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Czas pożegnania emerytów

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Wójt Tadeusz Halesiak
oraz Radni Rady Gminy Kuryłówka

W miłości siła - niech zbliżające się
Święta Wielkanocne sprawią,

że jej siła sprawcza zagości i utrwali się
w Waszych sercach na długi, długi czas 

i pozostanie z Wami
także w poświątecznej codzienności 

– z życzeniami mnóstwa radości, serdeczności 
w gronie najbliższych osób,

 w tych wyjątkowych świątecznych chwilach – 

Redakcja „KW”

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
przypadającego na dzień 11 marca

składamy wszystkim Sołtysom Gminy 
Kuryłówka życzenia wszelkiej pomyślności, 
sukcesów i wytrwałości w rozwiązywaniu 

problemów lokalnej społeczności,
satysfakcji z pełnionej funkcji

oraz powodzenia w życiu osobistym

Tadeusz Halesiak
Wojt Gminy

Stanisław Kotulski 
Przewodniczący Rady Gminy

W marcu br. zakończyli pracę zawodową w samorządzie  
i odeszli na zasłużone świadczenie emerytalne Pani Halina 
Bzdoń i Pan Józef Błoński. 

Pani Halina Bzdoń po ukończeniu Państwowego Technikum 
Rolniczego w Oleszycach  (1975r.) rozpoczęła pracę w Spółdziel-
ni Kołek Rolniczych w Leżajsku. W tym czasie kształtował się 
Urząd Gminy w Kuryłówce który potrzebował wykwalifikowa-
nej kadry. Jej szeregi od 1 czerwca 1977 roku zasiliła p. Halinka 
której powierzono stanowisko ds.rolnych. Na tym stanowisku 
przepracowała wiele lat. Jej doświadczenie zawodowe i wiedza 
praktyczna został dostrzeżona przez przełożonych którzy mia-
nowali ją na stanowisko kierownika referatu rozwoju gospodar-
czego(1995r.). Niedługo potem sytuacja rodzinna zmusiła panią 
Halinkę do przewartościowania swego życia, ale z pracy  zawo-
dowej nie zrezygnowała. Nadal pracowała zawodowo zajmując 
stanowisko inspektora ds. gospodarki gruntami, dzieląc się swą 
wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i kolegami. Pani Halina 
Bzdoń przepracowała 42 lata. 
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16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce, 
podczas Gminnego Dnia Seniora, w którym jak co roku licznie 
uczestniczyli emerytowani pracownicy urzędów, szkół, instytu-
cji oraz działacze społeczni z terenu Gminy Kuryłówka, swoje 
wyjątkowe święto przeżywali małżonkowie, którzy w 1966 r. 
zawarli związek małżeński. Z tej okazji zostali oni odznaczeni 
Medalami  Prezydenta RP za Wieloletnie Pożycie Małżeńskie, 
uhonorowania tego w imieniu Prezydenta dokonał Wójt Gminy 
Tadeusz Halesiak. Oprócz wspomnianych medali Jubilaci ob-

darowani zostali kwiatami, prezentami, a nade wszystko ogro-
mem serdeczności od: samorządowców, których reprezentował 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kotulski, kierowników 
jednostek gminnych Stanisława Pawelca - kierownika USC, 
Leszka Połcia - dyrektora GOK, Alicji Kycia - dyrektora GOPS,  
a także od świętujących wspólnie z nimi pozostałych seniorów, 
w imieniu których szczególne życzenia do małżonków skierowa-
ła Pani Aleksandra Janicka ukazując piękno 50-letnich związków 
w sobie właściwy, poetycki sposób. Późniejsze chwile spotkania 

Złoty Jubileusz Par Małżeńskich

Drugim pracownikiem samorządowym przechodzącym na 
świadczenie emerytalne jest Pan Józef Błoński, który od 2005 
roku pełnił obowiązki dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół w Kuryłówce. Pan Józef Błoński jest absolwentem Akade-
mii Rolniczej w Krakowie, wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu 
Rolnego. Pan J. Błoński zanim trafił do samorządu przepracował 
wiele lat w resorcie rolnictwa zajmując odpowiedzialne stano-
wiska kierownicze. Jako dyrektor Zespołu  przyczynił się do roz-
woju oświaty na terenie Gminy  Kuryłówka, realizując projekty 
unijne ukształtował obecny wizerunek obiektów szkolnych jak 

i ich otoczenia. Świadczenie emerytalne otrzymał po 48 latach 
pracy zawodowej.

Pani Halina Bzdoń i Pan Józef Błoński za wzorowe i wyjąt-
kowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych zastali 
odznaczeni przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długolet-
nią Służbę. Wszyscy pracownicy samorządowi Gminy Kuryłówka 
życzą zasłużonym emerytom wielu lat życia w zdrowiu i szczę-
ściu.

R.Sz
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wypełniły wspólne rozmowy ze znajomymi sprzed lat, których 
wreszcie nadarzyła się okazja napotkać, wspomnienia dawnych 
wydarzeń, opowieści o rodzinach i o tym co nieuchronne, czyli 
szybko przemijającym czasie – bo i to spotkanie po kilku wspól-
nie spędzonych w świątecznym nastroju godzinach, przeszło 
już do historii. Liczymy, że wszyscy uczestnicy Gminnego Dnia 
Seniora w Kuryłówce przeżyli w tym dniu same radosne, wspa-
niałe chwile, do których chętnie będą wracali w swych wspo-
mnieniach.

Pary świętujące Złote Gody to: 
Maria i Bolesław Deryło - Kulno 
Aniela i Stanisław Gorący - Kuryłówka 
Stanisława i Adam Jeż - Tarnawiec 
Maria i Piotr Kaszyccy - Ożanna 
Cecylia i Ludwik Krupa - Ożanna 
Maria i Eugeniusz Kycia - Kuryłówka 
Władysława i Tadeusz Masełek - Jastrzębiec 
Maria i Władysław Socha - Brzyska Wola 
Stanisława i Ludwik Staroń - Brzyska Wola               
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Już po raz szesnasty na terenie Gminy Kuryłówka przepro-
wadzony został Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. W finale gminnym, który został 
przeprowadzony w dniu 17 marca br. w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce wzięli udział 
uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Dąbrowicy oraz Zespołu 
Szkół w Kuryłówce. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wie-
kowych.

Po sprawdzianiu pisemnym do finału ustnego zakwalifikowa-
li się: w grupie szkół podstawowych: 1. Ewa Bucior, 2. Zuzanna 
Ćwikła, 3. Monika Kaszycka, 4. Anna Rakszawska, 5. Konrad Wil-
kos; w grupie szkół gimnazjalnych: 1. Agata Pawelec, 2. Kata-
rzyna Piotrowska, 3. Patrycja Trójniak, 4. Marcin Rauza, 5. Kinga 
Zachariasz. 

W ścisłym finale uczestnicy turnieju odpowiadali na pytania 
ustne. Na tym etapie najlepszymi okazali się: Ewa Bucior, Anna 
Rakszawska i Zuzanna Ćwikła, a z gimnazjum Kinga Zachariasz, 
Marcin Rauza i Patrycja Trójniak. W/w będą reprezentowali 
Gminę Kuryłówka na szczeblu powiatowym. 

Na zakończenie turnieju Pan Tadeusz Halesiak Prezes Od-
działu Gminnego Z OSP RP w Kuryłówce wręczył dyplomy i na-
grody wszystkim uczestnikom. Podziękował  nauczycielom Pani 
Lucynie Karpińskiej i Panu Paweł Deryło za merytoryczna opiekę 
podczas przygotowań do turnieju. Szczególne słowa podzięko-
wania skierował pod adresem Komendy Powiatowej PSP w Le-
żajsku reprezentowanej przez mł. bryg. Roberta Krajewskiego 
oraz organizatorów druhów Romana Szałajko i Jacka Kotulskie-
go.

R.Sz

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kuryłówka na lata 2017 - 2020

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Rada Gminy Kuryłówka uchwaliła Gminny Program Opie-
ki nad Zabytkami Gminy Kuryłówka na lata 2017 – 2020. Do-
kument ten, to obszerne opracowanie, w którym wskazane  
i scharakteryzowane zostały najważniejsze zabytkowe obiekty, 
zespoły tych obiektów oraz cechy krajobrazu kulturowego gmi-
ny. Na podstawie analizy dotychczasowych działań w zakresie 
ochrony zabytków wyznaczono najważniejsze priorytety, kie-
runki działań i zadań na najbliższe lata. Wskazano w nim m.in. 
obiekty o istotnej wartości i znaczeniu dla Gminy, są to zespoły 
architektury sakralnej i zespoły dworsko-parkowe. Zabytkowa 
architektura sakralna gminy Kuryłówka, to przede wszystkim 
cerkwie prawosławne i grekokatolickie oraz kościoły rzymsko-
katolickie, których powstanie datuje się w większości na XIX  
i początek XX w. Wśród istniejących budowli sakralnych na te-
renie gminy wyróżnia się: dawna cerkiew par. gr.-kat. pw. św. 
Paraskiewii – obecnie kościół pw. św. Mikołaja w Kuryłówce 
wzniesiona w latach 1896-1903, kościół pw. św. Józefa w Kury-
łówce, który znajduje się na terenie pozostałości dawnego za-
łożenia pałacowego w Tarnawcu – wybudowany w latach 1749-
1751, (w 1841 r. rozbudowany), dawna cerkiew grekokatolic-
ka, następnie prawosławna w Kulnie – obecnie kościół filialny 
parafii Bystre w Kulnie, dawna cerkiew grekokatolicka pw. św. 
Mikołaja, obecnie kościół filialny pw. św. Michała Archanioła  
w Dąbrowicy – wybudowana 1906 r., kościół w Kolonii Polskiej 
wzniesiony z fundacji Adama Ludwika Czartoryskiego w la-
tach 1914- 1918, kaplica w Brzyskiej Woli z poł. XIX w. , kaplica  
w Dąbrowicy z XIX w., kaplica w Jastrzębcu z 1885 r., kaplica  

w Kolonii Polskiej wybudowana w latach 1939-1944, natomiast 
z dawnego zespołu cerkiewnego w Ożannie do dzisiaj zacho-
wała się jedynie zabytkowa dzwonnica. Wszystkie wymienio-
ne w ewidencji gminnej zabytki wymagają szczególnej troski 
i podejmowania wszelkich możliwych działań zapewniających 
im możliwość przetrwania dla kolejnych pokoleń. To z kolei 
generuje ogromne nakłady środków zarówno finansowych jak  
i zaangażowania, gdyż prace konserwatorskie w obiektach za-
bytkowych wymagają wyspecjalizowanej kadry, ale także spe-
cyficznych, nieprzeciętnych materiałów renowacyjnych. Mimo 
takich trudności warto te działania realizować i kontynuować, 
dlatego też potrzeby te rozumiane są przez Samorząd Gminy 
Kuryłówka, który w  latach 2005-2016 w poprzednich progra-
mach ochrony zabytków wspierał podejmowane inwestycje 
zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej (drewno budow-
lane). Pomoc w tym okresie dla poszczególnych zabytków była 
następująca:
- Kościół w Kolonii Polskiej łącznie 90 425 zł. 
- Kościół w Dąbrowicy 35 000 zł 
- Kaplica w Dąbrowicy 40 000 zł oraz 33, 81 m³ drewna 
- Kościół w Kulnie łącznie 161 463,95 zł oraz 10,38 m³ drewna 
- Kościół pw. św. Józefa w Kuryłówce 224 000 oraz 148 m³ 
drewna 
- Kościół pw. św. Mikołaja w Kuryłówce 70 000 zł. 
- Kościół w Jastrzębcu 60 000 zł

Łącznie w latach 2005-2016 na prace konserwatorskie wy-
mienionych zabytków przeznaczono kwotę 680 888, 95 zł.        
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Informacje oświatowe
W dniu 15 lutego 2017 roku odbyła się XXIII sesji Rada Gminy Kuryłówka.
Najwięcej emocji wzbudził punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Pod obrady Rady, Wójt Gminy Kuryłówka przedłożył projekt uchwały który uwzględniał zarówno warunki demograficzne 

(obecne i prognozowane) jak i możliwości dofinansowania oświaty z budżetu Gminy. Zaproponowano aby uczniowie klas VII i VIII  
ze szkół w Brzyskiej Woli i Dąbrowicy realizowali obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Kuryłówce. Przesunięcie klas VII i VIII 
do w/w szkoły pozwoliłoby na zaoszczędzenie środków w zakresie prowadzenia inwestycji - rozbudowy szkoły w Brzyskiej  Woli ze 
względu na brak miejsc, jak również przyjęcie do prowadzenia oddziałów przedszkolnych 3-latków, 4-latków, 5-latków i (6–latków 
-zerówka) w szkołach w Brzyskiej Woli i Dąbrowicy.

W przedłożonej pod obrady uchwale Wójt proponował aby Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli i Szkoła Podstawowa 
Dąbrowicy pozostały szkołami ośmioletnimi o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI tj. w strukturze dotychczasowej

Na przestrzeni lat szkoły działające na terenie Gminy Kuryłówka generowały ujemny wynik finansowy, spowodowany niżem 
demograficznym małą liczebnością uczniów w klasach, dużym stanem zatrudnienia, przy niedostatecznej przydzielonej subwencji 
oświatowej. W ciągu minionych lat /nie wliczając inwestycji/ szkoły dofinansowano z budżetu gminy na poziomie:

2013r. – 1 150 793,26 zł. 
2014r.  - 1 045 397,82 zł
2015r. -  1 261 940,71 zł
2016r. -  1 512 301,68 zł
Wójt Gminy Kuryłówka kieruje się zawsze dobrem dzieci, jednak niezwykle ważną kwestią w sprawach szkolnictwa jest 

rachunek ekonomiczny. Świadczą o tym powyższe wyliczenia.
„… Wprowadzenie  reformy oświatowej w kształcie zaproponowanym przez ustawę spowoduję dalszy wzrost nakładów na 

oświatę z budżetu Gminy Kuryłówka. Istnieje realne zagrożenie realizacji zaplanowanych inwestycji, będziemy musieli podnieść  
wszelkie podatki i cenę wody oraz ścieków.”- argumentował Tadeusz Halesiak.

Gdy Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Kotulski poddał projekt uchwały pod głosowanie, za jej przyjęciem opowiedziało 
się 3 radnych, wstrzymało się 2, a 10 radnych zagłosowało przeciw. Tym samym uchwała nie został podjęta.

W dniu 10 marca br. na XIV sesji Rady Gminy Kuryłówka Wójt przedłożył projekt uchwały uwzględniający postulaty radnych. 
Zagłosowało 13 radnych, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała tym samym została podjęta.

R.Sz.
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Wspomnienia Jana Deca c.d.
Nie wiedział, czy spał długo czy wcale. Obudziła go kuchar-

ka i położyła przed nim drugi talerz zupy. Gdy uwinął się z porcją 
zrobiło mu się tak dobrze, że natychmiast zasnął. Obudził się 
dopiero rano. Było po piątej. Jan z niecierpliwością czekał na 
żołnierza. Minęła 530,  a Ślązaka nie było. Chłopiec pomyślał, że 
pewnie zapomniał o nim. Dochodziła 5 45 i wreszcie zjawił się. 
Chwilę rozmawiali, żołnierz dał mu na drogę żołnierski chleb. Po 
śniadaniu,  został wyprowadzony na peron. Kiedy nadjechał po-
ciąg konduktor wsadził go do wagonu. Jego podróż z przesiad-
kami trwała jeszcze półtorej doby. Na każdej stacji było podob-
nie. Wysiadał z pociągu, konduktor przekazywał chłopca i zala-
kowaną kopertę zawiadowcy stacji. Ten zabierał kopertę sadzał 
chłopca na ławce na peronie i tam czekał na kolejny pociąg. 
Podczas podróży Jan zjadł chleb który dostał, a na kolejnych sta-
cjach nikt go nie pytał czy coś jadł. Dla Niemców był przesyłką 
którą trzeba było dostarczyć, a że „żywą przesyłką” kogo to ob-
chodziło. Na jednym z etapów podróży w przedziale jechały 
dwie starsze Niemkami. Odsunęły się od niego jak najdalej  
i przesiadły się na drugą ławkę. Obserwowały wychudzonego 

chłopca, jedna z nich dała mu jabłko. Jan natychmiast je zjadł. 
Gdy pociąg zatrzymał się na stacji był wieczór. Konduktor wysa-
dził chłopca z pociągu i tym razem  przekazał go w ręce policjan-
ta który czekał na niego. Policjant odebrał „przesyłkę” i kazał iść 
za sobą. Dotarli na posterunek, tam policjant poczęstował 
chłopca herbatą, którą sam też wypił aby się rozgrzać. Następ-
nie Niemiec sprowadził go do piwnicy i zamknął w areszcie. Po-
mimo zimna Jan zasnął. Rano obudziło go bicie zegara na wieży. 
Wybiła siódma potem ósma. O godzinie 9 zgrzytnął zamek i go 
wypuszczono. Policjant zabrał Jana do miejscowego Arbeitsam-
tu. Tam przekazał kopertę pracownikowi i czekali wspólnie na 
załatwienie formalności i urzędowe wpisy. Potem policjant za-
prowadził go na stację. Nadjechał  pociąg. Znów powtórzyła się 
znana chłopcu procedura: policjant przekazał „przesyłkę” kon-
duktorowi, a ten dla pewności odczytał adres z kartonu i wsadził 
go do wagonu. Przejechali 12 km i konduktor wysadził chłopca 
na stacji. Tak jak poprzednio zawiadowca kazał usiąść mu na 
ławce i czekać. Po pewnym czasie na peronie zjawił się mężczy-
zna, wszedł do dyżurki zawiadowcy i poinformował go, że przy-
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jechał po robotnika. Obaj wyszli na peron. Zawiadowca wskazał 
ręką siedzącego na najdalszej ławce chłopca. Mężczyzna zaczął  
iść we wskazanym kierunku . Jan od razu poznał ojca. Zerwał się 
z ławki. Z oczami pełnymi łez krzyknął „tata” i zaczął biec w jego 
kierunku. Ojciec nie rozpoznał syna. Gdy zawiadowca wskazał 
mu miejsce gdzie siedział przyszły robotnik, aż oniemiał. Na 
ławce siedział skulony, przestraszony chłopiec tak wychudzony, 
że widać mu było wystające kości policzkowe. Usłyszawszy głos 
syna stanął jak wryty. Jan przybiegł do ojca i wtulił się w jego 
ramiona. Płakali obaj. Nie wiedzieli jak długo trwała ta niesamo-
wita scena, ale była tak wzruszająca, że nawet oczekujące na 
peronie Niemki ocierały ukradkiem łzy. Widziały wychudzonego 
chłopczyka, który co raz powtarzał słowo; „tata, tata” i tulił się 
do ojca. Słowo „tata” powtarzane przez chłopca było dla nich 
zrozumiałe. Być może wyobrażały sobie scenę powitania swych 
synów powracających z frontu. Ojciec zabrał Janka na bryczkę  
i nakazał,  aby usiadł na tylnym siedzeniu. Chłopiec chciał usiąść 
obok ojca, ale ten kategorycznie mu tego zabronił. Powiedział, 
że tak musi być bo tak nakazał mu bauer, a jego należy słuchać 
(chodziło o wszy). Odległość jaka dzieliła ich od gospodarstwa 
wynosiła 4 km, ale minęła szybko bo chłopiec opowiadał co sły-
chać u matki i o tym co przeżył w trakcie podróży. Na miejscu 
Niemiec czekał na nich. Gospodarz był mężczyzną liczącym oko-
ło 40 lat, gospodarstwo prowadził wraz z matką. Jego dwaj bra-
cia zginęli. Jeden jako lotnik nad Anglią, drugi jako marynarz. 
Niemiec, gdy zobaczył jakiego pomocnika przywiózł mu Bazyli, 
natychmiast kazał go odwieźć z powrotem. Ojciec znał język nie-
miecki więc zaczął prosić Niemkę (matkę) o wstawiennictwo  
u syna. Opowiedział jej historię swej rodziny, w szczególności 
podróż syna do niego. Niemka pokiwała głową i poszła do syna. 
Bazyli słyszał ich rozmowę. Matka prosiła aby zostawił chłopca. 
Niemiec nie chciał o tym słyszeć. Mówił „widzisz jak on wyglą-
da”. Z niego nie będzie pożytku, po co nam jeszcze jedna gęba 
do wykarmienia. Niemka odpowiedziała spokojnie: obaj twoi 
bracia, a moi synowie zginęli, ale gdyby żyli nie chciałbyś, aby  
z nimi postąpiono tak jak ty chcesz uczynić. Niemiec machnął  
ręką i odpowiedział - zgoda. Niemka przyszła z dobrą informacją 
do Bazylego. Ten już wszystko słyszał, ucałował ją w rękę. Niem-
ka wyrwała dłoń z rąk Polaka, ale widać było, że ten gest spodo-
bał się jej. Poszła do domu i po chwili powróciła z bielizną oraz  
ubraniami po synach. Nakazała nagrzać wody i wykopać chłop-
ca. Niemka widząc jaki jest chudy, aż załamała ręce mówiąc:  
„o mój Boże jak on wygląda”. Po kąpieli Jan ubrał się w przygo-
towaną odzież. Była ona o wiele za duża na niego ale było mu 
ciepło i nie gryzły go wszy Niemka poleciła jego ubranie spalić 
na gnojowniku co też natychmiast uczyniono. Poleciła ojcu, aby 
dawał synowi pić mleko i w żadnym wypadku nie dawał dużo 
jeść. Nowe życie jako robotnika przymusowy w Niemczech za-
częło się dla Jana Deca 18 listopada 1942 roku. Powoli odzyski-
wał siły i wygląd normalnego 16 letniego chłopca. Ojciec i sio-
stra objaśniali mu jak funkcjonuje gospodarstwo oraz jakie 
czynności wykonują jako robotnicy. Siostra zajmowała się doje-
niem krów i pomagała Niemce w prowadzeniu domu. Ojciec 
pracował wraz z bauerem. Gdy Jan nabrał sił bauer zawiózł go 
do nowego gospodarza, który mieszkał niedaleko. Gospodar-
stwo było dużo mniejsze i nie tak dobrze urządzone jak po-
przednie. Gospodarz miał córkę, która była starsza od Jana  
o trzy lata. Ona uczyła Jana doić krowy. Wcześniej siostra po-
uczyła go, aby ten udawał, że nie umie doić to dadzą mu inne 
zajęcie. Jan uczynił tak jak nakazała mu siostra. Mimo instrukta-
żu udzielonego przez młodą Niemkę Jan udawał, że nie pojmu-
je. Taki stan trwał parę dni . Któregoś dnia w porze dojenia krów 
w gospodarstwie zjawił się miejscowy policjant. Zawołał Jana 

do obory i pokazał jak się doi krowę. Następnie kazał powtórzyć 
pokazane czynności. Niemiec przyglądał się co robi młody Po-
lak. Policjant zorientował się, że ten udaje. Wyciągnął pałkę  
i mocno uderzył chłopca przez plecy. Następnie polecił mu po-
nownie doić, pałki jednak nie schował i zaczął nią uderzać  
w swoją dłoń. Jan widząc, że policjant jest gotów znów jej użyć 
zaczął prawidłowo wykonywać czynności. Niemiec uśmiechnął 
się pod nosem, wsiadł na rower i odjechał. Od tej pory Jan wy-
konywał nakazaną pracę należycie. Wiedział, że raz odnotowa-
ny na policji w przypadku kolejnego nieposłuszeństwa może 
zostać skierowany do obozu. Pracy nie miał dużo. Po jej wyko-
naniu często szedł do gospodarstwa, w którym pracowała sio-
stra i ojciec. Pomagał w dojeniu. Zarówno jeden jak i drugi wła-
ściciel nie mieli nic przeciwko. Dni podobne do siebie mijały je-
den po drugim. I tak doczekał końca wojny. Niemcy zostały po-
dzielone na strefy okupacyjne. Teren gdzie przebywali przejęli   
Amerykanie. Jan Dec i jego siostra nie mieli zamiaru wracać do 
Polski. Siostra podjęła prace w fabryce gumy, Jan zatrudnił się 
przy armii amerykańskiej. Po przeszkoleniu, otrzymał broń i peł-
nił służbę w jednostkach wartowniczych. Ojciec pracował do-
rywczo. Miał pięćdziesiąt pięć lat, tęsknił za domem. Nalegał, 
aby  wracać do kraju. Dzieci z szacunku do ojca postanowiły po-
jechać do Polski. Jan w podróż wyruszył z postanowieniem po-
wrotu do Amerykanów. Rzeczywistość zgotowała mu inny los. 
Do Polski powrócili 16 lipca 1946 roku. Na miejscu okazało się, 
że drogi powrotnej na zachód już nie ma. W Lipinach matki nie 
zastali. Zamieszkała w Kulnie. Tu odnaleźli się po tak długiej roz-
łące. Chałupka w której przyszło im mieszkać była bardzo licha. 
Warto przypomnieć, że dużą część domów w wiosce spaliła pol-
ska partyzantka w marcu 1945 roku. W maju tego samego roku 
Sowieci spalili Kuryłówkę, istniało duże zapotrzebowanie na 
domy. Wielu Kuryłowczan przyjeżdżało do opuszczonego przez 
Rusinów Kulna, aby tam upatrzony dom rozebrać i ponownie 
złożyć na miejscu. Po takim procederze w wiosce pozostały tyl-
ko domy których nikt nie chciał. W takiej jednoizbowej maleń-
kiej chatce zamieszkała rodzina Deców. Czasy były niespokojne. 
Trwało „polowanie” na ludzi podziemia. Koś „życzliwy” zamel-
dował o człowieku, który częstował ludzi amerykański papiero-
sami i konserwami. Do wioski przyjechała ubecja. Funkcjonariu-
sze udali się do sołtysa aby ten wskazał im zagrodę Deców. Jana  
uprzedzono, że  jest poszukiwany. Doświadczeni koledzy  z kon-
spiracji  poradzili aby się ukrył. Jan tak uczynił. Ukrywał się jakiś 
czas. W końcu zjawił się w wiosce aby rozpoznać sytuację. Oka-
zało się, że poszukiwano innego Jana Deca związanego z konspi-
racją poakowską. Znajomy potwierdził, że Jan dobrze zrobił 
uciekając przed UB, bo nie wiadomo, czy żywy dotarłby do Lu-
blina. Teraz nie musi się niczego obawiać, bo wszystko się wyja-
śniło. Oczywiście rozmowa toczyła się w wielkiej tajemnicy do 
której zostali zobowiązani przez rozmówcę. Wkrótce potem Jan 
Dec otrzymał powołanie do Ludowego Wojska Polskiego. Został 
skierowany do szkoły podoficerskiej. Gdy przełożeni zapoznali 
się z jego życiorysem, gdzie szeregowy Dec podał, że służył  
w armii amerykańskiej został relegowany ze szkoły. Pozostałą 
część służby odbył jako zwykły żołnierz. Była to ostatnia przygo-
da Jana z nową władzą. Po odbyciu służby, Jan Dec ożenił się  
i zamieszkał w Kulnie. Młodzi zaczęli myśleć o usamodzielnieniu 
się i budowie nowego domu. Tak też się stało. Dziś Karolina i Jan 
Dec cieszą się z dorobku swojego życia, dzieci i licznego grona 
wnuków, które odwiedzają dziadków nie tylko od święta .

Ps. Życzymy Państwu Karolinie i Janowi Decom wielu wspól-
nie spędzonych lat w zdrowiu i szczęściu.

R.Sz
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Interesujące, potrzebne i ciekawe spotkanie
W niedzielę, 15 stycznia br. w Tarnawcu miało miejsce bar-

dzo interesujące wydarzenie religijno – kulturowe. Było to spo-
tkanie opłatkowe wspólnoty religijno – społecznej Rodziny Piel-
grzymkowej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą 
koncelebrowaną, sprawowaną przez O. prof. dr hab. Oktawiana 
Jusiaka (kustosza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżaj-
sku w latach 1984 do 1990 r.) oraz ks. Ryszarda Królickiego (pro-
boszcza w Tarnawcu w latach 1999 – 2005). Okolicznościowe 
kazanie wygłosił O. prof. dr hab. 
Oktawian Jusiak przybliżając Ta-
jemnicę Wcielenia Syna Bożego 
i podkreślając wielką miłość 
Boga ku człowiekowi, która wy-
raziła się w fakcie Bożego Naro-
dzenia. Pięknym zwieńczeniem 
Mszy Św. było słowo, które 
skierował do wiernych ks. Piotr 
Babijczuk, proboszcz parafii Tar-
nawiec. Podkreślił on znaczenie 
pielgrzymowania w wymiarze 
duchowym i intelektualnym. 
Wspomniał również własne po-
zytywne przeżycia ze swojego 
bogatego pielgrzymowania do 
różnych sanktuariów i miejsc 
sakralnych. Dało się odczuć ra-
dość ks. proboszcza z goszcze-
nia Rodziny Pielgrzymkowej.

Rodzina Pielgrzymkowa to 
wspólnota osób wierzących w 
liczbie 55, z Leżajska i okolic, 
w tym pokaźna liczba z parafii 
Tarnawiec. Wspólnota ta utwo-
rzyła się spontanicznie i już 17 
lat łączy nas fascynacja piel-
grzymowania, zwiedzamy różne 
sanktuaria i miejsca historyczne 
w kraju i za granicą. Nasze piel-
grzymkowe trasy wiodą przede 
wszystkim do miejsc świętych, 
a więc miejsc w których obec-
ność Boga, Matki Bożej lub 
innych świętych jest szczegól-
nie odczuwana i przeżywana. 
Grupa pielgrzymuje do miejsc 
objawień, cudów i łask Bożych, 
do miejscowości kultu świętych 
i błogosławionych, oraz miejsc 
śladów naszej narodowej histo-
rii, podziwiamy również piękne 
krajobrazowo regiony naszej 
Ojczyzny. Nasze pielgrzymkowe 
drogi wiodły od polskich Tatr 
i Karpat aż do samego Bałtyku, a także pielgrzymowaliśmy po 
ziemiach Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Czech, podziwiając 
wiekowe i piękne sanktuaria i katedry.

Mamy umiłowane miejsce, gdzie szczególnie lubimy piel-
grzymować, jest to Sanktuarium Świętego Antoniego w Ra-
decznicy zwane Jasną Górą Lubelszczyzny. Od kilkunastu lat 
uczestniczymy w uroczystościach odpustowych ku czci Patro-

na. Ze względu na wielkie patriotyczne wydarzenia związane  
z Radecznicą i klasztorem bernardyńskim często odwiedzamy je 
również 11- listopada, podczas obchodów Dnia Niepodległości. 
Z radością należy stwierdzić, że uczestnicy tych wyjazdów ce-
chują się miłością do Ojczyzny, oraz szacunkiem do naszej hi-
storii i tradycji.

Dorobek naszego pielgrzymowania jest naprawdę imponu-
jący. Przeżyliśmy ponad 60 wspólnych pielgrzymek i spotkań, 

zwiedziliśmy ponad 150 miejsc 
świętych i ponad 30 innych jak: 
muzea, skanseny, ogrody bota-
niczne, pałace, Obserwatorium 
Astronomiczne we Fromborku, 
meczet w Bohonikach, Foka-
rium na Helu, zabytkowe cer-
kwie i wiele innych. Są to mate-
rialne świadectwa przebytej na-
szej historii, dziedzictwo naro-
dowej kultury, nauki i przyrody.

Ważniejsze w tym wszyst-
kim jest jednak nasze uboga-
cenie duchowe – przemodlone 
godziny podróży, Msze Święte, 
Drogi Krzyżowe, odpusty, dni 
skupienia, coroczne rekolekcje 
wielkopostne, prośby i dziękczy-
nienia. Leżajską wspólnotę piel-
grzymkową łączy radość piel-
grzymowania, wspólnej mod- 
litwy, refleksji religijnej, śpiewu 
i bycia razem. Sercem i szczy-
tem każdego dnia podczas piel-
grzymek (często kilkudniowych) 
jest zawsze Eucharystia, w któ-
rej wszyscy starają się aktywnie 
uczestniczyć. Nasi duszpaste-
rze: O. prof. dr hab. Oktawian 
Jusiak, Ks. Ryszard Królicki, O. 
Mariusz Lepianka, a także prze-
wodnicy bieszczadcy – Ks. Piotr 
Bartnik i Ks. dr Krzysztof Żoły-
niak zawsze wygłaszają okolicz-
nościowe, pełne duchowej głę-
bi homilie.

Pielgrzymki nasze zaspo-
kajają wielorakie potrzeby 
wiernych, tak duchowe, jak też 
intelektualne, kulturowe i spo-
łeczne. Jest to zazwyczaj czas 
wyciszenia wewnętrznego, re-
fleksji nad życiem w perspek-
tywie drogi wiodącej do zba-
wienia, a niekiedy też potrzeba 

oderwania się od trudnej codzienności. Dopełnieniem ducho-
wej łączności tej wspólnoty są coroczne spotkania świąteczne, 
najczęściej opłatkowe, podczas których przedstawiamy Jasełka, 
wspólnie kolędujemy.

Właśnie w tym roku Bożonarodzeniowe spotkanie odbyło 
się w Tarnawcu. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w ko-
ściele parafialnym, „nasz” kierowca Pan Mirek Pietrycha prze-
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W dniu 13 marca 2017 roku w Publicznym Gimnazjum  
w Dąbrowicy, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ma-
tematyki pani dyrektor Lucyna Pietrycha, powitała serdecznie 
wszystkich zebranych, życząc serdecznie wszystkim owocnych 
zmagań z królową nauk. Inicjatoremi organizatorem Dnia Ma-
tematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 
4improve - patron merytoryczny e-math.pl. Patronat honorowy 
nad dniem matematyki objął Minister Edukacji Narodowej. Te-
goroczna edycja zatytułowana była „Pieniądze to nie wszystko”.

W Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy uczniowie zostali 
podzielenia na 3 grupy: α, β, δ. W pierwszej części odbył się Tur-
niej Matematyczny pomiędzy klasami gimnazjalnymi. Ucznio-
wie rozwiązywali ciekawe, nietypowe zdania z wielkim zaanga-
żowaniem. Zadania nie wymagały typowej wiedzy matematycz-
nej, jedynie odrobiny logicznego myślenia i otwartego, bystrego 
umysłu. Odnosiły się do wykorzystania matematyki na co dzień. 
Jak sugeruje tytuł tegorocznej edycji Dnia Matematyki w zada-
niach wykorzystano obliczenia pieniężne. Kolejnym zadaniem 
było przygotowanie przez grupy okrzyku - hasła dotyczącego 
roli matematyki w życiu codziennym. Aby podkreślić znaczenie 
królowej nauk uczniowie wykonali zadanie dodatkowe, to jest 
plakat matematyczny dowolną techniką pod hasłem „Matema-
tyka jest wszędzie”. Zwycięską drużyną okazała się klasa 3 (gru-
pa δ), która w nagrodę otrzymała zestawy kreślarskie. Wszyscy 
uczniowie za aktywny udział i szczególne zaangażowanie w tym 
dniu, otrzymali oceny celujące z matematyki. 

Nad całością przebiegu Dnia Matematyki w Publicznym 
Gimnazjum czuwała pani Ewa Kycia – nauczyciel matematyki 
oraz wychowawcy klas: pani Justyna Serafin i pan Paweł Deryło.

Szczególna rola matematyki nie jest obca uczniom naszego 
gimnazjum, którzy chętnie biorą udział w konkursach matema-
tycznych. 

16 marca uczennica klasy 2 – Kinga Zacharyasz wzięła udział 
w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” w ka-
tegorii Kadet.

17 marca Patrycja Skwara i Martyna Łoś uczestniczyły w 
kolejnej edycji maratonu matematycznego „Banachiada” or-
ganizowanego przez Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształ-
cących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Uczennice te przez 
pięć godzin rozwiązywały nietypowe zadania o różnym stopniu 
trudności. Rywalizowały z 42 drużynami z całego kraju, mając 
do rozwiązania 120 zadań.

 W oczekiwaniu na wyniki tych konkursów dziękujemy na-
szym gimnazjalistkom, gratulujemy wytrwałości i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Dzień Matematyki w Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy

wiózł nas do Domu Kultury w Tarnawcu. Druga część uroczysto-
ści rozpoczęła się odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”, 
następnie modlitwą i poświęceniem opłatków, którymi zebrani 
podzielili się między sobą, składając sobie przy tym świątecz-
ne i noworoczne życzenia. Dalszą część uroczystości uświetniła 
orkiestra Voice. Natomiast o nasze podniebienia zatroszczyły 
się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawcu, które przy-
gotowały przepyszne posiłki, tak na gorąco, jak i zimny bufet, 
naprawdę było w czym degustować.

Za włożony wysiłek składamy serdeczne podziękowanie na 

ręce Pań: Małgosi Pietrycha i Lucynki Pietrycha dla wszystkich 
Pań z miejscowego KGW, życząc, aby stały się wzorcem dla in-
nych KGW i jak najpiękniej rozwijały swoją działalność.

Słowa serdeczności należą się Panu Wójtowi Tadeuszowi 
Halesiakowi, który wydał zezwolenie na udostępnienie wspa-
niałego lokalu. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do realizacji i uświetnienia naszej uroczystości składamy 
staropolskie „Bóg zapłać”. Niech Dobry Bóg, który widzi każdy 
odruch ludzkiego serca, będzie Wam nagrodą.

Wanda Majdziuk – w imieniu Rodziny Pielgrzymkowej
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Nowatorski charakter projektu polega na wprowadzeniu 
do zajęć z historii i języka polskiego elementów edukacji regio-
nalnej, przygotowaniu uczniów do obcowania z kulturą ,,małej 
ojczyzny”, w tym przypadku ziemi leżajskiej i okolic. Zastoso-
wanie innowacji pozwoli uświadomić uczniom na czym polega 
odmienność kulturowa różnych regionów Polski, w tym przede 
wszystkim naszego. Pasja poznania lokalnego środowiska, ro-
dzinnej miejscowości i najbliższej okolicy towarzyszy większo-
ści osób przez całe życie, dlatego nauczyciel regionalista stanie 
się swoistym przewodnikiem, który wskaże kierunki obserwacji 
okolicy, jej zabytków, pomników historii, wartościowych ludzi, 
wyjaśni pojęcia i regionalne nazwy oraz powróci do zwyczajów 
i tradycji wsi Brzyska Wola. W trakcie zaplanowanych wycie-
czek śladami przeszłości pokaże miejsca upamiętnione historią, 
starą architekturę, znaki czasu kultury ukraińskiej i żydowskiej,  
a także piękno doliny Sanu oraz ziemi leżajskiej. Koordynator-
kami powyższego projektu są panie Helena Stepaniak i Edyta 
Kusa.

Ważne miejsce w realizacji innowacji zajmuje stworzenie 
izby regionalnej z eksponatów i dokumentów pozyskanych  
z terenu gminy Kuryłówka. Zbieranie dokumentów lokalnej hi-
storii, pamiątek przeszłości, przedmiotów wyciągniętych z la-
musa, spotkania z lokalnymi twórcami i „świadkami historii” po-
zwoli na wszechstronny rozwój, doskonalenie i ukształtowanie 
patriotycznej postawy młodych ludzi, a tym samym na wzrost 
wiedzy o regionie, jego historii, tradycji i kulturze.

Projekt ma służyć rozbudzeniu patriotyzmu lokalnego oraz 
pogłębieniu wiedzy o regionie, jego historii, tradycji i kulturze 
przede wszystkim wśród uczniów klas starszych Szkoły Podsta-
wowej w Brzyskiej Woli w ramach regionalizacji przedmiotów: 
historii i języka polskiego.

W ramach tego właśnie projektu uczniowie klas IV – VI od-
wiedzili Muzeum Ziemi Leżajskiej. Dzięki uprzejmości Pana Dy-
rektora Jacka Kwiecińskiego oraz przewodnika Pana Damiana 

3 marca 2017 w Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy odby-
ła się tegoroczna edycja Dnia Języków Obcych. Celem przyświe-
cającym organizacji tego dnia była motywacja uczniów do nauki 
języków, nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również zachęta do 
samodzielnego pogłębiania umiejętności posługiwania się języ-
kiem obcym. Mamy nadzieję, że nasza młodzież jest coraz bar-
dziej świadoma korzyści płynących z biegłości w

posługiwaniu się językiem angielskim, niemieckim lub innym 
językiem nowożytnym.

W tym roku uczniowie przystąpili do konkursu pod ha-
słem ,,Przysłowia to mądrości narodów”, który polegał na tłuma-
czeniu i interpretacji przysłów niemieckich i angielskich. Młodzież doskonale poradziła sobie z tym zadaniem, przysłowia okazały 
uniwersalnymi prawdami obecnymi w każdej kulturze i języku. Nauczycieli bardzo ucieszył fakt, że blisko połowa gimnazjalistów 
przystąpiła do konkursu.

Drugim elementem obchodów tego dnia był zorganizowany quiz ,,Poliglota”. Do wspólnej gry zaangażowano wszystkich 
uczniów gimnazjum, którzy zostali podzieleni na cztery grupy rywalizujące ze sobą. Pytania quizu dotyczyły znajomości słow-
nictwa, gramatyki angielskiej i niemieckiej oraz wiedzy o kulturze krajów niemiecko i angielskojęzycznych. Liczyło się oczywiście 
zwycięstwo, ale najważniejsza była dobra zabawa i walory edukacyjne tych rozgrywek. Całość zmagań językowych przygotowały 
i pilotowały panie: Elżbieta Darnia – nauczyciel języka angielskiego i Jadwiga Marczak – Szpyt – nauczyciel języka niemieckiego.

Nauka języków obcych oknem na świat

„Laboratorium regionu” – innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
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Miło nam poinformować, że nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w licznych ogólnopolskich konkursach i olimpiadach.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie PIONIER z języka angielskiego uczeń Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli Bartłomiej Jachi-

mowicz z klasy VI otrzymał wyróżnienie. Bartka przygotowała z sukcesem pani Elżbieta Śliz.
Także w Ogólnopolskiej Olimpiadzie PIONIER z matematyki mamy wyróżnionych uczniów. Są to: Zuzanna Piotrowska z klasy 

V, Bartłomiej Jachimowicz, Szymon Leniart i Radosław Rodecki z klasy VI. 
Bartek Jachimowicz jest również laureatem w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”, został także wyróżniony  

w Ogólnopolskich Konkursach Matematycznych „Pingwin” oraz „Orzeł Matematyczny”. W konkursie Matematycznym „Pingwin” 
wyróżniona została także uczennica klasy IV - Julia Staroń.  W konkursie „Orzeł Matematyczny” laureatem został Szymon Leniart 
z klasy VI, zaś  Radosław Rodecki z klasy VI i Tomasz Wnuk z klasy II – to uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienie. Tomasz Wnuk 
został przygotowany przez panią Dorotę Lewkowicz.

Ponadto w 18 lutego 2017 r. Bartłomiej Jachimowicz brał udział w III etapie – wojewódzkiego konkursu matematycznego 
organizowanego przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie i według naszych obliczeń Bartek powinien otrzymać tytuł laureata (nie 
ma jeszcze oficjalnej listy laureatów i finalistów). Zdolności matematyczne wszystkich uczniów rozwija skutecznie pani Danu-
ta Działo. Bartek dotarł także do rejonowego etapu kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego. Pragniemy pogratulować 
uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli

Kubraka zostali nieodpłatnie oprowadzeni po ekspozycji, znaj-
dującej się na poddaszu XVIII wiecznego Dworu Starościńskich, 
która prezentowała muzealia dotyczące bogatej historii Leżajska 
i okolic. Uczniowie mieli okazję obejrzeć najcenniejsze ekspo-
naty muzealne m.in. pieczęć urzędową miasta Leżajska z 1778 
roku, reprinty przywilejów od XIV do XVIII wieku dotyczących 
Leżajska, reprint lokacji Rzeszowa z 1354 r. ze wzmianką o Le-
żajsku oraz kopie dokumentów dotyczących lokacji wsi Połomia 
z 1346, przesuwające udokumentowane dzieje Leżajska o 8 lat 
wstecz. Uczniowie, dzięki kolekcji pocztówek 
miasta z I połowy XX wieku oraz unikatowej 
kolekcji fotografii Leżajska z lat czterdziestych, 
mogli zauważyć zmiany, jakie dokonywały się 
tutaj na przestrzeni lat. O wielokulturowości 
miasta świadczą zgromadzone liczne juadiki 
oraz macewy pochodzące z leżajskiego cmen-
tarza żydowskiego, który po muzeum był kolej-
nym punktem naszej wędrówki znakami czasu.

Kolejną część ekspozycji stanowiły przed-
mioty związane z rzemiosłem miejskim, przede 
wszystkim z kaflarstwem i garncarstwem. Stąd 
zwiedzający udali się na wystawę etnograficz-
no-zabawkarską, która promowała lokalną 
wytwórczość i gromadziła eksponaty z nią związane. Tu prze-
wodnik przekazał dzieciom dawkę informacji o tradycjach i oby-
czajach charakterystycznych dla naszej małej Ojczyzny – Ziemi 
Leżajskiej.

Po wyjątkowych lekcjach historycznych, nadszedł czas na 
odpoczynek i spotkanie z kulturą w Miejskim Centrum Kultu-

ry, gdzie obejrzeli „Dynastię Miziołków”. Spektakl był pełną hu-
moru klasyczną adaptacją powieści Joanny Olech, o niełatwych 
zmaganiach młodego człowieka w wieku dojrzewania ze skom-
plikowaną rzeczywistością. W dużej mierze zachował formę 
pamiętnika poprzez pierwszoosobowe prowadzenie narracji. 
Sprawiało to wrażenie „bliskości” z bohaterem, dzięki czemu 
młody widz łatwiej identyfikował się z jego problemami. Sztuka 
poruszała istotne treści, wynikające ze szkolnego programu pro-
filaktyki oraz zachęcała do przyjrzenia się trudnościom, związa-

nym z wiekiem dojrzewania, m.in. radzenia sobie ze stresem, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontak-
tów interpersonalnych czy wyrażanie sprzeciwu wobec nacisku 
otoczenia, a przede wszystkim dała uczniom ogromną dawką 
dobrego humoru, w której aktorzy „z przymrużeniem oka” uka-
zali świat dziecięcego postrzegania.
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W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I, jak co roku, 
biorą udział w programie edukacyjnym „Moje dziecko idzie do 
szkoły”, który jest skierowany również do rodziców. Celem pro-
gramu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wie-
ku wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowe-
go stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu 
prawidłowych nawyków prozdrowotnych, jak również przeko-
nanie ich o skuteczności podejmowanych działań profilaktycz-
nych w domu i środowisku szkolnym.

Na początku roku szkolnego zapoznano rodziców z treścią 
programu. Otrzymali oni broszury związane ze zdrowym stylem 
żywieniowym swoich dzieci oraz inne cenne wskazówki doty-
czące nadwagi, otyłości, zdrowia psychicznego swojego dziecka. 
Program realizowany jest na zajęciach szkolnych, gdyż jego tre-
ści korelują z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej, 

a to pozwala wykorzystać różnorodne formy i uatrakcyjnić reali-
zację zagadnień zawartych w programie.

Aktywne pierwszaki rozpoczęły także zajęcia czytelnicze 
,,Podróże po kulturze” realizowane we współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku. Zajęcia były prowa-
dzone są przez Panią Monikę Golenia-Kmiecik, psychologa po-
radni. Celem zajęć jest m.in. kształtowanie i rozwijanie umiejęt-

ności poprawnego czytania ze zrozumieniem, 
rozwijanie koncentracji i poprawności orto-
graficznej, zapoznanie z historią, zabytkami  
i zwyczajami wybranych krajów europejskich  
i zachęcanie dzieci oraz ich rodziców do wspól-
nego czytania. Uczniowie w niekonwencjo-
nalny sposób poszerzają wiedzę o państwach 
Europy, dowiadując się o ich kulturze, tradycji, 
historii, ciekawych miejscach i zwyczajach. Są 
tańce i potrawy, charakterystyczne dla danego 
państwa. Koniec podróży po Europie, w ramach 
projektu, przewidywany jest po pierwszym pół-
roczu klasy drugiej.

Ponadto uczniowie pod czujnym okiem 
wychowawczyni pani Beaty Socha włączyli się w realizowany w 
szkole program „Ratujemy i uczymy ratować”. Celem takich za-
jęć jest nauczenie się opanowania strachu i paniki w sytuacjach, 
w których czas decyduje o ludzkim życiu. Dzieci uczą się udzie-
lania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, 
jaką jest wezwanie pomocy przez telefon po najprostsze czyn-
ności ratujące życie poszkodowanemu.

Dwa w jednym czyli zabawa walentynkowo-karnawałowa w Brzyskiej Woli
Walentynki to coroczne święto, które swoimi ko-

rzeniami sięga czasów średniowiecza. Do Polski do-
tarło na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Stałym elementem święta zakochanych jest 
wzajemne wręczanie sobie kwiatów, słodyczy czy 
walentynkowych ozdobnych karteczek, najczęściej  
w kształcie serca, w czerwonym kolorze, opatrzonych 
miłosnym wierszykiem. Nie inaczej było w Szkole 
Podstawowej w Brzyskiej Woli. W poniedziałek i we 
wtorek ustawiona była poczta walentynkowa, do któ-
rej uczniowie wrzucali własnoręcznie wykonane kart-
ki i lizaki w kształcie serduszka. Natomiast 14 lutego 
podczas balu karnawałowego, członkowie Samorzą-
du Uczniowskiego wręczyli przesyłki szczęśliwym ad-
resatom. O godzinie 16:00 w udekorowanej sali gimnastycznej zaroiło się od księżniczek, wróżek, rycerzy, bohaterów literackich 
i filmowych. Stroje były barwne, estetycznie wykonane, oddawały najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Przez ponad trzy 
godziny uczniowie klas I – VI bawili się w rytmie ulubionych kawałków. Odbyła się też sesja zdjęciowa, podczas której zostały 
uwieńczone na pamiątkę przebrania naszych wychowanków. W czasie całej imprezy Rada Rodziców zapewniła uczestnikom balu 
bogato zaopatrzony bufet, a Grono Pedagogiczne opiekę.

wdk

Aktywne pierwszaki z Brzyskiej Woli
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Marzec został ogłoszony miesiącem MATEMATYKI, a dzień 
13 marca 2017r. był dniem nietypowym. W ramach obchodów 
ogólnopolskiego Dnia Matematyki pod hasłem „Pieniądze to 
nie wszystko” uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 
mieli możliwość odczuć, że matematyka może być przyjemna  
i dawać radość. 

Udział w grach, zabawach i konkursach matematycznych 
miał zaplanowane edukacyjne cele:

- popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszer-
szego kręgu uczniów,

-  wzbogacenie słownictwa matematycznego,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logiczne-

go myślenia, prezentowania swojej wiedzy publicznie, czytania 
tekstów matematycznych, 

- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i stoso-
wania zasad zgodnej rywalizacji.

Dzień Matematyki skierowany był do wszystkich, nawet 
tych, którzy za matematyką zbytnio nie przepadają. Zadania nie 
wymagały specjalistycznej wiedzy matematycznej, a ich rozwią-
zywanie wyraźnie sprawiało uczniom przyjemność, przy tym 

niezbędny był otwarty umysł i odrobina sprytu.
Klasy I II, III podzielone na trzy grupy z wypiekami na twarzy 

zmagały się z zadaniami testowymi, skądinąd nietypowymi, cie-
kawymi i osadzonymi w bajkowej scenerii. Zwycięska drużyna 
została nagrodzona szóstkami z matematyki. Poza tym wszyscy 
uczestnicy za zaangażowanie i „sportową” rywalizację otrzymali 
drobne upominki.  

Niecodzienna niespodzianka spotkała dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, na zaproszenie dyrektor szkoły Małgorzaty 
Leja, dzieci odwiedził Adrian Kyć - absolwent Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Dąbrowicy, aktualnie student Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, człowiek z pasją, który wyjątkowo gra na akor-
deonie. 

Na początku gość szkoły przedstawił dzieciom wygląd  
i działanie instrumentu, opowiedział też o zasadach gry na nim. 
W części muzycznej odbył się mini – quiz Jaka to melodia? – 
dzieci odgadywały tytuły zagranych melodii. Najwięcej jednak 
frajdy przyniosło „praktyczne” oglądanie instrumentu włącznie 
z próbami dźwiękowymi. Nie zabrakło treści matematycznych: 
przedszkolaki liczyły ilość białych i czarnych klawiszy. Na pyta-
nie, ile jest ich razem, Piotruś Gajewski z grupy starszaków po-
dał bezbłędną odpowiedź. Wymieniano litery alfabetu, liczono 
ilość głosek, również w słowie akordeon. Na zakończenie odbył 
się wspólny mini – koncert utworów granych przez Adriana. Być 
może w niedalekiej przyszłości grono akordeonistów znacznie 
się powiększy, gdyż większość dzieci zgłosiło chęć nauki gry na 
tym instrumencie.

Adrianowi należą się serdeczne podziękowania, za podję-

cie wyzwania i ukazanie dzieciom dźwięków muzyki w ciekawej  
i zachęcającej do muzycznej zabawy formie. 

Celem spotkania było przybliżenie pasji muzykowania naj-
młodszym i zarażenie ich miłością do muzyki. Jest nadzieja, że 
wpłynie to pozytywnie i twórczo na ich przyszłość, ponieważ 
muzyka odgrywa znaczącą rolę w rozwoju dziecka również na 
etapie przedszkolnym. 

To jest naukowo udowodnione, że muzykowanie ma wpływ 
na samopoczucie, rozwój i osobowość dziecięcą. Badania do-
wodzą, że kontakt z muzyką w przedszkolu powoduje powsta-
wanie ważnych połączeń nerwowych w mózgu dziecka, które 
nie powstałyby innym sposobem. Muzyka jest bodźcem słucho-
wym, który wymusza aktywność mózgu, świetnie wpływa na 
koncentrację uwagi, wzrost kreatywności, zdolność zapamięty-
wania i uczenia się, ułatwia naukę czytania i pisania, a nawet 
podwyższa motywację u dzieci. 

Oczywiste więc jest, że talenty muzyczne należy rozwijać, 
a w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w 
Dąbrowicy stwarza się możliwości, pokazuje wzorce i sprzyja 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Wypis z kroniki szkolnej: Małgorzata Leja

Muzyka - bodźcem słuchowym, który wymusza dziecięcą aktywność. 
A – jak akordeon czyli to, co przedszkolaki lubią najbardziej… ZABAWA!

„Pieniądze to nie wszystko” – ogromna rola matematyki w życiu człowieka 
Dobra zabawa z matematyką w roli głównej w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy
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W klasach IV, V i VI rywalizowały cztery grupy (alfa - α, beta 
- β, gamma - γ i delta - δ). Duża część turniejowych zadań testo-
wych dotyczyła liczenia pieniędzy i zagadnień związanych z co-
dziennym życiem np. robieniem zakupów. Uczniowie przekonali 
się, że matematyka uczy zaradności i pokazuje, jak radzić sobie 
z problemami, a  wiedza, spryt oraz pomysłowość są kluczem do 
sukcesu. Konkurencja była bardzo wyrówna, o czym świadczy-
ła  emocjonująca dogrywka. Sposób przeprowadzenia oraz cie-
kawe niestandardowe zadania powodowały ogromne emocje,  
a wszyscy uczestnicy oczekują podobnych zajęć w przyszłości.

Nieco odmiany w nauce matematyki to inicjatywa nauczy-
cieli, którzy czuwali nad całością przedsięwzięcia: w klasach I 
– III Elżbieta Kryń, Lucyna Pietrycha i Paweł Deryło, a w klasach 
IV – VI Krzysztof Leja, Elżbieta Darnia i Halina Kycia.

Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest 
Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron me-
rytoryczny e-math.pl!

Dzień Matematyki został, z inicjatywy 4improve, wpisa-
ny do kalendarza świąt nietypowych oraz faktopedii: 9 marca 

– Dzień Polskiej Statystyki, 12 marca – Dzień Matematyki, 14 
marca – Dzień liczby Pi.

Dzień Matematyki 2017 był wspaniałą okazją do zaakcen-
towania ogromnej roli tej dziedziny nauki w życiu człowieka, 
odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Na-
rodowej.

Wypis z kroniki szkolnej: Lucyna Pietrycha, Krzysztof Leja

Symbole naszej historii – wystawa pt. „Godło, barwy, hymn”
z rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Dąbrowicy

Wyjątkowe zaproszenie zostało skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej. To zachęta do niecodziennej podróży po-
przez symbole… Te mniej i bardziej znane, które na dłużej lub na stałe zostały osadzone w życiu ludzi i te przemijające wraz  
z czasami, które symbolizowały. O czym opowiada wystawa prezentowana w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy? O tym, co 
powinno być dla każdego Polaka także ważne - narodowej symbolice. Skąd wzięły się polskie barwy narodowe, godło i hymn 
oraz jakie były jego dzieje - tego można się dowiedzieć z prezentowanej w szkolnym holu ekspozycji. Wystawa „Symbole naszej 
historii”, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Rzeszowie odtwarza historię najważniejszych symboli 
państwa i narodu polskiego. Szczególne miejsce w ekspozycji poświęcone zostało symbolice państwowości – godłu, fladze, bar-
wom, hymnowi i znakom z nimi powiązanymi. Są one na tyle powszechne w naszym codziennym życiu, że czasem przechodzimy 
obok nich bezwiednie. Stąd też nieczęsta zachęta do zapoznania się z ich genezą i historią. Na wystawie znalazły się też znaki, 
które stały się symbolami swoich czasów – godła, logotypy, odznaczenia, a nawet przedmioty… Pokazowi towarzyszą tematycz-
ne zajęcia czytelnicze z uczniami poruszające problematykę ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, symboli narodowych, 
uroczystości i świąt państwowych. Do obejrzenia wystawy zachęcamy do Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Wypis z kroniki szkolnej: Małgorzata Leja
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Szkoła ucząca zasad dobrego wychowania

W ramach VI Tygodnia Wychowania i Szkoły Dobrego Wy-
chowania od początku roku szkolnego do wspólnych działań 
w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy zachęceni zostali: dzieci  
i młodzież, rodzice i nauczyciele oraz lokalna społeczność, a we 
współpracy udało się zrealizować poniższe przedsięwzięcia:
− Czas jest wartością … tworzymy Szkolne Koło Wolontariatu
− Bo życie oparte jest na wartościach… czytamy poezję księdza 
Jana Twardowskiego
− Moja pasja – jak ją odnaleźć? 
Biblioteczna prezentacja kolekcji 
numizmatycznej pod hasłem Za-
pach historii
− Spotkanie z rodzicami „Wspól-
nie dla wartości…  bo kochać to 
znaczy wymagać”
− Mądra pochwała - twórcza kry-
tyka; wydanie broszury dla rodzi-
ców
− ABC – dobrego wychowania – 
warsztaty biblioteczne
− Szkoła dobrego wychowania 
– klasowe i ogólnoszkolna deba-
ta uczniowska na temat dobrego 
wychowania; tworzymy Szkolną 
Kartę Zasad Dobrego Wychowa-
nia
− Zejdź z kanapy, bo świat może 
być inny - rodzinne spotkanie  
w Zagrodzie edukacyjnej „W Mię-
dzyczasie” w Cieplicach.

Szkoła Podstawowa w Dąbro-
wicy w okresie od września 2016 
do marca 2017 brała udział w 
konkursie organizowanym przez 
Studium Prawa Europejskiego, 
realizując zaplanowane zadania, 
starała się równocześnie o Cer-
tyfikat Szkoły Dobrego Wycho-
wania. Główne cele podejmowa-
nych przedsięwzięć edukacyjnych 
to: kształtowanie postaw kultu-
ralnego stylu bycia w różnych 
sytuacjach, zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wycho-
wania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, 
relacje rówieśnicze i na przyszłość. 

I chociaż oczywiste jest, że podstawy zasad dobrego wy-
chowania wynosi się z rodzinnego domu, to przecież trzeba je 
utrwalać i ewentualnie korygować. Bo wszakże jesteśmy po to, 
by wspierać rodziny. To trudne zadanie pracować nad samym 
sobą, zawsze jest to poważne wyzwanie dla każdego i w każ-
dym wieku. Warto więc podjąć trud, bo zarówno nasz mózg, 
jak i ciało lubi wyzwania. Bo przecież człowiek uczy się chęt-
nie, jeżeli doświadcza… to już sprawdzone, dlatego uczniowie 
doświadczyli zmagań konkursowych pod hasłem „Mistrz Savoir 
vivre”. Merytoryczne przygotowania do konkursu odbywały się 
na zajęciach z wychowawcami, podczas zajęć świetlicowych, 
warsztatów bibliotecznych i w sytuacjach związanych z codzien-
nym życiem. Organizatorami konkursu byli nauczyciele zespołu 
wychowawców i przedmiotów humanistycznych oraz opiekun 
Samorządu Uczniowskiego. Celem  konkursu było zaintereso-

wanie uczniów kulturalnym zachowaniem, znajomością do-
brych manier na co dzień oraz uwrażliwienie na zasady dobrego 
wychowania, które obowiązują we wzajemnych relacjach spo-
łecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych, 
w domu i miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich i ofi-
cjalnych. Uczniowie współtworzyli Katalog kulturalnego ucznia, 
zorganizowano ogólnoszkolny konkurs pod hasłem  „Mistrz Sa-

voir vivre” w kategoriach:
1. Konkurs plastyczno-tech-

niczny – dla uczniów klas I - II
2. Konkurs wiedzy dla 

uczniów klas III – VI.
Po części pisemnej uczniowie 

brali udział w części praktycznej 
dotyczącej zasad nakrywania 
do stołu. Suma punktów liczona 
z I i II etapu wyłoniła zwycięz-
ców finalistów z poszczególnych 
klas, którzy wykazali się  wiedzą 
i umiejętnościami z zakresu zasad 
savoir vivre uhonorowano dyplo-
mami „Mistrz savoir vivre” oraz 
nagrodami książkowymi. Okazało 
się, jak bardzo ważna jest dobra 
znajomość zasad savoir vivre, bo 
trzeba wiedzieć, jak radzić sobie 
w przeróżnych życiowych sytu-
acjach, gdzie wiedza o właści-
wym zachowaniu jest niezastą-
piona. Przecież na co dzień komu-
nikujemy się ze sobą, nakrywamy 
i podajemy do stołu, obowiązują 
nas określone zasady zachowania 
się, spożywania posiłków, musi-
my o siebie zadbać, o swoją i nie 
tylko własność… i jak „Jaś się nie 
nauczy, to Jan nie będzie umiał”.

Realizując zadania konkur-
sowe uczniowie przygotowali 
również prace pisemne pt. „Moje 
zachowanie świadczy o mnie”, 
wykonywali plakaty, których te-

matem przewodnim był „Mój wygląd świadczy o mnie”, pre-
zentowali inscenizacje na temat znajomości i stosowania zasad 
dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, 
dorosłych i rówieśników. Wychowawcy podczas klasowych spo-
tkań inicjowali rozmowy pod tytułem „Jestem grzeczny i nie 
wstydzę się mojego zachowania” analizując zagadnienia do-
brego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie 
młodego człowieka. 

Zasady dobrego zachowania obowiązują wszędzie, również 
przy stole „Siedź prosto!, „Nie kołysz się na krześle”, „Zdejmij 
łokcie ze stołu!”, „Nie mów z pełnymi ustami!”… te, i wiele in-
nych wskazówek często słyszą młodzi ludzie. To napomnienia, 
które często zostają w głowie, ale warto doświadczać sytuacji 
życiowych, które są przykładami i kształtują osobowość. Są waż-
ne i dlatego trzeba je poznawać, badać, doświadczać, uczyć się 
i pamiętać. Bo przecież znajomość zasad „dobrego obycia, uła-
twia codzienne życie”. 

Wypis z kroniki szkolnej: Małgorzata Leja
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W dniu 10 stycznia 2017r w Zespole Szkół Kuryłówka od-
była się prelekcja funkcjonariuszy policji dotycząca akcji „Bez-
pieczne ferie”. Pogadanka skierowana była do uczniów klas I-III 
Szkoły Podstawowej. Funkcjonariusze z zaangażowaniem starali 
się przybliżyć młodym słuchaczom sposoby zachowania bezpie-
czeństwa zarówno podczas zabaw na wolnym powietrzu, gdzie 
zwrócono uwagę na sposoby poruszania się po oblodzonych, śli-
skich chodnikach, jak również przestrzegali przed zakładaniem 
łyżew i jeździe w nich po ulicy, niekontrolowanych obszarach 
wodnych (stawy, rzeczki, itp.), zwracając uwagę, że zachowania 
tego typu mogą zagrażać naszemu zdrowiu ,a tym samym życiu. 
Podawano przykłady w jaki sposób wykorzystywać wszelkiego 
rodzaju przedmioty służące do zjeżdżania: sanki, nartosanki, 

Nawyk czytania i miłość do książek musi powstać w dzieciń-
stwie, dlatego przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej w Dąbro-
wicy obfitują w działania rozwijające czytelnictwo wśród dzieci  
i uczniów. W celu przybliżania najmłodszym pięknej, polskiej 
literatury nauczyciele edukacji przedszkolnej organizują cyklicz-
ne zajęcia czytania bajek i dziecięcej poezji. Tym razem wspa-
niałą bazą były wiersze Jana Brzechwy, ukazujące świat pełen 
przygód, w którym głównymi postaciami są zwierzęta. 

„Czy lubicie słuchać opowieści? - Taaaaak!” odpowiedziały 
chórem dzieci przedszkolne, uczestniczące w marcowych zaję-
ciach czytelniczych. Panie wychowawczynie Ewa Sęk i Renata 
Tokarz pięknie czytały wiersze, a dzieci miały okazję wcielić się 
w różne zwierzęta, dokonując prezentacji czytanej postaci. Były 
żabki, renifer, miś, tygrys, papuga, lew, wilk, słoń i smok. Przed-
szkolaki były skupione, a przy tym świetnie się bawiły, pokony-
wały lęk i nieśmiałość przed występem. Nauczyciel bibliotekarz 
Małgorzata Leja przygotowała dla przedszkolaków zagadki czy-

tane i rysowane, które dzieci świetnie odgadywały. Spotkanie 
zakończyło się miłym akcentem, każde dziecko otrzymało ksią-
żeczkę-kolorowankę.

To szkolne zaplanowane działanie: rozbudzanie od naj-
młodszych lat zapału do książek i czytania, dokładanie starań, 
by czytanie stało się przyjemną potrzebą. Rodzice i nauczyciele 
- reklamujmy czytanie własnym przykładem! Dlaczego? Ponie-
waż czytanie dziecku od najmłodszych lat rozbudza w nim cieka-
wość świata, pomaga zrozumieć siebie i innych. Dziecko słucha, 
rozumie i uruchamia wyobraźnię. Czytanie jest wielkie! Ono 
daje ogromną wiedzę ogólną, uczy myślenia, wartości moral-
nych, pobudza wrażliwość i empatię,  rozbudowuje słownictwo. 
Bardzo korzystnie wpływa na rozwój wyobraźni i zainteresowań.   
I jest dla wszystkich… i czytać każdy może. I wiele ważnych za-
let czytania można tu jeszcze wymieniać, ale… Wystarczą chęci  
i książka!

Wypis z kroniki szkolnej: Ewa Sęk

Świat pełen przygód w wierszach Jana Brzechwy -
czytanie dziecku od najmłodszych lat rozbudza w nim ciekawość świata.

„ABC BEZPIECZEŃSTWA”
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Andrzejki
Tegoroczne Andrzejki obfitowały w bardzo bogaty  program 

wróżb. Każde dziecko przygotowało bardzo wiele wesołych za-
baw. Łapaliśmy oddech w przerwach pomiędzy tańcami i cieka-
wi co przyniesie przyszłość, zrywając boki ze śmiechu oddawa-
liśmy się zabawie. Dobry humor dopisywał jeszcze przez wiele 
dni. 

Spotkanie z bajką
Drugiego grudnia w radosnym nastroju spotkaliśmy się  

z ośmioletnią Julią Wróbel z Żołyni, autorką bajki „Bajki dla du-
żych i małych”. Julia sama również zaprojektowała wszystkie ilu-
stracje. Barwnie opowiadała o tworzonych postaciach. Podczas 
spotkania Tatuś Julii zaproponował, abyśmy wszyscy spróbo-
wali wizualizacji tworzenia różnych historii. Zabawa była pełna 

śmiechu, a finał zaskakujący. 
Potem przenieśliśmy się do 
świata ruchomych figur i po-
przez ruch wyrażaliśmy swoje 
bardzo różnorodne emocje. 
Było bardzo miło, nie zabra-
kło również wspólnego czyta-
nia innych bajek. Mile wspo-
minamy to barwne popołu-
dnie, przepełnione zabawą  
i pozytywnymi emocjami. 

Szlachetna Paczka 
Po raz pierwszy dzieci 

ze Świetlicy Środowiskowej  

ślizgacze, narty, itp. Omawiano przepis dotyczący zakazu przy-
czepiania sanek do aut i organizowania tzw. „kuligów”. Funkcjo-
nariusze przestrzegali również dzieci przed wpuszczaniem osób 
obcych do domostw, mieszkań, wsiadaniem do nieznanych po-
jazdów oraz przyjmowaniem słodyczy od osób nieznanych. Za-
chęcali, aby wyruszać na zimowe przygody w ubraniach dosto-
sowanych do warunków klimatycznych; zakładać czapki i resztę 
garderoby utrzymującej ciepło. Słuchać rodziców dających rady 
kiedy i gdzie można się poruszać bez ich opieki, jak również in-

formować dorosłych o miejscu przebywania w dniach wolnych 
od nauki szkolnej. 

Spotkanie zakończyło się spontaniczną rozmową dzieci  
z przedstawicielami policji, uczniowie chętnie zadawali pytania 
dotyczące nie tylko bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, 
a na koniec przyjęli serdeczne życzenia miłego wypoczynku na 
tegorocznych feriach zimowych.

Aleksandra Śliwa

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” /Roger Bacon/
 
W naszej szkole nie brak uczniów, którzy z matematyką radzą sobie całkiem nieźle. W związku z tym zorganizowano konkursy 

dotyczące tejże właśnie dziedziny. Aby każdy mógł spróbować swoich zdolności, zadania matematyczne zostały wywieszone na ga-
zetce ściennej. Każdy zainteresowany mógł je w domu rozwiązać i przynieść do nauczyciela. Zorganizowane zostały także konkursy 
w dwóch kategoriach. Z każdej klasy gimnazjum wytypowano dwie dwuosobowe drużyny. W szkole podstawowej rozgrywki zostały 
przeprowadzone dla uczniów klas szóstych. Był to świetny pomysł, bo wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna. Zadania dotyczyły 
pieniędzy. Można było się dowiedzieć, jaką średnicę mają poszczególne monety, ile wart był jeden denar, kwartnik czy obol. Pyta-
nia były na wysokim poziomie, ale uczestnicy konkursu bardzo dobrze się spisali. Po ciężkich zmaganiach nadszedł czas na werdykt. 
Wyniki przedstawiają się następująco: Gimnazjum: III miejsce ex aequo: Katarzyna Jachimowicz, Patrycja Socha z klasy II a, Agata 
Bagniak, Gabriela Korzeniec z klasy III a, Aleksandra Bazan, Jagoda Wolanin z klasy III b; II miejsce: Dawid Staroń, Łukasz Leniart  
z klasy I b; I miejsce: Bartosz Sarzyński, Jan Kuryło z klasy II a; Szkoła Podstawowa: III miejsce: Patrycja Zawitkowska, Natalia Po-
dobińska kl. VI a; II miejsce: Gabriela Staroń, Martyna Kargol kl.VI b; I miejsce: Kinga Majdan, Zuzanna Gorący kl. VI a. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i dziękujemy paniom: M. Szelidze i M. Wolanin oraz panu J. Bazanowi za zorganizowanie konkursu.

Kat

Dzień Matematyki w ZS w Kuryłówce

Z działalności świetlicy w Ożannie
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w Ożannie włączyły się w pomoc najbardziej potrzebującym  
w „Szlachetnej Paczce”. Od dawna wiadomo, że każdy nawet 
najmniejszy gest, niesie wielką pomoc. W paczkach, które dzieci 
pakowały oprócz słodyczy i artykułów spożywczych znalazły się 
również zabawki. Miałam wrażenie, że to z nimi najtrudniej było 
dzieciom się rozstać i w niejednych oczach zagościły łzy. Przeko-
nywałam z wielką wiarą, że te łzy smutku, w ubogich rodzinach 
przerodzą się w perły szczęścia. Jak się potem okazało, był to 
skuteczny argument. 

Mikołaj 
Tym razem to my wybraliśmy się do Mikołaja. Całe szczę-

ście, że stacjonował nie na drugim końcu świata, a przebywał 
właśnie w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. W oczekiwaniu 
na jego przybycie mogliśmy obejrzeć przepiękne widowisko 
„Piękna i bestia”. Scenografia i wspaniali aktorzy przenieśli nas 
w zupełnie inny świat. Dzięki temu mogliśmy bardzo głęboko 
przeżywać całą historię. Emocje sięgnęły zenitu, gdy na scenie 
pojawił się Mikołaj, na którego czekaliśmy z wielką niecierpliwo-
ścią i wielkim utęsknieniem.  Mikołaj zapraszał na scenę każde 
dziecko. W końcu usłyszeliśmy tak oczekiwanie „Dzieci ze Świe-
tlicy Środowiskowej w Ożannie” i całą gromadą wbiegliśmy na 
scenę. Każde dziecko mogło porozmawiać z Mikołajem. Otrzy-
maliśmy paczki i po zrobieniu pamiątkowej fotografii udaliśmy 
bardzo szczęśliwi do domu. Jeszcze przez kilka dni żyliśmy tymi 
chwilami. Ogromne wrażenie na dzieciach zrobiła sama scena, 
niektóre po raz pierwszy mogły na niej przebywać i oglądać 
widownie z innej perspektywy. Serdeczne podziękowanie pra-
gniemy wyrazić Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kuryłówce – Pani Alicji Kycia za pomoc w zorganizowaniu 
wyjazdu oraz pokrycie kosztów transportu.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
…Doskonała miłość czasem nie przychodzi, aż do pojawie-

nia się pierwszego wnuka… /przysłowie walijskie/ 
Naszym Kochanym Dziadkom podarowaliśmy wyjątkowy 

prezent. Najpierw dziewczyny zaprezentowały kabaret „Setne 
urodziny Babci”. Z pełnym oddaniem wcieliły się w rolę babci, 
wnuczki, dziennikarki, fotografa, kamerzystki. Z wielkim humo-
rem i pełną gestykulacją oddały cały klimat wesołych zdarzeń. 
Potem zaśpiewano kilka utworów ze szczególną dedykacją dla 
Dziadków. Następnie chłopcy wcielili się w rolę wnuków i dziad-

ka w kabarecie „Dziadek rajdowiec”. Po salwach śmiechu prze-
szliśmy w nostalgiczny klimat, słuchając kilku utworów wykona-
nych na skrzypcach, nie zabrakło również uroczystego „100 lat”. 
Babcie i Dziadkowie otrzymali drobne upominki i  certyfikaty 
„Najlepszych Dziadków na świecie”. Po duchowych przeżyciach 
udaliśmy się na przepyszny poczęstunek. 

Ferie zimowe 
Bogaty program ferii, którego organizatorami była Gmina 

Kuryłówa i Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce pozwolił cie-
szyć się interesującymi atrakcjami w czasie wolnym od nauki. 
Jak co roku pobyt w Kręgielni „Galaktyka” w Rzeszowie przy-
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„Mężczyźni kobietom” - pod takim hasłem 12 marca  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce świętowano dzień 
kobiet. 

Jak obowiązki, a na pewno, w tym wypadku – przyjem-
ność – nakazywały, wójt naszej gminy Tadeusz Halesiak krótko 
przypomniał historię tego święta, składając najlepsze życzenia 
wszystkim kobietom. Koncert  trwający ponad półtorej godziny 
zleciał jak z bicza strzelił. Były piosenki współczesne i te które 
nigdy się nie starzeją, był folklor z humorem czyli dla każdego 
coś dobrego. Animatorzy kuryłowskiej kultury już przyzwyczaili 
nas do wydarzeń na wysokim poziomie, także i to święto do-
starczyło uczestnikom wiele przyjemności i niezapomnianych 
wrażeń. Bardzo młodzi artyści, trochę od nich starsi i ci wcze-
śniej urodzeni wypełnili program po brzegi, a scena skromna, 
świetnie oświetlona nadała całości odpowiedniej elegancji. Za 
każdym razem, niesamowitym przeżyciem jest patrzenie i słu-
chanie lokalnej orkiestry, w której szeregach przeważa zdecy-
dowanie zdolna młodzież z naszej gminy. I to jest ta wartość, 
na którą powinniśmy zwracać uwagę za każdym razem, mając 
równocześnie świadomość, jaki ogrom pracy wkładają ci młodzi 
artyści byśmy mogli ich słuchać i podziwiać. Brawo. 

Kamil Kotulski w piosence „Wakacje z blondynką” z towa-
rzyszącymi mu kobietkami z Artisu, jak zawsze podbił serca pu-
bliczności, a Bartosz Zagaja w energetycznej piosence Republiki 
„Tu jestem w niebie” i później w nostalgicznej „Can‘t help falling 
in love” zabrał nas, kobiety w świat marzeń. Piotr Dziechciarz  
z akompaniamentem gitary śpiewał m. in. o losie żonatego męż-
czyzny i obiecywał, że znów pójdą na całość, a Bolesław Matusz-
ko swoim tenorem zachwycał w znanych dla ucha piosenkach  
„Prywatki”, „Bella Bella Donna” i „Bal wszystkich świętych”. Pa-

nie Bolesławie widać było, że scena Pana lubi.
Wielkimi owacjami został przyjęty chór męski, który po 

krótkiej przerwie, pod nową batutą, reaktywował swoją dzia-
łalność. Liczna grupa mężczyzn w różnym wieku – lekko stremo-
wana ale z dużym powodzeniem wykonała swój program, a już 
odśpiewane „Sto lat” na cztery głosy było strzałem w dziesiąt-
kę. I tu pojawia się kolejna wartość – integracja międzypokole-
niowa (wystąpił m.in. ojciec i syn) – tak trudna do osiągnięcia,  
u nas się udała. Brawo.

Gościnnie wystąpili przystojniacy z zespołu „Toxic”, którzy 
z dużą dozą humoru, co rusz podrywali publiczność do gorą-
cych oklasków, a już w ich wykonaniu „Oczy zielone” wzbu-
dziły taką radość, że gdyby nie okres postu, to panie ruszyłyby  
w tany. Natomiast kontrabasista z dąbrowickiej kapeli rozśmie-
szał do łez swoją powagą przy jakże humorystycznych tekstach 
przyśpiewek, szczególnie wtedy, gdy z miną cierpiętnika śpie-
wał, że już nie chce czekolady, że ma serdecznie jej dość, chciał-
by koniecznie by ktoś dał mu miłość. Kolejnym dowodem na to, 
że koncert stał się świetnym przekrojem różnorodności muzycz-
nej, był występ Bogdana Pęcaka, który na przepięknie brzmiącej 
fletni Pana wyczarowywał dźwięki trafiające prosto w serce. Cóż 
więcej trzeba, jak nie takiego właśnie wieczoru, który całkowi-
cie potrafił nas oderwać od zwykłej, często szarej codzienności. 
Prowadzący całe spotkanie dyrektor Ośrodka Kultury Leszek Po-
łeć, ze swadą i poczuciem humoru, ale i ze słuszną dumą wcielił 
się w konferansjera zapowiadając występujących artystów. Gra-
tulacje Panie dyrektorze i cała męska ekipo GOK-u, spisaliście 
się na medal.  

  uczestniczka
Więcej zdjęć na: www.gokkurylowka.pl

Nic nie zdziałasz dla świata, gdy na każdym kroku
ukochanej kobiety brak przy Twoim boku”

niósł wiele pozytywnych emocji oraz pokazał, że z roku na rok, 
niektórzy stają się coraz lepsi. Pierwszy raz młodsze dzieci mogły 
przeżywać niepowtarzalne chwile w „Kolorowym Świecie Zabaw” 
w Rzeszowie. W leżajskim kinie również było bardzo miło, a „Kró-
lowa śniegu 2 ”zostawiła miłe wspomnienia. Bardzo ciekawe były 
również warsztaty z gliny w Kolonii Polskiej. Dziękujmy za wszyst-
kie atrakcje !!!  

Tłusty Czwartek i zabawa karnawałowa
W Tłusty Czwartek odbyła się zabawa karnawałowa. Prze-

ważały nie tylko tańce, ale również wiele konkursów indywidu-
alnych. Atrakcją było również malowanie twarzy. W przerwach 
była degustacja pączków i czas na wymyślanie nowych zabaw  
i konkurencji. Zabawa, zabawa, zabawa …
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Ferie, ferie… i po feriach
Ferie zimowe to dla dzieci czas odpoczynku od szkoły i nabra-

nia nowego zapału do dalszej nauki. W zregenerowaniu sił poma-
ga dzieciom Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Gminną 
Biblioteką w Kuryłówce oraz Świetlicami Środowiskowymi rok-
rocznie organizując różnorodne zajęcia i wyjazdy. Dzieci, spędza-
jące ferie w Gminie, uczestnicząc w nich, rozwijają wszechstron-
nie swoją osobowość, zaspokajają swoje potrzeby intelektualne, 
poznawcze i psychologiczne, pożytecznie spędzając czas wolny.

Tradycyjnie już, w siedzibie GOK-u odbyły się następujące 
zajęcia: plastyczne „Maska karnawałowa” i „Maskotka z filcu”, 
a także zajęcia ph.: „Zrób to sam”, podczas których dzieci wła-
snoręcznie konstruowały karmniki dla ptaków, tworzyły „cuda” 
z papierowej wikliny czy też szyły kotki, sowy lub owoce z filcu 
„produkując się” manualnie. Nie zabrakło także poranków filmo-
wych i gier klubowych, a dla sportowców okazji do ruchu podczas 
dnia sportu w Zespole Szkół w Kuryłówce, który poprowadził pan 
Wiesław Gorący. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się 
wyjazdy: do leżajskiego kina, do Rzeszowa na kręgle i plac zabaw 
dla dzieci Kolorowy Świat oraz wycieczka do OSP w Kuryłówce, 
podczas której mogły zwiedzić strażnicę i zobaczyć sprzęt stra-
żacki.

Nowością w tegorocznym grafiku były warsztaty kulinar-
ne i garncarskie. Warsztaty kulinarne prowadzone przez panią 
Krystynę Jędrzejowską wzbudziły w uczestnikach dużo radości 
i zapału. Dzieci, niektóre po raz pierwszy, mogły się sprawdzić 
w roli piekarzy wyrabiając, a później wypiekając, pod bacznym 
okiem pracowników-opiekunów, przepyszne muffinki i ciastecz-
ka. Warsztaty garncarskie natomiast, odbyły się nie tylko w GOK-



23

-u, ale także w WDK w Kolonii Polskiej oraz w Bibliotece w Brzy-
skiej Woli. Prowadzone przez panią Elżbietę Starzak z Zagrody 
Edukacyjnej „Międzyczas” w Cieplicach cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. Każde dziecko z odrobiny gliny tworzyło własne, 
piękne i niepowtarzalne dzieło. Dodatkową propozycją ze strony 
pracowników GBP było zorganizowanie konkursu plastyczno-li-
terackiego o brzydkim misiu, którego nikt nie chciał oraz mnó-
stwo łamigłówek, rebusów, zagadek i krzyżówek, aby rozruszać 
i wzmocnić u dzieci także potencjał intelektualny. Ogółem w za-
jęciach organizowanych podczas Ferii 2017 wzięło udział ok. 750 
osób. Cieszy nas frekwencja podczas zajęć, a także to, że atrak-
cyjną ofertę ośrodka zauważają rodzice dzieci z sąsiednich gmin 
i przywożą do nas swoje pociechy, aby czas ferii mogły spędzić 
aktywnie i kreatywnie.

gbpldz
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Za nami Święta Bożego Narodzenia. Może niektórzy z nas 
pozwolą sobie wrócić wspomnieniami do tego okresu, który 
pozwolił oderwać się od codziennych trudów, zmagań i obo-
wiązków. Dla większości okazja i przede wszystkim spełnienie 
potrzeby bycia z ludźmi których kochamy, by wspólnie cieszyć 
się z narodzin Dzieciątka, czy może wir zakupów, wyjazdów  
i spotkań. 

Radość, ciepło i tradycja, a wraz z nią kolęda. W wielu do-
mach nie zatraca się tego pięknego zwyczaju nieustannie pie-
lęgnując ducha śpiewu. Doświadczamy także tych, którzy spo-
glądają wstecz, widzą dom babci i rozśpiewanych domowników 
ciągnących dźwięki ze starych kantyczek do ostatniej zwrotki 
ulubionej kolędy. 

Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno polskich kolęd i pa-
storałek oraz utrwalenie świątecznego ducha, to główna idea, 
która przyświecała organizatorom przy organizacji I Gminnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Kolędować małemu” w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kuryłówce. 

W niedzielne popołudnie 29 stycznia na kuryłowskiej sce-
nie rozbrzmiewały pierwsze głosy, a razem z nimi te najbardziej 
popularne, aż po mniej znane pastorałki. Przegląd odbywał się 
na zasadach konkursu, w którym zaprezentowało się kilkunastu 
młodych artystów należących do kół wokalnych z Brzyskiej Woli, 
Dąbrowicy i Kuryłówki. Jury w składzie: Ewelina Brudniak (prze-
wodnicząca), Bogdan Pęcak, Sławomir Pruś i Łukasz Grabow-

ski oceniało bacznym okiem uczestników m.in. pod względem 
umiejętności wokalnych, muzykalności i doboru repertuaru, 
wyłaniając swoich faworytów. 

Podczas tej pozornej rywalizacji w pięknych pieśniach i róż-
nych wykonaniach wyłoniono to co dobre, wzruszenie i dumę, 
a zadecydowało o nagrodzeniu wszystkich solistów nagrodami 
i pamiątkowymi statuetkami.

Komisja przyznała następujące miejsca: 
kategoria I (kl. 0 – II )
miejsce I : Zofia Szpetnar
miejsce II: Julia Masełek, Tomasz Wnuk 
miejsce III: Oliwia Szczypta
kategoria II (kl. III – V )
miejsce I: Dominika Socha
miejsce II: Anna Jachimowicz, Wiktoria Borek, Aneta Socha 
miejsce III: Magdalena Chudy, Aleksandra Dziechciarz 
kategoria III (kl. VI – Gimnazjum )
miejsce I: Kamil Kotulski
miejsce II: Magdalena Hacia, Agata Ostrowska 
miejsce III: Kinga Zacharyasz, Martyna Łoś 
kategoria ZESPOŁY (kl. 0 – VI )
miejsce I: zespół wokalny Pięcionutka z Kuryłówki 
miejsce II: zespół wokalny Artis z Brzyskiej Woli, zespół wo-

kalny z Dąbrowicy

Świątecznie i śpiewająco: GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
„Kolędować małemu” i Krzeszowskie kolędowanie 2017
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Kolejnym sukcesem młodych członów kół wokalnych był 
udział i spróbowanie swoich sił w eliminacjach X Międzypowia-
towego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych  
w Krzeszowie „Krzeszowskie kolędowanie 2017”. 

W środę 1 lutego wśród 117 solistów z 6 powiatów (niżań-
skiego, leżajskiego, stalowowolskiego, rzeszowskiego, biłgoraj-
skiego i kolbuszowskiego) zaprezentowało się 13 naszych woka-
listów z zespołów GOK. Jury na czele z panem przewodniczącym 
Bartkiem Caboniem znanego z talentu show TVP „Hit, hit hur-
ra”, podczas niedzielnej Gali finałowej postanowiło nagrodzić 
naszą najmłodszą reprezentantkę Oliwię Szczyptę - zajmując II 
miejsce w kategorii „Przedszkole” oraz Marzenę Kycia - instruk-
torkę GOK na I miejscu w kategorii „Dorośli”. 

Cieszymy się z ogromnego sukcesu młodych solistów  
z naszej gminy, którzy dzięki swojej pracy i wytrwałości dumnie 
reprezentują kuryłowskie talenty nie tylko w swoim środowi-
sku, ale także na rangę całego województwa. Cieszy także fakt, 
iż takie wydarzenia jak przeglądy, przypominanie i utrwalanie 
znanych nam pięknych melodii kolęd, pozwalają nie tylko na 
wyłonienie lokalnych „perełek”, a jednocześnie w okresie świąt 
Bożego Narodzenia wychodząc naprzeciw temu co usiłuje za-
brać popkultura na podtrzymanie tradycji, polskiej tradycji. 

gokkr
Więcej zdjęć na: www.gokkurylowka.pl
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„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”
Czas Świąt Bożego Narodzenia to okres, kiedy w wielu polskich domach grane i śpiewane są kolędy. Najpiękniejsze wydają się 

te polskie, które istnieją w naszej tradycji od wieków. 
Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce tę tradycję podtrzymuje, organizując na rozpoczynający się rok, cykl koncertów. Pierw-

szy odbył się w naszym ośrodku 8 stycznia. Usłyszeliśmy piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu dziecięcych zespołów wokalnych 
Artis i „Pięcionutka, zespołów śpiewaczych: Jarzębina, Kalina, Jagoda wraz z kapelą, Orkiestrę Dętą oraz solistów m.in.: Karolinę 
i Bartosza. Wsłuchując  się w słowa i muzykę płynąca ze sceny, a stwarzającą jakże podniosły nastrój, napełniliśmy się radością  
i nadzieją na lepsze dni w nowym roku. 

Podobne koncerty odbyły się w Wiejskich Domach Kultury w Kolonii Polskiej oraz Brzyskiej Woli – tam oprócz w/w zespołów  
zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej z Brzyskiej Woli w przedstawieniu jasełkowym oraz zespół wokalny ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy działający pod naszym patronatem. Ponadto Orkiestra Dęta w Święto Trzech Króli uczestniczyła w opra-
wie mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbego w Kulnie.    

gbpwz
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Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej jest prężnie działają-
cą i rozwijającą się placówką. To miejsce integrujące wszystkich 
mieszkańców wsi począwszy od tych najmłodszych, aż po naj-
starszych seniorów. Dzięki licznym, cyklicznym i okolicznościo-
wym imprezom WDK tętni  życiem. Co tydzień są tu spotkania 
pań z zespołu śpiewaczego Kalina, działa także kółko teatralne 
„Marionetki” na którym dzieci uczą się radzenia sobie z tremą 
podczas nauki nowych wierszy, piosenek oraz przedstawień, 
które w późniejszym czasie wykorzystywane są na występach. 
Ponadto działa kółko plastyczne cieszące się dużym uznaniem 
wśród najmłodszych, którzy z dużym zapałem pragną rozwijać 
swoje zdolności manualne.

Kalendarz imprez jest pełen mniejszych lub większych uro-
czystości. Pierwszą z nich był Koncert Kolęd, który odbył się 15 
stycznia, ta wyjątkowa uroczystość towarzyszy nam od samego 
początku istnienia placówki. Kolędy i pastorałki zostały wyko-
nane przez zespoły śpiewacze Jagoda z Dąbrowicy, Jarzębina  
z Kuryłówki i Kalina z Kolonii Polskiej, w występie brały udział 
także śpiewające dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 
oraz niezastąpiona Orkiestra Dęta.

Początek ferii zimowych zaczął się na sportowo „turniejem 
ping-ponga”, bo jak wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Turniej ten odbywa się cyklicznie, już po raz kolejny zawodni-
cy walczyli o miano najlepszego gracza oraz piękne puchary.  
W tym roku zwyciężył Andrzej Szczęch, drugie miejsce zajął Kry-
stian Zajączkowski, natomiast trzecie miejsce przypadło Arka-
diuszowi Brzyskiemu. 

Następnego dnia odwiedziła nas pani Elżbieta Starzak wraz 
z panem Grzegorzem, którzy przeprowadzili z dziećmi warsz-
taty garncarskie. Radości i zabawy nie było końca ponieważ 
uczestnicy nareszcie mogli bezkarnie się pobrudzić, a przy tym 
stworzyć własnoręczne arcydzieło z gliny. Kreatywne pomysły 
dziecięce zaskoczyły niejednego dorosłego. W warsztatach 
brały udział także dzieci z innych świetlic środowiskowych. 
Ferie obfitowały także w inne atrakcje takie jak np. piecze-

nie muffinek oraz smakowitych pierniczków. Dzieci z zapałem 
przygotowywały samodzielnie ciasto, wykrawały ciasteczka 
i fantazyjnie dekorowały swoje wypieki. Najmłodszym dzie-
ciom towarzyszyły mamy, które w każdej chwili służyły pomocą 
i dobra radą. Na feriach były także liczne wyjazdy (kino, kręgle, 
kolorowy świat) w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. 
Odbył się także turniej ping-ponga dla najmłodszych. Nagro-
dy dla zwycięzców  zasponsorował Gminny Ośrodek Kultury  
w Kuryłówce.

Natomiast 25 stycznia odbył się już tradycyjnie po raz ko-
lejny Dzień Babci i Dziadka. Dzieci oraz młodzież należąca do 
kółka teatralnego przedstawiły fantastyczny występ artystycz-
ny, poruszając przy tym nie jedno babcine serce, a także po-
wodując łezkę szczerego wzruszenia. Na zakończenie wręczyli 
swoim Dziadkom własnoręcznie wykonane kwiaty. 

Marzec kojarzy nam się przede wszystkim z Dniem Kobiet 
dlatego też nie mogło zabraknąć tej uroczystości. Wiersze, pio-
senki, przedstawienie oraz finezyjne tańce rozbawiały kobiety 
do łez. Salwy radosnego śmiechu świadczyły o udanym wystę-
pie.  

To tak naprawdę dopiero początek atrakcji w naszym 
Domu Kultury. Teraz przed nami powitanie wiosny, warsztaty  
z papierowej wikliny oraz sprzątanie świata. Zapraszamy.

wdkkw

Wydarzyło się w WDK w Kolonii Polskiej
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WDK Kolonia Polska
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Przegląd kolęd i pastorałek

Koncerty kolęd



32


