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Drodzy Czytelnicy!

Po upływie kolejnego kwartału pragniemy podzielić się z Państwem istotnymi dla naszej gminnej społeczności informacjami. To 

wiadomości radosne dotyczące realizowanych inwestycji, wydarzeń 

z dziedziny kultury i edukacji, które cieszą nie tylko tych najbardziej zainteresowanych, czyli rodziców, instruktorów ,czy wycho-

wawców, ale także rozsławiają naszą Gminę w powiecie i w województwie. Są jednak i wieści smutne. Wszystkim tym, jak zawsze 

chcemy dzielić się z Wami, bo wspólnie z Wami je przeżywamy, niezależnie od tego, czy są to łzy radości, czy smutku.    
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W numerze:

- projekty inwestycyjne 
Gminy cd.
- odznaczenia  państwowe
- wspomnienie o Pawle 
Frączek
- z działalności GOK
- w szkołach
    - SP Brzyska Wola
    - SP i Gimnazjum w   
      Dąbrowicy
    - ZS w Kuryłówce
- ogłoszenia  

Wójtowi Gminy Kuryłówka - Tadeuszowi Halesiakowi
wyrazy  szczerego współczucia po śmierci 

Mamy -  śp. Heleny Halesiak

składają 
Przewodniczący Rady

i Radni Rady Gminy Kuryłówka

Panu Tadeuszowi Halesiakowi
Wójtowi Gminy Kuryłówka

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Mamy-  śp. Heleny Halesiak

składają
Pracownicy Urzędu

i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali 
wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości 
pogrzebowej mojej Mamy śp. Heleny Halesiak składam serdeczne podziękowania w 
szczególności: księżom celebrującym mszę pogrzebową, rodzinie, przyjaciołom, delegacjom, 
Zarządowi i członkom PSL,  koleżankom i kolegom samorządowcom, radnym, sołtysom, 
pracownikom Urzędu Gminy w Kuryłówce i jednostek organizacyjnych gminy, znajomym, 
sąsiadom i wszystkim tym, którzy poświęcili swój niedzielny, popołudniowy czas na udział w 
pogrzebie mojej Mamy. Dziękuje Wam za obecność, za modlitwę, słowa wsparcia, za pamięć, 
liczne intencje mszalne złożone wieńce i kwiaty.    

                                                                                  Z wyrazami szacunku
                                                                                     Tadeusz Halesiak 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 śp. Pawła Frączek

wyrazy żalu i współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składają
Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Kuryłówka

Państwu Dorocie i Kazimierzowi Lewkowicz

 wyrazy głębokiego współczucia i otuchy
z powodu śmierci

mamy i teściowej

składają
przyjaciele i znajomi

Kres 

Należałoby zacząć od początku
ale zgubił się gdzieś 
między beztroską a czasem siermiężnym 
bez wolności i prawdy

na alejach zdarzeń
mijam pokornych i krzykliwych
dobro i zło chodzi za mną w krok w krok 
czekając na dogodną chwilę 

zahartowany kieratem losu 
tańczę swobodnie 
na polach uśmiechów i łez
gdzie nie brakuje miejsca wdzięczności 

potrafię już wybrać i trwać
nie boję się kresu
                                 
Paweł Frączek, 08.2015

W dniu  16 października 2016 r. zmarł  leśniczy Leśnictwa 
Barce -Nadleśnictwo Rudnik. Uroczystości pogrzebowe śp. Paw-
ła Frączka odbyły się w dniu 18 października br. na cmentarzu 
komunalnym w Nisku. Wśród morza osób uczestniczących w 
ostatniej drodze śp. Pawła Fraczka nie zabrakło delegacji Urzędu 
Gminy Kuryłówka. 

W wystąpieniach pożegnalnych popłynęło bardzo dużo ser-
decznych słów dotyczących śp. Pawła, który był postacią nietu-
zinkową.

Paweł Frączek (1963-2016)  po ukończeniu Techniku Leśne-
go  w Lesku od 1 czerwca 1983 r. rozpoczął pracę zawodową 
w Urzędzie Gminy Kuryłówka jako podleśniczy lasów mienia 
gminnego. Tu poznał swą przyszła żonę Marię, która pracowa-
ła  tutejszym urzędzie. Od 10 listopada 1987 roku Paweł roz-
począł pracę w nadleśnictwie Rudnik. W Nisku rozwinął swój 
talent artystyczny jako aktor amatorskiego teatru działającego 
przy Niżańskim Centrum Kultury. Wystąpił na jego deskach w 
około dziewięćdziesięciu sztukach. Uwielbiał  literaturę i poezję. 
Wykonując obowiązki zawodowe udzielał się społecznie w wie-
lu dziedzinach. Ten szlachetny człowiek, o duszy artysty w pełni 
życia dotknięty został nieuleczalna chorobą. Pomimo ogromne-
go wysiłku żony i trzech synów, którzy trwali przy nim i ratowali 
do końca ulatniające się życie – odszedł. 

W 2015 roku będąc w ciężkiej chorobie, pisząc jednym pal-
cem „popełnił” tomik poezji „Zapisane (z) wiarą”. Nie mogąc 
nic wypowiedzieć zapisał  w swych wierszach boski plan ścieżek 
swojego życia .

Wspomnienie o Pawle Frączku 

 11 października 2016 w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się uroczystość  wręczenia odznaczeń 
państwowych nadanych postanowieniem Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Jarosław Szarek wręczył  Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej 
w PRL z południowo-wschodniej Polski, w szczególności członkom i  współpracownikom podziemnych struktur NSZZ 
„Solidarność” oraz NSZZ RI „Solidarność”. Odznaczeniami uhonorowano 15 osób, wśród których odznaczony został 
mieszkaniec Kuryłówki Pan Mieczysław Liber. Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w sierpniu 
2010 roku. Nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji 
wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub 
respektowanie praw człowieka. 

Wręczenie odznaczeń państwowych nadanychpostanowieniem Prezydenta RP w Rzeszowie
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DOŻYNKI 2016

Kolorowe wieńce, stroje ludowe, modlitwa, chleb i muzyka… 
Dożynki dla każdego rolnika to jeden z najważniejszych dni 

w roku. Jest dniem radosnym  i czasem na odpoczynek po cięż-
kiej pracy. 

W niedzielę 4 września nadszedł czas, aby przypomnieć 
mieszkańcom całej gminy, że to dzięki trudowi ludzkiej pracy, na 
nasze stoły trafia polski chleb. Obchody Gminnych Dożynek w 
Kuryłówce zaczęły się o godz. 14 - tej mszą świętą w kościele św. 
Józefa w Tarnawcu. Po wyjściu z kościoła barwny korowód na 
czele z Mażoretkami i Orkiestrą dętą ruszył ulicą w stronę placu 
przy strażnicy OSP. 

Przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie dożynek przez Wójta 
Gminy Tadeusza Halesiaka, który podziękował rolnikom za tro-
skę o plon i trudy ciężkiej pracy na roli. W dalszym ciągu nie za-
brakło przemówień przybyłych gości, którzy wspólnie celebro-
wali zakończenie tegorocznych żniw. W konkursie ph. „Rolnik 
z Sukcesem” wyłoniono zdobywców z Gminy Kuryłówka osią-
gających sukcesy w produkcji rolnej (Sebastian Kiełboń, Jacek 
Banach, Edward Skwara). 

Zgodnie ze zwyczajem starostowie dożynek Anna Buniowska 
(Kolonia Polska) i Dominik Niemczyk (Wólka Łamana), na ręce wój-
ta przekazali bochen chleba, po czym nastąpiło oficjalne podzie-
lenie się z uczestnikami obchodów i zgromadzoną publicznością. 

W tegorocznych uroczystościach uczestniczyły wieńce żniw-
ne wszystkich sołectw Gminy Kuryłówka, tj. Brzyska Wola, Dą-
browica, Jastrzębiec, Kolonia Polska, Kulno, Kuryłówka, Ożanna, 
Słoboda, Tarnawiec i Wólka Łamana. Każdy wypleciony został z 
dorodnych zbóż, przyozdobiony kłosami, urodziwymi kwiatami i 
owocami, niektóre budowane były na stelażach tworząc piękne 
przestrzenne bryły utworzone z naturalnego tworzywa. Poświę-
cając wiele czasu, wykazano się inwencją twórczą, szacunkiem 
do płodów rolnych i wrażliwością na tradycję. Cieszyła obecność 
dzieci przy prezentacji wieńców, podbudowując, że piękne zwy-
czaje dożynkowe nie pójdą w niepamięć.   

Po prezentacji wszystkich grup nastąpiło odśpiewanie pie-
śni dożynkowych „Błogosławiony chleb ziemi czarnej”, „Zawo-
łanie żniwne” i jak co roku wspólny taniec w skocznym kroku 
polskiej polki.

W tym dniu nie zabrakło atrakcji dla dzieci o które zadbało Pod-
karpackie Centrum Animacji, zarażając pozytywną energią i zachęca-
jąc nawet tych nieśmiałych do grupowego, tanecznego szaleństwa. 
Nie trudno było zauważyć barwnych szczudlarzy i animatorów, wy-
kazujących się swoimi zdolnościami i dającym lekcje nauki chodzenia 
na drewnianych szczudłach czy kręcenia talerzykami. 

W klimat imprezy idealnie wkomponował się koncert kapeli 
Folk Band z Łętowni, prezentując utwory w swoich aranżacjach 
i przypadając do gustu nie tylko miłośnikom muzyki ludowej.

Tuż po godz. 21- wszej publiczność zapłonęła w blasku 
ognia.  Jedną z głównych atrakcji tego dnia, na którą czekało 
wiele osób, był pokaz teatru tańca z ogniem wykonaną przez 
grupę Fire Charmers. Widowisko ph. „ Stworzenie ognia” przed-
stawiło niesamowity popis elementów teatru, tańca, żonglerki, 
specjalnej pirotechniki i sztucznych ogni. Ogromna grupa od-
biorców dała się pochłonąć w niezwykłej historii. 

Po wszystkich przygotowanych atrakcjach scena należała do 
zespołu HEVEN, przy którym wszyscy uczestnicy świetnie się ba-
wili do późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować 
sponsorom za wsparcie finansowe uroczystości dożynkowych: 
BUD – MAX Kuryłówka, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. 
w Kuryłówce, Firma ELINSBUD, Firma INVENTOR, Grupa Żywiec 
S.A. – Browar Leżajsk, Nadleśnictwo Leżajsk, Usługi Transporto-
we i Rolnicze – A.K. Koperda, STRABAG SP z o.o. oddz. Rzeszów, 
Sklep Spożywczo – Przemysłowy – M.M. Kiszczak, LEWIATAN  
Plus – Market w Kuryłówce, FHPU METEOR, COMPENSA To-
warzystwo Ubezpieczeniowe – Vienna Insurance Group w Rze-
szowie, Zakład Usług Leśnych – Z. Pierczyk, Spółdzielnia Usług 
Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym, Bank Spółdzielczy w 
Leżajsku, Firma Dominnet, Piekarnia w Leżajsku – M.M. Gar-
bacz, Masarnia i Sklep Mięsny w Wierzawicach – Z. Osip, Usługi 
Kulinarne – A. Więcław, podziękowania także dla Andrzej Kulpy 
za użyczenie elementów dekoracji. 

Dożynki Gminne w Kuryłówce odbyły się w ramach operacji 
„Kultywowanie obrzędów dożynkowych w Gminie Kuryłówka”, 
działania „Granty Krainy Sanu 2016”.                                gokkr

Więcej zdjęć na stronie www.kurylowka.pl 

„…Daj nam, Ojcze, powszedniego chleba,
Z łona ziemi, słonecznego nieba …”

Zmiana wizerunku obiektów gminnych staje się faktem

 Ciągłe prace inwestycyjne na drogach, w budynkach i innych obiektach na terenie Gminy Kuryłówka to 
nasza codzienność. Szczególnie widoczne są one ostatnio w sercu gminy, gdzie remontowana jest droga i budowany 
chodnik od pomnika w kierunku kościoła parafialnego, a także prowadzone są intensywne prace w budynku Urzędu 
Gminy i jego otoczeniu. Remont budynku Urzędu to jeden z etapów projektu realizowanego w ramach RPO WP 
pn. „Przebudowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii 
w Gminie Kuryłówka”, jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 
oraz redukcja zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kuryłówka. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację 
celów bezpośrednich tj. zmniejszenie strat energii w budynkach użyteczności publicznej, zwiększenie lokalnego 
wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności 
publicznej.  Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w 4 
budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Kuryłówka, oprócz budynków Urzędu Gminy prace 
zostaną wykonane w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kuryłówce wraz z montażem paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach. 
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 828 109,65 zł
Dofinansowanie : 1 465 740,91 zł
Wkład własny Gminy: 362 368,74 zł                                                                  

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuryłówka

 Drodzy Mieszkańcy, Interesanci Urzędu Gminy w Kuryłówce. Od kilku miesięcy trwają prace 
budowlane (wewnątrz  i na zewnątrz) budynku Urzędu Gminy Kuryłówka oraz jego otoczenia. Między 
innymi wykonano łącznik pomiędzy głównym budynkiem, a budynkiem po byłym posterunku policji. 
Obecnie prowadzone są prace termomodernizacyjne obu obiektów. Zakończenie ww. prac planowane 
jest w kwietniu 2017 roku. Ponadto trwają prace budowlane także przy modernizacji drogi gminnej 
w kierunku kościoła  parafialnego w Kuryłówce (budowa chodnika, poboczy, zjazdów oraz parkingu 
przy cmentarzu). Inwestycje te spowodowały konieczność zastosowania tymczasowych procedur 
bezpieczeństwa, które niewątpliwie stały się uciążliwe dla wszystkich.  
 Mam świadomość, że podjęte działania wprowadzają utrudnienia w korzystaniu z dróg, a także 
z usług urzędu. W tym zakresie kieruję się przede wszystkim względami bezpieczeństwa zarówno 
Interesantów jak i pracowników, stąd czasowe zamykanie przejść, dróg, bramek  i drzwi wejściowych 
do budynku urzędu oraz zmiany organizacji przemieszczania się w jego obrębie. Nie chcąc narażać osób 
korzystających z naszych usług na ewentualne niebezpieczeństwa związane z prowadzonym pracami 
zostały podjęte ww. działania. W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość 
i zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc realizowanych prac.  

                                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                            Tadeusz Halesiak 
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Dzieci wraz z rodzicami z naszej gminny mieli okazję uczest-
niczyć w uroczystym zakończeniu wakacji 2016. Uczestnicy korzy-
stali z ostatnich chwil lata biorąc udział w różnych atrakcjach przy-
gotowanych tego dnia specjalnie dla nich przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce. Od godziny 15:00 na najmłodszych czekało  
wiele atrakcji: dmuchańce, gry, zabawy i konkursy.

Na imprezę przybyły tłumnie rodziny z okolic. Dzieci chętnie 
spędzały czas w kolorowych, dmuchanych zamkach, basenie z 
piłeczkami i na trampolinach. Zarówno najmłodsi jak i młodzież 
ustawiali się w kolejce po kolorowe balony i do malowania buźki 
w różne wzory. Oczywiście zadbano o apetyt uczestników zaba-
wy serwując gorące kiełbaski z ogniska. 

Takiego zakończenia wakacji w Kuryłówce jeszcze nie było... 

Organizatorzy dziękują uczestnikom pikniku za skorzystanie 
z przygotowanych atrakcji, natomiast dzieciom życzą udanego 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego i samych szóstek.          gok

więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl zakładka FOTOGALERIA

Remonty w  Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

Na terenie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli w roku szkolnym 2015/2016 dokonano dwóch  bardzo ważnych  remontów. 
Pierwszy dotyczył parkingu. Dzięki wsparciu finansowemu  Wójta Gminy Kuryłówka i  Rady Gminy  (zakup  płyt)  oraz firmy ELINS-
BUD – Wiesława Bagniaka ( nieodpłatne wykonanie robót) przy szkole jest nowy parking. Należy dodać, że wjazd na parking w 
postaci mostka został ufundowany przez zespół siatkarzy reprezentujących  firmę ELINSBUD. 

Kolejnym ważnym zadaniem był remont budynku dla oddziałów przedszkolnych 3,4 i 5 latków. Większość pieniędzy została po-
zyskana z projektu unijnego, a pozostała kwota dofinansowana przez Wójta Gminy Kuryłówka i sponsorów. W wyniku remontu od-
nowiono wszystkie pomieszczenia, wymieniono podłogi, płytki, drzwi, oświetlenie, zlewozmywak i baterię, zabezpieczono kaloryfery, 
zakupiono wykładziny,  dywany, szereg nowych mebli, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych i zabawek. Obecnie wykony-
wane jest nowe ogrodzenie. Przedszkole jest nie do poznania i cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.  

W imieniu społeczności szkolnej składam wszystkim zaangażowanym w prace remontowe serdeczne podziękowania.
                                                                                                                      Dyrektor 

       Beata Kamińska

 Upalne popołudnie 24 lipca br. - trzy autokary z gminy 
Kuryłówka wyruszają na zaproszenie władz Gminy Wiązownica na 
gościnne występy do Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 
w Radawie.  
 Na scenie Ośrodka zaprezentowały się zespoły (Artis, 
Kangur, Niezapominajki, Pięcionutka, Free Smile, Cheerleaders, 
Finezja) i soliści (Julia Masełek, Małgorzata Staroń, Tomasz Wnuk, 
Zofia Szpetnar Anna Jachimowicz, Dominika Socha, Magdalena 
Chudy, Aleksandra Dziechciarz, Magdalena Hacia, Kamil Kotulski) 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Ponadto wystąpiły 
Zespoły Śpiewacze Jarzębina z Kuryłówki, Kalina z Kolonii Polskiej 
oraz Jagoda z Dąbrowicy wraz z Kapelą. Nie mogło zabraknąć 
również naszej Orkiestry Dętej z dyrygentem Markiem Burdą 

oraz z Mażoretkami – orkiestra zaprezentowała się w mini 
koncercie. Na zakończenie naszych występów wystąpił Chór 
Męski Cornelliuss – pod batutą Marioli Jagiełło-Chrzan. Kulinarne 
zdolności zaprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z 
Dąbrowicy, Kolonii Polskiej i Tarnawca, stoiska były bardzo mocno 
oblegane przez wczasowiczów, były również prezentowane dzieła 
naszych rękodzielników (Marii Ćwikła - malarstwo, haft oraz 
robotki szydełkowe – Danuty Kotuła, Stanisławy Kania oraz Janiny 
Śliwa). 
 Mamy nadzieje, że nasze występy i prezentacje 
przysporzyły wczasowiczom i nie tylko wielu radosnych i miłych 
doznań.                                                      Gbp
więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl zakładka FOTOGALERIA

 W niedzielne popołudnie 31 lipca br. w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Kary Mustang w Bukowinie odbyło się II 
Spotkanie graniczne trzech gmin położonych na terenie dwóch 
województw lubelskiego i podkarpackiego, gdzie niegdyś 
przebiegała granica zaborów. Organizatorami wydarzenia były 
samorządy Biszczy, Potoka Górnego i Kuryłówki, Stowarzyszenie 
na rzecz Bukowiny i Gospodarstwo Kary Mustang. 

 Impreza ma charakter kulturalno-rekreacyjny, służy 
podtrzymaniu więzi między sąsiednimi gminami i integrację 
mieszkańców, ale ma również za cel wzajemną wymianę 
kulturalną poprzez prezentację dorobku kulturalnego 

poszczególnych ośrodków kultury. Nie można zapomnieć o 
wymiarze edukacyjnym, skierowanym do dzieci i młodzieży, dla 
których historyczne wydarzenia sprzed stuleci nie wyjaśniają 
w wystarczająco jasny sposób podziału na tych z „Galicji” i 
tych z „Kongresówki”. Gminny Ośrodek Kultury wspaniale 
reprezentowały zespoły taneczne: Kangur, Niezapominajki, Free 
Smile, Cheerleaders i wokalne: Artis, chór Cornelliuss, a podczas 
konkurencji sportowo-sprawnościowych OSP w Brzyskiej Woli, 
którzy zdobyli II miejsce i zwycięzcy turnieju piłki siatkowej - 
drużyna z Kuryłówki.      gok

więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl zakładka FOTOGALERIA

Spotkanie graniczne

Gościnnie w Radawie
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Edukacja  teatralna w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
Edukacja teatralna powinna być integralną częścią wychowania 

dzieci we współczesnym świecie. Pozwala ona wychować przyszłe-
go aktywnego, wrażliwego odbiorcę sztuki, a także pomaga rozwijać 
inteligencję emocjonalną każdego dziecka. Zabawy teatralne zaspo-
kajają potrzeby psychiczne dzieci, wywierają duży wpływ na kształ-
towanie charakteru i osobowości, wyostrzają zmysł obserwacji oraz 
rozładowują nagromadzone emocje. Są jednym z efektywnych 
środków wychowania wszechstronnego, dają możliwość wspólnego 
działania, wspólnej radości z osiągniętego celu. Dziecko wcielając 
się w fikcyjną postać, przeżywa losy bohaterów literackich, utoż-
samia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Inscenizacja 
rozwija dziecięcą spostrzegawczość, pamięciowa nauka, nawet naj-
prostszych kwestii lub powtarzanie ich za kimś dorosłym, wyrabia 
umiejętność wypowiadania się z zastosowaniem zmiany siły, tonu 
głosu, tempa, pauz. Kształtuje się prawidłowa emisja głosu i dykcja.

Poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych  dzieci nieśmiałe, 
pochłonięte zabawą zapominają o nieśmiałości, dzieci niezdyscyplino-
wane i hałaśliwe mogą wyciszyć się oraz wdrożyć do panowania nad 
sobą. Równie istotne jest to, że dzięki byciu aktorem dziecko uświa-
damia sobie coraz jaśniej w jaki sposób działa i co tym osiąga, zdoby-
wa ono zdolność przewidywania - jak powinno działać, aby osiągnąć 
określony cel i wykonać określone zadanie. Tym samym staje się ono 
coraz bardziej zdolne do świadomego kierowania swoją działalnością.

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli przywiązuje ogromną 
wagę do edukacji teatralnej. W szkole działają bardzo prężnie 3 
grupy teatralne: grupa przedszkolna (opiekunki: Elżbieta Fus, Beata 
Kamińska, Dorota Lewkowicz i Elżbieta Majcher), młodsza grupa 
„PROMYCZEK” (opiekunki Elżbieta Fus i Beata Kamińska) oraz star-
sza grupa „SMYK”, którą prowadzą Elżbieta Fus i Dorota Lewkowicz. 
Wszystkie grupy mają na koncie wiele osiągnięć na szczeblu powia-
towym, rejonowym i wojewódzkim. Najważniejsze z nich to:
1. 2013r. – I miejsce w rejonie w Podkarpackim Konkursie „Lite-

ratura i dzieci” i awans do województwa młodszej grupy teatral-
nej przygotowanej przez panie: Beatę Kamińską i Beatę Sochę
2. 2013r.-  I miejsce w rejonie  i wyróżnienie w województwie  

w Podkarpackim Konkursie „Literatura i dzieci”  - teatrzyk SMYK
3. 2014r. - I miejsce w Powiatowej Przedszkoladzie  
4. 2014r. -  II miejsce w powiecie w Dramie Profilaktycznej  - te-

atrzyk SMYK
5. 2014r. nagroda dla grupy teatralnej podczas XVII spotkań ja-

sełkowych w Jarosławiu i nagroda dla Kamila Kotulskiego za wy-
konanie kolędy – przygotowanie panie: Beata Kamińska, Beata 
Socha i Helena Stepaniak
6. 2014r.-  I miejsce w rejonie, I miejsce w województwie, Na-

groda Jury Dziecięcego oraz udział w Gali Laureatów  w Podkar-
packim Konkursie „Literatura i dzieci”  - teatrzyk „PROMYCZEK”

7. 2014r. II miejsce w rejonie  w Podkarpackim Konkursie „Lite-
ratura i dzieci”   - teatrzyk SMYK
8. 2015r. – I miejsce w Powiatowej Przedszkoladzie  i nagroda 

dla najlepszego aktora Tomasza Wnuka 
9. 2015r. - I miejsce teatrzyku SMYK w powiecie w Dramie Pro-

filaktycznej i nagroda dla najlepszego aktora Szymona Bzdonia 
10. 2015r. – I miejsce w rejonie, wyróżnienie w województwie i 

Nagroda Jury Dziecięcego w Podkarpackim Konkursie „Literatura 
i dzieci”- teatrzyk  PROMYCZEK
11. 2015r. wyróżnienie w rejonie w Podkarpackim Konkursie „Li-

teratura i dzieci”- teatrzyk  SMYK
12. 2015r. – III  miejsce w województwie i nagroda dla najlepszej 

aktorki Zuzanny Wnuk w Wojewódzkim Konkursie  „Bajkowisko” 
– teatrzyk PROMYCZEK
13. 2016r.-  I miejsce w Powiatowej Przedszkoladzie,  nagroda 

dla najlepszej aktorki Julii Masełek  oraz  nagroda specjalna dy-
rektora PPP w Leżajsku dla Pauliny Masełek
14. 2016r. - I miejsce teatrzyku SMYK w powiecie w Dramie Pro-

filaktycznej i  nagroda dla najlepszego aktora Dawida Staronia
15. 2016r. -  nagroda za kreację sceniczną w Wojewódzkim Prze-

glądzie ” Bajkowisko” dla Zuzanny Wnuk z teatrzyku „PROMY-
CZEK”
16. 2016r. Nagroda w wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Form 

Teatralnych „Kacperek” – teatrzyk „PROMYCZEK”.

Teatrzyki, na zaproszenie dyrektorów instytucji,   uświetniły 
swoimi występami podsumowanie konkursów  organizowanych  
przez MCK w Leżajsku –  Konkurs piosenki „ISKIERKA”, GOK W 
Grodzisku Dolnym – konkursy plastyczne  „Barwy jesieni” oraz 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku – Plakatowy 
Konkurs Profilaktyczny. Dwukrotnie wystąpiły w MCK w Leżajsku 
podczas wakacyjnej imprezy Lato z MCK,  w GOK   podczas Dnia 
Samorządowca, podsumowania konkursu ekologicznego oraz 
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z Kuryłówki. 

Teatrzyki ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli  są chlubą 
szkoły, gminy, powiatu i województwa. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli Beata        
Kamińska w imieniu całej społeczności szkolnej  składa  ogrom-
ne podziękowania: pani Czesławie Zawadzkiej z Przychojca,  
panu Leszkowi Połciowi dyrektorowi GOK w Kuryłówce, panu 
Ireneuszowi Wołkowi dyrektorowi MCK w Leżajsku za wypoży-
czanie strojów teatralnych i rekwizytów,  a rodzicom młodych 
aktorów za wspieranie wszelkich działań teatralnych i pomoc 
w organizowaniu wyjazdów na konkursy. 

Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków

przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

30 sierpnia 2016r. w budynku przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli odbyło się otwar-
cie nowego oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków 
powstałego w ramach realizacji projektu „Utworzenie 
przedszkola w miejscowości Brzyska Wola” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie rozpoczęło 
się od powitania przez Beatę Kamińską – Dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Brzyskiej Woli wszystkich zebranych 
gości, a w szczególności przyszłych małych przedszkola-
ków. W otwarciu brał udział również Tadeusz Halesiak 
Wójt Gminy Kuryłówka, który w swoim wystąpieniu pod-
kreślił, iż inwestycje na edukację dla najmłodszych są 
bardzo ważne, ponieważ dzieci w wieku 3-4 lat rozwijają 
się najszybciej, a zapewnienie im prawidłowego rozwoju 
jest dla gminy ważnym zadaniem.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przed-
szkolnym (3-4 lat) pochodzących z Brzyskiej Woli i Wólki 
Łamanej, został złożony w ramach projektów konkur-
sowych ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie  w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. Wniosko-
dawcą i głównym beneficjentem projektu jest Gmina 
Kuryłówka, a realizatorem Szkoła Podstawowa w Brzy-
skiej Woli. Projekt będzie realizowany od 01.08.2016r. 
do 31.07.2017r. Całkowity koszt  projektu to 234937,50 
zł, kwota dofinansowania: 204937,50zł, wkład własny: 
30000 zł. Głównym celem realizacji projektu jest za-
pewnienie dzieciom w wieku 3-4 lat, zamieszkującym 
miejscowości Brzyska Wola i Wólka Łamana, wychowa-
nia przedszkolnego. Udział dziecka w zajęciach będzie 
bezpłatny. Dzięki pozyskanym przez Gminę Kuryłówka 

środkom unijnym został wyremontowany budynek, w 
którym będzie funkcjonował nowy oddział przedszkolny 
i dostosowane  pomieszczenia do potrzeb tegoż oddzia-
łu. Zakupione zostało wyposażenie oraz wszelkie pomo-
ce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania oddziału 
przedszkolnego. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli 
omówiła warunki funkcjonowania oddziału przedszkol-
nego 3-4 latków. W nowoutworzonym oddziale przed-
szkolnym dzieci będą miały możliwość uczestnictwa  w 
bezpłatnych zajęciach specjalistycznych z logopedą i 
instruktorem gimnastyki korekcyjnej. Dzieci zakwalifiko-
wane do uczestnictwa  w projekcie otrzymają bezpłatną 
wyprawkę przedszkolaka oraz obiad.  Pani Beata Wnuk  
poinformowała zebranych rodziców o zasadach rekruta-
cji dzieci do uczestnictwa w projekcie, został przedsta-
wiony regulamin rekrutacji oraz rozdano karty zgłoszeń 
będące jednocześnie deklaracją uczestnictwa  w projek-
cie oraz inne dokumenty niezbędne do rekrutacji. 

Po uroczystym otwarciu nastąpiła część najbardziej 
wyczekiwana przez najmłodszych, podczas której można 
było „przetestować” nowe zabawki oraz wspólnie się po-
bawić. Ponadto każdy przyszły mały przedszkolak otrzy-
mał prezent w postaci książeczki edukacyjnej, breloczka, 
maskotki oraz balonika. W tym dniu przybyli goście mo-
gli zwiedzić przedszkole, poznać bliżej ofertę edukacyjną 
oraz porozmawiać z kadrą pedagogiczną czyli Katarzyną 
Staroń – nauczycielką i Moniką Staroń  pomocą nauczy-
ciela.  Niezwykle ciekawy wystrój autorstwa dekorator-
ki wnętrz Pani Aleksandry Kubiszewskiej   i nowoczesne 
wyposażenie przedszkola pozwoliły spędzić naszym go-
ściom miłe chwile w nowym miejscu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wszystko ma swój początek, swoją krótszą lub dłuższą historię,
wszystko gdzieś się zaczyna…

Społeczność  Szkoły Podstawowej z Publicznym 
Gimnazjum w Dąbrowicy w Gminie Kuryłówka 
uczciła rok 966 licznymi happeningami związanymi 
z początkami państwa polskiego: Pożegnanie 
Światowida, Msza św. z inscenizacją chrztu i zaślubin 
Mieszka z Dobrawą dla lokalnej społeczności,  Życie 
codzienne w kraju Mieszka, quest  Z Lednicy do 
Dąbrowicy, przeprowadzono  warsztaty i konkursy 
historyczne, oglądano wystawy i filmy.
Pomysł na projekt powstał w wyniku poszukiwania 
przez nauczycieli historii sposobu innowacyjnego 
upamiętnienia 1050. rocznicy chrztu Polski, a 
bramapoznania.pl okazała się doskonałą inspiracją dla 
podejmowanych działań. 
Przygotowując się do projektu społeczność Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy rozpoczęła promocję 
i zaprosiła partnerów do współpracy tj. uczniów i 
nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, Parafię 
Rzymskokatolicką w Kolonii Polskiej, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce i Wiejski Dom Kultury w Kolonii 
Polskiej, Bibliotekę Publiczną w Dąbrowicy, świetlice 
środowiskowe, Zagrodę Edukacyjną Międzyczas w 
Cieplicach, władze gmin Kuryłówka i Adamówka, 
PKS Leżajsk oraz rodziców i lokalną społeczność. 
Utworzono zespół koordynujący działania i wspólnie 
z Podkarpackim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Oddział w Tarnobrzegu dokonano zgłoszenia do 
konkursu ogólnopolskiego na portalu bramapoznania.
pl. Przeszkolono nauczycieli na temat innowacji w 
nauczaniu, w tym storytelling, questing, sketchnoting, 
neurodydaktyka w codzienności szkolnej, flipped 
classroom. Ćwiczyliśmy umiejętności interpersonalne 
i pracę w grupie. Projekt polegał na podjęciu szeregu 
innowacyjnych działań związanych z rocznicą przyjęcia 
chrztu przez Polskę i nawiązaniu w tym celu współpracy 

z partnerami przy współudziale lokalnej społeczności. 
W ramach działań odbyły się  happeningi i akcje z 
wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i metod pracy. 
Promując działania przeprowadzono warsztaty 
historyczne min. metodami storytellingu i sketchnotingu, 
czytanie legend, inscenizacje o początkach naszego 
państwa np. Chrzest Polski i woja Mściwoja, zajęcia 
muzyczne i plastyczne, starsi uczniowie obejrzeli film pt 
Stara Baśń. Prezentowano wystawę ilustrowanej sagi 
P. Janowczyka 966 Książę Mesco oraz grafikę Chrzest 
966 E. Pawlikowskiej. Uczniowie omawiali relacje z 
przebiegu uroczystości w Gnieźnie, Poznaniu i Ostrowie 
Lednickim.
Zorganizowano konkurs plastyczno-techniczny 
Światowid-patrzący w cztery strony świat, w którym  
uczniowie wykonali przestrzenny posąg  Światowida oraz 
kaligraficzny Polacy piszą od czasów Mieszka, w którym 
piórem na wzór pierwszych mnichów, przepisywali 
fragmenty Biblii. 
Odbyła się uroczysta Msza św. w kościele parafialnym 
w Kolonii Polskiej dla lokalnej społeczności, podczas 
której uczniowie zaprezentowali inscenizację przybycia 
Dobrawy, zaślubiny oraz chrzest Mieszka i zapewnili 
oprawę muzyczną na bazie wydanego przez szkołę 
Śpiewnika Jubileuszowego. Odbyto pielgrzymkę wiary, 
a przy Kaplicy ks. S. Szpetnara budowniczego kościoła 
parafialnego i parafii wspartej przez Czartoryskich, 
odtworzono jego biografię.
W Domu Kultury w Kolonii Polskiej pożegnano 
Światowida, spalono jego posag symbolicznie żegnając 
dawne wierzenia słowiańskie i zorganizowano radosne 
ognisko integracyjne.
Życie codzienne w kraju Mieszka to happening i 
warsztaty w zagrodzie edukacyjnej „W Międzyczasie” 
w Cieplicach. Dzieci wypiekały chleb, doiły kozy, karmiły 

Przyjęcie chrztu Mieszka Pierwszego sławią mieszkańcy grodu dąbrowickiego
SZKOŁA DZIEDZICTWA. PROJEKT 966

Z Dąbrowicy do Lednicy – Ogólnopolska Gala w Poznaniu

dokończenie na str. 12

Jeden z najgłębszych sukcesów życia polega na tym, 
że tylko wszystko co robimy dla innych 
jest tym, co naprawdę warto robić.”
                                             Caroll Levis

Pan Tadeusz Halesiak - Wójt Gminy Kuryłówka, Pan Józef Błoński – dyrektor GZOS w Kuryłówce, Pan 
Piotr Socha – sołtys sołectwa Brzyska Wola,  Pani  Aleksandra Kubiszewska – dekoratorka wnętrz oraz p. 
Anna Bienias, p. Anna Grabarz, p. Katarzyna Gruca, p. Krystyna Masełek, p. Katarzyna Staroń, p. Monika 
Staroń, p. Beata Wnuk, p. Józef Jachimowicz, p. Paweł Janda,  p. Karol Koperda, p. Piotr Masełek, p. Ta-
deusz Masełek, p. Paweł Mazurkiewicz, p. Adam Wnuk, p. Mariusz Wnuk, p. Łukasz Żalis,  p. Marek  Ner          

i pracownicy interwencyjni
za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną przy realizacji Projektu  

„Utworzenie przedszkola w miejscowości Brzyska Wola”
 

niech przyjmą z serca płynące podziękowania
od przedszkolaków, rodziców, nauczycieli

i dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli.

Szkolne Koło Caritas  w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
9 września 2016 roku obchodzony był szesnasty Dzień 

Papieski ph. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Idąc za te-
gorocznym wezwaniem uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Brzyskiej Woli, z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy 
bliźniemu, założyli Szkolne Koło Caritas, którego pomy-
słodawczyniami  są panie Edyta Kusa i Helena Stepaniak.  
Uwrażliwieni na cierpienie, samotność i chorobę, pragną 
bezinteresownie służyć potrzebującym, kierując się wyłącz-
nie wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Obszarów 
działania jest wiele, np. pomoc rodzinom najuboższym, 
starszym, bezradnym i słabszym, akcje charytatywne, czy 
współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc, dlatego 
możecie się spodziewać, że zapukają do Waszych drzwi.

Na pewno taka forma aktywności stworzy okazję do 
rozwoju osobowości, budowania świata wartości, wyszu-
kiwania autorytetów i pożytecznego spędzania czasu. Za-
tem niechaj słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie 
przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” przyświecają naszym młodym wolon-
tariuszom. 

Już kolejny raz z inicjatywy prezyden-
ta Andrzeja Dudy odbyła się akcja Naro-
dowego Czytania. W Szkole Podstawowej 
w Brzyskiej Woli  2 września pochyliliśmy 
nasz wzrok nad kartami Quo vadis. 

Był to czas, w którym poznaliśmy bli-
żej postać i twórczość polskiego noblisty 
z prezentacji multimedialnej, która przy-

gotowała nas do interpretacji czytanych fragmentów powieści. 
,,Odnowiliśmy znajomości” z Markiem Winicjuszem, Ursusem, 
Glaukosem. Razem z nimi, w niecodzienny sposób, przeżywali-
śmy przygody osadzone 

w trudnym dla świata chrześcijańskiego czasie. Byliśmy 
świadkami trudnej miłości poganina do pełnej dobroci, ale i od-
wagi Ligi, na tle upadającego Rzymu i rodzących się idei chrześci-
jańskich. 

Dzięki plastycznej wyobraźni Sienkiewicza, który z wielkim 
kunsztem przedstawił nam piękno świata i ludzi, potrafiliśmy po-
wołać do życia bohaterów Quo vadis – powieści która już od stu 
lat cieszy się dużą poczytnością.

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
Celem przedsięwzięcia, zorganizowanego i przeprowadzo-

nego przez panie: polonistkę Edytę Kusa i bibliotekarkę Helenę 
Stepaniak, była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
dbałość o poprawną polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 
więzi narodowej.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce czytających na-
uczycieli: dyrektora szkoły Beaty Kamińskiej, Elżbiety Fus, Beaty 
Sochy, Elżbiety Śliz  oraz uczniów z klasy szóstej: Patrycji Borek, 
Magdaleny Haci, Jolanty Pietrychy, Bartłomieja Jachimowicza i  
Radosława Rodeckiego. 

organizatorki
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Narodowe Czytanie – ŚWIĘTO SŁOWA kolejny raz w Dąbrowicy 

Dnia 3 września 2016 roku w ramach 5. edycji ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie, czytaliśmy historyczną powieść Henryka 
Sienkiewicza „Quo Vadis” o początkach chrześcijaństwa w 
Cesarstwie Rzymskim. Szkoła Podstawowa z Publicznym Gimnazjum 
w Dąbrowicy we współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Kolonii 
Polskiej i świetlicą środowiskową w Słobodzie była organizatorem 
Narodowego Czytania w Gminie Kuryłówka. Uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i lokalna społeczność mieli sposobność obcowania z wybitną 
polską literaturą i po raz kolejny udało się zgromadzić więcej niż 
kiedykolwiek miłośników literatury  pięknej.
W Dąbrowicy wybrzmiały słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły 
spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Do czytania zachęcała 
Małgorzata Leja dyrektor Szkoły Podstawowej przytaczając  przesłanie 
prezydenta RP, które otrzymała szkoła. Uczennice Publicznego 
Gimnazjum w prezentacji multimedialnej przedstawiły noblistę 
Henryka Sienkiewicza i jego literacki dorobek. Nauczycielka języka 
polskiego Halina Kycia wygłosiła ważnych słów kilka o „Quo Vadis” i już 
płynęły słowa odczytywane przez przedstawicieli szkolnej społeczności, 
uczniów, rodziców, gości, nauczycieli.  Spotkaniu towarzyszyła gazetka 
edukacyjna i ekspozycja książek autorstwa Henryka Sienkiewiacza. 
Na podsumowanie wszystkim dziękowała Lucyna Pietrycha dyrektor 
Publicznego Gimnazjum. 
Narodowe Czytanie i Rok Sienkiewiczowski stał się wspaniałą okazją do 
przybliżenia uczniom barwnego życia pisarza, publicysty i podróżnika. 
Dla uczczenia Roku Henryka Sienkiewicza nauczyciele Szkoły 

Podstawowej zorganizowali szereg przedsięwzięć. Jednym z nich był 
konkurs ortograficzny dla klasy V i VI ph. „Z Henrykiem Sienkiewiczem 
za pan brat”. Dyktando było nie tylko sprawdzianem umiejętności 
ortograficznych uczniów, ale również okazją do poznania niezwykle 
bogatej biografii polskiego noblisty. 
Uczniowie klasy II, III i IV mogli wykazać się umiejętnością pięknego 
pisania w konkursie kaligraficznym ph. „Pióro Henryka Sienkiewicza”. 
Kształt i proporcje liter, prawidłowość połączeń, rozmieszczenie tekstu 
sprawiały, że znane fragmenty utworów wybitnego twórcy zaczęły na 
nowo tętnić życiem w formie rękopisów. Podsumowaniem działań 
upamiętniających Wielkiego Polaka był Szkolny Turniej Wiedzy pod 
hasłem „Henryk Sienkiewicz znany i czytany”. Celem konkursu 
było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o życiu, twórczości oraz 
działalności społecznej pisarza. W trakcie turnieju trzyosobowe 
drużyny zmagały się z przeróżnymi zadaniami konkursowymi takimi 
jak: krzyżówka, test wiedzy, układanie planu wydarzeń na podstawie 
lektury „W pustyni i w puszczy”, kreatywne myślenie, układanie puzzli 
i znajomość nowel wybitnego twórcy. Te grupowe działania pozwoliły 
uczniom rozwinąć swoje zainteresowania i umiejętności, a dodatkowo 
nauczyły ich jak ważną rzeczą jest współpraca. 
Turniej stał się niewyczerpaną skarbnicą wiedzy o życiu i twórczości 
niezwykłego pisarza nie tylko dla uczestników konkursu, ale również dla 
obserwującej zmagania widowni. Konkurs odsłonił bogatą osobowość 
powieściopisarza, nowelisty, dziennikarza, Polaka wielbionego przez 
pokolenia rodaków za budzenie poczucia narodowej wspólnoty i 
patriotycznego ducha; piszącego, jak sam mówił „ku pokrzepieniu serc”.
I wędrują informacje o tym, jak w Gminie Kuryłówka małe 
podkarpackie wioski Dąbrowica, Słoboda i Kolonia Polska uczestnicząc 
w Narodowym Czytaniu przeżywały ŚWIĘTO SŁOWA, które pięknie 
wpisuje się w Rok Henryka Sienkiewicza.

Wypis z kroniki szkolnej: Małgorzata Leja
Narodowe czytanie w Dąbrowicy
http:/ /www.spdabrowica.pl/index.php/9-aktualnosci/248-narodowe-czytanie-kolejny-
raz-w-dabrowicy
http://www.spdabrowica.pl/index.php/9-aktualnosci/252-narodowe-czytanie-swieto-
slowa-kolejny-raz-w-dabrowicy
https://www.facebook.com/pg/dabrowicasp/photos/?tab=album&album_
id=873574712743387 
http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/nc2016/uczestnicy-akcji/

wydarzenie.html?idw=3887 

XVI Dzień Papieski „Bądźcie świadkami miłosierdzia” w Kolonii Polskiej i Dąbrowicy
Dzień Papieski jest ustanowiony po to, by nie tylko być dniem pod-

niosłych wydarzeń. Dla społeczności Szkoły Podstawowej i Publiczne-
go Gimnazjum w Dąbrowicy był też okazją do zastanowienia się, co 
możemy zrobić, aby nauczanie świętego Jana Pawła II wprowadzać w 
życie tu, gdzie żyjemy - w naszej rodzinie, szkole, sąsiedztwie, para-
fii. A On mówił, że ważne jest to, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy 
wobec członków rodziny, nauczycieli, kolegów i koleżanek, sąsiadów. 

Uczniowie i absolwenci szkół aktywnie włączyli się w uroczystości 
XVI Dnia Papieskiego podczas Mszy św. w kościele pod wezwaniem św. 
Stanisława Męczennika w Kolonii Polskiej i pod wezwaniem św. Michała 
w Dąbrowicy. Ten dzień zachęcał do refleksji i inspirował do pracy nad 
sobą, by być lepszym, by bardziej być, aby stawać się świadkiem  miło-
sierdzia. Wokół są ludzie, którym możemy pomóc, nie tylko w wielkich 
i poważnych, ale też w drobnych sprawach. Użyjmy więc „wyobraźni 
miłosierdzia”… zamknijmy oczy… otwórzmy serca i zastanówmy się… 
Kto czeka na moją pomoc? Komu ja mogę na co dzień pomagać?  

Podczas Dnia Papieskiego przy kościołach w Dąbrowicy i Kolonii 
Polskiej trwała zbiórka  publiczna na papieski program stypendialny, 
dzięki któremu wielu młodych ludzi może uczyć się na wymarzonych 
kierunkach studiów oraz spełniać swoje marzenia.  Z pomocy Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” skorzystało wiele osób, które są „żywym 
pomnikiem” Jana Pawła II. W organizację zbierania funduszy na „Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia” aktywnie włączyło się Szkolne Koło  Caritas.

Wypis z kroniki szkolnej: ksiądz Stanisław Sroka 

projektu „Przyjęcie chrztu Mieszka Pierwszego sławią 
mieszkańcy grodu dąbrowickiego” związana jest z 
początkami państwa polskiego i 1050 rocznicą Chrztu 
Polski. Na Portalu Projektów Edukacyjnych znajduje 
się opis projektu wraz z dokumentacją fotograficzną i 
filmową, a na podstawie prezentowanych działań jury 
wybrało i nagrodziło projekt dąbrowickich szkół w edycji 
ogólnopolskiej (http://portal.bramapoznania.pl)
Organizatorzy wyjazdu – nagrody zadbali o całość naszej 
wyprawy, bardzo ciekawy program, innowacyj¬ne 
poznawanie i rozumienie przeszłości, Biuro Tury¬styczne 
Kanion, zakwaterowanie w Hotelu Gromada, posiłki, 
niespodzianki… wszystko zamyka się w całość pełną 
atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Przeżyliśmy przede 
wszystkim wyjątkowy kontakt z ludźmi i miej¬scami, 
ważnymi dla nas – uczestników działań Szkoły 
Dziedzictwa… ważnymi dla nas Polaków.  Serdecznie 
polecamy fascynujące wielkopolskie wędrówki Szlakiem 
Piastowskim. 

Za uznanie, umożliwienie nam poznania i przeżywa¬nia 
radości w miejscach wyjątkowych serdecznie 
dzięku¬jemy jury oraz pani Justynie Szychowiak, 
nauczycielowi konsultantowi z Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu i pani Annie Mieszała z Biura 
Edukacji, Brama Poznania.

Pięknie dziękujemy wszystkim aktywnym i 
zaangażowanym partnerom i uczestnikom lokalnego, 
dąbrowickiego Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.
https://youtu.be/JAUuq_I7Y6Y 
http://portal.bramapoznania.pl/projekt/?id=190 
http://www.spdabrowica.pl 
h t t p : / / w w w . k u r y l o w k a . p l / a s p / p l _ s t a r t .
asp?typ=13&menu=19&strona=1&sub=9&schemat 
 

koordynator projektu, nauczyciel historii - Elżbieta 
Darnia -nauczyciel historii,  dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Dąbrowicy - Małgorzata Leja

zwierzęta, warzyły ser, tkały, wyrabiały naczynia z 
gliny i świece z wosku pszczelego. Poznawały meandry 
rzemiosł dawnych tj. bartnika, garncarza, piekarza, 
serowara, tkacza oraz trudy pracy kmiecia. Artystycznie 
przedstawiły gród średniowieczny, wykonując makiety 
z masy solnej i plenerowy obraz, malując własnymi 
dłońmi. 

Uczniowie utworzyli plemiona Polan, Wiślan, Lędzian 
i Mazowszan, które ruszyły szlakiem Z Lednicy do 
Dąbrowicy. A droga wiary od historycznych początków 
na ziemiach polskich poprowadziła z Wielkopolski na 
podkarpacką ziemię. Wędrowali śladami chrześcijaństwa, 
goszcząc w czterech zagrodach, tam czekały ich zadania, 
zagadki, konkursy interdyscyplinarne i sprawnościowe. 
Nowoczesny patriotyzm w nieszablonowej formie 
w Roku Jubileuszu pobudził lokalną społeczność 
do aktywności Małej Ojczyźnie – sprawdziliśmy i 
to się udaje! Społeczność szkolna i lokalna małej 
podkarpackiej wioski pogłębiła wiedzę i świadomość 
dziedzictwa historycznego, czerpiąc radość z podjętego 
we wspólnocie działania z nadzieją na jego kontynuację. 
Nasze starania zostały dostrzeżone i docenione – 
uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej Gali w Poznaniu. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej z uczniami Publicznego 
Gimnazjum w Dąbrowicy w Gminie Kuryłówka 
odwiedzili kolebkę państwowości i chrześcijaństwa 
w Polsce. Edukacyjna wyprawa na trasie Dąbrowica 
– Gniezno – Poznań – Rogalin pozwoliła przeżywać 
polskie dziedzictwo i odkrywać je na nowo, a spotkanie 
z przeszłością było wyzwaniem i wspaniałą przygodą. 
To fantastyczna nagroda za aktywne uczestnictwo 
w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Szkoła 
dziedzictwa. Projekt 966”,  którego organizatorami 
byli Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT  i Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka i prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Podczas uroczystej gali na podsumowanie ogólnopolskich 
działań szkoły realizujące projekty spotkały się w 
Bramie Poznana, aby podzielić się przebiegiem i 
doświadczeniami z realizacji projektów. Tematyka 

dokończenie ze str. 11
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy wzięli udział 
w projekcie „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia” reali-
zowanym przez Muzeum Etnograficzne  im. F. Kotuli w Rzeszo-
wie, dotowanego przez Narodowy Bank Polski.

Wszyscy  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, młodsi 
uczniowie byli aktywni podczas questingu po wystawie „Nie 
wszystko złoto, co się świeci...”, a starsi łączyli edukację z za-
bawą  w grze planszowej „Chłopska szkoła biznesu”. Każdy 
uczestnik projektu otrzymał pakiet edukacyjny, a uczestnictwo 
w projekcie było nieodpłatne.

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie dowiedzieli się jak 
wyglądało życie mieszkańców wsi w XIX i XX wieku i mogli je 
zestawić z czasami współczesnymi. Trudno było im uwierzyć, 
jak odpowiedzialną pracę musiały wykonywać dzieci i jakie kary 
stosowano za niedopełnienie obowiązków. Uczniowie poznali 
historię pieniądza oraz dowiedzieli się, co to jest „złoty reński”. 
Uprawa ziemi, hodowla zwierząt, jarmark, flis, różne rodzaje 
rzemiosła, pójście „na bandos”, „na służbę” czy na „ciesiołkę”, 
to tylko niektóre z dawnych sposobów zarabiania pieniędzy. 

Wystawa, która była częścią projektu edukacyjnego pt. „Et-
nobiznes dla mieszkańców Podkarpacia” dotowanego przez 
Narodowy Bank Polski, także podejmowała temat różnorod-
nych sposobów zarabiania pieniędzy przez mieszkańców wsi w 
XIX i XX wieku. Odtworzenie życia wsi polskiej Galicji z tamtego 
okresu umożliwiły „Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do 
czasów współczesnych” Jana Słomki - chłopskiego działacza; 
wójta Dzikowa. Z pamiątek po nim zachował się stary zegar, któ-
ry Jan Słomka kupił jako pierwszy gospodarz we wsi. Fragmen-
ty „Pamiętników włościanina” towarzyszyły uczniom podczas 
zwiedzania kolejnych etapów wystawy i podkreślały wiarygod-
ność ekspozycji. 

Wystawa „Nie wszystko złoto, co się świeci”, pozostając w 
korelacji z zajęciami edukacyjnymi, przedstawiała obrót ówcze-
snej waluty oraz źródła jej pozyskiwania. Uczniowie z ogrom-
nym zainteresowaniem podziwiali pierwszą część wystawy 
poświęconą uprawie roli i hodowli zwierząt. Musieli przy tym 
wykazać się nie lada spostrzegawczością i pomysłowością, aby 
prawidłowo uzupełnić kartę konkursową. Następnie uczestnicy 
projektu obejrzeli wybrane formy zarabiania, wydatkowania i 
oszczędzania pieniędzy. Tutaj znowu liczył się każdy szczegół. 

Podrutowane garnki, cerowane czy połatane ubrania to podsta-
wa oszczędzania w dawnych czasach. Nic dziwnego, że ucznio-
wie natrafili na trudności związane z ustalaniem sposobów 
oszczędzania w XIX wiecznej wsi. Zdecydowanie łatwiejszym 
zadaniem okazało się zlokalizowanie miejsc, w których chłopi 
przechowywali pieniądze.

Na zakończenie wystawy wszyscy obejrzeli bogatą kolekcję 
monet, banknotów, biletów skarbowych, bonów i dokumentów 
notarialnych. Uzupełnieniem ekspozycji była wystawa skarbo-
nek z całego świata i starych banknotów przedstawiających 
wsie m.in. w Chinach, Egipcie czy Indonezji. 

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodziły ze zbio-
rów własnych Muzeum oraz kolekcji prywatnych, wśród ekspo-
natów znajdowały się przedmioty używane dawniej przez pra-
cowników banków NBP  i PKO w Rzeszowie. 

Na podsumowanie zajęć uczestnicy warsztatów ugrunto-
wali swoją wiedzę rozwiązując test sprawdzający. Za aktywny 
udział w zajęciach każdy uczeń otrzymał pakiet edukacyjny.

W niezapomnianą pełną przygód podróż po historii galicyj-
skiej wsi zabrały nas panie Judyta Sos i Monika Zydroń, którym 
składamy serdeczne podziękowania.

Wyjazd do Rzeszowa był również okazją do bliższego pozna-
nia stolicy Podkarpacia. Uczestnicy wyjazdu podziwiali gmach 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej, zabytkowe kamienice na rze-
szowskim rynku, pomnik Tadeusza Kościuszki, rzeszowską stud-
nię, spacerowali jednym z najważniejszych i najstarszych dep-
taków - ulicą 3 Maja. Następnie skierowali się w stronę Mostu 
Zamkowego na plac przy Alei Lubomirskich, gdzie znajduje się 
multimedialna fontanna. Wprawdzie wycieczkowicze nie mogli 
zobaczyć fontanny w całej okazałości z muzyką i światłem, ale 
mimo to miło spędzili czas, podziwiając jak woda radośnie try-
ska. 

W projekcie „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia”  
wspólnie z uczniami brali udział nauczyciele: Lucyna Pietrycha, 
Elżbieta Kryń, Halina Kycia, Zofia Frączek - Skwara i Krzysztof 
Leja. Wsparcia dotyczącego wyjazdu udzieliła Rada Rodziców 
dbająca o stwarzanie możliwości sprzyjających wszechstronne-
mu rozwojowi i aktywności ucznow.

Wypis z kroniki szkolnej: Halina Kycia

Nie wszystko złoto, co się świeci…

Motywem przewodnim działań w ramach Szkoły Dobrego 
Wychowania i VI Tygodnia Wychowania w Szkole Podstawo-
wej i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy było pochylenie 
się nad człowiekiem i uwrażliwianie na przykładach, jak wiele 
mamy okazji do ukazywania i czynienia dobra w codziennym 
życiu. I udało się! Na podsumowanie wrześniowych działań w 
Zagrodzie edukacyjnej „W Międzyczasie” w Cieplicach miało 
miejsce niecodzienne spotkanie. 

Pochodząca z Adamówki na Podkarpaciu pani Ewa Musior-
ska ujęła nas i ubogaciła swoją osobowością. Pisze min opowia-
dania i baśnie dla dzieci, wierszem i prozą, w których ukazuje 
to, co w życiu najważniejsze - miłość, przyjaźń, wrażliwość na 
krzywdę  i potrzeby bliźnich oraz umiłowanie przyrody /„Spa-
dająca gwiazda”, „Serduszka miłości”, „Tajemnica zbójeckiej 
groty”, „Konwaliowa dama”, „Gdzie kropeczki biedroneczki”/. 
Autorka czytała rękopis „Legendy o świętym Mikołaju”, który 
wędrował nawet po ziemi podkarpackiej. A Biedroneczka Zula 
wzbudziła refleksje, bo książka mówi o akceptacji swoich ułom-
ności i pozbywaniu się kompleksów. 

„Pokochajcie siebie samych i innych, takimi, jakimi jeste-
ście. To, że jesteście różnorodni jest zaletą, czyni Was wyjątko-
wymi, niepowtarzalnymi…” – mówiła autorka, a oczy słuchają-
cych były w Nią wpatrzone i serca zasłuchane.

„Uwierz w dobroć, która drzemie w Twoim sercu… Ludzka 
dobroć, szlachetność i miłość czynią prawdziwe cuda… Ja chcę 
czynić dobro i staram się, aby to, co piszę miało przesłanie i mo-
gło być drogowskazem w życiu”. I faktycznie można było poczuć, 
jak otwarte serce i życzliwość pani Ewy dotyka swoją wyjątkową 
mocą. Podczas warsztatów dzieci i uczniowie przy współpracy 
z rodzicami tworzyli piękne, kolorowe serca i bajkowe posta-
cie. Na podsumowanie działań odbył się konkurs z ciekawymi 
nagrodami, którymi  były min mądre i piękne książki pani Ewy 
Musiorskiej. 

Spotkanie z wyjątkowymi ludźmi w urokliwy leśnym zakąt-
ku było sposobnością do łączenia edukacji z dobrą zabawą, to 
jakże ważna w nowym roku szkolnym… każdym roku promocja 
dziecięcej literatury i czytelnictwa. Świetnym uzupełnieniem 
dla całości był ruch na świeżym powietrzu i radość na zjeżdżal-
niach, które zapewnił pan Grzegorz Prucnal Firma Handlowo 
Usługowa Promlek.

Fantastyczne jest to, że uczestnicy spotkania dzieci, mło-

dzież, rodzice, nauczyciele w sobotę rano „zeszli z kanapy i 
przekonali się, że świat może być inny, lepszy”. Rodzinne poże-
gnanie lata, działanie w zakresie wychowania i profilaktyki wo-
bec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży było radosnym 
potwierdzeniem, że dobre relacje są pielęgnowane. I stało się 
jasne, że warto i jest potrzeba otworzenia się na drugiego czło-
wieka, na wspólne przeżycia, bo wrażeniom, rozmowom i opo-
wieściom nie było końca. 

Społeczność dąbrowickich szkół wyrazy wdzięczności za 
udzielone wsparcie kieruje na ręce pani Alicji Kycia przewod-
niczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i księdza katechety Stanisława Sroki Proboszcza Parafii pw 
św. Stanisława Męczennika w Kolonii Polskiej

Wpis do kroniki szkolnej: Małgorzata Leja

Uwierz w dobroć, która drzemie w Twoim sercu…
 „Chcę czynić dobro i staram się, aby to, co piszę miało przesłanie i mo-
gło być drogowskazem w życiu” - spotkanie z pisarką  Ewą Musiorską
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poszczególnych klas, którzy wykazali się  wiedzą i umiejęt-
nościami z zakresu zasad savoir vivre uhonorowano dyplo-
mami „Mistrz savoir vivre” oraz nagrodami książkowymi.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, a zwłaszcza 
jego część praktyczna, uczniowie udowodnili, że znają pod-
stawowe zasady dobrego zachowania w różnych okoliczno-
ściach i potrafią zastosować tę wiedzę w praktyce.

Kolejny raz okazało się, jak bardzo ważna jest dobra 
znajomość zasad savoir vivre, bo trzeba wiedzieć, jak radzić 
sobie w przeróżnych życiowych sytuacjach, gdzie wiedza o 
właściwym zachowaniu jest niezastąpiona. Przecież na co 
dzień komunikujemy się ze sobą, nakrywamy i podajemy 
do stołu, obowiązują nas określone zasady zachowania się, 
spożywania posiłków, musimy o siebie zadbać, o swoją i nie 
tylko własność… i jak „Jaś się nie nauczy, to Jan nie będzie 
umiał”.  

Zasady dobrego zachowania obowiązują wszędzie, rów-
nież przy stole „Siedź prosto!, „Nie kołysz się na krześle”, 
„Zdejmij łokcie ze stołu!”, „Nie mów z pełnymi ustami!”,.... 
i wiele jeszcze innych wskazówek słyszymy. Te napomnie-
nia pewnie często zostają w głowie, ale warto doświadczać 
sytuacji życiowych, które są ważne, kształtują osobowość, 
dotykają każdego dnia, a więc trzeba poznawać, badać, 
doświadczać, uczyć się i pamiętać. Bo przecież znajomość 
zasad „dobrego obycia, ułatwia życie”. 

Wypis z kroniki szkolnej: Małgorzata Leja

W ramach VI Tygodnia Wychowania i Szkoły Dobrego 
Wychowania we wrześniu do wspólnych działań w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy zachęceni zostali: dzieci i mło-
dzież, rodzice i nauczyciele oraz lokalna społeczność, a we 
współpracy udało się zrealizować poniższe przedsięwzię-
cia:

- Czas jest wartością … tworzymy Szkolne Koło Wolon-
tariatu

- klasowe debaty na temat dobrego wychowania; opra-
cowanie propozycji uczniów do szkolnej Karty Zasad Do-
brego Zachowania

- Bo życie oparte jest na wartościach… czytamy poezję 
księdza Jana Twardowskiego

- Moja pasja – jak ją odnaleźć? Biblioteczna prezen-
tacja kolekcji numizmatycznej pod hasłem Zapach historii

- Spotkanie z rodzicami „Wspólnie dla wartości…  bo 
kochać to znaczy wymagać”. Mądra pochwała - twórcza 
krytyka; broszura dla rodziców

- ABC – dobrego wychowania – warsztaty biblioteczne
- Szkoła dobrego wychowania – ogólnoszkolna deba-

ta uczniowska na temat dobrego wychowania; tworzymy 
Szkolną Kartę Zasad Dobrego Wychowania

- Zejdź z kanapy, bo świat może być inny - rodzinne 
pożegnanie lata w Zagrodzie edukacyjnej „W Międzycza-
sie” w Cieplicach; pielęgnujemy dobre relacje; działania w 
zakresie wychowania i profilaktyki wobec współczesnych 
zagrożeń dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy w okresie od 
09.09.2016 do 10.03.2017 bierze udział w konkursie orga-
nizowanym przez Studium Prawa Europejskiego starając 
się o Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Celem głów-
nym działań  jest kształtowanie postaw kulturalnego stylu 
bycia w różnych sytuacjach, zapoznanie dzieci ze standar-
dami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono 
wpływ na codzienne życie, relacje rówieśnicze i na przy-
szłość. Przed komisją należy wykazać się znajomością zasad 
dobrego wychowania, realizując zadania konkursowe: 
1. organizacja debaty na temat sztuki dobrego wychowa-
nia i opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowa-
nia
2. ogólnoszkolny konkurs wiedzy  „Mistrz savoire vivre”
3. przygotowanie prac „Moje zachowanie świadczy o 

VI Tydzień Wychowania w szkole uczącej zasad dobrego wychowania

mnie”
4. opracowanie inscenizacji „Dobre zwyczaje na co dzień”
5. wykonanie plakatów „Mój wygląd świadczy o mnie”
6. udział w cyklu pogadanek o sztuce savoire vivre’u.

Na początku każdego roku szkolnego ustala się wspól-
nie zasady obowiązujące wszystkich i dlatego właśnie we 
wrześniu realizowane było  zadanie pierwsze: Przeprowa-
dzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wycho-
wania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego 
Zachowania. Realizację tego zadania poprzedziły dyskusje 
na  zajęciach z wychowawcami, uczniowie przypominali i 
utrwalali dobre zasady, szukali słabych punktów zachowań, 
zastanawiali się, jakie zachowania w szkole należy zmienić, 
czy poprawić, co może niepokoić, a co należy naśladować 
i stawiać za wzór. Nauczyciel bibliotekarz organizował dla 
uczniów zajęcia warsztatowe „ABC – dobrego wychowa-
nia”, a wychowawcy przeprowadzili ze swoimi wychowan-
kami debaty na temat dobrego wychowania i wypracowali 
z uczniami propozycje do Szkolnej Karty Zasad Dobrego 
Zachowania. Podczas spotkania całej szkolnej społeczności 
przeprowadzona została debata, w trakcie której przedsta-
wiciele klas I – VI z wychowawcami prezentowali klasowe 
Karty Zasad. W wyniku prezentacji, rozmów i na podstawie 
zebranych spostrzeżeń została zredagowana Szkolna Karta 
Zasad Dobrego Zachowania, której wszyscy zobowiązali się 
przestrzegać. 

To trudne pracować nad samym sobą i jest to poważ-
ne wyzwanie dla każdego i w każdym wieku. Warto jednak 
podjąć trud, bo zarówno nasz mózg, jak i ciało lubi wyzwa-
nia. I oby tylko wszyscy odczuwali potrzebę codziennej pra-
cy nad sobą, a jej efekty niechaj zachwycają! 

Bo przecież człowiek uczy się chętnie, jeżeli doświad-
cza… to już sprawdzone, dlatego nasi uczniowie doświad-
czyli zmagań konkursowych pod hasłem „Mistrz Savoir vi-
vre”.  Merytoryczne przygotowania do konkursu odbywały 
się na zajęciach z wychowawcami, podczas zajęć świetli-
cowych, warsztatów bibliotecznych i w sytuacjach związa-
nych z codziennym życiem. Organizatorami konkursu byli 
nauczyciele zespołu wychowawców i przedmiotów huma-
nistycznych, opiekun Samorządu Uczniowskiego i nauczy-
ciel – bibliotekarz. Celem  konkursu było zainteresowanie 
uczniów kulturalnym zachowaniem, znajomością dobrych 
manier na co dzień oraz uwrażliwienie na zasady dobrego 

wychowania, które obowiązują we wzajemnych relacjach 
społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób 
starszych, w domu i miejscu publicznym, w sytuacjach to-
warzyskich i oficjalnych. Na początku października podczas 
zajęć, w trakcie których uczniowie współtworzyli Katalog 
kulturalnego ucznia, zorganizowano ogólnoszkolny kon-
kurs pod hasłem „Mistrz Savoir vivre” w kategoriach:
1. Konkurs plastyczno-techniczny – dla uczniów klas I - II
2. Konkurs wiedzy dla uczniów klas III – VI.

Po części pisemnej uczniowie brali udział w części prak-
tycznej dotyczącej zasad nakrywania do stołu. Suma punk-
tów liczona z I i II etapu wyłoniła  z wycięzców finalistów z 

dziennym, dlatego MIŁO I WESOŁO JEST W NASZYM PRZEDSZKOLU.

Dnia 20 września obchodzony był u nas Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP, by 
podkreślić bardzo ważną rolę edukacji przedszkolnej w rozwoju i 
edukacji dzieci. W oddziałach przedszkolnych  w Dąbrowicy ten 
dzień był wyjątkowy, a niespodziankę przedszkolakom zrobili 
uczniowie klasy VI.  W obydwu oddziałach zaprezentowali 
„Czytanie na ekranie” wiersza Jana Brzechwy pt. „Ptasie radio”, 
były wspólne prezentacje piosenek przedszkolnych, prezenty 
książkowe, malowanki tematyczne i małe „Conieco”. Było wesoło 
i kolorowo. Uczniowie klasy VI aktywnie włączyli się w organizację 
spotkania, przyczyniając się też do promocji czytania i czytelnictwa. 
To ważne, aby maluszkom przybliżać piękny literacki świat i przy 
tym bardzo pomocni okazali się starsi uczniowie, na których można 
polegać i wzorować się. Był to dzień wspólnego przeżywania 
radości, współdziałania w propagowaniu i rozpowszechnianiu 
nowoczesnego wychowania przedszkolnego.

Wypis z kroniki szkolnej: Janusz Pecak

Jak fajnie być przedszkolakiem… to wiedzą już starsze dzieci, 
no i oczywiście dorośli. Przecież świat jest wtedy kolorowy, pełen 
zabaw, uśmiechów i radości.

Wiele wydarzyło się w oddziałach przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy min.: gościliśmy pana Grzegorza 
Baja starszego aspiranta, policjanta z Wydziału Prewencji KPP w 
Leżajsku, który w przystępny sposób zapoznał dzieci z zasadami 
ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób oraz z 
podstawowymi zasadami ruchu drogowego, złożyliśmy wizytę w 
Zagrodzie edukacyjnej „W Międzyczasie” w Cieplicach, odwiedziła 
nas logopedka pani Justyna Nowosielecka – Pęcak, która wspólnie 
z nami i naszymi nauczycielami bawiła się i zademonstrowała 
ćwiczenia na ugruntowanie ciała (chód niedźwiedzia: mruczenie) i 
koordynację ruchową (głaszczę kota, klepię psa), pani pielęgniarka 
czuwa nad naszymi maluszkami i kształtuje zdrowotnie nawyki. 
Ponadto uczymy się języka angielskiego, piosenek i wierszyków, 
wykonujemy ciekawe prace plastyczne oraz poznajemy literki i 
cyferki. Często wychodzimy na świeże powietrze, szkolny plac zabaw 
i boisko szkolne. Wspólne wesołe zabawy, żarty są na porządku 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Dąbrowicy
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 27 września w Zespole Szkół w Kuryłówce odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Parlamencie 
Rzeczypospolitej Polskiej, do którego przystąpiło 24 uczniów naszego gimnazjum. Organizatorem 
konkursu było biuro poselskie posła na Sejm RP Jerzego Paula. Zadaniem uczniów było wypełnienie 
testu liczącego 20 pytań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą z 
zakresu historii Sejmu RP, jego organów i funkcji, trybu ustawodawczego, sposobu przeprowadzania 
wyborów oraz funkcji i roli posła w Sejmie.
Zwycięzcami konkursu zostały uczennice:
Andżelika Kotulska z kl. IIIa  i Marzena Gorący z kl.IIIb, które znalazły się w gronie czterech osób z 
najwyższymi wynikami w powiecie oraz Aleksandra Bucior z kl. IIb.
Nagrodą w konkursie jest wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Sejmu i Muzeum Powstania 
Warszawskiego wraz z opiekunem konkursu panią Małgorzatą Sztyrak.
Gratulujemy!

M. Sztyrak

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PARLAMENCIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Potem wysłuchano krótkiej akademii, w której 
przypomniano nie tylko o czekających wyzwaniach 
związanych z „uzupełnianiem wiedzy”, ale także o 
historycznym wydźwięku daty 1 września. 77 lat temu- 
w 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę 
rozpoczynając tym samym trwający 6 lat, największy 
konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wtedy dzieci polskie 
nie usiadły w szkolnych ławkach, a zamiast dzwonka 
usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb.

Oprócz wzruszających scenek wysłuchano także 
piosenek i wierszy przygotowanych przez uczniów szkoły 
pod kierunkiem p. J.Serkiz, M.Wolanin i A. Burdy.

Pod takim hasłem 1 września uczniowie Zespołu Szkół 
w Kuryłówce rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017.

Na początku pan dyrektor, Miron Czarniecki, serdecznie 
przywitał wszystkich gości, grono pedagogiczne oraz 
uczniów, którym życzył zapału i wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy a także wielu sukcesów w nadchodzącym roku 
szkolnym. 

Inauguracja roku szkolnego 
„Nie wstyd nie wiedzieć, 

lecz wstyd wiedzy nie uzupełniać”

                           (Feliks Chwalibóg)
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