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Powstaje Muzeum Ziemi Le2ajskiej,

Starostwo Powiatowe w LeZajsku realizuje projekt

rewaloryzacji Dworu Staro(cii.rskiego oraz mur6w i baszt

Klasztoru OO. Bernardyn6w w Le2ajsku. Celem gl6wn1"rn

p r o j e k t u  w  c z q S c i  d o t y c z 4 c e j  z e s p o l u  D w o r u

Staro5cirhskiego jest utworzenie Muzeum ze stalq

ekspozycj4 ukazuj4c4 historyczn4 wielokulturowo6i

Ziemi LeZajskiej.

Zesp61 Dworu StaroSciriskiego zostal przejqty od

miastaw 2004 r. z inicj atywy Starosty LeZajskiego obecnego

Posla na Sejm RP Zbigniewa Rlmasiewicza i Rady Powiatu.

Podjqto w6wczas energiczne dztalania majqce na celu

pozyskanie Srodk6w f inansowych na ratowanie

popadaj4cego w ruinq zespolu dworskiego. 2 lutego 2005 r

Starostwo Powiatowe w LeZajsku zloLylo w Ministerstwie

Gospodarki i Pracy projekt w ramach ZPORR, Priorytet 1,

Dzialanie 1.4 "Ronv6j Turystyki i Kultury", p,t.

" Rewaloryzacja Dworu Staroiciy'tskiego oraz muriw i

baszt Klasztoru OO Bernaulyndw w Leiujsku". 7 lrtego

2006 r. Starostwo Powiatowe w Le2ajsku podpisalo umowq

na rozpoczqcie i przeprowadzenie rob6t remontowych,

przetarg wygrala fitma "Skanska". Obecnie zesp6l Dworu

StaroSciirskiego oraz 3 baszty Bazyliki i Klasztoru OO.

Bernardyn6w wraz czq3ciq mur6w obronnych s:p

kompleksowo, r6wnolegle remontowane, zakoficzenie prac

remontowych planowanejest na 3l p a2dziemtka2lll r.

DzialalnoSi powstajqcego Muzeum obejmowai

bqdzie: stalq ekspozycjg z dziedziny archeologii, historii,

browarlictwa, etnografii, sztuki ludowej i sakralnej.

Wystawy czasowe kt6re Muzeum przygotowyrva6 bqdzie z

zakresu szhrki, historii, archeologii, etnografii i przyrody.

Organizuj4c wystawy czasowe Muzeum bqdzie

wsp6lpracowad z inn).rni muzeami i instytucjami kultury z

woj ew6dztwa, kraj u i zagranicy.

Dla szk6l Muzeum bqdzie prowadzii multirnedialne

lekcje muzealn€ z wykorzystaniem wlasnych zbior6w,

interaktywne zajqcia na wystawach czasowych, realizowany

bqdzie program edukacji regionalnej w oparciu o

przygotowywane trasy wycieczkowe o tematycc

historycznej i przyrodniczej. Zwracam siq do Pafrstwa z

serdeczn4 proSb4 o informacje dotyczqce potencjalnych

eksponat6w,kt6re w okre3lonej formie mogliby Paflstwo

udostEpni6 dla Muzeum. Proszq r6wnie2 o wyra2enie

swojej opinii i oczekiwarl dotycz4cych tworzonego

Muzeum. Wszelkie Pafstwa uwagi, sugestie i propozycje

bqdq slu2yi stworzeniu jak najlepszej, spelniaj4cej

oczekiwania wszystkich nrieszkairc6w Ziemi Lc2ajskiej

instytucji kultury j akqbqdzi e

utwozone Muzeum.

Andrzej Chmura

Pelnomocnik ds. Muzeum

Kontakt ws. Muzeum:
Pelnomocnik ds. Muzeum
Starostwo Powiatowe w Leiajsku
ul. Kopernika 8, 37-300 Leiajsk, pok. 103
tef. 017 240 45 01, tel. kom. 692 463 412
e-mail: muzeum@starostwo.lezaj sk.pl
www.starostwo.lezaj sk.pl

W numerze:
- AktualnoSci i interwencje
- Zmiana Kierownika USC
- Inwestycje i remonfy w 2007 r.
- Jarmark Turystyczny w PrzemySlu
- Galeria sztuki Zaworek,
- Wspomnienie o Waldemarze Bieniasie
- 50-lecie OSP Kulno
- Szkola "07"

- 10OJecie Swi4tyni w Dqbrowicy
- O kapliczce Swigtosza
-WszkolewKulnie

- Dzierh Szkoly w PG w Kuryl6wce
- Powstaje Muzeum Ziemi Leiajskiej
- Franciszek Kycia OrlQ z Kuryl5wki .



AKTUALNOSCI I INTERWENCJE

W zwiazku zlicznvmi skareami mieszkaric6w Kurvl6wki na uciazliwa dzialal-
noSd hodowli trzody chlewnej w Kuryl6wce w6jt gminy Tadeusz Halesiak po-
nownie podjal dzialania zmierzEqce do wyja6nienia i moZliwie jak najszybszej
zmiany z4istnalej sytuacj i.
Dlatego teZ zwr6cll sig do Naczelnika Podkarpackiego Wojew6dzkiego Inspek-
toratu Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Pana JanaTrzebihskiego o podjQcie
stosownych dzialah.
Interwencjg i jej skutki obrazujqponi2sze pisma.

Kuryl6wka 15.06.2007 r.

Pan Naczelnik Jan Tlzebiriski
Podkarpacki Wojew6dzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

W nawi4Taniu do rozmowy telefbnicznej prrep.o*ad)orr.1 w dniu dzisiejsz),rn odnoSnie wylewania
gnojowicy na pola Kuryl6wki przez fenng trzody chlewnej w Kuryl6wce pod nazrv4A.PS Sp6lka z o. o. z
siedzib4w Ostrowcu Swigtokzyskim ul. Wiejska 8 w porozumieniu z firmq,,PRIMA" Sp. z o.o. z siedzibq
z Poznaniu ul. Mostowa 11.

Zwracam sig z pro3b4 o podjgcie stosownych dzialari konkolnych w dniu &isiejszych dotyczqcych
wylewu gnojowicy przez to gospodarstwo. Wg licznych informacji i skarg mieszkaric6w Kuryl6wki zgla-
szanych do tutejszego urzgdu, gnojowica od dw6ch tygodni wylewana jest ci4gle na ten sam obszar (po-
wierzchnia ok. 2 ha) i nie jest na bieZ4co przeorywana.

W zrviqzku z powyzszp w okolicy unosi sig silny od6r uniemo2liwiaj4cy normalne 2ycie lrtdzi.
Wlmaga to ci4glego zamykania okien- co jest uciqZliwe, z:wlaszcza w czasie upalnych dni.

Proszg o poinformowanie mnie o w)'nikach podjqtych dziaLa , celem przekazania ich mieszkaricom
sminv.

Zpowrtaniem
Tadeusz Halesiak
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Dotychczasowy Kierownik Urzgdu Stanu
Cyrvilnego -Pani Irena 8162 w miesi4cu licu br.
odeszla na emerlturQ. Swoj4 decyzjg Zartobliwie
skomentowala, 2e od leruz wlalnie zacznie 2yt, re-
alizuj4c wlasne pasje, kt6re dotqd z racji wykony-
wanych obowi4zk6w sluZbowych odsuwala na p62-
niej. Co nie znaczy, 2e swej pracy nie lubila. Wrgcz
przeciwde, wykonyrvala j4 kompetentnie, z pelnym
zaanga2ow aniem i podwiEcenrem.

,,A1e teraz czas dla mlodych" - tak stwierdzila.
Pani Irena 8162 przepracowala w Urzgdzie

Gminy Kuryl6wka 27 lat.
Pracowala kolejno na stanowiskach: referent

ds. kasy i ksiqgowo6ci bud2etowej, inspektor ds.
obsfugi rady narodowej i jej komisji, a ostatnio na
stanowisku Kierownika Urzgdu Stanu Cyuvilnego.
Dzigkujqc emert4ce za pracp na rzecz mieszkaric6w
gminy Kuryl6wka iryczymy duZo zdrowia, pomy{l-
no3ci i powodzenia w realizacji dalszych 2ycio-
wychzamierueh.

W zwi4zku z odejSciem Kierownika USC na
emeryturQ, na jej nastgpcg zaproponowano Radzie
Gminy Kuryl6wka (po uprzednio przeprowadzo-
nym konkursie, do kt6rego przystqrili Pani Jolan-
ta Maselek, Pan Piotr Dziechciarz i Pan Stanislaw
Pawelec - wszyscy pracuj4cy w UG Kuryl6wka)
kandydaturg Pana Stanislawa Pawelca, kt6ry w po-
stgpowaniu konkursowym uzyskal n ajwy 2szqliczb g
punkt6w. Jrlilnak Rada nie zaakceptowala tej kandy-
datury.

Dlatego te2 od lipca br. funkcjg Kierownika
USC pelni W6jt gminy.

Inwestycje i remontlt
w gminie w roku
2007 i nie tylko...

Niska kwota wolnych 6rodk6w finansowych
w budZecie gminy na rck 2007 - ogranicza mo2-
liwo6ci prowadzenia prac remontowych i inwesty-
cyjnych w gminie.

Niemniej jednak sqzadania, z realizacj 4 kt6rych
nie mo2na zwlekaf i czekat nalepsze czasy. . .

Zatwierdzony przez Radg Gminy Wieloletni
Plan Inwestycyjny wymaga podejmowania wielo-
stronnych dzialaf , zmierzaj4cych do pozyskiwania
Srodk6w spoza budZetu - przede wszystkim z Unii
Europejskiej, a tak2e innych Zr6del finansowania.

W roku 2007 realizowane bgd4 nastgpuj4ce za-
dania inwestycyjne:

- kanalizacja wsi OZanna i D4browica - warloS6
zadania po przelargu - 3 3 5 1 967 zl prace rczpoczE-
to 1 marca br, przewidywany termin zakofrczenia
* 30.06.2008r.

- remont i rozbudowa Domu Wiejskiego wKo-
lonii Polskiej - wd1o66 inwestycji po przetargu 698
458 zl., rozpoczgcie - IV-ty k.waftal 2007, zakoit-
czenie - 31.12.2008

- zakohczenre remontu i rozbudowy straZnicy
OSP w Brzyskiej Woli 30.06. br, warto6i zadania
350 tys. 21.

- dokofczenie budowy drogi dojazdowej do p61
we wsi Kolonia Polska za kwotg ok. 50 tys. zl.

-- budowa drogi gminnej Kuryl6wka - O2anna
wartoSd zadania ok. 1000 tys. zl. jednakZe pod wa-

runkiem pozyskania 6rodk6w z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego

- budowa drogi.pruezwiei O2anna - od sklepu
w kierunku lasu (p. Cwikly) za ok.l50 tys. zN.

- uzupelnienie o3wietlenia ulicznego we wsiach
Kuryl6wka (k.cerkwi) i O2annie (pomigdzy DuZ4
i Mal4 O2ann{ za ok.40 tys. zl.

W ramach prac remontowych zostan4 lub juZ
s4 wykonane:

- remonty dr6g dojazdowych do p6l we wszyst-
kich wsiach gminy na warto6i 60 tys. zl.

- zagospodarowanie otoczenia obiekt6w szk6l
w Kuryl6wce, D4browicy i Jastrzgbcu - odbyl
siE I-szy przetarg i  oferowane ceny znacznie
przekraczqq zabezpieczone w budZecie gminy
Srodki w wys. 8000021.

- utwardzenie parkingu w Brzyskiej Woli za
ok. 30 tys. zl

- przebudowa ogrodzenia i uporz4dk<iwanie

r



otoczenia budynku administracyjnego Urzgdu Gmi-
ny za ok. 25 tys. zl.

- modemizacja stacji uzdatniania wody we
wsiach D4browica i Kuryl6wka - warto36 wykona-
nych rob6t ok. 50 tys. zl.

- remont zabytkowych koSciol6w w Tamawcu,
Kuryl6wce, Kulnie i D4browicy - dotacja zbud2e-
tu gminy: Tamawiec - 60 tys. zl., Kolonia Polska
- 40 tys. zl., Kulno - 30 tys. zl.

- remont Gminnego OSrodka Kultury w Kury-
l6wce - wartoSd prac ok. 230 tys. zl. pod wamnkiem
pozyskania Srodk6w z programu sektorowego Roz-
w6j Obszar6w Wiejskich - dzialanie odnowa wsi.

P oza zadaniami wlasnymi gminy realizowa-
ne bgd4 takZe inne zadania:

- przy stosunkowo du2ym wsparciu z budZetu
gminy (200 tys. zl.) dokofczona zostanie przebudo-
wa skrzy2owania i remont drogi powiatowej we wsi
Kuryl6wka i obejmie ona poloZenie kraw92nik6w,
wykonanie chodnik6w i parking6w oraz nowej na-
wierzchni na dlugo6ci ok. 600 mb. - od skrzyZowa-
nia w kierunku Brzyskiej Woli (do piekami)

- nowa nawierzchnia na drodze powiatowej
Kulno - Brzyska Wola na odcinku 550 mb.

Trwaj4 r6wnoczednie prace przygotowaw-
cze do realizacji zadaf inwestycyjnych w latach
nastgpnych. W koricowej fazie opracowania majdu-
j4 sig projekty budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szk6l w D4browicy i Wiejskiego Domu
Kultury w Tarnawcu. Do korica bie24cego roku
zakoiczone zostanie projektowanie kanaliza-
cji wsi Kuryl6wka, ogloszono takZe przetarg na
termomodemizacjE, przebudowq, rozbudowg bqdZ
rozbi6rkg nastppuj4cych obiekt6w, bgd4cych w za-
sobach komunalnych gminy:

1. Szkola Podstawowa w Brzyskiej Woli
2. Szkola Podstawowa w Kulnie
3. Dom Ludowy w Brzyskiej Woli
4. Byle Przedszkole w Kuryl6wce
5. Szkola Podstawowa w D4browicy
6. StraZnica OSP w D4browicy
7. Biblioteka w Brzyskiej Woli
8. Budynek Zakladu Gospodarki Komunalnej

w Kuryl6wce
9. Stra2nica OSP w Jastrzgbcu
10. Szkola Podstawowa w Jastrzgbcu
11. SzkOla Podstawowa w W6lce tr-amanej
12. Budynek bylej szkoly w Tamawcu
13. Budyrek zaplecza przy Szkole Podstawo-

wej w Kulnie
14. Budynek szkoty w O2annie
15. Budynek OSP w O2annie.

Pod koniec roku 2007 zamierzamy oglosii
przetarg na wykonanie dokumentacji na kanalizacjg
wsi Kulno, Brzyska Wola , W6lka tr-amana , Slobo-
da i Kolonia Polska oraz modemizacjE stadionu we
wsi Kuryl6wka.

W bieZ4cym roku zakofrczono prace i uchwalo-
no miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla wsi W6lka tr amana, w koricowej fazie znaj-
duje sig taki plan dla wsi Kuryl6wka, Tarnawiec
i obszaru g6rniczego wsi OZanna.

Wydaj e siE r6wnie2 wartym zauw t2enia zainte-
resowanie inwestowaniem w Gminie firm z zewnqtr z
- firma NEN z Poznania zloZyla wniosek o ustale-
nie warunk6w zabudowy dla maj 4cej powstai we
wsi Kuryl6wka skraplarki gazu, ziemnego za 150

160 mln zl. (!!!) a inna firma SOLENA POLSKA
jest zainteresowana wybudowaniem we wsi D4bro-
wica zakladu gazyfikacji i wihlfikacji odpad6w w
piecu plazmowym za 100 110 mln euro !!!

Tak wipc plany s4 ambitne - na miarg potrzeb,
a i mo2liwoSci. Warunkiem niezbgdnym i koniecz-
nym jest jednak pozyskiwanie nowych 2r6del finan-
sowania - zar6wno wlasnych jak i przede wszyst-
kim zewngtrznych.

Panie z KGW Kuryl6wki
i Kulna na Podkarpackim
Jarmarku Turystycznym

w PrzemySlu

Ju2 od kilku lat sezon turystyczny na Podkarpa-
ciu. otwiera umomie Podkarpacki Jarmark Tury-
styczny w Przemy6lu, kt6ry w tym roku odbywal
sig w dniach 12 -13 naja 2007 roku. GoScinno66
i sprawno36 organizator6w, jak r6wnie2 wspaniala
aura spowodowaly, 2e ta impreza turystyczna wy-
padla wy6mienicie. Jarmark stal sig okazj4 do wie-
lorakiej wymiany do6wiadczef, udanych transakcji
i przede wszystkim wspaniatym piknikiem rodzin-
nym dla odwiedzajqcych go5ci.

W tym roku na Podkarpackim Jarrnarku Tury-
stycznym w Przemydlu nie moglo zabraknqi r6w-
nieZ reprezentacj i Ziemi LeZajskiej. Organizatorem
wyjazdu bylo Starostwo Powiatowe w Le2ajsltu, we

eReS
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wsp6lpracy z miastami LeZajsk, Nowa Sarzyna oraz
pozostatymi gminami. Wdr6d delegacji przepiqk-
nym Spiewem i barwnl'rni strojami wyr6miaty sig
zespoty dpiewacze z Brz6zy Kr6lewskiej i Kulna,
kt6re zachwycily wszystkich odwiedzaj4cych le2aj-
skie stoiska.

Kolo Gospodyf Wiejskich z Kuryl6wki prezen-
towalo jadlo regionalne: pierogi, flaczki, wypieki,
ciastka, i inne. Trzeba przyzna|,2e produkty regio-
nalne prezentowane ptzez KGW Kuryl6wka, cie-

szyly sig niesamowit4 populamodciq i bardzo szyb-
ko znlkaly z zajmowanego przez Panie namiofu.

Stoiska cieszyly sig olbrzymim zainteresowa-
niem, by nie rzec wrecz,Ze byly oblegane przez od-
wiedzaj4cych. Delegacjq i ekspozycjg Ziemi Lezaj-
skiej odwiedzili m.in. Wicewojewoda Podkarpacki
Dariusz Iwaneczko, Wiceprezydent Przemydla Wie-
slaw Jurkiewicz, delegacja z Urugdrr Marszalkow-
skiego, Wydzialu Promocji Urzgdu Miasta w Prze-
mydlu oraz innych instytucji, firm promocyjnych i
biur turystycznych, przedstawiciele firm rzemieil-
niczych i artystycznych.

Gmina Kuryl6wka
w Programle LEADER +

Podejmujqc dzialania zmierzajqce do zainre-
resowania aktywu lokalnego programem Leader+
kierowalem siE przede wszystkim tym, 2e wsp6lne
szerokie przedsigwzigcia jak to planowane stanowi4
niecodzienn4 szansE rozwoju gminy, s4 te2 dosko-
naLym narzgdziem pomocnym samorzqdom w akty-
wizowaniu Srodowisk lokalnych.

Udzial  w programie wsp6lnie z innymi gminami
majqcymi podobne problemy i dysponuj4ce zbli2o-
nymi zasobami ludzkimi oraz potencjatrem material-
nym stwarza mo2liwo36 podjgcia szerszych dzia-
laf maj4cych na celu podniesienie poziomu Zycia
mieszkaric6w gminy onz zwigkszenie konkuren-
cyjnoSci gospodarczej obszaru. Dziatrania te wspar-
te aktywnym uczestnictwem mieszkaric6w - najle-
piej znaj4cych wlasne oczekiwania i problemy daj4
szansQ opracowania diagnozy potrzeb i bol4czek
danego drodowiskB, a nastgpnie opracowania trafnej
strategii ich zaspokajania i rozwiqzywania. Bowiem
tylko w ten spos6b moZemy efekt)'wnie realizowai
takie przedsiqwzigcia.

Program Leader+ to tak2e szansa na promoc1e
gminy oraz kreowanie przedsigwzig| zmierzajqcy ch
do poprawienia sltuacji na lokalnym rynku pracy. W
gminach poloZonych w Dolinie Dolnego Sanu, tak-
2e w Kuryl6wce, istnieje wiele mo2liwo6ci w tym
zakresie. Wykorzystuj4c lokalne zasoby, historycz-
ne, geograficzne i kulturowe oraz bogate tradycje
mo2emy stworzyd katalog nowych uslug i pro-
dukt6w charakterystycznych dla naszego regio-
nu. Jednak niewielkie przedsigwzigcia prowadzone
przez pojedyncze podmioty majqnikle szanse na za-
istnienie na szersz4 skalg, dobrze wigc sig stalo, 2e
podjgliSmy tak4 wsp6ln4 inicjatywg. Dzigki niej
mo2e jtZ niedlugo pozytywna wieS6 o naszych
terenach rozniesie sig szerokim echem.

Jednym z pierwszych efekt6w udzialu naszej
gminy w tym programie jest projekt zagospodaro-
wania placu przed grzybkiem i jego otoczenia, kt6ry
bgdzie pelnil funkcje placu zabaw dla dzieci.

Tadeusz Halesiak
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,,Lubimy sztukq dawa6 wsi" - to odpowiedZ
Pani Kazimiery Myk Magdziak na pytanie: Dlacze-
go wlaSnie w Brzyskiej Woli, a nie w jakim6 wiel-
kim miescie, postanowili wsp6lnie z m92em otwo-
rzy6 galerig sztuki?

Uroczyste otwarcie prywatnej galerii Pafstwa
Kazimiery Myk Magdziak i Stanislawa Magdziak
odbylo sig w pi4tek pierwszego czerwca br. w kun-
sztownie, z wielkim pietyzmem odrestaurowan)4rl
budynku damych pomieszczefr gospodarczych
dworku w Bizyskiej Woli.

Prezentowane przez attot6w prace zachwycaly
zmiennodci4 form i treSci, zaskakiwaty r62norod-
no6ci4 i bogactwem tematyki' To z pewno3ci4 efekt
szerokich zainteresowaf tw6rc6w. Pani Kazimiera
Myk Magdziak jest absolwentk4liceum Sztuk Pla-

styczrych w Zamodciu i Akademii Sztuk Piqknych

w Krakowie. Jej praca dyplomowa w 1976 roku pod

kierunkiem prof. Mariana Koniecznego pod f4ulem
SKRZYPEK nagrodzona medalem i zrealizowana
w trwalym materiale blasze miedzianej w Stalo-
wej Woli. Od chwili ukofczenia studi6w pracuje
tw6rczo w dziedzinie rzeLby, pLaskotze2by, meda-
lierstwa, malarstwa i rysunku' Realizuje kilka rze2b
plenerowych i monumentalnych. Od roku 1990 do
chwili obecnej pracuje tw6rczo w dziedzinie malar-
stwa, a takZe pasteli, rysunku, malych form cera-
micznych i fitografii. Od roku 1990 prowadzi wlas-
n4 Galerig AutorskA w Agat6wce.

W malarstwie stworzyla kilka duZych cykli:.DO-
IN\D IDZIEESZ, PTAKI Z RAru, DWA SI-ONCA,
JAKZAPOMOCA SZTUKI OTWORZYC BRA-
MY SWIATA DUCHOWEGO" PODROZE DO
RAJU. Obecnie pracuje nad cyklem prac KWIATY



NIEBA- KWIATY ZIEMII. W Rze2bie opracowuje
zestaw prac ENERGIA KSZTAI-TU. W tej tw6rczo-
6ci stale przewijaj4 sig na przemian dwa uzupelnia-
jqce sig wzajemnie nurty: ZIEMSKI materialny,

KOSMICZNY - duchowy, co szczeg6lnie widai
w jej ostatnich pracach. W4tek tematyczny ,,JAK
ZA POMOCA SZTUKI  OTWORZYC BRAMY
SWnfe DUCHOWEGO" widoc zny jestprzez calq
jej tw6rcz4 drogE. Bierze udzial w wielu wystawach
krajowych t zagranicznych, plenerach i aukcjach
dobroczynnych. Zorganizowala 1 0 wystaw indywi-
dualnych. Otrzyma\a nagrody i wyr62nienia.

Pani Stanislaw Magdziak- absolwent Wydzialu
RzeZby Sztuk Pigknych w Krakowie. Zajmuje sig
rze2bau malarstwem, medaiierstwem, ceramik4
projektowaniem architektonicznym. Od 1976 roku
bierze udzial w wystawach krajowych i zagruticz-
nych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w
Instltucie Sztuk Pigknych Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Otrzymal liczne nagrody i wyr6Znienia. Po-
siada swoje prace w zbiorach w kraju i za granic4
m in. Niemcy,Ilolandia, USA, Kanada.

Galeria sztuki na naszlrrn terenie to ogromne
wyr62nienie, bowiem nie czpsto zdarza sig, aby
mieszkaricy matych drodowisk wiejskich mie-
li mo21iwo66 obcowania ze szitkq w miejscu za-
mieszkania. Najczg(ciej konieczna jest w tym celu
wyprawa do duZych odrodk6w miejskich. Obecno66
Paiistwa Magdziak ma ogromne znaczenie dla roz-
woju artystycznego naszej mlodzie?y, gdy2 afiylci
Ci s4 niezwykle przyjaznymi ludZmi, otwartyrni na
kontakty z mLodzieZqszkoln6 chgtnie pomagajq w
realizowaniu tw6rczych przedsigwzigi, dziel4 sig

swoj4 wiedz4 i dodwiadczeniem. Z ogromnym za-
anga2owaniem pracuj4 takie nad pracami slu24cy-
mi odrestaurowaniu dworku, kt6ry wyrnaga wiele
naklad6w finansowych i kunsztownej i niezwykle
absorbuj4cej pracy rgcznej, w kt6rej Pan Stanislaw
jest mistrzem. Pani Kazimiera natomiast z wla3ci-
wyrn sobie smakiem tworzy odpowiednie otoczenie
tego wyj4tkowego miejsca wykorzystuj4c zastany
ju2 kr q obr az pr zyrodniczy.

Wszystko to dodaje niezwyklej atrakcyjno6ci
nowopowstalej galerii, kt6r4 goScie mog4 odwie-
dzad w terminie uzgodnionyrn z artystami.

Organizatorzy skladaj q podziqkowania o s obom
zaanga2owanym w proce przygotowawcze do ot-
warcia galerii oraz sponsorowi jakim byl Browar
Leiaisk

A.K.
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W dniu 06.06 2001 r. po2egnali6my naszego nieod2alowanego

S.p Waldemara Bieniasa - wspanialego czlowieka, nieocenio-

nego animatora kultury, spolecznika, attora t, te.aTizatora wieiu

twirczych przedsigwzig6. Wiadomo66 o Jego odejSciu bardzo nas

zasmucila i z ogromnym trudem przychodzi nam godzi6 sig z tym' ze

nie ma Go ju2 w6r6d nas.
Jego dioga 2yciowa byla niezwykle urozmaicona i obfitowala w wie-

1." tni"rq"yJn wydarzeh i sukces6w. Trudno wymieni6 wszystkie dziedzi-

ny zycia w jakici realizowal sig Waldemar - w swej dzialalno6ci pragn4l

uczpii jak najwigcej dobrego dla rodziny i otaczajqcych Go ludzi' Zadne

zaianie nie przerastalo Jego moZliwodci, doskonale sprawdzal sig na niwie

dzialalno6ci artystycznei teatru dramatyc zrtego przez kt6ry upowszechnial

1
I

\

wartosci narodowe i chrzescijariskie, a takze rozrywkowej, po6wigcaj4c tak wiele zaangazowanla swojemu

ulubionemu kabaretowi UFO.
Pomysl6w na tg dzialalnoSd nigdy Mu nie brakowalo, tyleZ ich bylo tez na przysz\o56, ale ich realizacji

juz nie bgdziemy mogli byi swiadkami. To dzigki Niemu prze2ylismy wieie. wspanialych chwil' czgsto

dopro*uirutr ttu. ao l"r, ale byly to lzy rado6ci' Tym razem byty one inne' pelne smutku i Zalu za chwila-

mi, ttOrycfr tat wiele moglibygmy jesLcze spgdzii razem. Obdarowywal nas sw4 rado6 ciqirycia, pozwalal

zapomniei o trapiAcych nas problemach. Ori"lil tiE sob4i swoim optyrnizmem zwszystkimi pokoleniami'

Uwielbialzabawyz-dzielmiioneGokochaly,nasdorostychwspieraldobrymslowem.igestem.
Dzisiaj scena, kt6r4 tak polubil pl aczg zaNim, p|aczqtaue widzowie, kt6lzy uwazaj 4, ze ten zr|aczqcy

spektakl jakim bylo Jego ziemskie Zycie - hwal stanowczo za k6tko

Pozegnunie
Miale6 pasjE i talent i tg skromna, cich4pracowitoS6

za ktore sympatig i szacunek masz w naszej pamieci'

Tyle razy pisalam dla ciebie, gdy o co3 prosile6,

lic" "zy ited"ialu ,2e mi dzisiaj przyjdzie Zegnad ciebie?

Sercemi placze Waldku nad tym, co zrobile3

a w smutku nadziejE mam jedn4 - na spotkanie w niebie'

Jak mogleS wqtpii na te k6tk4 chwile'

na czas co zawi4zuje gest nieodwracalny?

Jak mogleri zwqtpic. ze Bog ci pomo2e.

Ze On nie zostawia Zadnej owcy swojej?

Jak moglei? Ty z wraZliwych najwraZliwszy,

zawsze cieply i dobry glEboko wierz4cy?

Ja wiem, ze czasem kielich przelewa tylko jedno slowo!,

i nagle stajesz na brzegu otchlani,

sam, bezbronny i nie pamiQtasz wtedy o Nim!

Z\aszfflko rozpacz i b6l serca,

co bolu n iqcej nie uniesie.

a dzwon w Twojej glowie dzwoni coraz dalej Ja wiem!

Leczjak mogled zwatpid, tak wszystkich pozostawii?

A dzieci? ... a Lona?
Alzy co terazbolqjak samo konanie?

Ty najwra2liwszy z wrazliwych, w jednej chwili porzucileS

wszystko co kochane. Dlaczego?

Czy serce pSlo nad PodloSciq brata?

Czy dusza umarla przez niesprawiedliwo6i?

Przecie| znate| pruwdg, 2e ka2dy dobry

ma sw6j udzial w dZwiganiu zla calego Swiata,

i ze lrzeba do lego male26 w sobie silg'

A. Janicka

Wyrazy glgbokiego wsp6lczucla
z Powodu Smierci

nieod2alowanego animatora kultury
Sp. Waldemara Bieniasa

Rodzinie zmarlego
skladaj4:

W6jt i Rada GminY Kuryl6wka
oraz pracownicy Urzgdu i jednostek

organizacYj nYch gminY
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,,50 lat temu z inicjatywy Feliksa Banacha , Jana
Deca i Pantaleona F emiaka zaczpto tworzyd struk-
tury Ochotniczej Stra2y Po2amej w Kulnie .

Na pierwszym
w skladzie : prezes
Pantaleon Femiak,

posiedzeniu wybrano zarzqd
- Fel iks Banach. wiceprezes -

naczelnik - Jan Dec, skarbnik
- Franciszek iwi-
kla, sekretarz - Jan
Kruk, gospodarz
- Wadyslaw Ka-
sperek. Furmana-
mi wybrani zo-
stali: Jan Serafin,
Michal Femiak,
Tadeusz R6wniak
i Michal Matu-
szak ... ,, . Tlmi
slowami naczelnik
sftaty Tadeusz
JaSkowski rozpo-
cz$ prezentacjg
jubilatki podczas

obchod6w 50- lecia Ochotniczej Stra2 Po2amejw
Kulnie kt6re mialy miejsce w dni:u 24 czerwca br.

Kulno wieS nale2qca kiedyS do ordynacji Za-
mojskich w zaborze rosyjskim zdominowana przez
ludnoSd rudkq kt6ra od 1875 roku przeszla na pra-
woslawie przez lata cia.;2yLa w kierunku Bilgoral'a .
Radykalne zmiana nastqrily w 1956 roku w wyniku
powolania do Zycia Gromadzkich Rad Narodowych.

Kulno weszlo w sklad GRN w Kuryl6wce i od-
t4d jej naturalnym kierunkiem oddziallwania pozo-

stal Le2ajsk .W tlm czasie w nowopowstalym po-
wiecie le2ajskim zaezeto tworzye struktury ochrony
przeciwpo2arowej, toteZ inicjatywa powolania do
2ycia OSP w Kulnie spodobala sig 6wczesnemu
komendantowi powiatowemu straZy aspirantowi
Zdzislawowi Szalowi.

T9 inicjatywE zaczg wspieral, a kolejni ko-
mendanci rozwijali jqw r62norakich formach. Gdy
ochrona przeciwpo2afowa zostala przekazana samo-
rzqdom gminnym (1990 r) Ochotnicza SlrrtizPoZaF
na w Kulnie miala mocne podstawy organizacyjne
i techniczne . Byla jednostk4 posiadaj4c4 samoch6d
Qeden z trzech na terenie gminy ) i murow anqstraZ-
nice (w6wczas niewiqksz4 w gminie) ale co naj-
wa2niejsze posiadala zastgpy ochotnik6w kt6rym
przewodzil dh Czeslaw Kargol spolecznik cabryn
sercem oddany ochotniczemu po2amictwu. Z jego
inicjatywy w 2002 roku przeprowadzono gruntow-
ny remont budynku srx^Lry, a w rok p6Zniej kulniej-
ska stra2 otrzymatra sztandar. Inicjatyrva wczczenia
50 lecia ochotniczego po2amictwa w Kulnie jest
takZe zaslug4 dh. Czeslawa.

Z okazji tej pigknej rocznicy wielu strazak6w
zostalo odznaczonych medalami ,,Za zashgi dla
Po2amictwa ,, , a dh Jan Dec jeden z tych, kt6rzy
tworzyli zrgby ochotniczego po2amictwa w Kulnie
wyr6zniony zostal Medalem Honorowym im Bole-
slawa Chomicza . Jednostka zaS wzbogacila sig o
pompg szlamow4 PS-50 i komplet ubrari koszaro-
wych kt6re przekazal Tadeusz Halesiak W6jt Gmi-
ny. Druhom z Ochotniczej StraZy Po2amej w Kulnie
2yczymy kolejnych pigknych rocznic.

rR.Sz.
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Rodzice dzieci  tczgszczajqcych do szko-
ly w Kuryl6wce (podstawowej i  g imnazjum)
niejednokrotnie wyra2al i  swoje zaniepoko-
jenie w sprawie bezpieczefstwa swych pociech.
Chodzilo o parkowanie samochod6w na placu wo-
k6l kompleksu szkolnego .

Zaparkowane samochody na w4skich dr62kach
tarasowaty drogi dojazdowe co moglo utrudnia6
prowadZenie akcji ratunkowej w przypadku wystq-
pienia zagroienia .

$ 5 Rozporzedzenia MSW i A z dnia 16 czerw-
ca 2003t w sprawie ochrony przeciwpo2arowej
budynk6w, innych obiekt6w budowlanych (Dz.
U.03.121.1138 ) jednoznacznie wskazuje kto jest
odpowiedzialny za ulrzymanie dr6g poZarowych :
,, Wla5ciciele lub zarz4dcy teren6w utrzymuj4
znajduj4ce sip na nich drogi po2arowe w stanie
umoZliwiaj4cym wykorzystanie tych dr6g przez

Dawna cerkiew greko - katolicka pod wezwaniem
iw. Mikolaja, obecnie koicidlfilialny pod wezwaniem
iw, Michula Ain'chaniola, nalei,qcy ilo Parafii Kolonia
Polska.

Swi4tynia zostala wzniesiona w 190&. przez miej-
scow4 ludno66 ukairisk4. W6wczas to do zamo2nej
parafii w D4browicy liczqcej 39 akr6w zostal skiero-

pojazdy jednostek ochrony przeciwpoiarowejo
zgodnie z warunkami okre5lonymi w przepisach
...",  ponadto

w $ 13. 1. tegoZ rozporzqdzeniazapisano : ,, WaS-
ciciel lub zarzqdca obiektu zawieraj4cego strefg po-
Larow4przeznaczon4 dla ponad 50 os6bo bgd4cych
jej stalymi uz5,tkownikami, powinien co najmniej
raz na 2 lata przeprowadza6 prakffczne sprawdze-
nie organizacji oraz warunk6w ewakuacji... ,,.

25 maja br. dyrektor (.zaruqdca i uZytkownik)
Szkoly Podstawowej w Kuryl6wce wlpelniajqc za-
pisy cytowanego wy2ej aktu pmwrego przeprowa-
dzil ewakuacjg ludzi z budynku szkolnego. Do akcji
przyst4pili straZacy Jednostki Ratowniczo-Ga6ni-
czej z Le2ajska i Ochotniczej Stra2y Po2amej w
Kuryl6wce.

W ramach lwiczeh sprawdzono : elementy po-
wiadamiania , drogi dojazdu i organizacjg akcji ra-
towniczej .

Pozyfinlnn efektem iwiczeri jest migdzy inny-
mi to ,2e samochody pracownik6w oSwiaty parko-
wane s4 poza ogrodzeniem szkoly.

wany duchowny Mikolaj Dobrzariski, kt6ry zast4pil
tu ojca Prokopa, budowniczego Swiqtyni. Przybl.w-
szy ttiaj zastaN jqnowowybudowana i wspanial4 - tak
wspomina w swoich pamigtnikach Maria Dygdylewi-
czowa, c6rka Mikolaja Dobrzariskiego. Jest to budow-
la neoklasycystycma, murowana, poty,nkowana zalo-
2ona ta planie kny2a greckiego z kopul4 na bgbnie.

t-



Na uwagg zasluguje dobrze zachowane ogrodzenie
kamienno ceglane oraz przyko6cielna dzwonnica.

Przy 6wczesnej Swiqtyni Maria, studiuj4ca w
przemyskim gimnazjum grg na pianinie, zaloLyla ch6r
dziewczgco - chlopigcy, kt6rego dyrygentem zostal
mlody chlopiec z parafii Tymko Nykeruj. podczas co-

niedzielnych nabo2eristw ch6r wspaniale wy6piewy-
wal ,,odpowiedzi" na kilka glos6w i stal sig szybko
najlepszym na okolicg. Niepowtarzalne wngtrze 100
letniej Swiqtyni budzi podziw dla talentu i pracy r4k
rzeabiaruaEdwarda Totha. Pradziadek artysty byl Wq-
grem, a on sam pochodzil z Przemy{la. Kunszlu rzeL_
biarstwa uczyl sig w Krakowie. Przed rokiem 1906
zostal sprowadz ony przez ksigcia Adama Czaftory-
skiego, pana na Sieniawie. Ksi429 osadzil go w D4-
browicy, podarowal drewno na dom i dal utrzlrnanie.

W d4browickiej (wiqtyni Edward Toth mistemie
wykonal wszystkie elementy drewniane - ollarze, am-
bonp w ksztalcie lodzi, konfesjonaly i ch6r. Motywem
gl6wnym, pojawiaj4cym sig na wszystkich drewnia-
nych elementach wlposaZenia jest nieprzypadkowy tu

li56 dgbu. Nale2y podkre5li6 wielkie zasfugi miej-
scowego artysty r6wnie2 w innych miejscoworiciach.'tNyrze2bll 

tez wngtrza okolicznych dwiqtyri: w Kolo-
nii Polskiej, Dobrej, Krasnym, Piskorowicach, Wi4-
zownicy, Jasionce.

29 czerwca 1938 r. w KoSciele parafialnl,rn w
Kolonii Polskiej miala miejsce uroczysta msza pry-
micyjna tutejszego rodaka ks. J6zefa Kr6la. w tei
uroczystosci lokalnej wziql udzial ksiqdz Dobrzanskl
grekokatolicki proboszcz z Dqbrowicy tak m6wi4
zapiski kroniki parafi alnej.

Do chwili zab6jstwa ostatniego tutejszego popa
Mikolaja Dobrzariskiego (22.VI.1944 r.) w Dqbrowi-
cy co roku odby.waly sig ,,kiermasze" (odpusty). Swig-
towane byly zawsze 6 grudnia i do tego czasu cerkiew
byla pod wezwaniem 5w. Mikolaja. po akcjach wy-
siedlefczych na dlugie lata zamknigto j4. Nastgpnie
przejgLa jq parafia rzymsko-katolicka w Kolonii pol-
skiej. Uroczystego po6wigcenia dokonal ksiadz Wi-

lusz. Dnia 16 wrze5nia 1952r. Sluga Bo2y kardynal
Stefan Wyszyriski Prymas Tysi4clecia uroczystym
aktem nadal ko3ciolowi tytul, ustanawiajAc patronem
5w. Michala Archaniola i jego 6wi9to na dzieh 29
wrze(nia.

W roku 1967 za probostwa ks. Wadyslawa Grze-
sika ko6ci6l w D4browicy zostal odremontowany. po-
prawiono d,ach oraz kopulg we wngtrzu, wprawiono
nowe okna i drzwi. Natomiast w roku 1969 odnowio-
no dzwonnicg. W 1972 rok.u przeprowadzono remont
dachu, a kopuig pomalowano srebrzank4.

Proboszczem parafii od 1 wrzeSnia I9j 6r. zostaie
ks. Kazimierz Drelinl.iewicz. W l98j r. pz.pro*u-
dzono elektryfikacjg koSciola w Dqbrowicy. Dwa lata
p62niej stolarz Tadeusz Brzyski z Kolonii polskiei
wykonal oltarz ..tr.l arzowy" - jak podaje konika i po-
dium, a w 1986 r. odnowiono Sciany wewn4trz ko(-
ciola.

Od 1997r. proboszczem parafii jest ks. Jan Grzy-
wacz, Wez kolejne 5 lat Swi4tynia w D4browicy pigk-
nieje, odnowiono elewacjg zewnghzn4 i dach, w kopule
wstawrono nowe okna, odremontowano dzwonnica i
mur przykoScielny, wykonano odwodnienie.

Prace remontowe kontynuuje przybyty do parafii w
2001 r. obecny proboszcz ks. Stanislaw Sroka. Swiatv-
nia zajainiala blaskiem odmalowanych wewnqtrznt;h
Scian. Konserwacji zostaly poddaae oharze boczne, otr-
tarz g)6wny, obrazy i cily ikonostas. Miejscowy stolarz
Henryk Bucior wykonal nowe lawki.

Odnowiona Swiqtynia w stulecie powstania l4czy
przeszlold z przysztro{ci4 To Swiadek burzliwych na
tym terenie los6w dziejowych, a jednoczednie godne
Su iadectwo tych ludzi i ich czasow.

Gorqce podxigkowania za pomoc okaznnqprry odtwa-
rzuniu dqbrowickich dziej6w skladam pani Tani Olha
Della Cavu oraz Paniom Helenie i Steni Skwarom-

MalgoflatdlJeja



I,lapiliclnlra
Swtqtosza

w Slobodnie

To jeden z przystank6w na trasie edu-
kacyjnej Dqbrowica - Sloboda ,,StaOy
przeszlosci", opracowanej ptzez Z,esp6l
Szk6l w D4browicy w 2006r. To miejsce
wyjetkowe, z kt6rym wi42e sig krq24ca
legenda...

Historia leSnej
kapliczki wiq2e siq
z czasqmi miqdzy-
wojennymi. Miesz-
kaniec Slobody z
pochodzenia Ukra-
iniec, nvany ,, Swiq-
toszem" postano-
wil jq wybudowat
w podziece za cu-
downe uzdrowienie
2ony, kt6ra przez
dwa lata byla cig2-
ko chora, znoszqc
okrutne cierpienia. ,, Swiqtosz " modlqc siQ,
prosil o jej uzdrowienie. Kie$t to nastryilo,
byl tak szczqilihy, 2e postanowil calym sercem
podziqkowat za wysluchanie pr63b i rozpoczql
budowq kapliczki. Mieszkaj qc naprzeciw, co'
dziennie chodzil do niej na kolanach, modlqc
siq gorliwie (stqd prawdopodobnie nazwano
go ,,Swiqtoszem"). Byto to na przelomie lat
1936/1937. Jednak budowy, wzniesionei z
czerwonej cegly kapliczki na kamiennei pod-
budowie, nigdy nie ukoy'tczyl z powodu naglej
Smierci.

Kie$t rozpoczqla siq woina wysiedlono
tutejszq ludnoit ukraifiskq wraz z rodzinq

,,Swiqtosza". Po zakonczeniu dzialait woien'
nych mieszkajqcy nieopodal Pan Woj tas za-
opiekowal siq leinqkapliczkq. Na ka2de iwiqta
i uroczystoici przystrajal jqlcwiatami. Kiedy i
on zmarl w latach osiemdziesiqtych, kapliczka
niestety niszczala, chot swoim urokiem zache-

cala wiernych do modlitwy i zadumy.

Autorkq legendy jest Beata Socha
uczennica klasy VI Szkoly Podstawowei

Wielkim staraniem szkoly byl remont ka-
pliczki w ramach realizowanego projektu
Dzialaj Lokalnie Y ,,tr qcrymy i wzbogacamy
nasze lokalne Srodowisko". Przy pracach re-
montowych nale2y podkre6li6 ogromny wklad
pracy Pana J6zefa Trestki z D4browicy, Pana
Stanislawa Shwy, wykonawcy stolarki Pana
Marcina Fusa, Paf Lucyny tr-apa i Stanislawy

Skowronek oraz innych
mieszkaric6w Slobody.

W czerwcu 2006r.
ksi4dz Stanislaw Sroka
proboszcz Parafii Kolo-
nia Polska dokonal uro-
czystego poswiqcenia
wykoilczonej i odnowio-
nej po latach niewielkiej
budowli oraz nadal jej ty-
tul Milosierdzia Bozego.
Wtedy te2 zobowtqzal
mieszkaric6w Slobody,
z'tvlaszcza rriode pokole-

nie do dbaloSci o ni4.
W rym roku dn ia I 7 czerwca ponownie przy

kapliczce zebrali sig mieszkaricy Slobody, D4-
browicy i Kolonii Polskiej. W trakcie Mszy
5w ksi4dz proboszaz po6wiecil,namalowany i
ofiarowany przez Pani4 MariE Cwikla z Kury-
16wki wspanialy obraz Jezusa Milosiernego.
To bylo niezwyktre spotkanie w wyj 4tkowej
scenerii otaczaJqcego kapliczkq lasu. ,,(...) sta-
jemy w piqknie natury w kt6rym obj awione
jest niezmierzone milosierdzie Boga. Nieza-
nwa?al:na, cicha, ukryta w gqszczrr kapliczka
to tak, jak cichy, utajony przymiot Boga - Bo2e
Milosierdzie. (...) chciejmy je doshzega6 i nim
napelniajmy rlasze zlcie, nasz4 codziennosc
(...) - wqdrowaty po lesie, do ludzi slowa ksip-
dza oroboszcza Stanislawa Sroki.
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Szkola Podstawowa w Kulnie po raz kolejny

uczestniczyla w og6lnopolskiej akcji,,Zachowaj
TrzeLwy Umysl" pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej i Ministra Sporhr. Gl6wny cel to promo-
wanie prozdrowotnego stylu 2ycia przez budowanie
poczucia kompetencji w dokonywaniu prozdrowot-
nych wybor6w.

Nauczyciele wraz z uczniami realizowali wiele
zadari. Oto one.

Godziny wychowawcze
Wychowawczy,nie od klasy 0 do klasy VI /Pani

Katarzyaa Sgk, Krystyna Derylo, Irena Wnuk, El-
2bieta Cirytl przeprowadzily cykl zaj96,kt6rych ce-
lem bylo ukazanie uczniom:

- jak poznai i nazwat, swoje uczucia.
- jak zachowylva6 sig wobec innych, aby Im nie

sprawi6 przylro6ci i b61u,
- jakie negatywne zmiany wywoluj4 uzywki

w organizmie czlowieka,
-jak dokonyrva6 dobrych declzji w swoim iyciu.
W maju wychowawcy klas 0-VI przeprowadzili

nastQpuj4ce konkursy.
Konkurs ,, Wiem i umiem"
Konkurs te polegal na wyszukaniu poprawnej

odpowiedzi naka2de z 10 pytuh, a nast€pnie uloze-
niu hasla, ll6re stanowilo rozrvi4zanie. Tematy kon-
kursu byty nastgpuj4ce: zdrowy wypoczynek, zain-
teresowania, zabawa, komputeq milodi, szacunek,
rodzice, porazka, nauka, sukces. Ronvi4zaniem
konkursu bylo haslo ,, DOBRZE WIEM".

Konkurs ,o Lubig ruchoo
W konkursie uczestniczyly klasy od 0- VI. Kon-

kurs zawieral zestaw pltaf testowych z dziedziny
sportu wraz z 3 odpowiedziami. Nale2alo wybrad
j ednq poprawnq odpowiedZ.

Konkurs,ol,ubig siebie'o
Po przeczy.taniu komiksu nawi4zuj4cego do pmw-

dom6wno6ci w codziennyrn 2yciu, nale2alo dokori-
czyd historyjkE za pomoc4 rysunku lub opowiedci.

\ozitiqzania wy2ej wymienionych konkurs6w
wycHowawcy wyslal i do organizator6w kampan i i.

,ouciekaj przed nalogiem"
3f maja 2007 roku w naszej szkole zorganizo-

wana byla dla wszystkich uczri6w akcja ,,Uciekaj
przed nalogiem". Rozpoczgto j4 ogl4daj4c insceni

zacjg antynikotynowe przygotowanE przez Paniq
Ireng Wnuk wraz z uczniami klasy IV.

Nastgpnie pracuj4c w 5 dru2ynach uczniowie
wykonywali zadania dofczqce zagadnieh zagro2eh
i profilaktyki zdrowia, kt6re opracowala Pani Wa-
dyslawa Szalajko. A oto one: |.rzy26wka, konkurs
wiedzy ukazuj4cej skutki alkoholu, papieros6w, nar-
kotyk6w dla naszego organizmu, korzy6ci ptyn4ce
z wypoc4mku i zdrowego stylu 2ycia dla naszego
organiznu, ukladanie hasel prozdrowotnych.

ZwYc\7iryla dtu\'na Kingi SoPYlak.
Co robi6 w sytuacjach zagraZajqcych zdrowiu

i 2yciu jak: wypadek, utrata przytomnodci, zadla-
wienie, zlamanie rgki, nogi, skaleczenie, powiedzial
i pokazal druh OSP Kuryl6wka - ratownik Alfred
Turek. Najbardziej uczniowie zapamigtaj4 bo sami
6wiczyii masai serca i sztuczne oddychanie. Zapa-
migtaj4r6wnie2 telefon alarmowy: 112 i telefon po-
gotowia:999.

Akcja dla kierowcriw
Dnia 25 maja 2007 roku uczniowie klasy VI

z nauczycielem Wladyslaw4 Szalajko, dziEki
przychylnodci Komendanta Komendy Powiatowej
Policji w LeZaj sku oraz pomocy 4 funkcjonariuszy

przeprowadzili akcjg w5r6d kierowc6w. Uczriowie
wrgczali kierowcom list z apelem o prowadzenie sa-
mochod6w z ,,Tne2wym Umyslem" oraz naklejkg
na szybg ,,Zak6tkiem zachowujg trze:hx.y umysl". W
ten spos6b uczniowie chcieli sprzeciwii sig wypad-
kom spowodow anym przez pijanych kierowc6w.
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Mamy nadziejE, 2e ta akcja chocia2 w pewnyrn
stopniu poprawi bezpieczeristwo wszystkich uczest-
nik6w ruchu drogowego.

Akcja w5r6d sprzedawc6w alkoholu
Uczniowie klasy VI z Pani4Wladyslaw4 Szalaj-

ko odwiedzili sklep w pobliZu szkoly. Przekazano
list i pro5bg, aby w tej plac6wce nie bylo przyzwole-
nia na sprzeda2 alkoholu nieletnim. Wladciciel Pan
Jan R6wniak podpisal zobowi4zanie, 2e w Jego
sklepie nie bgdzie sprzedawany alkohol dzieciom i
mlodzie2y do lat osiemnastu.

Ponadto w naszej szkole:
- przeprowadzono wdr6d uczni6w klasy V an-

kietg dotycz4c4 problematyki zagroZeh i profilakty-
ki zdrowia,

- dla rodzic6w przekazano ulotki ,,Zachowaj
TrzeLwy Umysl",

- zorganlzowano wystawg prac plastycznych
,,Lubig siebie",

- wykonano gazetkE ,,Zachowaj TrzeLwy
Umysl",

- przeprowadzono akcjg ,,Rusz sig czlowieku"
w(r6d uczni6w klas III - VI : rozgrywki pilki noz-
rcj lzwycig2yta dru2yna Sebastiana Borka/.

Dnia 12 czerwca 2007 roku odbylo sig uroczy-
ste podsumowanie akcj i pol4czone z wystgpami
uczni6w, w kt6rej udzial wziEli: Pan Tadeusz Ha-
lesiak w6jt gminy Kuryl6wka, Pani Alicja Kycia

przew odniczqca Gminnej Komisji Rozwiqzywa-
nia Problem6w Alkoholowych, nauczyciele i ucz-
niowie.

Mamy nadziejg, 2e kampania ,,Zachowaj Trze2-
wy Umysl" poka zaLa nasz5nn tczniom j ak znakomi-
cie mo2na bawi6 siE bez alkoholu i innych uZywek.

oztEN szKotv 2007
W PUBTICZNYM GIMNAZJUM

W KURYIOWCE

Szkolny klub aktywnych prezentuje...

Szumnie, gwamie i jak zwykle w biegu.. . Tak
mijaly tegoroczne przygotowania do Dnia Szkoly.
Idea nauczania przez chwilg zostala gdzieS w tyle,
chod przygotowuj4c siE do poszczeg6lnych konku-
rencji te2, jakby nie bylo, czego6 sig nauczyliSmy

(przynajmniej takie bytry zamierzenia). A bylo
o co walczy6 naj lepsza klasa wyjedzie na
fundowan4 przez sponsor6w wycieczkg, moim
zdaniem najciekawsz4 czgSci4 programu byly pre-
zentacje klas i w tym roku wyjqtkowo tak2e grup
bior4cych udzial w projekcie ,,R6wna6 szanse" oraz
,,Tnymaj formg". Podsumowanie tych projekt6w
wypadlo calkiem zgrabnie. Gdyby nie te prezenta-
cje, to nawet nie wiedzieliby3my ile mamy osi4g-
niq(. (a zaszaleli6my w tym roku, to fakt). Pokazy
przebiegly bez wigkszych wpadek. Poza drobnost-
kami, bo a to sig komud muzyka nie wlqczyla a to
napisy poszly za szybko. .. W koricu komputery
w szkole nie najnowsze.

O samych prezentacjach mo2na by siE dtu-
go rozpisyrva6. Najwa2niejsze, 2e bytro z humorem
i nutk4 ironii .W klasowych pokazach nie zabraklo
obr6bki Szymona Majewskiego, czyli miss kosmo-
su, troszkg zapomnianychju2 pokemon6w i niezwy-
kle kontrowersyjnych Teletubisi6w (a swoj4 drog4
we2fiwyjdL dzisiaj z czerwon4torebkq do ludzi. . . )
Szkola zachgcala nas skutecznie do trzymania for-
my propaguj4c zdrow4 2y'"vnodi, wydaj4c ,,Porad-
nik dla nastolatk6w" (ale taki naprawdg poiteczny,
a nie coi w stylu ,, jedz do woli i chudnij"). Je6li
chodzi o dokonania uczni6w nalelacvch do sikol-
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nego klubu aktyrrnych, to jak ju2 wspomnialam
byly imponujqce. Bylo na co pop atrze6, jest o czym
napisai - norma wyrobiona! Oby tak dalej I

Sylwia Sarzyriska

Okiem pierwszaka
Jaj ako ,pierwszaczek" nie mialam zielonego po-

jqcia jak wyglqdajq obchody Dnia Szkoly. Moglam
to ,,coi" sobie tylko wyobraLal.I jak zawsze moja
wyobraZnia mnie zawiodla!!! W og6le przez myil
mi nie przeszlo , 2e na tej imprezie opr6cz rodzic6w
pojawiq sig tzw VIP-y (czyli bardzo wa2ne osoby).
Swojq osob4 zaszczycili nas najwyZsi przedstawi-
cieli naszej gminy: W6jt Gminy Kuryl6wka pan
Tadeusz Halesiak, przewodniczqcy Rady Gminy w

Kuryl6wce pan Stanislaw Kotulski, zastgpca w6j-
ta pan Ryszard Skiba i sekretarz gminy pan Ma-
rek Kogut. Przybyli tak2e przedstawiciele z innych
szk6l, dyrektor Zespotu Szk6l w Dqbrowicy pani
Malgorzata Leja, dytektor SP w Kuryl6wce paa Ja-
nusz Bazan. R6wnieZ wladze powiatu obecne byly
na naszej imprezie. Reprezentowali je: wiceprze-
wodnicz4cy Rady Powiatu pan Roman Szalajko i
czlonek Zarzqdt Starostwa Powiatowego w Lelaj-
sku pan Lucjan Czehczek. Z przyjemnoSci4 powi-
tali6my takZe pani4 Aleksandrg Janick4 pisarkg i
poetkg, pana Marka Grzesika, dziennikarza radio-
wego i pana Janusza Ogiriskiego, dziennikarza z ty-
godnika ,,Sztafeta". Ci pafstwo goScili ju2 w naszej
szkole wcze6niej , a ,,my dziennikarze,, braliSmy od
nich ,,male" korepetycje. Jak co roku przybyli r6w-
nie2 absol$renci naszej szkoly i rodzice

W pigkne, sloneczne popoludnie. . ..hmmmm
Tak chcialabym zaczq6, ale niestety! !! pogoda nam
nie dopisala i lalo, lalro, lalo.. ..Rozpoczgcie odby-
lo siE wipc na sali gimnastycznej. przywitali nas,
pan dy'rektor Waldemar Fus i przewodniczaca SU

Karolina Kogut. P6Zniej to juZ wszystko potoczylo
sig bar&o szybko. Najpierw prezentacje pracy k6-
lek pozalekcyjnych (w tym r6wnie2 Kameleona).

p62niej prezentaeje poszczeg6lnych klas. Wyczer-
pani, posililifmy sig regionalnymi potrawami przy
straganach i aby zrzttcil zbEdne kalorie zabraliSmy
siE za konkurencje sportowe. Rozgrywane mecze
pilki no2nej pan6w (Kuryl6wka na Resztg Swiata
ta reszta to przybyli z panem Markiem Grzesikiem
dziennikane), skakanka, wyScig rz9d6w, podbija-
nie pilki i skok w dal wyczetpaly nasze zapasy sil.
NajwyraZniej grono pedagogi czne mialo w sobie
wiq6ej mocy, gdyz rozegraNo jeszcze z rodzicami
mecz siatk6wki. Zostali6my przebici przez wlas-
nych nauczycieli! Ci to dopiero pokazali klasg....
Nie doS6, 2e nosili 26lte T- shirty ( z trochg przekla-
manym napisem ,,I gimnazjum',) , to jeszcze grali...
No tak, droga rr odzie2y ...zostalidmy w cieniu na-
szych belfr6w!!! Bawilidmy sig przy flnn $wietnie i
o to chyba chodzilo. Powoli ten emocjonujqcy drugi
dzief czerwca dobiegal korica. Jeszcze tylko pokaz
do6wiadczeri z fizyki/ migdzy innymi pojazdy od-
rzutowe/ i ogloszenie w1,nik6w. ZwycigLryla klasa
I b i to sig nazywa,,fuks" bo klasie la i ld brako-
walo tylko jednego punktu do zwycigzc6w. . .Na ko_
niec dotarliSmy na przystanek, a z niego prosto do
domu...

Jadwiga Cichof kl.Ia
Oj, dzialo sip, dzialo...
Na pocz4tku styczia tego roku prryst4pi1i6my

do realizacji projektu ,,R6wna6 szanse 2006". Choi
wigkszodi z nas nie wiedziila tak do korica. w'cb sie
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pakuje wszyscy Zrvawo rozpoczgli dzialania. Praca po-
woli, ale efektyrrrie posuwala sig do przodu. Podsu-
mowanie mogli6my zobaczyl podczas Dnia Szkoty.

Przyrodnicy pochwaliii sig obserwacjami naj-
ciekawszych gatunk6w roSlin i zwierz4t w nasz)tn
regionie, kt6re mogli zaobserwowad podczas wie-
Lu,, ptzechadzek ekologiczrych" organizowanych
przez paniqK. Tworek oraz dzigki wycieczce rowe-
rowej do rezerwatu Brzyska Wola.

Arty6ci, pod czujn).rn okiem pani M. Sztyrak,
ka2d4 woln4 chwilg podwiqcali na tworzenie no-
wych prac plastycznych. Fachowych porad na te-
mat rzeLby, malarstwa, grafiki udzielala im artystka
z Brzyskiej Woli pani Kazimiera Myk - Magdziak,
kt6ra czgsto goScila w murach naszej szkoly. Grupa
plastyczna goScila r6wnie2 w galerii w Brzyskiej
Woli. Prace naszych artyst6w mo2na bylo podzi-
wiai na sgkolnych kor:ylarzach i specjalnie przy-
gotowanej wystawie. Byli i tacy, kI6tzy chcieli za
nie slono zapNaci{,. Na ,,korepetycjach ze sztuki",
plastycy, byli takze w muzeum w Stalowej Woli,
gdzie wysluchali wykladu o tw6rczodci wybitnego
polskiego malarza Henryka Siemiradzkiego'

Ilistorycy tropi4c ciekawostki z przeszlo6ci od-
naleZli wiele przedwojennych przedmiot6w i doku-
ment6w przybli2ajqcych nas do starszych pokolef.
Na podstawie starych zdj86, mapek i zebranych in-
formacj i udalo sig przypomnie6, j ak przed wojn4 wy-
gl4dala i tuz po jej zakoriczeniu Kuryl6wka i okolice.
Podczas zajg6 w terenie mogli blizej poznad historig
miejsc nviqzanych z naszq przeszlo3ci4 Szkolni

,,Sledczy" podzieleni na dwie grupy dzialali pod kie-
runkiem pani E Szumilo i dyrektora szkoly W. Fusa'

Wreszcie my - szkolne media (opiekun pani
J.Serkiz) i radio (opiekun pan A. Horoszko), kt6rzy
bacznie SledziliSmy prace naszych koleg6w i re-
lacjonowaliSmy wszystko w ,,Kameleoni e", otaz

,,Radiu Igrek". Oczywi6cie przy tym wszystkim nie
zapomnielismy o sobie i poszerzaniu wlasnych ho-

ryzont6w. W Stalowej Woli godcilidmy w redakcji

,,Sztafety" w celu ,,wytropienia" pracy dziennlkarza
profesjonalisty, za6 w naszych skromnych progach
pojawili sig dziennikarze z ,,Super NowoSci", ,,Szta-
fety" i radia ,,Bieszczadt''

Dla wszystkich ucmi6w bior4cych udzial w pro-
jekcie bEda to na pewno niezapomniane do6wiad-
czenia, a dla pozostalych, mniej aktywnych w ffm
roku zachgta do tego, aby w przysztrolci anga2owat
sie w tego t'?u przedsiqwzigcia, bo warto ! W koticu
trochg tych szans wyr6wnali6my!

Svlwia Sarzvriska

Podzigkowania skladamy tym wszystkim, kt6-
rzy wsparli naszq szkotrg rzeczowo, finansowo i me-

rytorycznie przy realizacji progmm6w: ,,R6wnad
Szanse",,,Zachowaj TrzeLwy Umysl",,,Trrymaj
Formg", Rusz sig czlowieku" oraz obchodach Dnia
Szkoty.

Nale24 do nich:
- Polsko-Amerykafiska Fundacja WolnoSci, Polska
Fundacja Dzieci i Mlodzie2ry
- N,ahcucko - l-ezajski Zwiq,zek Grnin Turystyczrych
- Starostwo Powiatowe w LeZajsku
- Urzqd Gminy w Kuryl6wce
- Stanislaw Kotulski i Marian Czy2, Lech Steliga
- Nadlednictwo Le2ajsk
- Andreas Wielosinski -prezes ZarzEdu BMF IN-
STAL
- Kazimierz Smolak - prezes ZayJad6w Migsnych
w G6mie
- Jan iwikla - prezes RSLIH w Kuryl6wce
- Gnrya Zywlec S.A. Zaklady Piwowarskie S.A. w
Le2aj sku
- Alicja Kycia- Gminna Komisja ds. Rozwiqzywa-
nia Problem6w Alkoholowych
- Roman Szalajko- wiceprzewodnicz4cy Rady Po-
wiatu
- El2bieta i Andrzej Lisowscy- Stol6wka Szkolna
- Wojciech Kostek - Poradnia Psychologiczno- Pe-
dagogicana w LeZajsku
- Specjalny Odrodek Szkolno Wychowawczy w Le-
Zaj sku
- Janusz Ogiriski - tygodnik sztafeta
- Marek Grzesik - dziennikarz radiowy
- Rada'Rodzicow
- PZrJ Zycte

w imieniu uczni6w, nauczycieli i swoim wlasnym
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kuryl6wce
Waldemar Fus
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Tlo historyczne

P62najesieri roku 1918. Koniec I wojny Swiatowej. Po 123 latach niewoli
zabor6w rozpoczyna siq formowanie wolnego paristwapolskiego.
Dnia 1l listopada 1918 roku Rada Re gencyjna przekazala J6zefowi pilsudzkiemu
naczelne dow6dztwo nad tworz4c4 siq armi4polsk4.

Spudcim4po zaborach i wojnie $wiatowej byly ogromne zniszczenia.
Dzialania wojenne objgly ponad 80% terytoriumpafstwowego polski (w granicach
z l92b) , spo(;r6d. zmobilizowanych do zaborczych armii polak6q zginglo ok. 450
tys. os6b. Wielkie ewakuacje objqly 1,5 miliona ludno6ci, z czego wiele tysiEcy
zmarlo z glod.t i wyciericzenia , chor6b i zlych warunk6w wEdr6wki. Deficyt
urodzeir wynosil ok. l miliona. Og6lem ludno6i ziempolskich znniejszylasiqz2g
mlnwroku1910 do okolo26,5 mlnw 7919. Zniszczeniuuleelo ok.50 % dom6w w
miastach i miasteczkach, a 30% ziemi omej leglo odlogiem. Bilans strat i nieszczq66
byl nieprzeliczony, lecz waleczny duch, detenninacj a i radoSi wolno6ci byly ponad
wszystko.

Walka o niepodlegloS6 i grarrice odrodzonego pafstwa nie kofczyla siq
jednak wraz z 11 listopada, ale miala potrwa6jeszcze ponad dwa lata.

Walki o Lw6w (wojna polsko -ukrairiska)

_W ostatnich tygodniach wojny, awiqc jesieni4 1918 roku, dow6dZwo ustqpuj4cych z Lwowa oddzial6w wojsk zaborc6w
przekazalo wladzg w mieScie wojskowym odclzialom ukairiskim 6ci4gniqtym w tym celu do miasta. W owym izasie tudno66
Lwowa w ok. 60 o/o stanowili Polacy. ( Zyclzi 30% i Ukraifcyl0%). Polacy postanowili bronii swego miasta, bez wzglqdu na fakt,
2e__w mieScie nie bylo w tym momencie wojska polskiego. Uczniowie, studenci, robotnicy, urzqdnicy, chlopcti dziewczQta
kilkunasto a nawet kilku letni mieszkaricy - orlqta Lwowskie - postanowili stanai do nier6wnei walki.
( zmobil izowani 2olnierze przeby'wali albo daleko od Lwowa . albo w obozaih jenieckichj Bohaterscy obroircy na pocz4tku
walczyli praktycznie golymi rqkami, potemza6 przypomocy zdobytej na wrogubroni. Pr4eciwnikami "Orl4t Lwowikich,iw wilce
9 !*6I.- 1918 roku byla fotm acja zlo2ora zlJlrl�aihc6w tzw. Shzelcy Siczowi. Miasto iostalo oswobodzone przez polak6w w
dniu 22 listopada, j ednak Ukraifcy nie dali za wygran4 i j u2 na poczetku grudnia przl.pu3cili nowe ataki na Lw 6w,kt6ry teraz znalazl
siE w okr4zeniu. Nastqrily kolejne natarcia, ofensywy i ostrzaly artyleryjskie wojsk ukrairiskich, w czasie kt6rych, miasto zostalo
pozbawione wody i elekhyczno3ci. Dopiero odsiecz wojsk polskich pod wodz4 gen. Waclawa Iwaszkiewicza, w polowie marca
1919 roku przerwala oblq2enie i odsunqla bezpo3rednie walki z okolic Lwowa, a wojna polsko-ukraifska zakoricla siE w tipcu
1919 roku.

Jako pierwsze ijedyne o ow),m czasie miasto w Polsce, Lw6w zostal odznaczony Kzyzem Virtuti Militan.
Tak to niezwykli obrofcy Lwowa i dzielne "OrlEta Lwowskie'r, a trzeba tu powieclzie6 o najmlodszym w historii kawalerze Orderu
virtuti M:ilitad bohaterskim, 13- letnim Antosiu Petrykiewiczu, o l4letnim Jurku Bitschanie , kt6ry polegl 21. XI lglg i o
wszystkich 142 1 mlodocianych obroricach, z kt6rych najmlodszy mial zaledwie 9lat,2e wielkq odwagqi patriJtyzmem nie tylko
przyczynili siq do oswobodzenia swojego miasta, ale przeszli do historii dziej6w wojen i wojskowo6iijako zjawisko niezwylle i
zadziwiaj 4ce, niepowtarzalne i godne najwy2szego szacunku.
WigkszoSd poleg$ch obrofic6w lwowa zostala uroczy6cie pochowana na specjalnie wydzielonej czQ6ci Cmentarza
I-yczakowskiego, na Cmentarzu Obrofc6w Lwowa nazywanl.,m potocznie Cmentarzem Orlqt. Nad Cmentarzem g6ruje tr-uk
Triumfalny, apodnimnapis "Mort ui sunt utliberi wiwamus" "Umarli bySmyZyliwolni".

Franciszek Kycia

_ Niewielka, biedna lecz chEdoga_wioska Krrryl6wka. Przylega do prawego brzegu Sanu, lasy tupiEkne, a ziemie piaszczyste i
ubogie. Niedaleko do Le2ajska, bo tylko sze56 kilometr6w, podwarunkiem,2e posiada siElaki6 Srodek iokomocji, ale gdynie....? No
wla3nie... !

To tu, 30 czerwca 1899 roku, urodzil siE nasz bohater, z Marii z domu Mach, c6rki tzw. wyrobnik6w wiejskich i J6zefa Kyci,
rolnika, wlaiciciela takiej iloSci m6rg, jaka stawiala tE rodzinq w hierarchii zamomoSci, jako Sridnio zamo2n4. Na chrzcie dano mu
imiq Franciszek. Pierwsze lata dzieciirstwa, jak wszystkie dzieci, spgdzil zapemi na dzieciEcych zjbawach, bieganiu z
r6wie6nikami w6r6d chat stzechami krytyJh, napasaniu kr6w i pomocy rodzicom wpracach polowycb. Franciszek byi najst'arszyrn
z siedmiorgarodzefstwa:Kataz,.na, Emilia,Anna, Eleonora, Michal i najmlodszaMaria.

, __ Kyciowie zyli tak jak wszyscy we wsi, ciq2ko pracowati, wychowywali dzieci w mitosci, poszanowaniu wiary i ludzi.
Ukochanym dzieckiem byl ten pietworodny, Franek, chlopiec spokojny, powa2ny, przyjazny s4siadom, lubiany przez ko1lg6w. po
ukoirczeniu siedmiu lat rozpoczql naukE w Powszecbrej Szkole w rodzinnej Kuryl6wce.IJczyt siq bardio dobrze. fra tego
wyr6zniaj4cego siq inteligencj4 i zdolnoSciami chlopca zwr6cili uwagE szkolni pedagodzy, z ielacji rodziny uyrika, ze pid
wplywemnamowy nauczyciela Walentego Szarego rodzicepostanowili ksztatrci6 syna dalej.

, .w 1912 roku w Le2ajsku powstala nowa szkola, Gimnazjum im Boleslawa Chrobiego. W pierwszych zdaniach pierwszej
kroniki tego zakladu cztaamy (cttrjg)ttszkolq, ktdru powstttls ze samorzutnego rozpgau luanolii w aziitl4ing duchu, musi byt
wyrazem jei dqkfi...(bo).. obok pr4tkrych dowod6w rozHudu w iyciu politycarym i spolecznym naszej potskiej lzi"i"iiy,
tworzqcJ'ch iakby cwsr| rozbiir Polski, sq objawy dodatnie i pocieszaj4ce, & do nih naleiy przedi wsqtstiim ogdlnTe
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odczuhdna potrzeba wychowania mlodego pokolenia w Sw, llierze Ojcdw i w tluchu narodonfmu,Tem tci trudniejsze na takiej szkole
ci4it zadanie: w))korzeni6 zastsrzsle w dusry dziecka prqrwyknienia i pr4,esqdy, ro 'inqt tdlenU tkwiqce t, ogdlnym charaktetze
nsrodowym, wpoit ofiarnq koniecznoid podporzqdkowqnis intercsdw osobisg,ch, stanowlch i ekonomicnrych celom ogdlno ludzkim,
religijnym i narodobjm, - a dokonei tych rzec4y bez urzpdowego nacishu, bex,lamania tego, co wprawdzie niedoskonqle lecz d.obrc,
pr4y zachowaniu zn6w pierwiastk6w wprawdzie idealnych lecz nie uSwiqdomionych".Takatomialabyi i byla ta szkola.

W sprawozdaniu z pierwszego roku szkolnego 1912/13 nowego Gimnazjum, na li6cie uczni6w drugiej klasy widnieje nazwisko
FranciszekKyciu
Tak to Franek zacz4l uczy6 siE w szkole, gdzie opt6czrczmaitej wiedzy z wielu dziedzin, profesorowie wszczepiali w sercach mlodych
chlopc6w przekonanie, 2e najwiqkszym wl.razem umilowania ojczyzny jest walka o jej wolno6i i niepodleglo66 w duchu wiary i
patnotyzmu.

Z pewno6ci4 decyzja o ksztalceniu chlopca nie byla latwa nawet dla Srednio zamo2nej rodziny chlopskiej. Za naukE hzeba bylo
placid ka2dego miesi4ca (jakwynikaz w/w sprawozdania) po 10 koron miesigcznie, do tego trzeba bylo chlopcu sprawii obowi4zuj4cy
stoj no...iksi4zki, aoplacenie stancji w okresie zimowl,rn, w Le2ajsku? Sprzedawali wiqc ziemiEpo kawalku, po to, by m6gl chodzi6
do szkoly i, by mimo wszystko dad dziecku szansq na wyksztalcenie i wkonsekwencji lepsze Zycie. Czas wiosemy i jesiennybyl tanszy
poniewaZ Franek w raz zkoleganti maszerowal kazdego dnia na zajEcia do szkoly, na piechotq do Le2ajska. O kt6rej rano musial wsta6? A
ojakiej porze wracal, bo przecie2 takZe piechote? Apozostawalajeszcze przecie2 nauka i odrabianie lekcji, moZe te2 pomoc rodzicom?
Ale radzil sobie i uczyl siq bardzo dobrze, a poprzez swoj4 kole2efsko66, takl i gotowo6d niesienia pomocy innym, skupil wok6l siebie
grono koleg6w, kt6rzy darzyli go sympatiqi zatfaniem. Zimq Franek przemieszkiwal w Le2ajsku na stancji przy ulicy Siedlanta 33, u
Andtzeja Kisielewicza, z kt6rego
przytaLni.

Pon iewaz zar6wno w domu
wychowanie patdotyczne, totez w
powstawala  n iepod leg la  Po lska ,
niepodleglo6d zostala zn6w zagro2ona,
z kolegami z Kury16wki Franciszkiem
Jossem wyruszyl na pomoc obroircom

Wsryscy czterej zostali przydzieleni
S1u2yl w kawalerii i walczyl z
w6wczas 19 lat , abyl ju2 2olnerzem
im. Boleslawa Cbrobrego w Le2ajsku.

Pewnego wiosennego dnia, l8
n a d  s t r u m i e n i e m  w  G r 6 d k u
przy koniach, wla3nieje poil. Tu czekala
Chlopak zgin4l na miejscu. Rodzice
Ojciec zaprz4gl fumankE i pojechal po
kilka dni. Po powrocie pochowali
Tamawcu, gdzie i dzi6 mo2na pomodli6
pozostallmi.

Z ro2owego pomnika 'pokojnie
mundurku gimnazjalisty. Chlopiec ma
a napis r62ow1nn pomniku m6wi: "

pow16cil stQskniony do miejsca

synem Boleslawem 2yl tak2e w wielkiej

rodzinnym jak i w szkole otrzymal stararule
chwili , gdy niemal na jego oczach
wymarzona wolna Ojczyzna i gdy ta
bez wahaaia , w listopadzie 1918 roku, wraz
Dzikim, Michalem Pawulem i J6zelem
Lwowa, Pospieszyl do Orlat.
do Pierwszej Brygady Legion6w Polskich
ugmpowaniami ukraiirskimi. Franek mial
Legionow i uczniem osmej klasy gimnazjum

kwietnia l9l9 roku, j ego oddzial zatrzymal siq
Jagielloriskim, Franek mial w6wczas slu2bq
n4niego (mieri.Tu dosiggla go kula snajpera.
utracili ukochanego syna.
jego cialo do Gr6dka, a podr62 taka trwala
Franka na cmentarzu parafialnym w
siE przy r62ow1,m kzy2u g6ruj4cy,rn nad

spogl4da na nas mlodziutki chlopak w
budzece sympatiQ, proste, uczciwe spojrzenie,
Znojnie roszAc krwi4 ukochan4 ziemie.
rodzinnego".

Na pomoc Orlqtom wyruszyli z dom6w we czterech, lecz do wsi powr6cil tylko J6zelJosse.. Spoleczefstwo Kuryl6wki w holdzie
swoimbohateromw 1924 roku po stawilo PomnikNiepodleglo3ci. Nacokole orzel piastowski w koronie, apod nim tablica z napisem: "W

holdzie naszym Braciom poleglym w obronie Ojczyzny, Franciszkowi Kyci, Michalowi Pawulowii Franciszkowi Dzikiemu."
Niewiele dokument6w pozostalo z tamtych czas6w. Zapisy Swiadectw urodzin i Smierci w ksiqgach parafialnych, nazwisko Franka

na listach uczni6w Gimnazjum w sprawozdaniach rocznych tejZe szkoly i przekaz usIny. Zdjgcra t dokumenty splongly wraz zjego
rodzim).,rn domem w wielkim po2arze Kuryl6wki w pierwszych dniach maja 1945 roku. Kr6tke histodq 2ycia Franciszka najpiqkniej
poznajemy z relacjijego siostrzeirca, slma Marii, najmlodszej siostry - Pana Jana Bzdonia. Dlugo rozmawiamy ojego wujku siedzec w
domu zbudowanym na zghszczach te go spalonego, rodzinnego.
Nasza rozrnowa wydobywa z kurzu zapomnienia tamten czas, tamta atmosferQ i tQtragicznedlaFranka wiosnE.
S4jeszcze inne wspomnienia bardzo ceme, t).rn cenniejsze,2e przekazane puez jedyntl, 2yj4c4 osobq, kt6ra znatra osobi6cie i pamiqta
Franka Kyciq. To pani Aniela B aj z Kyci6w. Pomimo swoich 10'7 lal,zapytalaoFrania rozja6nia twarz wuSmiechu.
- Tak, pauiqtam go, dobrze pamigtam. m6wr. Frqnek to byl grzeczny, zawsze zamyllony chlopiec. On byl lepszy nii my zamySla siq or
byl uczony, student. Zyliimy po sq:iedzku, przez plot. Pr4jainilam siQ zjego siostremi, szczeg6lnie z Haniq, do kofica. Franek to byl taki
zawsze uprzejmy i mily, ale o d,ua lata ode mnie starszywipc myimy patrzyli na niego z szacunkiem. On byl studentem . powtaxza. Jak go
zabili to byl wielkipogrzeb w Kuryl6wce, przywietli go z Gr6dka nafurmankach. Ilewieitc6w bylo, aj qk strasznie rodzice rczpaczali. Panr
Aniela zamySlila siq...i po chwili. I/,rzys cyjui odeszli, tylkoja zostql.tm....

C62 mogq dodad tylko od siebie? Polubilam Ciq Franku bardzo i podziwiam twoj4 odwagq i prostotQ. Zyle3 tak kr6tko, ale jak2e
piqknie i sensownie.

ZyczqCi, aby Twoje Imiqnazawsze stalo siqozdob4i dumqPublicznego Gimnazjum w Kuryl6wce. BySbylzawsze 21.wy wpamiEci
jego uczni6w i stahowil wz6r do naSladowania dla nich i dla nastqpnychpokoleir.
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