Brać szlachecka zajadała się mięsem z ptaków: pardwy, przepiórki, kuropatwy, cietrzewie, czarne gęsi były ciągle obecne na stołach. Degustowała również dziczyznę m. in. z zajęcy, saren, jeleni, dzików i łosi.
Wolne miejsce przy stole
Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również
pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami
lub dla przygodnego gościa. Miejsce to może również przywodzić
nam na pamięć zmarłego członka rodziny.
Pierwsza Gwiazda
W naszej tradycji wieczerzę rozpoczyna się, gdy na niebie
ukaże się pierwsza gwiazda. Czyni się tak na pamiątkę gwiazdy
betlejemskiej, którą według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema Królami. Największą radość z wypatrywania pierwszej gwiazdy mają dzieci.
Wieczerza Wigilijna
Nabrała cech czegoś świętego, sakralnego, czego się nigdzie nie spotyka. Najpierw gospodynie urządzają generalne sprząta-

nie, mycie, czyszczenie. Po czterech
rogach głównej sali umieszczało się
na wsi i po dworach cztery snopy
zbóż: snop pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego
pokarmu dla człowieka i bydła. Stół
był przykryty białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana,
a pod nim dawało się siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Zwyczajem
było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. Także w czasie
wigilii podawano tylko potrawy
postne, w liczbie nieparzystej, ale
tak różnorodne, by były wszystkie
potrawy, jakie się zwykło dawać w
ciągu roku. W naszych domach dominują dania rybne przyrządzane na różne sposoby, a zwłaszcza nie
mogło zabraknąć słynnego karpia. Wigilię otwiera
jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej
barszcz czerwony z uszkami. Oprócz dań rybnych
podaje się groch z kapustą, kompot z suszonych
owoców, kluski z makiem, ciasta a zwłaszcza świąteczny makowiec.
Łamanie się opłatkiem
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej jest zwyczaj łamania się
opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu
Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń.
Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych
chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne
poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba.
Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy
urazy.
Parzysta ilość osób
Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu
zasiadała parzysta liczba osób. Nieparzysta zaś ilość
uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13
bierze swój początek od Ostatniej Wieczerzy, kiedy
to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli
ilość biesiadników była nieparzysta, wówczas w
bogatszych lub szlacheckich domach zapraszano do
stołu kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka.
Ilość potraw
Według tradycji, ilość potraw wigilijnych
powinna być nieparzysta. Pewne źródła podają, że
wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu
potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji z
jedenastu. Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić
urodzaj lub dobrą pracę w przyszłym roku.
C.d. str. 7 —>
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Po Wieczerzy
Dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, praktykowano różne zwyczaje. Na Mazowszu resztki jedzenia dawano zwierzętom. Wierzono bowiem, że o północy, przynajmniej niektóre z
nich, przemówią ludzkim głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, bo
ono było obecne przy narodzinach Dzieciątka i w nagrodę otrzymało
dar mówienia ludzkim głosem w noc wigilijną.
Kolędy
Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest
kolęda. Zachowała się tradycja śpiewania pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowania
świątecznych podarunków.
Odwiedziny duszpasterskie - kolęda
Dawniej odwiedziny duszpasterskie rozpoczynano w Nowy
Rok lub dnia następnego, a kończono w święto Matki Boskiej
Gromniczej. Obecnie wizyty duszpasterskie trwają zazwyczaj dłużej, gdyż ludność Polski znacznie się zwiększyła. Na pamiątkę odwiedzin duszpasterz zostawia obrazek, a dzieci obdarowywane są
cukierkami.
Jasełka
Pierwsze jasełka urządził wielki miłośnik Dzieciątka Jezus
- św. Franciszek z Asyżu. Pomysłowi bracia zakonni zaczęli więc
wystawiać najpierw ruchome figury, później zaś kukiełkowe i właśnie takie widowiska zaczęły gromadzić wielkie tłumy ludzi. Dziś
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bardzo licznie jasełka są przygotowywane przez
społeczności szkolne, domy kultury i prezentowane
w kościołach.
Choinka
Drzewko to miało chronić dom i jego
mieszkańców od złych mocy. Na wsiach szlacheckich w Wigilię Bożego Narodzenia ubieraniem choinki cieszyły się dzieci. Sosenki lub jodełki udekorowane były orzechami, cukierkami, jabłuszkami i
mnóstwem świeczek woskowych. Gwiazda na
szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską,
która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus.
Obecnie dzięki technice wystrój choinek znacznie
odbiega od dawnych prostych ozdób i palących się
świeczek.
Święty Mikołaj
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci,
bogaci i biedni. Zostawia prezenty pod poduszką, w
skarpetach, bucikach czy pod choinką. Życzymy
Państwu nie tylko bogatego Mikołaja, ale przede
wszystkim dobra wypływającego z tych wszystkich
symboli Świąt Bożego Narodzenia.
Agata Majk

Wieczornica - spotkanie autorskie ks. Rafała Figla

„Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest,
Uskrzydlona bielą orła bije rytmem naszych serc…”
W listopadzie obchodziliśmy najważniejsze święto państwowe – rocznicę Odzyskania Niepodległości. Społeczność Szkoły
Podstawowej w Kuninie włączyła się do obchodów tego święta poprzez zorganizowanie Wieczornicy. 9 listopada 2016r. zaproszeni
goście, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły uczcili pamięć poległych w walkach o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Na zaproszonych gości czekały kokardy narodowe wykonane przez uczniów oraz śpiewniki. Uczniowie i nauczyciele przed-

stawili
program
słownomuzyczny ukazujący drogę Polaków do wolności. Do części muzycznej włączyli się wszyscy
goście, korzystając z otrzymanych śpiewników. Pierwszą
część spotkania zakończył występ Klubu Seniora „Rozmaryn”
oraz wystąpienia pani Małgorzaty Kuleszy Wójta Gminy Goworowo oraz przedstawiciela OSP
z Kunina, który przekazał na ręce
pana Dyrektora upominek dla
uczniów. W podziękowaniu za
przygotowanie
uroczystości,
uczniowie zostali obdarowani
cukierkami przez Klub Seniora
oraz panią Krystynę Drabot.
W drugiej części uroczystości odbyło się spotkanie
autorskie z księdzem Rafałem Figlem, autorem
książki „Bitwa pod Wąsewem”. Ksiądz Figiel opowiedział o motywach powstania książki, zapoznał z
historią najbliższej okolicy, wskazał miejsca zapomnianych cmentarzy. Trzecia część spotkania miała
charakter mniej formalny i przeznaczona była na
wymianę spostrzeżeń i swobodne rozmowy połączone z poczęstunkiem. Dyskusje przeciągnęły się do
późnych godzin wieczornych.
tekst: D. Kubiak, A. Kanclerz, K. Drabot
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„Uniwersytet Młodego Geniusza”
W okresie od 16.05.2016 do 30.11.2016 Szkoła Podstawowa w Kuninie, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, wzięła udział w partnerskim projekcie "Uniwersytet Młodego Geniusza", inicjatywie mającej na
celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego głównie w
zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz
języków obcych. Konstrukcja projektu opierała się na zasadzie
działania mini wydziałów uniwersyteckich. W ramach działalności "Uniwersytetu Młodego Geniusza" powstały 4 Akademie, w
których uczniowie mogli doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
z wybranej dziedziny:
- Akademia Fizyki i Kosmosu;
- Akademia Podróży i Języków Obcych;
- Akademia Kreatywnej Matematyki i Logicznego Myślenia;
- Akademia Technologii Informatycznych.
Dodatkowym działaniem realizowanym w ramach projektu
było szkolenie pt. "Praca z uczniem zdolnym", przygotowane dla
rodziców, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,

którego celem było zdobycie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.
tekst: P. Jagielski, foto: D. Kubiak,

Projekt – „Moc Wsparcia”

Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi
rodzinę to jedno z kluczowych działań realizowanych przez Szkołę
Podstawową w Kuninie, dlatego w okresie od 18.07.2016 do
.11.2016 zaangażowała się w promowanie i współrealizację projektu
"Moc wsparcia", realizowanego przez Stowarzyszenie Tradycyjnie
Nowoczesnych dla Wsi we współpracy z Gminnymi Ośrodkami
Pomocy Społecznej. W ramach projektu utworzone zostało Centrum
Wsparcia Rodziny, świadczące usługi stacjonarnie i mobilnie w
czterech sąsiadujących ze sobą gminach: Brańszczyk, Różan, Rząśnik i Goworowo.
Mobilne Centrum Wsparcia Rodziny, które powstało w
Gminie Goworowo, miało swoje miejsce w Szkole Podstawowej w
Kuninie. Usługi realizowane w ramach projektu były świadczone
zgodnie z zasadą empowerment, jako przeciwieństwo bezsilności.
Rodziny biorące udział w projekcie dzięki projektowi otrzymały
wsparcie, rozwinęły swoje kompetencje w wychowaniu dzieci, podejmując walkę o swoje wzmocnienie.
W trakcie realizacji zadania rodziny zostały objęte programem profilaktycznym "Rodzina - w drodze na szczyt", w którym
priorytetowe było:
- rozwój kompetencji wychowawczych rodziców;
- uświadomienie rodzicom ich zasobów oraz deficytów w pełnionej
roli rodzicielskiej oraz stosowanym stylu wychowawczym;

- analiza relacji dorosły-dziecko;
- edukacja w zakresie właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych i emocjonalnych członków rodziny, a w szczególności dzieci;
- zmiana spostrzegania możliwości rozwojowych
dzieci;
- edukacja w zakresie właściwego komunikowania
się pomiędzy członkami rodziny oraz nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
- edukacja w zakresie właściwego wyrażania i rozpoznawania uczuć;
- nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i
młodzieży.
W ramach projektu "Moc wsparcia", opartego na programie profilaktycznym "Rodzina - w
drodze na szczyt", zostały zrealizowane następujące
działania:
- wsparcie rodzin w zakresie rozwoju ich kompetencji wychowawczych, obejmujące działania doradcze,
edukacyjne i opiekuńcze - rodzice mogli wziąć
udział w cyklicznych warsztatach,
- rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
obejmującego relacje rodzinne i komunikację wewnątrzrodzinną (wsparcie psychologa, asystenta
rodziny),
- wsparcie w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży
poprzez realizację zajęć kulturalno-edukacyjnych,
umożliwiających twórcze i aktywne spędzanie czasu
wolnego (zajęcia filipińskiej sztuki walki - kalaki
oraz robotyka).
Tekst, foto: P. Jagielski
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Święto Niepodległości

W pewien czerwcowy, ciepły dzień wystarczyło kilka wystrzałów na ulicach Sarajewa i śmierć dwojga ludzi, aby Europę a
wraz z nią cały świat ogarnęło piekło I wojny światowej. Niespotykana nigdy wcześniej skala zjawiska wywołanego nagromadzeniem
napięć pomiędzy mocarstwami Starego Kontynentu przyniosła
ogrom zmian na politycznej mapie świata - upadły imperia, powstały niepodległe państwa. Dla niektórych spośród nich - tak jak dla
Polski - ten międzynarodowy konflikt przyniósł upragnioną wolność
po latach obcej dominacji.
Cztery lata zaciekłych walk doprowadziły do kapitulacji 11
listopada 1918 roku Niemiec wraz z ich austro - węgierskim sojusz-

nikiem. Upokorzone, musiały zrezygnować ze swoich
mocarstwowych ambicji przynajmniej na jakiś czas.
Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski, witany jako bohater narodowy i mąż opatrznościowy odradzającej się Polski, ale w 1914r. nikt nie
przewidywał, że oto nasz kraj otrząśnie się spod
wpływów trzech zaborców. To splot przypadków ułatwił odbudować niepodległość RP, splot przypadków
wspomagany siłą wybitnych jednostek, którym udało
się niemożliwe - po 123 latach niewoli.
10 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbyła się uroczysta akademia z
okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Uczniowie przybliżyli nam historię naszego
kraju poprzez recytację wierszy i śpiewanie pieśni
patriotycznych. Do wspólnego śpiewu dołączyli Pani Wójt Małgorzata Kulesza oraz Rodzice, którzy
zapoznali nas z historią wybranych pieśni patriotycznych oraz zadbali o elementy dekoracyjne. Na zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele przygotowywali świąteczne kotyliony. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, serdecznie dziękujemy.
Program słowno-muzyczny przygotowały
Monika Długołęcka i Urszula Napiórkowska, a o
oprawę muzyczną zadbał Mariusz Fidelis.
M. Długołęcka

Dla tych, którzy odeszli
W ciągu kilku dni poprzedzających 1 i 2 listopada uczniowie
Szkoły Podstawowej w Pasiekach wraz z opiekunami odwiedzali
miejsce pamięci narodowej,
położone w naszej miejscowości.
Uczniowie zajmowali się porządkowaniem tego miejsca. Dzieci
uczciły pamięć ludzi rozstrzelanych przez hitlerowców w czasie II
wojny światowej. Uczniowie zapalili znicze oraz złożyli symboliczną
wiązankę w barwach narodowych.
A. Ruszczyk

Wizyta Policji

12 listopada 2016 roku w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czarnowie gościliśmy nietypowych gości z
Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce - Wydział Ruchu

Drogowego: Anetę Waracką i Michała Antczaka. Policjanci wygłosili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Poza tym opowiedzieli o
specyfice swojej pracy. Uczestnicy zadali wiele pytań i
otrzymali wyczerpujące wyjaśnienia.
Atrakcją dla uczestników ŚDS była możliwość
obejrzenia radiowozu. Pani Aneta i Pan Michał zaprezentowali w radiowozie wszystko, co było możliwe do obejrzenia. Podopieczni mogli również wsiąść do radiowozu
oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Podsumowaniem
tego dnia była praca plastyczna przygotowana przez Patrycję Kaczmarczyk pt. „ 997 Policja” .
Magdalena Dudziec
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Sprawiedliwy wśród narodów świata

Sprawiedliwy wśród narodów świata - ten zaszczytny tytuł
nadaje się odważnym, empatycznym ludziom z całego świata, którzy w potwornych czasach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, nie zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo w czasach grozy i terroru, pozostali wierni zasadom humanitaryzmu, dawali nadzieję, promień światła w ogólnej ciemności, przywracali wiarę w
człowieka. Izraelski Yad Vashem nadał ten tytuł ponad 26 600 osobom i organizacjom, które w czasach apokalipsy spełnionej niosły
bezinteresowną pomoc ofiarom Holocaustu. Z tej liczby 6643 tytuły
przyznano Polakom (stan na 1 IX 2016 r.).
Z Jawor pochodziła Jadwiga Dudziec, której, jako jedynej
w naszym powiecie, ten tytuł nadano. Jeszcze przed wojną trafiła do
Wilna, gdzie studiowała i pracowała. Tam też zaangażowała się w
konspiracyjną walkę Armii Krajowej oraz pomoc Żydom. Zginęła w
czasie operacji Ostra Brama w wieku 32 lat.
Z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w
Goworowie przy współudziale Zespołu Szkół nr 1 i wsparciu środowiska nauczycielskiego na parafialnym cmentarzu odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą
pamięci Jadwigi Dudziec oraz odnowiono nagrobki dwu miejscowych nauczycielek z okresu
międzywojennego Stefanii Babulanki i Marii Decówny. Stało się to możliwe dzięki determinacji
Barbary Gołębiewskiej, Mirosławy Duch i Piotra
Kosiorka. Uroczystość rozpoczęła się 21 października 2016 roku mszą świętą w asyście pocztów sztandarowych gminnych szkół oraz Wyższej
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Przybyły władze gminne, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, nauczycielskie związki zawodowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie
oraz społeczeństwo Goworowa. Powagi dodały
pieśni w wykonaniu chóru ZS nr 1, a biografie
zasłużonych nauczycielek przedstawili: Piotr Kosiorek i Irena Minota – nauczyciele z Zespołu
Szkół Powiatowych w Goworowie. Na parafialnym cmentarzu harcerze wystawili wartę honorową. Tablicę odsłonił Lucjan Zubko –
siostrzeniec Jadwigi Dudziec, po czym tablicę i nagrobki poświęcił
proboszcz goworowskiej parafii ks. Stanisław Siemion. To on mó-

wił później, że nauczycielki służyły nie tylko swoim uczniom, ale także Bogu i Ojczyźnie. Wezwał zgromadzonych do modlitwy za bohaterki oraz przypomniał o postawach godnych prawdziwych patriotów.
Zupełnie od siebie niezależnie także w Wilnie odbyły się uroczystości upamiętniające zasługi i ofiarę krwi Jadwigi
Dudziec. 25 października 2016 roku odbyło
się na Nowej Rossie wyświęcenie odrestaurowanego staraniami Ambasady Polskiej na
Litwie jej nagrobka, w której uczestniczyli
też polscy kombatanci, harcerze, przedstawiciele społeczności polskiej, a także prezes
Stowarzyszenia Żydów na Litwie Fainy
Kuklansky. - Dzisiaj odnawiamy pamięć o
Jadwidze Dudziec, kobiecie, która stała się
wielce zasłużona w czasie II wojny światowej. To ona właśnie wspominana jest przez działaczy żydowskiego ruchu oporu w Wilnie. To ona pomagała uciekać z Wilna Żydom, którzy byli skazani
na śmierć. To przez ręce pani Jadwigi przechodzili
ci, którzy potem przedostawali się do Puszczy Rudnickiej i walczyli w partyzantce żydowskiej. Została
określona przez znaną aktywistkę żydowską jako
dzielna kobieta, polska patriotka i harcmistrz polskiego narodowego harcerstwa.
Dzięki takim ludziom jak pani Jadwiga, możemy z
dumą mówić, że polski naród nie tylko pomocy wymagał, ale również udzielał pomocy tym, którzy jej
potrzebowali. Była jedną z wielu, a jednocześnie
postacią wybitną. Nie wolno zapominać o takich
grobach, nie wolno zapominać o tych miejscach powiedział ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński.

Od lat nagrobkiem opiekują się harcerki z 9
Wileńskiej Drużyny Harcerskiej „Viator”. Były też
obecne na uroczystości 25 października 2016 roku.
Irena Minota
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Szkoła Podstawowa w Szczawinie - reaktywacja

Od 1 września 2016 r. w budynku Szkoły Podstawowej w
Szczawinie zaczęła funkcjonować, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Goworowo, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filia w Szczawinie. Uczęszczają do niej uczniowie z klas I
– III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego tzw. „0”. Poza tym powstał dodatkowy oddział, do którego uczęszczają 3-4 latki.
Zmiany w organizacji funkcjonowania szkoły
pociągnęły za sobą wiele nowych wyzwań i zadań
do wykonania (organizacyjne, kadrowe, lokalowe,
zalecenia SANEPID-u, straży pożarnej i inne).
W czasie przerwy wakacyjnej przeprowadzony został I etap remontu, dzięki wsparciu
finansowemu Wójta Gminy Goworowo oraz Rady Gminy. Prace remontowo-przystosowawcze
miały charakter wielozadaniowy. Objęły swoim
zasięgiem nie tylko remont pomieszczeń wewnątrz budynku, ale również otoczenie szkoły.
Zaadoptowano dwie sale lekcyjne wraz z częścią
sanitarną i oddzielnym wejściem dla grupy 3,4latków (remont kapitalny). Powstał nowy ciąg
komunikacyjny z zaprojektowaną architekturą
zieleni. Dzięki nakładom finansowym odnowiono
schody, dokonano korekty instalacji elektrycznej
(montaż głównego wyłącznika ppoż., oświetlenia
awaryjnego, montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED, dzwonka
automatycznego), wykonano przegląd i naprawę instalacji centralnego ogrzewania z korektą jednostki sterującej w zakresie uzyskania
jak najlepszych parametrów grzejnych z jednoczesnym obniżeniem
kosztów ogrzewania i eksploatacji. Odnowiono wejście główne do
budynku z wiatrołapem. Wyremontowano toalety dla uczniów i personelu. Dostosowano pomieszczenie kuchenne i magazyn do wymogów sanitarnych. Zadbano również o kluczową w środowisku szkolnym – kwestię bezpieczeństwa (nowe szafy hydrantowe wraz z instalacją, zamontowano przed ogrodzeniem barierkę zabezpieczającą
przed nagłym wtargnięciem dziecka na jezdnię, zainstalowano nowe, kolorowe osłony na grzejniki wewnątrz budynku oraz wstawiono według zaleceń drzwi ppoż.). Istotnym problemem była szatnia
dla uczniów (piwnica), co rozwiązano poprzez zakup szafek szatniowych z motywem graficznym. Zlokalizowane zostały na jednym
poziomie z salami lekcyjnymi, wtapiając się kolorystycznie i dodając uroku szkolnemu korytarzowi.

Wyżej wymienione prace trwały niemal do inauguracji nowego roku szkolnego.
Najważniejsze, że cel został osiągnięty – chociaż tak naprawdę było bardzo mało czasu na
realizację tych wszystkich zadań i założeń.
Dzięki wsparciu wielu osób daliśmy radę i już
1 września mogliśmy powitać nowy rok szkolny wraz z najmłodszymi – grupą 3,4-latków.
Filia w Szczawinie współpracuje i
integruje się ze szkołą macierzystą w Goworowie. Doskonałym przykładem było wspólne
spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pierwszoklasiści na pewno na zawsze zapamiętają uroczyste ślubowanie w szkole w Goworowie.
Współpraca dotyczy także Przedszkola Samorządowego w Goworowie. Maluszki wdzięczne są szczególnie za smaczne posiłki
przygotowywane przez pracowników przedszkola.
Funkcjonowanie placówki opiera się na bardzo dobrej współpracy z rodzicami. Dzięki nim została
przeprowadzona m. in. akcja sadzenia roślin wokół
szkoły.

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie organizowane są różne uroczystości i konkursy, m.in. konkurs recytatorski „Lecą, lecą liście…”, uroczysty
apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W szkole po raz pierwszy odbyła się uroczystość
obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. 5
grudnia z okazji Mikołajek wszystkie dzieci bawiły
się w Sali Zabaw „Urwis” w Ostrołęce.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filia w Szczawinie na bieżąco
realizuje swoje zadania pod kierownictwem mgr
Barbary Rutkowskiej i z pomocą wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej.
Jacek Dobrzyński,
Barbara Rutkowska
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Konkursy w przedszkolu

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju.
Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się w wieku przedszkolnym. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w
okresie przedszkolnym. Umiejętności, które dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a także w
dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. Przedszkole Samorządowe w Goworowie jest otwarte na wiele propozycji, zawsze chętnie podejmuje wiele działań i dodatkowych zadań mając na celu wychowanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych dzieci. Przedszkole w ramach zainicjowanej w roku
szkolnym 2015/2016 akcji „Poczytajmy razem – mama słowa, ja
obrazek” w tym roku szkolnym podjęło dodatkowe działanie biorąc
udział w konkursie pt. „Zaczytane przedszkole”. "Zaczytane przedszkole" jest to ogólnopolski konkurs dla przedszkoli organizowany
przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Nasze przedszkole zgłosiło w nim swój udział. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań przewidzianych regulaminem konkursu jest Wiesława
Wasilewska. W terminie od 28 października 2016 r. do 28 kwietnia

2017 r. realizowane będą zadania przewidziane regulaminem konkursu. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci
w wieku przedszkolnym. Przedszkole przystępując do konkursu przyjmuje na siebie
zadania, których wykonanie będzie oceniane
przez jury punktowo w skali od „1” do „10”.
W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytane przedszkole” jest uzyskanie co najmniej 80%
punktów za 8 z 10 zadań.
Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania umiejętności i nawyków
koniecznych w późniejszym życiu. Jest to
najlepszy moment, by uwrażliwić dzieci na
odpowiednie zachowanie w różnych sytuacjach zagrożenia wymagających właściwej
reakcji. W naszym przedszkolu kładziemy
duży nacisk na bezpieczeństwo, dlatego też
bierzemy udział w kolejnym konkursie pt.
„Bezpieczna droga do szkoły”, do którego
za pośrednictwem Magdaleny Tuszyńskiej zgłoszone zostało nasze przedszkole. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 4 października 2016 r.
do 4 kwietnia 2017 r. Przedszkola, które wykonają
zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna droga do przedszkola”
oraz zaświadczenia ukończenia kursu. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa, m.in. podczas drogi do przedszkola. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie
zadania, których wykonanie będzie oceniane przez
jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem
do otrzymania dyplomu „Bezpieczna droga do
przedszkola” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych
zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane
23 listopada 2016r. w siedzibie Zespołu Szkół
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
odbyła się uroczystość przyznania stypendiów Prezesa
Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z
terenu podległego ostrołęckiej delegaturze kuratorium. Do
tego wyróżnienia pretendowała uczennica naszej szkoły –
Jolanta Skierkowska. Jola ma 17 lat i jest mieszkanką wsi
Kaczka. Jest uczennicą III klasy Technikum Handlowego
w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Za naukę w
klasie II otrzymała średnią 5,33 i została tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
Agnieszka Dziełak

Magdalena Tuszyńska
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Wywiad ze stypendystką Jolantą Skierkowską
Agnieszka Dziełak: Jolu, zostałaś tegoroczną stypendystką
Prezesa Rady Ministrów. Gratuluję ci serdecznie.
Jolanta Skierkowska: Dziękuję
bardzo.
A.D.: Co trzeba zrobić, by nią
zostać? Jaka jest twoja recepta
na sukces?
J.S.: Nie ma gotowej recepty na
sukces. Trzeba od siebie dużo
wymagać, przyłożyć się do nauki, bo jak ktoś chce, to osiągnie
swój cel.
A.D.: Ile czasu poświęcasz na
naukę? Czego najbardziej lubisz
się uczyć?
J.S.: Większość myśli, że stypendysta nie robi nic innego,
tylko się uczy. Ja robię to systematycznie. Dużo wiadomości
zapamiętuję z lekcji, dlatego w
domu nie muszę poświęcać zbyt wiele czasu na naukę. Najbardziej
interesują mnie przedmioty ścisłe.
A.D.: Z czym wiążesz swoją przyszłość? Jakie masz marzenia?
J.S.: Najbliższe plany to dobrze zdana matura i egzaminy zawodo-

we. Później myślę o studiach związanych z ekonomią i znalezienie satysfakcjonującej pracy zgodnej z
kierunkiem wykształcenia. A marzenia? To podróżowanie, zobaczenie wielu pięknych miejsc, poznanie nowych kultur i ciekawych ludzi. Bardzo cenię
sobie praktyki zagraniczne, na które wyjeżdżałam z
moją klasą. Naprawdę miło spędziłam tam czas i
pozostały mi cudowne wspomnienia.
A.D.: Jakie masz hobby?
J.S.: Bardzo lubię zwierzęta ale także aktywne
uczestnictwo w życiu szkoły, m.in. w akcjach charytatywnych w niej organizowanych.
A.D.: Co poradzisz młodszym kolegom, którzy
uczęszczają do ZSP w Goworowie?
J.S.: Moja rada: nie spoczywać na laurach, chodzić
systematycznie do szkoły, uczyć się na bieżąco, bo
trudno jest nadrobić zaległości przed maturą. Przede
wszystkim jednak nawiązywać nowe znajomości w
szkole, utrzymywać ze sobą dobre kontakty, korzystać ze wspólnych wyjazdów i innych zorganizowanych imprez, żeby mieć co wspominać po latach.
A.D.: Jeszcze raz gratuluję sukcesu, dziękuję za
rozmowę i życzę spełnienia marzeń.
J.S.: Dziękuję.
Rozmawiała Agnieszka Dziełak

Wiemy, jak żyć długo i zdrowo

2 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie odbyła się VI edycja powiatowego konkursu z zakresu
profilaktyki zdrowia „Jak żyć długo i zdrowo” pod patronatem starosty ostrołęckiego. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy
uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony własnego zdrowia, uświadomienie młodzieży, że profilaktyka jest najlepszym sposobem na poprawę zdrowotności społeczeństwa. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu ostrołęckiego. Gościliśmy gimnazjalistów
z Wąsewa, Rzekunia i Goworowa oraz młodzież z Zespołów Szkół
Powiatowych: z Troszyna, Czerwina, Kadzidła, Łysych i Goworowa. Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Garlińska / kl. I T/, Katarzyna Radecka / II T/ i Edyta Frączyk / III T/. Otwarcia konkursu
dokonał dyrektor szkoły Janusz Frydryk w towarzystwie Sekretarza
Gminy Goworowo – Antoniego Mulawki oraz dyrektora ZS nr 1 w

Goworowie – Jacka Dobrzyńskiego. Dyrektor złożył
podziękowania pomysłodawczyni i organizatorce
konkursu – Grażynie Wicepolskiej za propagowanie
zdrowego stylu życia i wdrażanie programu profilaktyki.
Zadaniem 29 uczniów było rozwiązanie
długiego i trudnego testu. Jury składające się z nauczycieli – opiekunów wyłoniło zwycięzców. W
kategorii szkół gimnazjalnych najlepsze okazały się:
Wiktoria Masłowska – ZS nr 1 w Goworowie, Gabriela Głosek – ZPO w Wąsewie i Nikola Kołodziejczyk – ZS Nr 1 w Goworowie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
najbogatszą wiedzą wykazały się kolejno: Katarzyna
Radecka – ZSP Goworowo, Olga Drężek – ZSP
Łyse i Małgorzata Sokołowska – ZSP Czerwin.
Nagrodami, tradycyjnie bardzo wartościowymi, były dyplomy oraz sprzęt elektroniczny ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali także nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Wręczali je: Starosta
Ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz dyrektor Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych – Magdalena Pietras.
Dyplomy zostały wręczone także opiekunom
uczniów w ramach podziękowań za współpracę oraz
przygotowanie młodzieży do konkursu.
Agnieszka Dziełak
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Podsumowanie roku Sienkiewiczowskiego

15 listopada 2016 r. minęła setna rocznica śmierci wybitnego noblisty, autora: „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżaków”, „Quo
vadis”, „Janko Muzykanta”, Trylogii i innych utworów pisanych
z myślą o Polsce i Polakach – „ku pokrzepieniu serc” – Henryka
Sienkiewicza. Pielęgnując polskość w sercach naszego narodu, który
przez 123 lata trwał pod zaborami, przyczynił się do odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z tej okazji szkoła wyjątkowo uroczyście spędziła ten dzień. Podczas przerw można było posłuchać fragmentów najpiękniejszych książek naszego rodaka w wykonaniu
uczniów i nauczycieli, a także odpłynąć na chwilę przy pięknej muzyce filmowej w świat zekranizowanych powieści autora. Szkołę
ozdobiły ciekawe cytaty i bogate w treść gazetki.
W miłej atmosferze dnia, przy dźwiękach muzyki, przeniesieni do realiów życia poprzednich epok, nauczyciele i uczniowie
(również szkoły podstawowej) spotkali się na apelu poświęconym
rocznicy. Pojawił się na nim sam Henryk Sienkiewicz „Litwos”(w
postać pisarza wcielił się Łukasz Bełdycki), z którym młoda dziennikarka, Anna Kukulska przeprowadziła ciekawy wywiad. Zapytała
o twórczość, ale także o życie prywatne, szczególnie o słabość do

kobiet o imieniu Maria i tylko Maria (było ich aż
5!). Sienkiewicz również pytał młodzież, np.:
„Dlaczego warto czytać?". Na koniec poprosił
zgromadzonych o pielęgnowanie tradycji narodowych.
Na apelu, w którym uczennice klasy
IIA, Patrycja Majkowska i Dominika Jagielska
wskazały na rangę uroczystości, wszystkim 22
uczestnikom zostały rozdane dyplomy za udział
w konkursie czytelniczym pod hasłem: „Znam
Krzyżaków Henryka Sienkiewicza”. Zwycięzcy
otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez
bibliotekę szkolną, które wręczył dyrektor szkoły,
pan Jacek Dobrzyński:
I miejsce ex aequo: Natalia Fabisiak IIIC, Patrycja Bodytka IA;
II miejsce Dominika Grabowska IB;
III miejsce Cezary Miłek IA.
Wyróżnienie: Łukasz Bełdycki IIA, Wiktoria Kruszewska kl. IIC, Piotr Wieczorek IIIC.
Na koniec odsłonięto obraz namalowany
specjalnie na tę okazję przez nauczycielkę gimnazjum, germanistkę, jak też nieujawnionego dotąd
malarza, Karolinę Dąbrowską. Jest to portret Henryka Sienkiewicza, podarowany z okazji „Roku Sienkiewiczowskiego 2016”. Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele: Teresa Leśniewska,
Agnieszka Kosiorek, Agnieszka Podleś, Aneta Gąsior.
Może to właściwy sposób zainteresowania
literaturą piękną i ludźmi niezwykłymi? Jednym z
nich z pewnością jest Henryk Sienkiewicz i jego
twórczość.
Agnieszka Kosiorek

IX rocznica nadania Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
„Otwierając nowy rozdział w księdze szkolnego żywota i będąc świadom zarówno praw, jak
i obowiązków, jakie tę
drogę znaczą, ślubuję
…” – tymi słowami 26
października 2016 roku
uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II w
Goworowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na
sztandar szkoły i tym
samym stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
To oni przez najbliższe trzy lata będą tworzyć wizerunek szkoły,
biorąc aktywny udział w jej życiu.
W tym roku szkolnym w szeregi uczniowskie gimnazjum
przyjętych zostało 74 uczniów. Większość była odświętnie ubrana,
można było odczuć lekki stres i napięcie, ale równocześnie podekscytowanie młodych uczniów. Ta iskierka nadziei w oczach, te ambi-

cje i plany na najbliższe trzy lata… Po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn państwowy
oraz hymn szkoły. Na początku ceremonialnej akademii głos zabrał dyrektor, pan Jacek Dobrzyński.
Następnie na oczach wszystkich zebranych pierwszoklasiści zobowiązali się być dobrymi uczniami
oraz szanować i dbać o dobro szkoły. Punktem apelu było również złożenie kwiatów pod pomnikiem
Patrona Szkoły przez reprezentantów klas pierwszych oraz część artystyczna poświęcona życiu wielkiego Polaka św. Jana Pawła II w 9. rocznicę nadania Gimnazjum Jego imienia.
Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna,
tekst przysięgi, symboliczny moment pasowania na
ucznia nie pozwolą na długo wymazać ze wspomnień tej uroczystości. Zaproszeni goście wszystkim pierwszoklasistom życzyli samych sukcesów w
nauce, radości bycia członkami szkolnej społeczności oraz przyjaźni zawartych na całe życie.
Aneta Kosek
Żanetta Korczakowska
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Pamiętamy więc śpiewamy!

11 listopada to dzień bardzo bliski sercu każdego Polaka.
Tego dnia, w 1918 r., nasz kraj wrócił na mapę Europy, ponieważ
po 123 latach niewoli Polacy odzyskali upragnioną wolność. Znajomość historii własnego kraju oraz świadomość tego, jak ważny jest
to dla wszystkich Polaków dzień, powinna nam towarzyszyć już od
najmłodszych lat.
9 listopada społeczność Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie śpiewająco uczciła 98 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, przez co przypomniała nam o trudnej drodze
Polaków do wolności. Uczniowie, ubrani na galowo, prezentowali
przygotowaną pieśń patriotyczną. Każda klasa przygotowała inną
pieśń i występowała na wyznaczonej przerwie. Uroczystość odbyła
się na korytarzu pierwszego piętra gimnazjum, na tle dekoracji. Obchody rozpoczęła klasa III A, która wraz z wychowawcą – Barbarą
Grabowską i Grzegorzem Dzierzgowskim – była odpowiedzialna za
przygotowanie uroczystości. Uczniowie odśpiewali hymn państwowy, a po nim piosenkę „Biały krzyż”. Fragment tej piosenki – słowa
„Szli, by walczyć o Twój Dom...” – był również hasłem przewod-

nim uroczystości. Dekoracja – z Józefem Piłsudskim
w głównej części, brzozowe krzyże i palące się przy
nich, wśród jesiennych liści, znicze – współtworzyła
wyjątkowy klimat święta. Każda klasa zaprezentowała się w wyjątkowy sposób. Śpiewano z podkładem muzycznym, ale też „a cappella”. Czasami
prym wiodły wybitne głosy z klasy, ale zawsze
wszyscy jej uczniowie stali przy wykonawcach i
godnie reprezentowali swoją grupę. Optymistycznie
nastraja fakt, że uczniów nie trzeba było specjalnie
zapraszać, aby posłuchali swoich rówieśników. Każda przerwa gromadziła tłum widzów. Wsłuchując
się w słowa piosenek, uczniowie mogli wczuć się w
atmosferę tych zarówno bolesnych, jak i chwalebnych momentów z historii Polski. Przybliżały one
realia zniewolonej Ojczyzny, przypominały o poświęceniu i odwadze tych, którzy nie wahali się walczyć, aby odzyskać niepodległość. Oprócz poszczególnych klas, zaprezentowali się także harcerze z
naszej szkoły wraz z p. Elżbietą Bieniecką, ale niewątpliwie najliczniejszą publiczność przyciągnął
występ grona pedagogicznego, które wykonało piosenkę „Przybyli ułani pod okienko”. Ten śpiewający
charakter uroczystości dla każdego z obecnych stanowił wyjątkową lekcję historii. Dzięki niej wszyscy mogli w pełni wczuć się w klimat Narodowego
Święta Niepodległości.
Barbara Grabowska

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Pluszowe misie – miękkie, puchate i miłe w dotyku, są
ulubieńcami wszystkich dzieci już od ponad 100 lat. Pocieszają,
dodają otuchy i są niezbędną przytulanką przy zasypianiu. W 2002
roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, ustanowiono
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”, który świętujemy 25 listopada. Właśnie w tym dniu, w świetlicy szkolnej ZS Nr 1 w Goworowie, zorganizowano imprezę z okazji urodzin Pluszowego Misia.
Świetlicę, przyozdobioną sylwetkami misiów malowanych pecjalnie na tę okazję, odwiedziły dzieci z misiami dużymi i
małymi, puchatymi i kolorowymi. Każdy specjalny gość miał swoje
imię i ciekawą historię. Rozstrzygnięto konkurs na ,,Wiekowego
Pluszaka”, którego celem było znalezienie wśród najbliższych najstarszego misia. Konkurs wygrała Anna Puczkowska, uczennica kl.

IIa szkoły podstawowej. Zwycięzca - „Wiekowy
Pluszak” – ma 40 lat i z całą pewnością czuje się
bardzo dobrze. Tego dnia wszyscy w szkole otrzymali nalepkę w kształcie misia, którą dumnie nosili.
Dzięki temu atmosfera była wyjątkowa i radosna.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zorganizowanych konkursach: wiedzy o misiach, ,,Rysuję misia”, ,,Misiowe puzzle”, ,,Wyjadanie miodku”. Słuchały też bajki o Misiu oraz gimnastykowały się
przy dźwiękach piosenki ,,Jadą, jadą misie”. W nagrodę każdy uczestnik zabawy otrzymał medal ,,Misiowego Przyjaciela” oraz słodki poczęstunek w postaci herbatnikowego misia. Jednak największą popularnością cieszyła się wspólna fotografia z olbrzymim kolorowym misiem, do której ustawiały się kolejki uczniów, nauczycieli, a nawet całych klas.
Cały dzień upłynął w bardzo sympatycznej,
ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o swoich przyjaciołach, może troszeczkę zapomnianych. Dorośli także powrócili pamięcią
do swojego dzieciństwa. Na zakończenie spotkania
wszyscy stwierdzili zgodnie, że świat bez przyjaciół
byłby bardzo ubogi.
Nauczyciele świetlicy
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W Dolinie Orza

Goworowszczyzna a Kurpie
Co jakiś czas przy różnych okazjach pojawiają się informacje sugerujące powiązania goworowszczyzny z kurpiowszczyzną. W
Internecie są publikowane fotografie starych drewnianych domów z
Goworowa i okolic, podawane jako przykład budownictwa kurpiowskiego. W szkołach organizowane są konkursy gwary kurpiowskiej,
w bibliotece warsztaty kurpiowskiego rękodzieła. W artykule
„Kurier Mazowiecki o tradycjach kulinarnych seniorów”, który ukazał się 24 października na łamach "Mojej Ostrołęki", niestety anonimowy autor dwukrotnie powiązał kurpiowszczyznę z ziemią goworowską. Pozwolę sobie na przytoczenie tych fragmentów: „XIII edycja konkursu kulinarnego pod hasłem Tradycje kulinarne seniorów
odbyła się w Lipiance (gm. Goworowo). 45 doświadczonych kucharzy częstowało przysmakami kuchni kurpiowskiej” i drugi:
„Głównym celem konkursu jest promowanie regionalnych, kurpiowskich przysmaków”.
Nikt dotychczas nie prostował podobnych informacji, które
szczególnie młodych ludzi wprowadzają w błąd. Aby ostatecznie
rozwiać wątpliwości w tej kwestii, postanowiłem przypomnieć kilka
faktów. Nie będę z braku miejsca wdawał się w szczegóły genezy
powstania kurpiowszczyzny i ograniczę do wskazania różnic między
tytułowymi regionami.
Geograficznie kurpiowszczyzna związana jest z Puszczą
Zieloną i sięga od granicy z Prusami na północy po Narew na południu oraz od Orzyca na zachodzie do Pisy na wschodzie. Wyróżnia
się też Puszczę Białą (była własnością biskupów płockich mających
siedzibę na pułtuskim zamku), gdzie w XVIII wieku osiedlano
mieszkańców Puszczy Zielonej w celu zagospodarowania terenów
wyludnionych po najeździe szwedzkim. Teren Puszczy Zielonej Kurpiowskiej był do 1526 roku własnością książąt mazowieckich,
później tzw. królewszczyzną, leżącą w powiatach: przasnyskim,
ostrołęckim i łomżyńskim, zarządzaną przez starostów. Ludność
zamieszkująca puszczę miała status ludności wolnej, zajmującej się
łowiectwem i bartnictwem, od której to działalności obowiązana
była płacić podatek. Goworowszczyzna podzielona rzeką Orz na
ziemie powiatu ostrołęckiego w ziemi łomżyńskiej i powiatu
ostrowskiego w ziemi nurskiej składała się z kilku części, które miały różnych właścicieli. Własność kościelną proboszcza katedry płockiej, stanowiły wsie wchodzące w skład tzw. Księstwa Sieluńskiego.
Kolejną część stanowiły zaścianki z mieszkającą w nich drobną
szlachtą zajmującą się uprawą własnej ziemi. Ostatnią i największą
część stanowiły duże majątki ziemskie z licznymi folwarkami należące do zamożnej szlachty. Chłopi żyjący we wsiach kościelnych
czy będących własnością szlachty, byli zależni od kolejnych właścicieli aż roku 1864, czyli ich oczynszowania przez cara Aleksandra II
po klęsce Powstania Styczniowego. Zasadniczą różnicą jest więc
wyróżniający Kurpiów stan wolny, który na ówczesne realia był
unikatowym.

Różny jest też czas, w którym oba regiony
zostały zasiedlone i zagospodarowane. Parafia Goworowo powstała około 1315 roku, a osadnictwo
mazowieckie na tych terenach sięga XI wieku.
Osadnictwo na terenie Puszczy Kurpiowskiej rozpoczęło się w XV wieku, a pierwsze wsie powstały w
wieku XVI. Wynika stąd, że wzory kulturowe
czy architektoniczne mogły przenikać do puszczy
z zewnątrz i to ze wszystkich kierunków. Dopiero z
czasem Kurpie wytworzyli własną kulturę, bardzo
różniącą się od ościennych, co było wynikiem stylu
życia oraz zamieszkiwania trudno dostępnych odizolowanych terenów. Potwierdzeniem braku kontaktów między regionami jest praca zatytułowana
„Wycieczka na Kurpie” ks. Antoniego Brykczyńskiego proboszcza goworowskiego. Opisał w niej
podróż, jaką odbył na przełomie XIX i XX wieku na
tereny Puszczy Zielonej, z którego to opisu wynika,
że zetknął się z kulturą kurpiowską po raz pierwszy.
Innym przykładem jest sensacja, jaką wywołała w
Goworowie w okresie międzywojennym, pielgrzymka Kurpiów z miejscowości Zalas, zmierzająca
w strojach ludowych na odpust do Wąsewa.
Zaradność, upór, gospodarność, umiejętność współpracy czy umiłowanie wolności to cechy,
które i dziś charakteryzują naszych północnych sąsiadów. Możemy im tych cech zazdrościć albo je
naśladować. Musimy jednak pamiętać o swoich korzeniach. Szczycić się kulturą szlachecką, chłopską i
dbać, aby kolejne pokolenia pamiętały o swoim pochodzeniu.
Piotr Kosiorek

