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a dziś taka cicha noc
zazwyczaj  

wszystko dzieje się w pośpiechu  
w chaosie nieswoich myśli 

w bezładnym biegu 
a dziś taka 
cicha noc 

te chwile są ulotne wiem 
biorę je w dłonie i znikają 

jak płatki bożonarodzeniowego śniegu 
mienią się tylko delikatnym blaskiem 

na twarzy tego niemowlęcia 
przez ułamek sekundy 

nie więcej 
lecz to wystarczy 
by się zadumać 

i poczuć smak opłatka 
w sercu 

obejmij mnie mocno 
sianem pachną moje ukryte pragnienia 

miłością pachną składane życzenia 
dziś taka 
cicha noc 
taka moc 

niewyobrażalna 
moje troski 

i znaki zapytania 
nie istnieją teraz 

patrzę w światełka na choince 
i wszystko staje się jasne

                                                    MagdalenaP

***

narodziłeś się

w cichej stajence

skromnego serca

ułożyłeś główkę

na sianku myśli

kołysząc otuliłeś

ciepłą miłością

szczęśliwy

uciszałeś hałas

pośpiechu i zabiegania

zasnąłeś w snopach

miodowego światła

nawet nie wiadomo

kiedy niebo

skarbnica

łask wszelakich

stało się

brzemienną obietnicą

                          Jolanta Mach
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Drodzy Mieszkańcy Gminy!
Oddajemy do Państwa rąk ostatni w tym roku numer Kuryłowskich 

Wieści, mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i 
interesującego. Pragniemy również złożyć Państwu życzenia spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia , prawdziwie rodzinnych, opromienionych 
blaskiem betlejemskiej gwiazdy. To czas kiedy nasze serca łączą się w 

jedno bez względu na odległość jaka nas dzieli, niech ta bliskość i jedność 
trwa jak najdłużej,  

a w nadchodzącym  Nowym Roku życzymy, by udało się zrealizować plany  
i zamierzenia, by nie zabrakło zdrowia i szczęścia, by spełniły się marzenia.                 
                                                                                                      Redakcja
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 Szanowni Państwo ostatni kwartał tego 2019 roku właśnie 
mija, poniżej przedstawiam najważniejsze wydarzenia, 
które miały miejsce: do  końca września odbywały się 
zebrania wiejskie w każdej miejscowości, na których 
mieszkańcy zdecydowali na co zostanie wydatkowany 
fundusz sołecki. Łącznie to kwota 274 000,46 zł. Środki 
te zostaną w 2020 r. przeznaczone większości na drogi, 
ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i 
świetlice.

W tym kwartale trwały prace przy drodze powiatowej 
1250R Kuryłówka,-Tarnawiec-Ożanna. Remont sprawił 
utrudnienia w ruchu drogowym, ale, aby było lepiej 
musimy cierpliwie wytrzymać remonty.

W naszej gminie nie przestaje istnieć problem związany 
z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). We wrześniu 
odbyło się szkolenie dla rolników z terenu naszej gminy, 
tym samym dziękujemy lekarzowi powiatowemu 
Krzysztofowi Gajewskiemu za przeprowadzenie 
szkolenia oraz Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za 
współpracę. Zwracam się z prośbą o przestrzeganie 
wszelkich rozporządzeń w tym zakresie, zwłaszcza 
związanych z ochroną własnych gospodarstw.

3 października miałam przyjemność być na wyjątkowym 
wydarzeniu w Warszawie gdzie laureatką konkursu 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, została nasza młoda, 
niezwykle zdolna mieszkanka Magdalena Hacia z 
Brzyskiej Woli.

10 października odbyło się uroczyste podsumowanie 
rozgrywek Powiatowej Ligii Juniorek, Orlików, 
Młodzików i Trampkarzy 2019 w piłkę nożną w 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, nasi młodzicy ze szkoły 
podstawowej w Kuryłówce zdobyli pierwsze miejsce 
na 12 uczestniczących drużyn, duże gratulacje dla 
całej drużyny oraz trenera Wiesława Gorącego. Zespół 
LKS Brzyska Wola zakończył sezon piłkarski 2019 ze 
zdobytymi 24 punktami co daje mu 5 miejsce w ligowej 
tabeli, gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym 
roku.

Zostały również pozyskane środki na wyposażenie 
ochotniczych straży pożarnych w Kuryłówce i Jastrzębcu 
w łącznej kwocie ok 32 tyś zł, także został zakończony 
remont strażnicy w Ożannie. Każda z jednostek OSP 
skorzystała z dofinasowania 5 tyś. na doposażenie 
jednostek z programu rządowego.

Została przeprowadzona dodatkowa rekrutacja do 
projektu „Odnawialne źródła energii…” gdzie zostało 
złożonych ponad 200 podań. O dalszych działaniach 
związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco 
informować.

Miesiąc listopad to miesiąc ważnych dat, o których 
powinniśmy pamiętać, dziękuję tym wszystkim, którzy 

pamiętali o uczczeniu odzyskania niepodległości.

W tym kwartale odbyły się również dwie sesje:  25 
października odbyła się XI sesja, na której m.in. podjęto 
uchwałę dotyczącą likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i włączenie go w struktury urzędu gminy jako 
referatu oświatowego, co nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 
r. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za I 
półrocze 2019 r. Zostały zmienione i ujednolicone Statuty 
wszystkich sołectw, a także została podjęta niezmiernie 
ważna uchwała w sprawie podpisania porozumienia z 
Gminą Krzeszów dotycząca odbioru śmieci. Tym samym 
dziękujemy Radzie Gminy Krzeszów i Panu Wójtowi za 
podjęcie tożsamej uchwały.

29 listopada odbyła się XII sesja Rady Gminy Kuryłówka, 
na której zapadły bardzo ważne uchwały dla nas jako 
mieszkańców, między innymi została zwiększona ilość 
ścieków, do których będzie dopłata z urzędu gminy oraz 
taka sama dopłata będzie miała również miejsce w 2020 r. 
co pozwoli na utrzymanie cen za ścieki na takim samym 
poziomie jeśli nie wzrosną ceny za wodę, czy też inne 
podwyżki z tym związane. Podjęto uchwałę o obniżeniu 
ceny za kwintal żyta z 58,46 do 46 zł, pozostała kwota 
podatków dla naszych mieszkańców się nie zmieni.

W związku z ogólnokrajowym wzrostem cen śmieci 
i u nas w gminie ten poziom cen musiał również 
ulec zmianie. Cena od jednego mieszkańca wzrasta 
do 14 zł od osoby, za śmieci oddawane selektywnie 
obniżka o 1 zł za kompostownik      przydomowy 
i 28 zł za śmieci nie segregowane. Wzrost cen jest 
spowodowany podniesieniem kosztów u odbiorców 
śmieci. Ważne jest, abyśmy podjęli działania zmierzające 
do zmniejszenia ilości odpadów, zwłaszcza plastiku i 
prawidłowej segregacji oraz wykorzystywania odpadów 
biodegradujących we własnych kompostownikach.

 Na sesji zostały również przedstawione sprawozdania z 
działalności szkół działających na terenie naszej gminy.

Na koniec grudnia przewidywana jest również sesja 
budżetowa. Najważniejsze zadania na przyszły rok 
to dokończenie odcinka drogi powiatowej 1250R 
Kuryłówka-Tarnawiec-Ożanna, projekt związany 
z „Odnawialnymi źródłami energii…” - panele 
fotowoltaniczne, solarne, pompy ciepła, piece. Projekty 
dot. Ożanny: remediacja biologiczna i infrastruktura 
nad Ożanną oraz przygotowanie kolejnych projektów 
dróg min. „podłóg” Dąbrowica – Słoboda. Duże 
prawdopodobieństwo iż w 2020 r. stanie się możliwa do 
realizacji kanalizacja w miejscowości Kulno a następnie w 
Kolonii Polskiej. To tylko niektóre najważniejsze zadania 
stawiane na przyszły 2020 rok. Dochody przewidywane 
są w wysokości ok 30 mln zł., natomiast wydatki w 
wysokości ponad 31 mln. zł. Jest to rekordowy budżet 
naszej gminy.
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Gmina Kuryłówka znalazła się wśród 16 laureatów programu grantowego Czuwamy! 

Pamiętamy Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” i otrzymała dofinansowanie na realizację 

projektu pn. „Rewitalizacja miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych”. 

Realizacja projektu odbyła się na cmentarzu parafialnym 
w miejscowości Kuryłówka, na którym znajdują się miej-
sca pochówku Janiny Przysiężniak ps Jaga- łączniczki i 
sanitariuszki AK oraz inż. Stanisława Diakiewicza- leśni-
ka, żołnierza AK, którzy zginęli tragicznie w obronie oj-
czyzny w 1945r. Celem projektu było przywrócenie należ-
nej czci Miejscom Pamięci, poprzez rewitalizację miejsc 
pochówku Janiny Przysiężniak ps. Jaga oraz Stanisława 
Diakiewicza. Zrealizowane działania miały również na 
celu zapoznanie lokalnej społeczności z historią ich miej-
sca zamieszkania. W ramach projektu zostały wykonane 

nowe pomniki z płyt granitowych, stylizowane na wzór 
typowych mogił żołnierskich. Wokół pomników została 
ułożona kostka betonowa. Prace przygotowawcze i po-
rządkowe zostały wykonane przez wolontariuszy z tere-
nu gminy, którzy w ramach swojej pracy wycieli drzewa i 
wykopali przeszkadzające korzenie drzew. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 7 500,00 zł, z czego 
dofinansowanie z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” wy-
niosło 7 000,00 zł. 

                                                                                            
E.Bachórz 

Pamiętamy!
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 W dniu 27 września odbyła się uroczystość w związku z przejściem na emeryturę Pań Agnieszki 
Jańdzińskiej i Róży Parobek. Pani Agnieszka Jańdzińska przepracowała 45 lat. Ostatnie 25 lat na 
stanowisku inspektora ds. geodezji w Urzędzie Gminy Kuryłówka .

 Pani Róża Parobek była wieloletnim pracownikiem opieki społecznej, a od zmian samorządowych 
pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce. Na świadczenie przeszła po 43 
latach pracy

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli byli i obecni pracownicy urzędu gminy, pomocy społecznej i instytucji kultury. 
Obu paniom życzymy wielu pięknych dni na zasłużonej emeryturze.                                                                                         R.Sz.

 

Konkurs plastyczny „ Bezpieczne wakacje     2019”
 

 W  dniu 29 października br. w  Komendzie Powiatowej Policji w  Leżajsku dokonano wręczenia 
nagród laureatom powiatowego etapu konkursu plastycznego pod tytułem „Bezpieczne Wakacje 
2019”. Wśród nagrodzonych w kategorii wiekowej 10-12 lat znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Kyci w  Kuryłówce: Zofia Szpetnar – I miejsce, Patrycja Skiba – II miejsce i Wiktor 
Świerczek – III miejsce. Laureatom serdecznie gratulujemy pięknych prac i  życzymy dalszych 
sukcesów na etapie wojewódzkim. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowały samorządy 
powiatu leżajskiego oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Paul.
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Dornbach, kolonia józefińska -  Dornbach, kolonia józefińska -  
przyczynek do historii przyczynek do historii 

cz.2

Powoli dobiegał końca XIX wiek. 
Młodzi wykształceni ludzie zaczęli 
opuszczać Dornbach udając się do 
miasta i tam obejmowali dochodowe 
posady. Wielu udawało się na emigrację do Prus, gdzie 
oferowano im lepsze warunki życia. Inni wyjeżdżali do 
Ameryki i krajów zachodnich. Ci co zdecydowali się na 
emigrację, sprzedawali swe majątki głównie Polakom, 
którzy zarobione za granicą pieniądze inwestowali w zakup 
gruntów. W 1880 roku w Dornbach zamieszkiwało 210 
Niemców, a w 1900 roku już tylko 33. Dornbach lata rozwoju 
miał za sobą. Wieś zaczęła podupadać ekonomicznie, na co 
miało wpływ między innymi starzenie się wsi. Proces ten 
stale się pogłębiał, stając się bardzo widoczny tuż przed 
wybuchem wojny w 1914 roku.

Ożenek między różniącymi się kulturowo i etnicznie 
Polakami, Rusinami i Niemcami generalnie nie występował. 
Niemcy wyznania rzymsko- katolickiego w  Dornbach 
starali się zawierać związki małżeńskie z Niemkami tego 
samego wyznania. Młode dziewczyny i chłopcy, gdy 
zabrakło odpowiedniej partii w rodzinnej wsi zmuszeni byli 
szukać swego szczęścia poza ziemią leżajską, bo w okolicy 
zamieszkiwali protestanci. Okazją do zawarcia nowych 
znajomości były kontakty handlowe lub śluby znajomych, 
na które wzajemnie się zapraszano. Na przykład w kolonii 
Josefinendorf (Józefówka) koło Rawy Ruskiej zamieszkała 
po ślubie około 1823 roku Małgorzata Grossman c. Adama 
Hauznera z Dornbach. Z tej kolonii wywodzi się nazwisko 
Dück, które wkrótce pojawiło się w Dornbach jako Dick. 
Zapewne ks. Lewicki w księgach parafialnych zapisał- tak jak 
usłyszał. W wykazie podatkowym z 1853 roku wpisano że, 
Michał Dick opłacał podatek z nr. domu 11 i 14.               Z 
rodziną o nazwisku Dick wiąże się historia, którą chciałbym 
czytelnikowi opowiedzieć.

 Wandelin Dick syn Michała i Katarzyny z Hauznerów 
mając 23 lata zaczął myśleć o ożenku. Nie wyobrażał sobie, aby 
jego wybranką nie była Niemka. Wiosną 1886 roku Wandelin 
wraz z narzeczoną zjawił się u ks. Franciszka Staruszkiewicza, 
następcy ks. Lewickiego, aby dać na zapowiedzi. Jego wybranką 
była 22 letnia Franciszka Gassing pochodzącą z kolonii Pławo 
koło Mielca. Niestety zauroczenie szybko minęło. W księdze 

zapowiedzi proboszcz odnotował „rozeszło się”. Wandelin 
był mocno zdeterminowany, bo wkrótce ponownie pojawił 
się na plebanii z kolejną narzeczoną, tym razem z 18 letnią 
Katarzyną Wagner c. Jana i Katarzyny z Bajgertów z rodzinnej 
wioski. Tym razem wszystko odbyło się jak ustalono i do 
zaślubin doszło 23 listopada 1886 roku. 17 grudnia 1891 roku 
z tego związku urodziła się córka, której nadano imię Anna. 
Dziewczynka uczyła się w miejscowej szkole i tu zakończyła 
swą edukację. O rodzicach Anny nic nie wiadomo. Wydaje 
się, że oboje zmarli, jej wychowaniem zajęli się dziadkowie. 
Nowy wiek przyniósł wiele nieszczęść dla mieszkańców wsi 
położonych nad Sanem. Katastrofalne powodzie w 1907 roku, 
a następna w 1913 roku wyrządziły wiele szkód. W 1913 
roku wylewów było jedenaście. Starsi mieszkańcy, odebrali to 
jako złą wróżbę, zapowiedź tego, co wkrótce miało nastąpić. 
W 1914 roku wybuchła wojna, która ogarnęła niemal cały 
kontynent. Austro-Węgry ogłosiły mobilizację. Do wojska 
poszli mężczyźni w sile wieku. W rodzinie Dick generalnie nic 
się nie zmieniło. W domu w Dornbach pod nr 11 pozostała 
Anna, dziadek (1850 r.) i babcia Katarzyna (1845r.). Widoki 
na zamążpójście Anny znacznie się oddaliły. Ciężar pracy 
w gospodarstwie spoczywał na Annie i dziadku. Babcia 
pomimo starczego wieku zajmowała się pracami w obejściu. 
Anna pomagała babci, ale i dziadek potrzebował jej pomocy 
w pracach polowych. Niekiedy dnia było mało, toteż, pranie, 
szycie i reperowanie odzieży wykonywała w nocy. 

Dnia 3 września 1914 roku do Sanu dotarła armia 
rosyjska. Walki pozycyjne trwały przez cały październik. 
Okopani na prawym brzegu Sanu Rosjanie, ogołocili z 
jesiennych plonów okoliczne pola. Widmo głodu dla rodziny 
Dick stało się realne. 5 listopada Rosjanie rozpoczęli okupację 
Leżajska i okolic. Dla potrzeb wojska dokonywano rekwizycji 
bydła, koni, żywności i paszy. Nieraz Anna musiała kryć się 
przed żołdakami, którzy przy okazji rekwizycji dokonywali 
gwałtów na kobietach. Gdy nadeszła wiosna 1915 roku trzeba 
było rozpocząć roboty w polu. Nauczeni porządku i dobrze 
zorganizowani koloniści świadcząc sobie pomoc wzajemną w 
terminie zakończyli prace. Tymczasem na linii Sanu ponownie 
doszło do walk, które toczyły się przez maj i czerwiec. Większa 
część gospodarstw w Dornbach spłonęła. 17 czerwca 1915 
roku Rosjanie opuścili Kuryłówkę i Dornbach, by już w tej 
wojnie tu nie powrócić. 

 Tymczasem na froncie południowym do walczących 
po stronie Ententy państw przyłączyły się Włochy, które 
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wypowiedziały wojnę tylko Austro-Węgrom. Od czerwca 
1915 roku rozpoczęły się ciężkie walki. Do niewoli dostało 
się wielu jeńców po obu walczących stronach. Dnia 3 czerwca 
1916 roku został wzięty do niewoli batalion włoski. Żołnierze 
wywodzili się z okolic Prato. Początkowo umieszczono ich w 
obozie przejściowym w okolicy Trydentu skąd mieli zostać 
przemieszczeni w głąb terytorium Austrii. Na podstawie 
korespondencji Piotra Giorgetti przesyłanej do rodzinnego 
Prato pomiędzy czerwcem 1916 roku, a październikiem 
1918 roku opiszę okruchy życia jeńca w niewoli austriackiej. 
W jednym z pierwszych listów Piotr informuje rodzinę o 
możliwości przesłania paczek za pośrednictwem Czerwonego 
Krzyża. Jeniec wysyłał jedną kartkę w tygodniu zawierającą 
maksymalnie piętnaście linijek tekstu który podlegał 
cenzurze (zdj. karty obok). Takie same zasady obowiązywały 
adresatów listów. Warunki wojenne powodowały, że listy i 
kartki docierały z opóźnieniem, niekiedy adresat dostawał 
kilka na raz albo wcale. Co się tyczy paczek były one 
okradane z zawartości. Jeniec mógł jedynie liczyć na paczki 
z Czerwonego Krzyża. W liście z 12 czerwca 1916 roku Piotr 
prosi ojca aby przesłać mu chleb, trochę czekolady i ciastka. 

Pod koniec czerwca 1916 roku transport jeńców wyruszył 
do Galicji. Co najmniej czterech, wśród nich Piotr Giorgetti 
(ur.1892 r.) zostali skierowani do Dornbach. Piotr Giorgetti 
trafił do bardzo dobrej rodziny Anny Dick. Już w liście z dnia 
8 września 1916 roku pisze, że niczego mu nie brakuje „mam 
tutaj wszystko”, a koloniści traktują go jak własnego syna. W 
liście z 23 października 1916 roku cytowanym w całości pisze: 
„ Moi drodzy rodzice, przybywam do Was z wiadomościami 
ode mnie, które są dobre, jak mam nadzieję i Wasze i całej 
rodziny. Chcę Wam dać znać, że już otrzymałem trzy paczki z 
Czerwonego Krzyża, ale to nieważne bo znajduję się w domu, 
w którym jest mi bardzo dobrze, pracuję na roli, często z 
piękną i dobrą klaczą. Chciałbym paczkę z dwoma czy trzema 
kilogramami ryżu, poza tym trochę nasion sorgo do posiania, 
tutaj nigdy go nie widzieli. Oprócz tego parę skarpet, bo tu jest 
bardzo zimno. Odwagi, miejmy nadzieję, że ta wojna niedługo 
się skończy i będę mógł Was wszystkich znów przytulić. Nie 
pozostaje mi nic innego, jak wysłać całusy i pozdrowienia dla 
Was i całej rodziny od Waszego syna Giorgetti Piotra „. 

 Jak powiedziano, kartki docierały z opóźnieniem 
nawet półrocznym. Bliscy otrzymawszy pierwszy list z prośbą 
o przesłanie chleba i innych artykułów, uznali, że Piotruś 
głoduje. Rodzina wysyłała paczki z chlebem, sardynkami 
i serem. Te przesyłki dotarły do Galicji w grudniu przed 
świętami. Paczki dla jeńca z Urzędu Pocztowego w Kuryłówce 

odbierał gospodarz. Gdy dziadek zobaczył ich zawartość 
zirytował się. Rodzina traktowała jeńca jak syna nie żałując mu 
niczego, a z Włoch otrzymywał chleb, ser który z racji długiego 
okresu wędrówki nie nadawał się do spożycia. Kolonista uznał 
to za obrazę, postanowił temu zaradzić. 12 grudnia 1916 
roku dziadek wraz z Piotrem udał się do urzędu pocztowego. 
Opłacił i wysłał telegram o treści: „Komitet pomocy więźniom 
wojennym, 28 ul. Ricasoli. Włochy, Florencja. Nadaje więzień 
Giorgetti Pietro Evod 32614 w Dornbach lp Kuryłówka 
Austria, Galicja obszar Łańcut 12 grudnia 1916 „ Chcę znów 
poinformować, że otrzymałem paczki z chlebem, ale tu gdzie 
się znajduję nie potrzebuję niczego, bo jest mi tutaj dobrze, 
pracuję u chłopów, proszę o powiadomienie mojej rodziny o 
nie przysyłanie więcej paczek. Niniejszym chcę podziękować, 
dlatego że również rodzina u której jestem, mówi, że...( brak 
tłumaczenia– uwaga autora.)Proszę o zawiadomienie mojej 
rodziny, oto adres mojego taty”.  Telegram wywołał oczekiwane 
skutki bo od miesiąca lutego Piotruś pisał uspokajające listy, 
w których informował jak spędza czas. List w całości z 26 
lutego 1917 roku. „ Drogi ojcze, przychodzę do Was z moją 
pocztówką, by dać Wam znać, że u mnie wszystko dobrze, jak 
mam nadzieję i u Was, i u wszystkich w rodzinie. Wiecie tato, 
tu gdzie jestem, Już od dwóch miesięcy chodzimy po śniegu, 
ale ja nie cierpię, choć nie otrzymałem paczek z rzeczami 
z wełny, bo piszecie mi, że je wysłaliście. Moi gospodarze 
dali mi wszystko. Uwierzcie, że kochają mnie bardziej niż 
własnego syna, a gdy siadają do stołu, a brakuje Piotrusia, nie 
jedzą! I gdybyście widzieli jakie mam łóżko do spania. Jest 
mi dobrze i ciepło. Moi gospodarze są katolikami, ale nie są 
Polakami, są byłymi obywatelami Niemiec (poniemieckie). 
Każdej niedzieli modlimy się na mszy, a kościół mamy odległy 
tylko 500 metrów. Odwagi tato, miejmy nadzieję, że niedługo 
będziemy mogli wziąć się w ramiona. Nie pozostaje mi nic 
innego jak wysłać pozdrowienia i całusy Wam, całej rodzinie i 
Krewnym od Waszego na zawsze syna Giorgetti Piotra. Całusy 
dla babci i dla Vandy Długie zimowe wieczory gdy pracy było 
mniej, rodzina spędzała razem. Wiele śmiechu wywoływały 
nieznane słowa i nazwy gdy nawzajem pokazywano sobie różne 
przedmioty i czynności i wymawiano je w swoich językach. 
Zwłaszcza młodzi chłonęli każde słowo. Annie podobał się 
przybysz z Włoch. Był młody, przystojny i pracowity. Odkąd 

zjawił się w ich domu miała 
dużo mniej obowiązków. 
Mogła poświęcić się 
robotom wykonywanym 
przez kobiety. Rodzina 
kolonisty doceniała pomoc 
jeńca. Był pojętny, umiał 
obchodzi się z koniem toteż 
w wielu ciężkich pracach 
wyręczał dziadka. Nie dało 
się zauważyć jak gorliwie 
modli się w kościele 
podczas coniedzielnej 
mszy, a i jego poranna i 
wieczorna modlitwa była 
przez nich doceniona. 
Dziadkowie widzieli jak 
obecność młodzieńca 
odmieniła Annę. Była 
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promienna, wesoła. Nie dało się ukryć, że obecność Piotrusia 
sprawia jej prawdziwą przyjemność. Często bywało, że młodzi 
razem szli oporządzać zwierzęta. Razem wykonywali inne 
prace. Piotruś starał się także wyręczać Annę przy pracach 
typowo kobiecych jak np. wyrabianie masła. Wszystko to 
wpłynęło na wzajemne zbliżanie się obojga. Bardzo lubili w 
zimowe dni spacerować po skrzypiącym śniegu. Pomimo 
trudności językowych rozumieli się, było im razem dobrze, 
rodziło się uczucie. Przed świętami Bożego Narodzenia Anna i 
Piotruś wraz z dziadkiem wybrali się saniami do oddalonego o 
8 km Leżajska. Rodzina dokonała zakupów przedświątecznych. 
Anna w tajemnicy kupiła drobny upominek dla ukochanego. 
Poszli także do fotografa aby zrobić zdjęcie Piotrusiowi. 
Święta poprzedzone wigilią podczas której sporządzono 
tradycyjną wieczerzę, a potem śpiewano kolędy po polsku i 
włosku, a babcia i dziadek przypomnieli stare niemieckie był 
najpiękniejszym dniem. Młodzi poszli jeszcze na pasterkę. 
Wrócili grubo po północy. Śnieg padał, było mroźno, trzeba 
było brnąć w śniegu, toteż trzymali się za ręce. Mieli siebie, byli 
szczęśliwi, zakochani. Piotr w kolejnych listach prosił rodzinę 
o przesłanie nasion sorgo, ryżu i fig, a ponadto książeczki do 
modlitwy i mydła. Gdy śnieg stopniał, Piotr wyruszył w pole. 
Orał siał i bronował, roboty nie brakowało. Potem przyszło 
sadzenie ziemniaków. Piotr po raz pierwszy wspomniał o 
Annie:„ Jest tutaj ta dziewczyna, nazywa się Ania, szyje dla 
mnie wszystko na swojej maszynie i bardzo mnie lubi”. Żebyś 
wiedziała, jak ta rodzina ucieszyła się z ryżu, żebyś widziała 
jak go gotują z mlekiem i cukrem, i jak go pałaszują. I sposób, 
w jaki go gotują, jak dobrze im wychodzi. Gdybyś wiedziała ile 
mleka i masła dostaję. Tutaj się doi krowy i ja sam robię masło. 
A pamiętacie, że w domu nie mogłem na to nawet patrzeć? 
Piotr pisał listy nie tylko adresowane do matki i ojca ale też 
do sióstr. Chciał zapewnić najbliższych, że jest zdrów, że jest 
mu dobrze ale też poinformować, że dziewczyna go lubi. 
Poprosił mamę aby napisała do dziewczyny po niemiecku. Do 
listu dołączył swoje zdjęcie. Nic jednak nie koiło tęsknoty za 
rodziną i o tym zapewniał w każdym liście. Mama spełniła 
jego prośbę „…Wyobraź sobie, jak oczekujemy, żeby Cię 
zobaczyć. Jak najszybciej zrobię, co mi mówisz, to jest napiszę 
list po niemiecku, żeby podziękować tej dziewczynie, która 
tak Cię lubi i do rodziny, która tak dobrze Cię traktuje…”, „…
Proszę Cię szanuj ich, bo na to zasługują…”. Dni upływały, 
przyszedł czas żniw . „…Wiecie, że sorgo ma piękne kłosy. 
Uwierzcie, że jest wspaniałe. Wszyscy przychodzą je zobaczyć, 
bo nigdy jeszcze nie widzieli. Wiele osób mówi, że to gryka, 
inni że to ryż, wyobraźcie sobie, tutaj się tego nie widuje. 
Najszczersze pozdrowienia ode mnie i od rodziny, u której 
jestem, dla Was i dla całej rodziny i krewnych od Waszego 
syna Giorgetti Piotra Nadszedł 1918 rok. „…Co bym dał, by 
móc Was zobaczyć. Mamo, gdy wieczorem kładę się do łóżka, 
odmawiam modlitwy i mówię: pamiętam, gdy moja mama 
mnie ich uczyła. I wiecie, pamiętam bardzo dobrze wszystko 
czego mnie nauczyliście, i każdego wieczoru i każdego ranka 
je odmawiam. Te Święta minęły mi dobrze i jutro już jest 
Trzech Króli. Wy jak spędziliście Święta?...”( list z 5 stycznia 
1918r.)

 Na początku 1918 roku doszło do niespotykanego 
dotąd buntu Polaków wobec Monarchii Austro-Węgierskiej. 
Przyczyną masowych wystąpień było podpisanie traktatu 
brzeskiego przez Ententę z Rosją i nowo powstałą Ukrainą, 

który przywidywał oddanie części ziem :Chełmszczyznę i 
Podlasie w ręce Ukrainy. Dla Polaków oznaczało to, że ani 
Austria ani Niemcy nie liczą się z polskimi dążeniami do 
odzyskania niepodległości. A przecież w obu armiach liczną 
grupę żołnierzy stanowili Polacy. W lecie 1918 roku zaczęły 
się masowe dezercje żołnierzy z armii. Wielu żołnierzy 
pochodzących z Galicji starało się ukryć w rodzinnych 
stronach. Nastroje panujące w Galicji udzieliły się też 
Piotrowi. W liście z dnia 7 lipca 1918 roku pisał „…Droga 
mamusiu, gdybyś wiedziała, jak często Was wspominam. Na 
pewno często dzwoni Wam w uszach. Kto by powiedział, że 
będziemy rozdzieleni tak długo, ale nie można nic zrobić, jak 
tylko czekać z cierpliwością na ten święty i błogosławiony 
dzień pokoju, gdy wszyscy będziemy mogli się znów zobaczyć 
i już nigdy więcej nie rozstawać. Uwierzcie, że mnie się wydaje, 
że minął cały wiek odkąd Was nie widziałem. Ale bądźcie 
wszyscy dzielni, bo ten dzień nadejdzie niedługo...”. Z wojska 
zdezerterowali także synowie Katarzyny Dick, którzy ukryli się 
przed żandarmami w rodzinnym domu. „ Pytacie czy rodzina 
u której jestem cały czas dobrze mnie traktuje. Nigdy byście 
nie uwierzyli jacy są dla mnie dobrzy, i ich synowie, których 
mają trzech, i wszyscy trzej są urzędnikami, oni również mnie 
lubią…”.

 Od jesieni 1918 roku rozprzężenie w Galicji jeszcze 
się powiększyło. Austriacki aparat państwowy nie mógł 
opanować sytuacji, ich decyzje były bojkotowane. Trwały 
nieustanne manifestacje i protesty. W końcu władze przejęli 
Polacy. Ostatni list jaki otrzymał

Piotruś w Dornbach datowany jest 14 października 1918 
r. Zacytujemy go w całości . „ Drogi synu, u nas mówi się 
o pokoju, co mówią u Ciebie? Ah Piotrusiu, gdyby to była 
prawda, moglibyśmy się zobaczyć i nigdy więcej nie opuszczać. 
Powiedz mi Piotrusiu, dziewczyna Alfreda ciągle jeszcze do 
Ciebie pisze? Co pisze? Dostałeś nasze zdjęcia? Paczkę? Mam 
nadzieję, że dostałeś wszystko. My wszyscy jesteśmy zdrowi, 
jak mam nadzieję i Ty. Pozdrów rodzinę u której jesteś i 
przyjaciół. Miejmy nadzieję, że niedługo znów się zobaczymy. 
Wszyscy w rodzinie Cię pozdrawiają, całusy od Twojej matki 
i od Twojego ojca. Całusy od tych, którzy Cię ciągle pamiętają 
Twoja matka Regina Giovacchino… „.

 W rodzinne strony wracali z wojska mężczyźni. Trudy 
wojny dały im się mocno we znaki. Nie wszyscy byli zdrowi. 
Pandemia grypy zwanej hiszpanką rozprzestrzeniała się w 

niespotykanym tempie. Zwłaszcza tereny wzdłuż tras 
kolejowych były szczególnie zagrożone bo po nich 
przemieszczały się wojska, a wraz z nimi epidemia. Były 
jeniec Pietro Giorgietii wyruszył w drogę do Włoch około 
połowy listopada 1918 roku. W walizce, którą przygotowała 
mu Ania miał żywność na drogę, ale też wiele prezentów dla 
swoich bliskich. Na stację kolejową w Leżajsku odprowadzili 
go wszyscy. Potem jego droga wiodła do Krakowa. Tam Piotr 
przesiadł się do pociągu w kierunku Wiednia. Będąc na stacji 
napisał pocztówkę do Anny. Potem kierował się na południe - 
do Włoch których nie widział od tak dawna. Myślał co powie 
bliskim jak go powitają. Szczególnie była mu bliska mamusia, 
która tak wiele serca okazywała mu w listach, ale i tato, siostry 
i brat. Był szczęśliwy… .
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 Minęło dwa tygodnie od wyjazdu Piotrusia. Ania 
nie mogła znaleźć sobie miejsca. Wszystkie myśli krążyły 
wokół ukochanego. W nocy usiadła przy stoliku i napisała 
list: Większość słów napisała po polsku, ale część była po 
włosku, tak jak nauczył ją Piotruś. List poniżej z pisownią jak 
w oryginale.       
        
  Dornbach,1/12/1918  
Pietrino, Moja droga miłości jak się czujesz w domu? Ja 
jestem zdrowa, babcia i dziadek także są zdrowi. Moja 
Miłości, ja nie wiem jak będę teraz żyć, ciebie nie ma już dwa 
tygodnie. To wiele smutnych nocy. Nie śpię myśląc gdzie 
jesteś, ale i śnię o tobie. Myślę , że jesteś w domu. Doszła od 
ciebie pocztówka z Wiednia, więcej nic. Żeby choć kartka 
albo list przyszedł od ciebie byłabym się trochę ucieszyła 
i spokojna jak ty zajechał do domu, czy ci co nie zabrali 
w drodze. Mój Pietrino, kiedy Ty i Ja będziemy razem. 
Może nigdy Boże, Boże. Jak ja kocham ciebie Piotrusiu mój 
drogi jak sobie wspomnę muszę zawszę płakać. Wszędzie 
gdzie pójdę jest cicho i cicho. Jaga była w swoim domu 
przez tydzień, umarła jej mama. Miałam dużo pracy w 
pierwszym tygodniu w naszym domu, dużo w pierwszym 
tygodniu po Twoim wyjeździe. Byłam zawsze…okno w 
drugim tygodniu padał śnieg i było mroźno każdego dnia. 
Z nowin z Dornbach, umarli Pani Hlebowic i Jasiek Kuciel 
na Hiszpankę. Dziadek ma dostał 1 chłopak do młucki (?) 
z wielka Ozanna. Pietrino My love I wrote to Guści żeby 
przyjechała do nas na święta, nie wiem co zrobi. Co ja ci 
więcej napisze, nie wiem czy wszystko rozumiesz. Pietrini 
napisz mi czy rozumiesz wszystko, czy nie. Dla twojej 
rodziny przesyłam dużo zdrowia, a dla ciebie mój Pietrinio 
dużo szczęścia i dużo dobrego, tysiąc całusów, Twoja na 
zawsze. Dieck Anina. Życzę Ci wesołego święta i szczęśliwego 
nowego Roku.

 Ania sama pobiegła na pocztę w Kuryłówce. Przy 
piersi trzymała list do ukochanego. Naczelniczka poczty 
widziała zmieszanie i rumieńce na policzkach dziewczyny. 
Odebrała list 

spojrzawszy na adres, pobrała stosowną opłatę i już… . Ania 
czekała na odpowiedź, ale ta nie nadchodziła. Gdy była sama 
płakała. Nic nie przynosiło ukojenia. 

Święta minęły w smutku, w przeciwieństwie do dwóch 
wcześniejszych, tak radosnych gdy był Piotr. W dniu 2 
stycznia 1919 r. wysłała do Prato kartkę z życzeniami, ale i ta 
pozostała bez odpowiedzi. Biedna nieszczęśliwa dziewczyna 
pomyślała, że Włoch wykorzystał ją, a teraz gdy jest u swoich 
śmieje się z niej. Ogarnęła ją rozpacz, którą nic nie mogło 
ukoić.  Mijały lata. W Dornbach coraz więcej domów 
zasiedlali Polacy, którzy kupowali grunty od kolonistów. Ania 
postanowiła, że nie zrobi przykrości dziadkom i nie sprzeda 
gospodarki. Najpierw odeszła babcia. Niedługo potem zmarł 
dziadek. Annę już nic nie trzymało w Tarnowcu, ale z jakiejś 
przyczyny tkwiła w tym miejscu łudząc się, że …. 

 Niestety nic się nie zmieniało. W czerwcu 1922 roku 
w Tarnawcu odbył się ślub Stanisława Krzysztonowicza z 
obywatelką Tarnawca. Na uroczystości weselne przyjechało 
wiele gości, w tym Piotr, brat pana młodego. Na ślub była 
zaproszona Anna Dick. Piotr i Anna mieli tyle samo lat. 

Dla Anny, która przekroczyła 30 lat był czas najwyższy na 
założenie rodziny. Do zawarcia związku małżeńskiego doszło 
21 październiku tego samego roku. Po ślubie Anna sprzedała 
gospodarstwo w Tarnawcu i udała się do Sąsiadowic w powiecie 
Borysławskim (obecnie Ukraina ), gdzie gospodarzył mąż. Jej 
dalsze losy nie są znane. Po 1945 roku Polacy z tej wsi zostali 
przesiedleni do Polski. Jest możliwe, że do Polski powróciła 
Anna Krzysztonowicz . 

Ps.

 Historia Piotra i Anny nie ujrzałaby światła dziennego 
gdyby nie Fabio Foggi z Prato we Włoszech, który nawiązał ze 
mną kontakt e-mail. Fabio jest autorem książki (w posiadaniu 
autora) opartego na korespondencji żołnierza Pietro Giorgetti 
do swoich bliskich. Korespondencja elektroniczna jaką 
prowadziłem z Fabio Foggi w miesiącu czerwcu i lipcu była 
inspiracją do napisania niniejszego artykułu. Uznałem, że 
warto poinformować zainteresowanych tematyką historyczną 
o pobycie jeńców włoskich na naszej ziemi. Przywołanie tej 
historii miłosnej z przed 100 lat nie przyszło łatwo. Dlatego 
pozwalam sobie na podziękowanie wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania niniejszego artykułu w kolejności 
korzystania z przysług.

 Przede wszystkim serdecznie dziękuję Fabio Foggi 
za determinację w szukaniu kontaktu ze stroną polską w 
celu uzyskania informacji o rodzinie Anny Dick. Wiem jak 
ta historia ujęła Fabio czego wynikiem było napisanie książki. 
Drogi Fabio Foggi serdecznie dziękuję.

 Dziękuje synowi Tomaszowi za tłumaczenie 
korespondencji z Fabio w języku angielskim. Gorące 
słowa podziękowania kieruję do Pani Katarzyny Rup za 
przetłumaczenie wybranych fragmentów książki: F. Foggi, „ 
Pietro Giorgetti soldato della grande guerra lattere„, Prato, 
2019. Pani Katarzyna poświeciła wiele własnego czasu na 
tłumaczenie. Utrudnienia były spore, bo listy napisano w 
języku starowłoskim używając narzecza, które obecnie wyszło 
z użycia. Miałem wyrzuty, że obarczyłem Panią Katarzynę 
dodatkową pracą w czasie, gdy przeżywała najpiękniejszy czas 
dla kobiety. Pani Katarzyno serdecznie dziękuję.

 Chcę podziękować Panu Stanisławowi Pawelcowi 
kierownikowi tutejszego USC za pomoc. Dziękuję 
proboszczowi parafii Tarnawiec ks. Piotrowi Babijczukowi , 
który wykazał wielką cierpliwością podczas kolejnych moich 
wizyt na plebanii. Historię Anny i Piotra opisałem w głównej 
mierze na podstawie listów Piotra . Opis przeżyć obojga jest 
wytworem mojej wyobraźni. 

Na koniec jestem winien czytelnikowi jedno wyjaśnienie. 

Pietro Giorgetti zmarł na hiszpankę 5 grudnia 1918 
roku, zaraz po przybyciu do rodzinnego domu. Resztę 
pozostawiam indywidualnym odczuciom czytelników. 

Zebrał i opracował  Roman Szałajko . 
Przetwarzanie dozwolone w ramach dozwolonego 
użytku. 
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Pamięć o bohaterach 
 Na cmentarzu w Kuryłówce odnowiono groby Janiny Przysiężniak ps. Jaga i 
Stanisława Diakiewicza ps. Leśny . Rewitalizacja miejsc pochowku była możliwa dzięki 
środkom zewnętrznym pozyskanym przez gminę. Zostały wykonane nowe pomniki z płyt 
granitowych, stylizowane na wzór mogił żołnierskich. Na temat Jagi pisaliśmy wielokrotnie. 
Jej życiorys odnajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kuryłówce: okkurylowka.pl/2019/04/01/74-rocznica-smierci-janiny-przysiezniak-jaga/
Poniżej przedstawiam rys postaci drugiego bohatera – Stanisława Diakiewicza
	 Stanisław	 Diakiewicz	 (	 zdj.	 z	 1939r.)	 syn	
Jana	 i	 Zofii	 z	 domu	 Eliaszczuk,	 urodził	 się	 13	marca	
1914	 roku	 w	 Podhorcach.	 Tam	 uczęszczał	 do	 szkoły	
powszechnej.	 Dalszą	 naukę	 podjął	 w	 Gimnazjum	 im	
Stanisława	 Czackiego	 działającym	 przy	 Liceum	 w	
Krzemieńcu.	 Tę	 szacowną	 i	 zasłużoną	 dla	 kultury	

polskiej	szkołę	ukończył	w	1933r.	uzyskując	maturę.	W	
latach	 1933-1936	 uczęszczał	 do	 Państwowej	 Średniej	
Szkoły	Rolniczej	w	Białokrynicy	na	Wydziale	Leśnym.	
Warunkiem	 uzyskania	 tytułu	 leśnika	 było	 odbycie	
kierunkowej	 rocznej	 praktyki.	 Stanisław	 rozpoczął	
pilne	 poszukiwania	 osoby,	 która	 przyjęłaby	 go	 na	
praktykanta.	Tak	trafił	do	hrabiego	Alfreda	Potockiego	w	
Łańcucie,	który	posiadał	wielkie	połacie	lasów.	Podczas	
rozmowy	 aplikacyjnej	 z	 hrabią	 przyznał,	 że	 mówi	 po	
francusku.	Hrabia	 skwapliwie	 to	wykorzystał	 ucinając	

sobie	pogawędkę	po	francusku.	Na	koniec	oświadczył,	
że	nie	tylko	zgodzi	się	na	odbycie	praktyki,	ale	też	gdy	
przebiegnie	 ona	 pomyślnie,	 zaprosi	 go	 do	 złożenia	
dokumentów	 do	 odbycia	 stażu.	 Po	 zdaniu	 egzaminów	
zawodowych	Stanisław	uzyskał	w	1937r.	wykształcenie	
agrotechniczne	 z	 zakresu	 leśnictwa.	Kolejnym	 etapem	
w	 jego	 życiorysie	 była	 służba	 wojskowa	 w	 szkole	
podchorążych	 rezerwy.	 Tuż	 przed	 wybuchem	 II	
wojny	 światowej	 Stanisław	 Diakiewicz	 podjął	 pracę	
w	 leśnictwie	 Brzyska	 Wola	 jako	 podleśniczy.	 Jego	
przełożonym	był	 inż.	 Stanisław	Korasadowicz.	Młody	
adept	 leśnictwa	 dał	 się	 poznać	 jako	 dobry	 fachowiec.	
Był	mężczyzną	bardzo	taktownym	o	ujmującej	aparycji.	
Wyniesione	 ze	 szkoły	 umiejętności	 gry	 na	 pianinie	 i	
śpiewu	okazały	się	bardzo	przydatne.	Stanisław	był	mile	
widziany,	w	każdym	towarzystwie.	Bywało,	że	podczas	
służbowych	 wizyt	 w	 leśniczówce	 płatał	 drobne	 figle	
wiejskim	dziewczynom,	które	pomagały	w	pracach	pani	
Helenie	Korasadowicz.	Gdy	wybuchła	wojna,	Stanisław	
Diakiewicz	 otrzymał	 podobnie	 jak	 St.	 Korasadowicz	
przydział	 mobilizacyjny.	 W	 październiku	 1939r.	 obaj	
powrócili	 szczęśliwie	 z	wojny	 do	Brzyskiej	Woli.	Nie	
do	końca	są	jasne	jego	dalsze	losy.	Według	dokumentów	
wytworzonych	 przez	 Światowy	 Związek	 Żołnierzy	
AK	 Koło	 Leżajsk	 :	 „Stanisław	 Diakiewicz	 od	 1941r.	
należał	do	AK	obwód	Sanok	jako	Referent	Wywiadu	i	
Kontrwywiadu,	w	1942	roku	przeniesiony	do	Dyrekcji	
Lasów	 w	 Dąbrówkach	 k/Łańcuta”.	 Według	 moich	
ustaleń	jego	dalsze	losy	przebiegały	nieco	inaczej.	

	 Gdy	 nastał	 czas	 okupacji	 leśniczy	 St.	
Korasadowicz	 został	 zwolniony	 z	 posady	 z	 nakazem	
opuszczenia	leśniczówki.	Bez	środków	do	życia	mieszkał	
w	 domu	 jednego	 z	 podwładnych.	 Ostatecznie	 z	 żoną,	
czterema	synami	i	teściem	Walentym	Szarym	udał	się	do	
Olchowiec	k/	Sanoka.	Tam	objął	leśnictwo.	Do	współpracy	
namówił	 St.	 Diakiewicza.	 Ten	 posadę	 podleśniczego	
przyjął	i	zaproponował	gajowemu	Józefowi	Karnikowi	
(4.03.1911r.)	 z	Brzyskiej	Woli	 (zdj.	 obok	w	mundurze	
gajowego)	 wspólny	 wyjazd.	 W	 listopadzie	 1941	 r.	
Stanisław	Diakiewicz	i	J.	Karnik	z	żoną	przyjeżdżają	do	
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Olchowiec.	Stanisław	Korasadowicz	w	nowym	miejscu	
podjął	 pracę	 konspiracyjną.	 Niemcy	 wpadali	 na	 jego	
trop.	22	marca	1943r.	leśniczy	wraz	z	żoną	i	najstarszym	
synem	Zygmuntem	został	aresztowany.	Rodzina	została	
osadzona	 w	 obozie	 w	 Pustkowie.	 Nieletni	 synowie	
pozostali	 pod	 opieką	 dziadka	 Walentego.	 Wakujące	
stanowisko	 obejmuje	 Stanisław	 Diakiewicz.	 Podległe	
leśnictwo	 jest	 spore.	 Leśniczy	 otrzymuje	 do	 pomocy	
podleśniczego	 Franciszka	 Kotajnego.	 St.	 Diakiewicz	
szybko	 organizuje	 pracę	 podległych	 mu	 służb.	
Zabezpiecza	miejsce	dla	okrojonej	rodziny	W.	Szarego.	
Wszyscy	 „tworzą	 jedną	 rodzinę”.	 W	 sierpniu	 1943r.	
J.	Karnikowi	 rodzi	 się	 córeczka.	Na	 chrzestnych	prosi	
Stanisława	 Diakiewicza	 i	 Agatę	 Kotajną.	 Stanisław	
Diakiewicz,	 także	 myśli	 o	 założeniu	 rodziny.	 Jego	
wybranką	 zostaje	 Irena	 Gołkowska	 (ur.	 26.11.1919r.,	
zm.	18.06.2013r.)	ze	starego	szlacheckiego	rodu.

Przez	 cały	 okres	 pobytu	 w	 Olchowcach	 leśniczy 
współpracuje	 z	 operującymi	 w	 terenie	 oddziałami	
partyzanckimi.	Do	konspiracji	zostaje	wciągnięty	także	
Józef	 Karnik.	 23	 marca	 1944	 roku	 Stanisław	 zostaje	
ojcem	 córki	Marii	 Bożeny.	 Postępujący	 front	 zmienia	
podejście	 Niemców.	 Miejscowi	 żandarmi	 podejmują	
cichą	współpracę	ze	służbą	 leśną.	 Informują	gajowego	
Karnika	 o	 planowanych	 akcjach	 przeciw	 partyzantom	
wiedząc,	 że	 informacja	 dotrze	 do	 zainteresowanych.	
Karnik	 melduje	 o	 wszystkim	 Diakiewiczowi.	 Niemcy	
w	 ten	 sposób	 unikają	 konfrontacji	 z	 partyzantami.	 Z	
końcem	lipca	przychodzi	„wyzwolenie”.	Nowa	władza	
zaprowadza	 swoje	 porządki.	 Więzienia	 zapełniają	 się	
Akowcami.	 Pojawia	 się	 nowy	 wróg	 UPA,	 która	 pali	
polskie	 wioski	 i	 rozprawia	 się	 z	 posterunkami	 MO.	
Stanisław	Diakiewicz	postanawia	opuścić	niebezpieczny	
rejon.	W	jesieni	1944r.	wszyscy,	za	wyjątkiem	rodziny	
Kotajnych	powracają	na	zasanie	kuryłowskie.	Leśniczy	
Stanisław	Diakiewicz	zgłasza	akces	pracy	w	tworzonej	
służbie	leśnej.	S.	Diakiewicz	(wskazuje	palcem)	wraz	z	

współpracownikami.	 Nie	 wszystkim	 podoba	 się	 nowy	

leśniczy.	W	 ówczesnej	 rzeczywistości,	 gdy	 brakowało	
wszystkiego,	źle	odbierany	był	zakaz	kradzieży	drzewa,	
który	 leśniczy	 rygorystycznie	 przestrzegał.	 Ludzie	 nie	
mogli	 zrozumieć,	 że„odebrane”	 Potockiemu	 lasy	 nie	
są	 dobrem	 wspólnym,	 a	 wręcz	 przeciwnie	 chronione	
są	 przez	 podległe	 Diakiewiczowi	 służby.	 W	 samym	
leśnictwie	atmosfera	też	nie	była	najlepsza.	

Nie	 wszyscy	 patrzyli	 dobrze	 na	 zażyłość	 leśniczego	
z	 gajowym	 Karnikiem.	 Nadszedł	 czas	 świąt	 Bożego	
Narodzenia	w	wolnej	od	hitlerowców	Polsce.	Rodzina	
spędziła	 je	 razem,	 ciesząc	 się	 swoim	 szczęściem.	 Od	
1945	 rok.	 ziemia	 zasańska	 ponownie	 spływała	 krwią.	
Władza	organizowała	przymusowe	wyjazdy	Ukraińców	
do	 ZSRR.	W	 terenie	 pojawiły	 się	 oddziały	 polskiego	
podziemia	 niepodległościowego.	 Z	 końcem	 stycznia	
rozpoczął	 działalność	 oddział	 Józefa	 Zadzierskiego	
„Wołyniaka”,	 rekrutujący	 się	 z	 żołnierzy	 Narodowej	
Organizacji	 Wojskowej.	 Na	 pograniczu	 omawianego	
terenu	 operował	 niewielki	 oddział	 AK-DSZ-WIN	
Jana	Totha	 ps.	 „Orzeł”,	 „Mewa”.	 Któregoś	 zimowego	
wieczora	dworek,	w	którym	mieszkał	leśniczy	odwiedził	
niecodzienny	gość.	Młody	człowiek	przedstawił	się	jako	
dowódca	 oddziału	 leśnego.	 Zadzierski	 wiedział	 już	 z	
kim	ma	 do	 czynienia,	 gajowy	 Józef	Werfel	 dostarczył	
mu	 ogólnych	 informacji.	 Komendant	 chciał	 poznać	
leśniczego.	 Stanisław	 Diakiewicz	 przedstawił	 swój	
życiorys	 konspiracyjny.	 Nie	 omieszkał	 wspomnieć,	
że	 jest	 oficerem.	 Wywarło	 to	 oczekiwany	 skutek.	
Rozmowa	 potoczyła	 się	 gładko,	 obaj	 pochodzili	 z	
Wołynia	 i	 to	 ich	 połączyło.	 Wizyta	 zakończyła	 się	
po	 północy.	 Utworzone	 oddziały	 rozpoczęły	 akcje	
odwetowe	 skierowane	 przeciwko	 byłym	 policjantom	
ukraińskim,	 pracownikom	 administracji	 z	 okresu	
okupacji,	 działaczom	 organizacji	 ukraińskich.	 Ginęli	
członkowie	rodzin	tych	aktywistów	i	ukraińska	ludność	
cywilna.	 Krwawe	 rozprawy	 z	 Ukraińcami	 dokonane	
w	 Leżajsku,	 Siedlance,	 Starym	 Mieście,	 Kuryłówce	 i	
Ożannie	 przyspieszyły	 ich	 decyzję	 o	 przemieszczeniu	
się	 do	 punktów	 przesiedleńczych	 w	 Kulnie,	 Dębnie,	
Piskorowicach	i	Cieplicach.	19	marca	1945r.	Ukraińcy	
zgromadzeni	 w	 punkcie	 przesiedleńczym	 w	 Kulnie	
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wspomagani	przez	Sowiecką	załogę	ochraniającą	proces	
deportacji	 zbrojnie	 najechali	 Kuryłówkę.	 Rozpoczęto	
palenie	opuszczonych	gospodarstw	i	grabież	mienia.	Na	
pomoc	przyszły	oddziały	polskiej	partyzantki,	które	w	
owym	dniu	były	skoncentrowane	w	Tarnawcu	(imieniny	
Józefa).	 Wywiązała	 się	 walka.	 Sowieci	 próbowali	
dwukrotnie	przełamać	polskie	linie,	ale	przygwożdżeni	
silnym	ogniem	zaczęli	się	wycofywać	w	kierunku	Kulna.	
Na	 wioskę	 poszedł	 cały	 impet	 polskiego	 uderzenia.	
Sowieci	 opuścili	 Ukraińców	 i	 uciekli.	 Kulno	 zostało	
spalone.	 Funkcjonariusze	 Urzędu	 Bezpieczeństwa	
Publicznego	z	Biłgoraja	poprzez	sieć	donosicieli	ustalili,	
że	 sprawcy	 napadu	 na	 Kulno	 pochodzą	 z	 Brzyskiej	
Woli.	 25	 marca	 1945	 roku	 w	 Niedzielę	 Palmową,	
we	 wczesnych	 godzinach	 rannych	 żołnierze	 LWP,	
pracownicy	UBP	wspomagani	przez	żołnierzy	NKWD	
spacyfikowali	 gromadę	 Brzyska	Wola.	 Około	 godziny	
szóstej	 wojsko	 szczelnym	 kordonem	 opasało	 budynek	
leśniczówki.	 Stanisława	 Diakiewicza	 wywleczono	 z	
domu	i	wpakowano	do	auta.	Za	swym	panem	wybiegł	
ukochany	pies	Bimbuś,	który	zaczął	zjadliwie	szczekać	
na	intruzów.	Samochód	gwałtownie	ruszył,	rozjeżdżając	
psa.	 W	 pomieszczeniu	 służbowym	 leśnictwa	 i	
mieszkaniu	 dokonano	 rewizji.	 Nic	 kompromitującego	
nie	 znaleziono.	 Zabrano	 z	 mieszkania	 fortepian,	 a	 ze	
stajni	dwa	konie	deresze.	Dumę	gospodarza.	Uznano,	że	
„wrogowi	ludu”	na	nic	się	przydadzą.	

Mężczyzn	ze	wsi	spędzono	w	jedno	miejsce.	Aresztowań	
dokonywano	 na	 podstawie	 wcześniej	 sporządzonych	
wykazów.	 Stosując	 tortury,	 wstępnie	 przesłuchano	
podejrzanych.	 Siły	 represyjne	 wraz	 z	 aresztowanymi	
udały	 się	 do	 Kuryłówki.	 Tu	 zatrzymano	 Kazimierza	
Korczowskiego	 (3.04.1925r.)	 żołnierza	 „Wołyniaka”	 i	
rannego	partyzanta	oraz	pięcioro	nieznanych	z	nazwiska	
repatriantów	ze	wschodu.	Przeszukano	dom	Franciszka	
Oleszkiewicza.	 Gospodarz	 ukrył	 się	w	 stajni.	 Janina	 i	
jej	 mąż	 Franciszek	 Przysiężniak	 „Marek”	 przebywali	
poza	 domem,	 tym	 sposobem	 uniknęli	 represji.	 Po	
dokonanej	 rewizji	 konwój	 furmanek	 skierował	 się	 w	
kierunku	Kulna.	Tam	dokonano	 zabójstwa:	Stanisława	
Diakiewicza,	 Franciszka	 Sochy,	 Piotra	 Piotrowskiego,	
Kazimierza	 Korczowskiego	 i	 Józefa	 Głąba.	 Ciało	 St.	
Diakiewicza	 z	 Kulna	 do	 Brzyskiej	 Woli	 przewieźli	

J.	 Karnik	 i	 P.	 Suszyło.	 Pochówku	 Korczowskiego	
dokonano	 26	 marca,	 a	 mieszkańców	 Brzyskiej	 Woli	
w	 dniu	 następnym	 na	 cmentarzu	 w	 Kuryłówce.	
Zastanawiające	 jest	 jakie	 kryterium	 przyjęto	 wobec	
tych,	 których	 wówczas	 zamordowano.	 Bezsporne	
jest,	że	o	życiu	 lub	śmierci	decydowali	kaci	z	NKWD	
.	Trochę	światła	na	 to	wydarzenie	 rzuca	 relacja	 Józefa	
Górnego,	który	po	latach	wspominał	„	przetrzymywano	
nas	 w	 chacie	 pod	 Ożanną,	 gdzie	 biciem	 wymuszano	
zeznania,	 ja	 usłyszałem	 nazwiska	 osób,	 którzy	 mieli	
być	rozstrzelani.	Na	wykazie	było	też	moje	.	Wówczas	
powiedziałem	 do	 ruskiego,	 że	 oddam	mu	 swoje	 buty.	
Były	 to	 nowiutkie	 oficerki.	 Sowiet	 spojrzał	 na	 mnie	
i	 powiedział	 i	 tak	 będą	 moje.	 Ja	 wiedziałem	 o	 czym	
mówi,	 bo	 znałem	 ich	 plan.	 Wówczas	 zdjąłem	 buty	
i	 oddałem	 je.	 Gdy	 później	 w	 Kulnie	 wywoływano	
osoby,	 które	 mają	 wysiąść,	 ze	 strachem	 czekałem	 na	
moje	nazwisko,	ale	nie	padło.	Miałem	świadomość,	że	
uratowałem	 życie,	 za	 buty.	Wówczas	 rozpłakałem	 się.	
W	Biłgoraju	przeszedłem	ciężkie	śledztwo.	Zbito	mnie	
tak,	 że	 nie	 dawałem	 znaków	 życia.	Wyniesiono	 mnie	
do	 piwnicy	 i	 przykryto	 białą	 szmatą.	W	 takim	 stanie	
zabrali	 mnie	 bliscy.	 Oprawcy	myśleli,	 że	 nie	 żyje.	W	
najlepszym	wypadku	niedługo	wyzionę	ducha.	Rodzinna	
zaopiekowała	się	mną	i	przeżyłem.	Czy,	zatem	o	życiu	
nie	decydowało,	to	co	zrabowano	lub	co	miano	zabrać?	
Wszak	nieżywy,	nie	będzie	się	upominał.	W	przypadku	
Stanisława	Diakiewicza	fortepian	i	konie,	w	przypadku	
Józefa	Górnego	buty,	Franciszka	Sochy	dobry	garnitur,	
płaszcz,	 materiały	 jakie	 przyniesiono	 mu	 do	 uszycia,	
u	 innych	 np.	 zegarek	 itp.	 Jako	 uzasadnienie	 zapewne	
wpisano,	że	próbowali	uciekać.	Groby	zabitych	znajdują	
się	blisko	siebie.	„Wołyniak”	wszczął	śledztwo	w	sprawie	
wydarzeń	 w	 Brzyskiej	 Woli.	 W	 kręgu	 podejrzanych	
znaleźli	 się	 ludzie	 związani	 z	 ruchem	 ludowym.	 W	
wyniku	dochodzenia	ustalono,	że	jednym	z	donosicieli	
był	 Józef	 Leśniak.	 Doraźny	 sąd	 Oddziałów	 Leśnych	
skazał	 J.	 Leśnika	 na	 karę	 śmierci	 przez	 powieszenie.	
Wyrok	wykonano.	

	 W	kolejnych	dniach	bezpieka	kontynuowała	akcje	
przeciw	 partyzantom.	 W	 dniu	 30	 marca	 aresztowano	
Janinę	Przysiężniak	i	jej	brata	Mariana.	

Kopiowanie, modyfikowanie, publikacja oraz 
dystrybucja całości lub części artykułu bez uprzedniej 
zgody właściciela – są zabronione.

Zebrał i opracował  Roman Szałajko.
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                                              Mistrzowskie 
Osiągnięcie

       Absolwentka naszej szkoły, a w ubiegłym 
roku uczennica klasy VIII Magdalena Hacia, 
pod koniec  roku szkolnego brała udział w 
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej 

,,Zachowaj Trzeźwy Umysł.

     Kampania ta realizowana jest w naszej 
szkole od wielu lat . Magdalena uczestniczyła 

w każdej edycji, począwszy od klasy IV i już 
wtedy po raz pierwszy zdobyła wyróżnienie. 
W następnych latach również odnosiła 
sukcesy zdobywając wyróżnienia lub tytuł 
laureata.

     Na początku września nastąpiło 
podsumowanie ostatniej edycji i okazało 

się, że Magdalena zdobyła znowu tytuł 
Laureata i Nagrodę Główną, w konkursie 
pod hasłem ,, Ja za 20 lat”. Jak widać jury 
doceniło talent plastyczny naszej uczennicy, 
tym bardziej, że ilość i poziom nadesłanych 
prac był naprawdę wysoki, bo był to etap 
ogólnopolski. Osiągnięcie Magdaleny 
zasługuje tym bardziej na uwagę, gdyż 
nikt z powiatu nie zdobył takiego sukcesu 

. Możemy być zatem dumni z osiągnięcia 
naszej uczennicy. Magdalena i jej Rodzice 
otrzymali list gratulacyjny od organizatorów 
czyli Stowarzyszenia Producentów  
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu 
oraz Fundacji ,,Trzeźwy Umysł”  z 
zaproszeniem po odbiór Nagrody do 
Warszawy, wraz z dyrektorem szkoły  
opiekunem i koordynatorem kampanii  

oraz wójtem Gminy Kuryłówka. 
Odbiór nagrody i dyplomu odbył się   
3 października w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie. Jako nagrodę Magdalena 
otrzymała bezprzewodowy zestaw muzyczny 
z technologią bluetooth firmy Sony.

        Gratulujemy Magdalenie i jej 
Rodzicom tak wielkiego sukcesu  
i dziękujemy za to, że wielokrotnie, swoimi 
osiągnięciami promowała naszą szkołę.

       To jednak nie koniec naszych sukcesów, 
ponieważ w tym samym konkursie również 
dwóch uczniów naszej szkoły, z klasy VI 
zdobyło wyróżnienia za swoje wykonane 
prace i są to Zuzanna Leniart oraz Dawid 
Czechera. Na uwagę zasługuje fakt, że 
Zuzanna zdobyła wyróżnienie już po raz 
drugi. Jak widać mamy kolejnych następców.

                                                         Koordynator 
kampanii profilaktycznej

                                                                  
Bogusława Pych

Niezwykła wizyta u przedszkolaków 
ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w 

Brzyskiej Woli
W czwartek 24 października oddziały przedszkolne odwiedzili niezwykli goście: Prezes Sparty Leżajsk 

Grzegorz Baj, członek Zarządu Paweł Niemczyk oraz Miś Kazek z Legii Warszawa. Celem spotkania było 
zachęcenie dzieci do uprawiania sportu zwłaszcza piłki nożnej i udział w zajęciach organizowanych przez 
Spartę Leżajsk. Dzieci miały możliwość strzelania bramek. A komu? Oczywiście Misiowi Kazkowi. Misio, 
mimo ogromnych chęci, musiał uznać wyższość przedszkolaków, które bardzo celnie strzelały gole. Na 
zakończenie dzieci zaśpiewały gościom piosenkę o misiu i zrobiły sobie wspólne zdjęcia. To była ogromna 
i niezwykle miła niespodzianka, za którą bardzo dziękujemy. 

Przedszkolaki i ich wychowawczynie
Beata Kamińska

Monika Karoń
Elżbieta Majcher
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Promyczek na podium
Teatrzyk „PROMYCZEK” ze Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli  
po raz kolejny  na podium w finale wojewódzkim 
Podkarpackiego Konkursu „Literatura i dzieci”

20 listopada w GOK w Grodzisku Dolnym odbyły się eliminacje rejonowe (powiaty leżajski  
i łańcucki) konkursu „Literatura i dzieci – w świecie wyobraźni”. W kategorii inscenizacja naszą  gminę  
i szkołę reprezentował teatrzyk „PROMYCZEK”, którego opiekunkami są Panie: Beata Kamińska, Edyta Kusa i Helena 
Stepaniak. Występ aktorów został bardzo wysoko oceniony przez profesjonalne Jury konkursu. „Byliście wspaniali, nie ma się 
do czego przyczepić” – to słowa przedstawicielki komisji konkursowej.  „PROMYCZEK” awansował  do etapu wojewódzkiego, 
jako jedyny przedstawiciel powiatów leżajskiego i łańcuckiego w kategorii inscenizacja. W finale, który odbył się  6 grudnia 
w WDK w Rzeszowie „PROMYCZEK” wywalczył II miejsce.  Muzykę i film  do przedstawienia „Na Olimpie” opracował Pan 
Cezary Kamiński, a piękna scenografia i stroje to zasługa Pani Czesławy Zawadzkiej z zagrody edukacyjnej w Przychojcu oraz  
rodziców naszych uczniów,  którym składamy serdeczne podziękowania. 

Opiekunki teatrzyku „PROMYCZEK”

Zajęcia z „PROJEKTOREM” w oddziałach przedszkolnych Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli 

W oddziałach przedszkolnych odbyły  się ciekawe zajęcia 
z animacji balonowych w oddziałach 3,4,5 latków. Dodatkowo w 
oddziale 6 latków miały miejsce warsztaty kreatywno – techniczne  
 z wykorzystaniem klocków LEGO.  Przeprowadzone zostały 
przez wolontariuszy  Polsko -  Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „PROJEKTOR”.  Zajęcia były bardzo atrakcyjne 
dla dzieci i wzbudziły w nich pokłady ukrytej dotąd  
kreatywności.  Dzięki aktywnej  kilkuletniej współpracy  
z „PROJEKTOREM’ były to już kolejne ( mamy nadzieję  nie ostatnie) 
zajęcia  w naszej szkole. 
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Miś pluszowy, miś kudłaty....

25 listopada wszystkie 
pluszowe misie obchodziły swoje 
święto. Tego dnia dla dzieci  
z oddziałów przedszkolnych Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego 
w Brzyskiej Woli przygotowano wiele 
atrakcji. Uczennice klasy VII Julia Staroń i 
Madzia Wilkos przeczytały opowiadanie 
o misiu oraz przeprowadziły konkurs 
wiedzy. Każdy przedszkolak za prawidłową 
odpowiedź otrzymał słodki upominek. 
Kolejnym punktem programu była wizyta 
przedszkolaków i ich misiów  w wiejskiej 
bibliotece, gdzie na dzieci czekała Pani 
Celina Staroń. W drodze do biblioteki 
dzieci z oddziału „0” spotkała kolejna 
niespodzianka. 

Nauczycielka biologii Pani 
Bogusława Pych przywitała  dzieci pięknym 
wierszem o misiu, który uczył się rysować 
szlaczki. Ach, co to była za recytacja. 
Przedszkolaki  były zachwycone. 

W bibliotece dzieci 
zaprezentowały tańce, piosenki i wiersze 
o misiu. Pani Celina zapoznała dzieci 
z prawdziwą historią  niedźwiedzia 
Wojtka, który był żołnierzem i walczył  
w czasie II wojny światowej. 
Była to bardzo wzruszająca 
opowieść. Przedszkolaki słuchały  
w skupieniu. W nagrodę otrzymały od Pani 
Celiny słodkie misie Lubisie. Wspólne zdjęcie 
 z dyrektorem szkoły  i Panią Celiną 
to wspaniała pamiątka, która będzie 
przywoływać uśmiech na buziach nie tylko 
dzieci.

Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do uatrakcyjnienia tego dnia. 
W y c h o w a w c z y n i e : 

 Beata Kamińska
Monika Karoń
Elżbieta Majcher
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Klucz do ogrodu 
odnaleziony!

Dnia 5,6,7 listopada 1928 roku założono ogród szkolny i posadzono 38 sztuk drzewek oraz 48 sztuk 
krzewów malin i porzeczek. W dniu 8 XI odbyło się uroczyste poświecenie sadu gminnego i szkolnego. 
Czytamy w kronice szkolnej Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli, dziś imienia Józefa Świątoniowskiego 
- pomysłodawcy ówczesnego zamierzenia. „Po 91 latach historia zatacza koło.”- stwierdził sekretarz 
Urzędu Gminy w Kuryłówce pan Roman Szałajko.

27 listopada br. o godz. 11.00 
ks. Henryk Skałuba dokonał poświęcenia 

ogrodu edukacyjno-sensorycznego 
przyjaznego ludziom i pszczołom „Plaster 
miodu” i tak jak wtedy w uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele władz 
gminnych, dyrektorzy poszczególnych 

jednostek, zaproszeni goście, sponsorzy, 
grono pedagogiczne, rodzice, dzieci 

oraz mieszkańcy wsi. Zgromadzeni w 
sali gimnastycznej obejrzeli występ 

przedszkolaków oraz spektakl na podstawie 
książki F. H. Burnett „Tajemniczy 
ogród”. Tego dnia podsumowano konkurs 
plastyczny „W Krainie Kreatywności” na 
projekt ogrodu edukacyjno-sensorycznego, 
w którym najwyżej oceniona została 
makieta Dominiki Sochy. Był to też czas 
podziękowań skierowanych przez dyrektora 
szkoły pana Andrzeja Domagałę oraz Grupę 
Aktywnie Twórczą ku: sponsorom, trenerom 
warsztatów, nauczycielom, rodzicom, 
a przede wszystkim uczniom, którzy 
najbardziej wierzyli w powodzenie oraz 
realizację wszystkich celów i zamierzeń. 
Puentą spotkania stały się wersy utworu 
lirycznego lokalnej poetki Jolanty Szal-
Mach:

„idealny 
poranek do 
malowania 
w lesie 
brzozy w 
jesiennych 
sukienkach 

przejściowych płaszczykach 
darujące nieśmiało uśmiechy 
gładzące włosy ciszy 
w zielniku ostatnie 
mięsiste listki tymianku 
błyszczące igły rozmarynu 
postrzępione liście mięty pieprzowej 
wariujące po płótnie 
wręcz odurzające zapachem 
w ogrodzie bukiet ziół 
przepleciony kokardą smaku 
rozpalający wilgotny odcień dnia 
przemienia płótno 
w pachnący zielnik” 

Efektem finalnym realizowanego 
projektu, w ramach Programu Działaj 
Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce 
oraz Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
w Leżajsku, stał się ogród edukacyjno-
sensoryczny, ale realizacji towarzyszyły 
inne wydarzenia, konkursy, akcje, warsztaty 
terenowe:

„Kraina Kreatywności” z 
architektem krajobrazu– Katarzyną Sochą,

warsztaty w sadzie „Zasmakuj 
przyrody” – z Piotrem Kiełboniem,

warsztaty na łące „Zielskie życie- 
świat widziany oczami murarki” – z 
zielarzem Mateuszem Pęcakiem,
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warsztaty z pszczelarzem – 
Władysławem Bachórzem – „Wśród 
barwnych i pachnących kwiatów”,

warsztaty sensoryczne „Botanika 
zmysłów” przeprowadzone przez Ewę 
Dubiel z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Leżajsku.

 Dzięki warsztatom, nauce i 
pomysłowym rozwiązaniom dzieci, 
ogród zaprojektowano tak, aby w sposób 
zintensyfikowany i celowy oddziaływał 
na wszystkie zmysły, działał niezwykle 
relaksująco, pozwalał: obniżyć poziom 
stresu, wyciszyć się, a jednocześnie 
zwiększyć koncentrację. 

„Plaster miodu” składa się z 
wielu zakątków i każdy służy innemu 
doświadczaniu. Odnajdziemy tutaj: ziołowy 
dywan zapachowy, wachlarz barw, zakątek 
dźwięku, ogród smaku, lawendową ścieżkę 
sensoryczną, wrzosowisko, stolik do gry 
w: warcaby, kółko i krzyżyk, ławeczkę 
Kochanowskiego, różę wiatrów. To 
miejscem dla każdego, kto odnalazł klucz… 
do ludzkiego serca.

Koordynator projektu 
Edyta Kusa
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Dzień Głośnego Czytania w SP w Dąbrowicy
Klasa II  naszej szkoły wzięła udział 

w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla 
szkół podstawowych, a w szczególności klas 
I-III zorganizowanego przez sieć sklepów 

Biedronkaph „Szkolne Przygody Gangu 
Słodziaków”, który miał inspirować dzieci 
do codziennego czytania i obudzić w nich 
odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Czytanie pełni niezwykle ważną 
rolę w rozwoju dziecka pobudza wyobraźnię, 
uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy 
pamięć i koncentrację.

W myśl powyższego zadanie 
konkursowe polegało na przeprowadzeniu 
w szkole cyklu zajęć w oparciu o scenariusze 
przygotowane przez Organizatora z 
edukacji ekologicznej i czytelniczej,  
stworzenie wraz z uczniami dekoracji 

przedstawiającej  Magiczne Drzewo 
Słodziaków  zrobionej z materiałów 
nadających się do recyclingu prezentującej 
siłę dziecięcej wyobraźni. Następnie 
wykorzystanie tej dekoracji w trakcie 
obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania  w szkole.

Dzień Głośnego Czytania w SP 
w Dąbrowicy odbył się 14 listopada 2019r. 
i był kolejną z różnych akcji czytelniczych 
odbywających się w szkole. 

W wydarzeniu wzięły udział klasy 
I-III oraz gościnnie przedszkolaki, dyrektor 
szkoły Pani Jadwiga Stopyra, zaproszeni 
nauczyciele. 

Uroczystość przebiegała częściowo 
w oparciu o scenariusz zaproponowany przez 
Organizatora konkursu, a w drugiej części 
według własnego pomysłu koordynatora 
akcji w szkole – wychowawcy klasy II Pani 
Lucyny Pietrycha. 

Powyższe święto poprzedziło wiele 
działań m. inn. realizacja zajęć z edukacji 
przyrodniczej i ekologicznej,wycieczek do 
lasu, przygotowanie Magicznego Drzewa 
Słodziaków oraz wykonanie przez uczniów 
postaci Słodziaków z wykorzystaniem 
materiałów pozyskanych wtórnie (w ramach 
recyclingu). 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia 

uczniowie klasy II mieli możliwość 
w niekonwencjonalny sposób zgłębić 
wiedzę dotyczącą lasu. Magiczne Drzewo 
Słodziaków miało inspirować do dbania o 
najbliższe otoczenie i uwrażliwić dzieci na 
rolę drzew w środowisku.. 

W głośne czytanie wybranych 
opowiadań z książki o przygodach 

Słodziaków zaangażowali się nauczyciele 
jak i uczniowie. To wyjątkowe wydarzenie 
czytelnicze w pięknej scenerii Magicznego 
Drzewa zostanie na długo w pamięci 
uczestników spotkania.

BohaterON w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy

Powstanie warszawskie jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń na kartach polskiej historii. Stało się uosobieniem 
takich wartości jak: patriotyzm, wolność, odwaga i determinacja 
w dążeniu do celu. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma 
okazję poznać osobiście powstańców warszawskich. Bohaterowie 
tego wydarzenia powoli odchodzą. Aby okazać im szacunek i 
pamięć  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji BohaterON. 
Akcja ma na celu uhonorowanie żyjących bohaterów powstania 
warszawskiego, poprzez wysyłanie im własnoręcznie wykonanych 
kartek pocztowych i listów. Działania związane z projektem 

mają edukować, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz 
budować postawę wrażliwości społecznej w duchu nowoczesnego 
patriotyzmu.
 Akcja cieszyła się wśród naszych uczniów dużym 
zainteresowaniem. Wzięli w niej udział uczniowie klas 5 – 8. 
Szczególnie mocno zaangażowali się członkowie Szkolnego Koła 
Wolontariatu pod opieką p. Justyny Serafin. Kartki i listy zostały 
wysłane we wspólnej paczce w dniu 20 października. Mamy 
nadzieję, że już wkrótce trafią do rąk adresatów i wywołają niejeden 
uśmiech na ich twarzach.
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Jesień nie musi być pochmurna
 

25 października w Ośrodku Kultury w 
Nowej Sarzynie odbył się Koncert Galowy  
w  ramach Powiatowych Prezentacji 
Kulturalnych Dzieci i Młodzieży 
„Sarzyńska Jesień 2019”. W ramach koncertu 
odebrali nagrody oraz zaprezentowali swe umiejętności 
wokalne najlepsi soliści powiatu leżajskiego.
 Konkurs był niezwykle trudny i cieszył się 
dużą popularnością wśród uczestników, gdyż w dniu 
eliminacji na scenie nowosarzyńskiego Ośrodka Kultury 
zaprezentowało się kilkudziesięciu wykonawców w 
różnych kategoriach wiekowych. Tym bardziej cieszy 
fakt, że uczennica naszej szkoły Aneta Socha z kl. VI 
piosenką „Tyle słońca w całym mieście” wyśpiewała 
sobie tytuł laureata I miejsca. Warto wspomnieć, że 
Anetka ma na swoim koncie wiele osiągnięć i rokrocznie 
reprezentuje szkołę w konkursach piosenki z dużymi 
sukcesami. 

KLOCKI TO NIE TYLKO ZABAWA

 Zabawa klockami ma wiele zalet: rozwija wyobraźnię, 
sprawność manualną, koordynację wzrokową i kreatywność. Poza 
tym mogą one być bardzo przydatne przy nauce matematyki czy 
rozpoznawaniu kolorów. Wspólne budowanie z klocków z rodzicami 

lub innymi dziećmi uczy dzielenia się i współdziałania, oraz pozwala 
na swobodną ekspresję dziecka.Bardzo miłą niespodziankę zrobiła 
pani dyrektor naszym milusińskim, zapraszając 29 października 
do oddziału sześciolatków i uczniów klas I-III byłego ucznia 
naszej szkoły, wolontariusza p. Cezarego Kamińskiego, który 
przeprowadził z dziećmi bardzo ciekawe i pouczające zajęcia na 
temat: „Nie tylko BIONICLE – czyli wstęp do robotyki i techniki”. 
Ich organizatorem jest Wolontariat Studencki „PROJEKTOR”. 

Głównym celem tych zajęć był rozwój kreatywności i umiejętności 
konstrukcyjnych. Przez godzinę uczniowie, poprzez wspólną zabawę 
klockami Lego, zapoznawali się z podstawowymi elementami 
technicznymi (przekładnią zębatą, ślimacznicą, przekładnią 
pasową). Dzieci z zainteresowaniem słuchały instrukcji i objaśnień 
p. Cezarego, następnie z zapałem zabrały się do pracy w grupach, 
konstruując z klocków przekładnie, pojazdy i inne konstrukcje pod 
kierunkiem naszego gościa, który chętnie służył radą i pomocą.

 Bardzo dziękujemy wolontariatowi studenckiemu oraz 
panu Cezaremu i zapraszamy na kolejną wizytę, na którą już z 
niecierpliwością czekają nasi mali konstruktorzy.
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ZA TRUD, ZA SERCE - DZIĘKUJEMY!
 Te słowa podziękowania były 
mottem spotkania z okazji tegorocznego 
Święta Edukacji Narodowej w naszej szkole, 
gdzie nauczyciele, emeryci, uczniowie, 
pracownicy obsługi oraz przedstawiciele 
rodziców wspólnie miło spędzili czas. 

Akademię, przygotowaną pod 
kierunkiem p. Lucyny Pietrychy, p. 
Janusza Pęcaka oraz p. Mateusza Pęcaka, 
zainaugurował uroczy występ słowno – 
muzyczny dzieci z oddziału przedszkolnego 
4,5 latków pod czujnym okiem pani Ewy Sęk. 
Piękne, rymowane i wyśpiewane życzenia 
złożyli także uczniowie z klas starszych. 
Jako pierwsza przyjęła podziękowania od 
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 
pani dyrektor za trud, za opiekę, za 
godziny spędzane w szkole nawet wtedy, 
gdy wszyscy inni już odpoczywają, oraz 
panie nauczycielki, które uśmiechają się do 
nas nawet wtedy, gdy od hałasu pęka im 
głowa. Jak ważną  częścią naszej szkolnej 

społeczności są panowie, wie każdy 
chłopiec i dziewczyna. Są jak tata, starszy 
brat, przyjaciel, czy niedościgniony wzór 
do naśladowania. Dlatego wysłuchali oni 

specjalny wiersz – dedykację pt. Straszny sen 
zaprezentowany przez przewodniczącego 
SU Macieja Dynowca. Aby szkoła mogła 
normalnie funkcjonować, aby było w niej 
czysto i przyjemnie, potrzebny jest cały 

sztab ludzi – fachowców w swojej dziedzinie. 
U nas pracują tacy cisi bohaterowie, czyli 
panie i pan z obsługi szkoły, którzy ze 
wzruszeniem przyjęli podziękowania. W 
nieco nostalgiczny nastrój wprowadził 
wszystkich wspaniale zagrany na flecie 
Quena przez pana Mateusza Pęcaka – 
nauczyciela muzyki, utwór pt. Samotny 
Pasterz. Zwieńczeniem uroczystości był 
specjalny taniec w wykonaniu grupy 
uczniów, która zawiązała się w tym roku 
szkolnym pod kierunkiem pani Anny Kłos.

Do serdecznych życzeń satysfakcji 
i dobrego zdrowia dołączyła pani Elżbieta 
Kotulska, przewodnicząca Szkolnej Rady 
Rodziców.

Na zakończenie pani Jadwiga 
Stopyra, dyrektor szkoły, skierowała wyrazy 
wdzięczności za przygotowanie akademii 
oraz pięknej dekoracji, oraz życzyła 
wszystkim pomyślności.

To był dzień pełen wrażeń
          3 października uczniowie naszej szkoły odwiedzili Europejskie Centrum Bajki 
w Pacanowie. Klasy 1-6 miały możliwość  udać się na wyprawę do krainy baśni. 

„Bajkowy Świat” to  unikalna 
ekspozycja, łącząca najnowsze zdobycze 
technik multimedialnych z  tradycyjnymi 

eksponatami muzealnymi. Nasi uczniowie 
udali się w podróż przez  baśniowe 
krainy – pełną obrazów, dźwięków, barw. 
W  tej  przygodzie pośrednikami między 
światem bajki a  rzeczywistością byli 
przewodnicy: Dzwoneczek, Czerwony 
Kapturek lub Królewna Śnieżka. Wszystko 
zaczęło się w  Bajkowym Przedpokoju, 
potem zdarzenia nabrały tempa, zwłaszcza 
w  zaczarowanym pociągu, który  porywał  
pasażerów do  świata wyobraźni. 
Była to  również podróż przez  krainy 
geograficzne Europy, niosąca spotkanie 
z zamieszkującymi je stworami. Dzięki temu 

dzieci zauważały podobieństwa 
i  różnice między baśniowymi światami 
różnych narodów.
 Ekspozycja przez  zabawę 
i  poznawanie baśniowych fabuł uczy i 
umacnia wiarę dziecka w zwycięstwo dobra 
nad  złem i  nieuchronną karę dla tego co 
podłe i podstępne.
 Niemniej ciekawe były warsztaty 
z użyciem ciekłego azotu pod nazwą 
„Wybuchowa nauka”. 
Stanowiły doskonałe uzupełnienie edukacji 

szkolnej. Pokazały jak zastosować naukę w 
życiu codziennym. Dzieci rozwijały swoje 
zdolności eksperymentatorskie, zgłębiały 
tajniki kuchni molekularnej, czego efektem 
finalnym były pyszne lody. 

Zajęcia warsztatowe zachęcały uczniów do 
samodzielnego zgłębiania tajemnic fizyki i 
chemii.

Dopełnieniem miłego pobytu w 

Europejskim Centrum Bajki był film w kinie 
3D i pyszny obiad.

Opiekę nad dziećmi pełnili 
nauczyciele - wychowawcy: Monika Staroń, 
Lucyna Pietrycha, Elżbieta Darnia i Janusz 
Pęcak. 

Organizatorzy wycieczki 
składają podziękowania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za wsparcie finansowe naszego 
przedsięwzięcia. 
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Podkarpacie znane i 
nieznane – uczniowie SP  

w Dąbrowicy na wycieczce 
w Sanoku i Krośnie

Czy jesień to dobry czas na 
wycieczkę? Oczywiście że tak! W 
słoneczny poranek 15 listopada uczniowie 
naszej szkoły z klas 4 – 8 wraz z opiekunami 
wyruszyli na wycieczkę do Sanoka i 
Krosna.  Wycieczka składała się z dwóch 
części. Pierwszym celem naszej wyprawy 
było Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku. Zwiedzanie tego największego 
skansenu w Polsce było bardzo ciekawe. 
Przez dwie godziny poruszaliśmy się 
wśród dawnych chat i zagród, po drodze 
odwiedzając kościół, cerkiew a także 
siedzibę kowala i szkołę. Uczniów bardzo 
zainteresował rynek galicyjski, gdzie mieli 
okazję zobaczyć między innymi: sklep 
kolonialny, aptekę, punkty usługowe – 
zegarmistrza i fryzjera a także urzędy. 
Wszyscy uczestnicy z zaciekawieniem 
słuchali przewodnika i jego opowieści o 

życiu mieszkańców naszego regionu w 
dawnych czasach. 

Po obiedzie wycieczkowicze udali 
się do kolejnego celu naszej podróży – do 
Centrum Dziedzictwa Szkła. Krosno jest 
miastem, które od dziesięcioleci słynie w 

Europie i na świecie z produkcji pięknego 
szkła. CDS to bardzo ciekawe miejsce, 
gdzie nasi uczniowie mogli zobaczyć 

wszystkie etapy powstawania szklanych 
przedmiotów. Pierwszą atrakcją był pokaz 
w którym hutnicy zaprezentowali jak 
powstaje szkło i w jaki sposób formuje się 
konkretne przedmioty. Co odważniejsi mieli 
nawet okazję spróbować pracy hutnika, przy 
wydmuchiwaniu szkła, a każdy z uczniów 
wybił dla siebie pamiątkowy szklany 
medal.                   W dalszej części wycieczki 
uczestnicy poznawali kolejne etapy obróbki 
szkła: formowanie, szlifowanie, ozdabianie 
i malowanie. Zwieńczeniem wizyty w CDS 
były warsztaty malowania na szkle oraz 
zakup szklanych pamiątek. 

Organizatorzy wycieczki 
składają podziękowania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za wsparcie finansowe naszego 
przedsięwzięcia. 

W świecie dziecięcej wyobraźni
 Wyobraźnia jest podstawą kreatywności i głównym źródłem twórczej inspiracji. To właśnie wyobraźnia 
pozwala nam marzyć o poznawaniu i zdobywaniu gwiazd. Podsuwa nam pomysły, jak można marzenia wprowadzić 
w życie. A wiadomo dzieci mają marzenia...
 14 listopada w GOK w Kuryłówce odbyły się eliminacje gminne Podkarpackiego Konkursu „Literatura 
i Dzieci”. W tym roku motywem przewodnim była właśnie wyobraźnia - ta zawarta w słowie poetyckim i ta 
kreatywna dziecięca związana z wizją otaczającego nas świata. Podczas konkursu swe umiejętności recytatorskie 
zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych z Dąbrowicy i Brzyskiej Woli. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii II (klasy III - V) wystąpiły: Natalia Buniowska i Izabela 
Kycia, zaś w kategorii III (klasy VI - VIII): Maja Darnia i Agnieszka Nowak. Wszystkie uczestniczki pięknie się 
zaprezentowały i jesteśmy z nich ogromnie dumni.
 Jury - po burzliwych obradach - zakwalifikowało do etapu rejonowego: 
Izabelę Kycia z kl. V i Maję Darnia z kl. VI.
Dziewczęta do konkursu zostały przygotowane przez panią Halinę Kycia.
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Wycieczka 4-5-latków do Rzeszowa

6 listopada dzieci z grupy 4-5-latków 
wybrały się na wycieczkę. Pierwszym 
punktem naszego wyjazdu był 
Aeroklub Rzeszowski w Jasionce. 

Dzieci miały okazję podziwiać wspaniałe 
samoloty oraz sprawdzić się w roli pilotów 
najmniejszego samolotu szkoleniowego- 
Koliber jak również Wilgi czy Gawrona, 
co wywarło na dzieciach ogromne i 
niezapomniane wrażenie. Krótką historię 
każdego z nich oraz ich przeznaczenie 
przedstawił nam pan Bogusław Marszałek. 
Mamy nadzieję, że spośród naszych 
przedszkolaków, w przyszłości wyrośnie 
niejeden wspaniały pilot. 

Kolejny przystanek naszej wycieczki 
to sala zabaw „Fantazja”. Na początku 
przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami 
zachowania się podczas pobytu w sali 
zabaw i przestrzegania ich, aby zapewnić 
sobie i innym bezpieczeństwo. Dzieci 
mogły korzystać z przeróżnych sprzętów: 
wspinaczka, karuzele, zjeżdżalnie, basen 
z kulkami, trampoliny i wiele innych 
atrakcji. Celem wycieczki było rozwijanie 
i doskonalenie sprawności ruchowej, 
zręczności oraz orientacji przestrzennej. 
Pobyt bardzo szybko dobiegł końca. Pełni 
niezapomnianych wrażeń i emocji dzieci 
pożegnały się z tym bajkowym miejscem i 

wróciły do domu.

Wracając po niemalże całym dniu atrakcji 
przedszkolaki były troszkę zmęczone, ale 
bogatsze w nową wiedzę i przepełnione 
pozytywnymi wrażeniami.

Dziewczęta na medal
 

W świecie wyobraźni”. O udział w  finale wojewódzkim 
walczyli przedstawiciele dwóch powiatów leżajskiego 

i łańcuckiego. Naszą szkołę reprezentowały w kategorii 
recytacja: Izabela Kycia i Maja Darnia przygotowane przez 
panią Halinę Kycia, zaś w kategorii piosenka Aneta Socha 
przygotowana przez pana Mateusza Pęcaka. 
Jury konkursowe oceniało występy uczestników według 
następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
 Nasze dziewczęta spisały się na medal. Izabela Kycia 
została laureatką I miejsca i będzie reprezentować szkołę w 
etapie wojewódzkim, który odbędzie się 5 grudnia w WDK 
w Rzeszowie, Maja Darnia została laureatką III miejsca, zaś 
Anetka Socha zdobyła wyróżnienie.
Gratulujemy wszystkim naszym uczennicom, a Izie życzymy 
powodzenia w Rzeszowie.

20 listopada w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym miały miejsce 
eliminacje rejonowe Podkarpackiego Konkursu „Literatura i Dzieci. 
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Żadnego problemu nie da się rozwiązać na tym samym poziomie świadomości, 
na którym on powstał.
   A. Einstein
 
28 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Giedlarowej odbył się II Powiatowy Kongres 
Mediatorów Szkolnych pod hasłem „Od 
mediacji do dobrych relacji”, który zorganizowali 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej 
oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 
w Leżajsku. Kongres objęty był honorowym 
patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana 
Mikołaja Pawlaka. Spotkanie swą obecnością 

zaszczycili Pani Renata Wiśniewska mediatorka 
i trenerka z Polskiego Centrum Mediacji w 
Warszawie która przedstawiła wykład na temat 
„Mediacje szkolne jako element budowania 
dobrostanu psychicznego”, Pan Mikołaj Pawlak 
Rzecznik Praw Dziecka, Pani Lidia Stępniowska 
dyrektor CEN w Giedlarowej, Pani Lucyna Małek 
- Adamiak wizytator Podkarpackiego Kuratorium 

Oświaty w Rzeszowie, Pan Wojciech Kostek - 
dyrektor Poradni PPP w Leżajsku Pan Marek Śliż 
Starosta leżajski, Pani Agnieszka Wyszyńska Wójt 
Gminy Kuryłówka, Pan Krzysztof Sobejko Wójt 
Gminy Leżajsk, dyrektorzy szkół, mediatorzy 
oraz uczniowie dziewięciu szkół podstawowych 
powiatu leżajskiego, w których są prowadzone 
lub wprowadzane mediacje. 
 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy, ci którzy chcą zostać rówieśniczymi 
mediatorami wraz z opiekunkami panią Agatą 
Juśko - Zygmunt i Haliną Kycia wzięli udział w 
kongresie, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
mediacji. Poza wysłuchaniem wykładów 
wygłoszonych przez zaproszonych gości, 
uczniowie w sposób bezpośredni i twórczy 
dowiedzieli się m.in., czym jest mediacja, czy jest 
ona potrzebna w szkole, czym charakteryzuje się 
„język żyrafy” i „język szakala”. Ożywiona dyskusja 
metodą open space pod czujnym okiem trenerek 
pań Moniki Chrząstek i Justyny Sandomierskiej 
przyniosła zdumiewające rezultaty. Okazało się, 
że uczniowie reprezentujący różne placówki mogą 
nie tylko dzielić się wiedzą, ale również dojść do 
wspólnych wniosków. Na podsumowanie młodzi 
mediatorzy zaprezentowali efekty swoich prac.
 Niesamowite wrażenie na uczniach 
wywarło spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka, 
który dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat 

mediacji. Bezcenną pamiątką przypominającą 
udział w kongresie są piłka z autografem 
Rzecznika oraz wspólne zdjęcie. 

 Nasi uczniowie byli bardzo 
zadowoleni z tak pracowicie spędzonego dnia. 
Spotkanie umocniło ich w przekonaniu, że 
chcą się doskonalić, żeby być profesjonalnymi 
i  kompetentnymi mediatorami obecnie i w 
przyszłości.

Od mediacji do dobrych relacji

Wstańcie, chodźmy! Kolejny, dziewiętnasty 
już Dzień Papieski w Polsce i 
środowiskach polonijnych na całym 
świecie przeżywany był w niedzielę 
13 października pod 
hasłem „Wstańcie, 
chodźmy!” 
 W tym dniu 
uczniowie naszej szkoły, 
pragnąc przypomnieć 
wszystkim postać 
i  nauczanie Jana Pawła II, 
zgromadzili się w Kościele 
p.w. Św. Michała w 
Dąbrowicy, by przedstawić 
program artystyczny 
upamiętniający życie 
naszego wielkiego rodaka. 
W trakcie montażu 
słowno - muzycznego 
podjęte zostały rozważania 
na temat znaczenia I 
pielgrzymki św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny i 
wygłoszonych pamiętnych 
słów: „Niech zstąpi 
Duch Twój i  odnowi oblicze ziemi! Tej 
ziemi!” Oprócz przywołanych wspomnień, 
uczniowie ukazali, jak wspaniałe świadectwo 
miłości, wiary i nadziei pozostawił po sobie 
św. Jan Paweł II. 
 Dzięki operatywności księdza 

proboszcza w tym uroczystym dniu wnętrze 
świątyni zdobiła tematyczna dekoracja, zaś 
na jej tle widniały wypożyczone specjalnie 
na Dzień Papieski bezcenne pamiątki: 
piuska papieska oraz autentyczne buty, w 

których Jan Paweł II odprawiał Msze św. 
 Podczas Eucharystii ksiądz 
proboszcz Piotr Piechuta wspominał postać 
Ojca Świętego Jana Pawła II, zaś młodzież 
szkolna - służba liturgiczna i schola - 

aktywnie włączyła się w oprawę mszy. 
 Dzień Papieski był doskonałą 
okazją do wyrycia w swej pamięci 
wskazówek, jakie pozostawił św. Jan Paweł 

II. Hasło przewodnie „Wstańcie, 
chodźmy!” wzywa bowiem 
do podążania ścieżką, którą 
nam wyznaczył nasz Papież. 
Wstańcie z kanap, oderwijcie 
się od komputera, telewizora i 
podejmijcie trud, bo:
Musicie od siebie wymagać
Choćby inni nie wymagali (...)
Musicie siać dobro wokoło
W czynach, myślach i słowach.
 Po mszy nasza młodzież 
włączyła się w działania Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
czyli budowę „żywego 
pomnika” wdzięczności św. 
Janowi Pawłowi II i zbierała 
datki na realizację programu 
stypendialnego prowadzonego 
przez tę instytucję.
Nad przebiegiem wydarzenia 
czuwali nauczyciele: ks. Piotr 

Piechuta i pani Halina Kycia.

Wycieczki do Kuryłówki
       Jesienią grupy przedszkolne z oddziałów Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy wybrały się do Urzędu Gminy Kuryłówka na spotkanie 
z Panią Wójt  Agnieszką Wyszyńską. Pani Wójt, pomimo wielu 
obowiązków  zaprosiła przedszkolaków do swojego gabinetu. Dzieci 
dowiedziały się , że są w miejscu, w którym zapadają najważniejsze 
decyzje w gminie, a Pani Wójt jest odpowiedzialna za wiele spraw, 
różne projekty, finansuje ważne przedsięwzięcia. Na zakończenie 
wizyty Pani Wójt obdarowała dzieci prezentami, a my wręczyliśmy 
jej kolorową kartkę z podziękowaniem za tak miłe spotkanie. 
W ramach wycieczki odwiedziliśmy również OSP, Urząd 
Pocztowy, aptekę oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Kuryłówce.                                                                         
Bardzo duże wrażenie zrobił na przedszkolakach wóz strażacki, który 
wjechał na plac przed budynek OSP, który zaprezentowali strażacy. 
Dzieci mogły dotknąć i potrzymać niektóre elementy wozu, takie jak: 
wąż, nożyce, gaśnica, hełm. Wychowankom szczególnie spodobała 

się prezentacja węża 
strażackiego, który 
używany jest w akcjach 
pożarowych. Każdy 
chętny przedszkolak 
mógł włożyć na głowę 
prawdziwy hełm 
strażacki.  Strażacy 
bardzo chętnie 
odpowiadali na pytania 

dzieci, które z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu. 
Na tej lekcji dzieci  dowiedziały się , jak zachować się w trudnych 
sytuacjach, utrwaliły numery alarmowe i przy okazji świetnie się 
bawiły.

        Dzieci miały też  wyjątkową okazję zobaczyć z bliska wnętrze 
apteki, o której opowiadała pani farmaceutka mgr Marta Serkiz. Z 
zainteresowaniem oglądały różne maści, krople, syropy, tabletki, 
kolorowe plastry,     które pomagają im w walce z chorobą. Wśród 
różnych lekarstw znalazły swoje ulubione witaminki i te lekarstwa, 
które kiedyś zażywały.   Dzieci   zobaczyły, w jaki sposób są 
poukładane leki. Okazało się, że bez znajomości alfabetu znalezienie 

niektórych byłoby bardzo 
trudne. Pani farmaceutka 
podczas miłej pogadanki    
przypomniała wszystkim 
dzieciom, że pod żadnym 
pozorem nie mogą bawić 
się lekarstwami, oraz  , że 
lekarstwa możemy brać 
tylko pod czujnym okiem 
osoby dorosłej. Na koniec 
wizyty  dzieci  otrzymały 
słodkie witaminowe 
lizaczki, same również 
wręczyły paniom drobne 

podziękowania. Nasze małe przedszkolaki podczas wizyty w 
Urzędzie  Pocztowym mogły przyjrzeć się  z bliska i utrwalić 
zdobyte w przedszkolu wiadomości na temat tej instytucji 
użyteczności publicznej. Z wielkim zainteresowaniem oglądały 
pomieszczenia poczty, mogły zaobserwować pracę urzędnika 
pocztowego i uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie ma ten urząd 
w życiu codziennym. Dzieci poznały różne rodzaje listów: zwykłe, 
polecone, ekspresowe, 
lotnicze, kartki, telegramy; 
wzbogaciły słownictwo w 
zwroty: awizo, przesyłka, 
rozmowa telefoniczna. 
Wiek przedszkolny jest 
doskonałym okresem 
na rozbudzanie 
wśród najmłodszych 
z a i n t e r e s o w a ń 
czytelniczych. W ramach 
naszej akcji „Czwartkowe 
spotkania z książką” 
dzieci odwiedziły Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kuryłówce. Dla niektórych z nich była to 
pierwsza wizyta w tym nowym, tak magicznym miejscu pełnym 
książek. Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały możliwość przejść 
między regałami - najbardziej zainteresowały je regały z kolorowymi 
książeczkami dla najmłodszych. Pani bibliotekarka Lucyna Dziedzic 

przeczytała przedszkolakom dwie bajki, które  wysłuchały z wielkim 
przejęciem.. Wiele z nich obiecało zapisać się do biblioteki. Na 
zakończenie dostaliśmy słodki upominek. 

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie!

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych
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Żadnego problemu nie da się rozwiązać na tym samym poziomie świadomości, 
na którym on powstał.
   A. Einstein
 
28 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Giedlarowej odbył się II Powiatowy Kongres 
Mediatorów Szkolnych pod hasłem „Od 
mediacji do dobrych relacji”, który zorganizowali 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej 
oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 
w Leżajsku. Kongres objęty był honorowym 
patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana 
Mikołaja Pawlaka. Spotkanie swą obecnością 

zaszczycili Pani Renata Wiśniewska mediatorka 
i trenerka z Polskiego Centrum Mediacji w 
Warszawie która przedstawiła wykład na temat 
„Mediacje szkolne jako element budowania 
dobrostanu psychicznego”, Pan Mikołaj Pawlak 
Rzecznik Praw Dziecka, Pani Lidia Stępniowska 
dyrektor CEN w Giedlarowej, Pani Lucyna Małek 
- Adamiak wizytator Podkarpackiego Kuratorium 

Oświaty w Rzeszowie, Pan Wojciech Kostek - 
dyrektor Poradni PPP w Leżajsku Pan Marek Śliż 
Starosta leżajski, Pani Agnieszka Wyszyńska Wójt 
Gminy Kuryłówka, Pan Krzysztof Sobejko Wójt 
Gminy Leżajsk, dyrektorzy szkół, mediatorzy 
oraz uczniowie dziewięciu szkół podstawowych 
powiatu leżajskiego, w których są prowadzone 
lub wprowadzane mediacje. 
 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Dąbrowicy, ci którzy chcą zostać rówieśniczymi 
mediatorami wraz z opiekunkami panią Agatą 
Juśko - Zygmunt i Haliną Kycia wzięli udział w 
kongresie, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
mediacji. Poza wysłuchaniem wykładów 
wygłoszonych przez zaproszonych gości, 
uczniowie w sposób bezpośredni i twórczy 
dowiedzieli się m.in., czym jest mediacja, czy jest 
ona potrzebna w szkole, czym charakteryzuje się 
„język żyrafy” i „język szakala”. Ożywiona dyskusja 
metodą open space pod czujnym okiem trenerek 
pań Moniki Chrząstek i Justyny Sandomierskiej 
przyniosła zdumiewające rezultaty. Okazało się, 
że uczniowie reprezentujący różne placówki mogą 
nie tylko dzielić się wiedzą, ale również dojść do 
wspólnych wniosków. Na podsumowanie młodzi 
mediatorzy zaprezentowali efekty swoich prac.
 Niesamowite wrażenie na uczniach 
wywarło spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka, 
który dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat 

mediacji. Bezcenną pamiątką przypominającą 
udział w kongresie są piłka z autografem 
Rzecznika oraz wspólne zdjęcie. 

 Nasi uczniowie byli bardzo 
zadowoleni z tak pracowicie spędzonego dnia. 
Spotkanie umocniło ich w przekonaniu, że 
chcą się doskonalić, żeby być profesjonalnymi 
i  kompetentnymi mediatorami obecnie i w 
przyszłości.

Od mediacji do dobrych relacji

Wstańcie, chodźmy! Kolejny, dziewiętnasty 
już Dzień Papieski w Polsce i 
środowiskach polonijnych na całym 
świecie przeżywany był w niedzielę 
13 października pod 
hasłem „Wstańcie, 
chodźmy!” 
 W tym dniu 
uczniowie naszej szkoły, 
pragnąc przypomnieć 
wszystkim postać 
i  nauczanie Jana Pawła II, 
zgromadzili się w Kościele 
p.w. Św. Michała w 
Dąbrowicy, by przedstawić 
program artystyczny 
upamiętniający życie 
naszego wielkiego rodaka. 
W trakcie montażu 
słowno - muzycznego 
podjęte zostały rozważania 
na temat znaczenia I 
pielgrzymki św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny i 
wygłoszonych pamiętnych 
słów: „Niech zstąpi 
Duch Twój i  odnowi oblicze ziemi! Tej 
ziemi!” Oprócz przywołanych wspomnień, 
uczniowie ukazali, jak wspaniałe świadectwo 
miłości, wiary i nadziei pozostawił po sobie 
św. Jan Paweł II. 
 Dzięki operatywności księdza 

proboszcza w tym uroczystym dniu wnętrze 
świątyni zdobiła tematyczna dekoracja, zaś 
na jej tle widniały wypożyczone specjalnie 
na Dzień Papieski bezcenne pamiątki: 
piuska papieska oraz autentyczne buty, w 

których Jan Paweł II odprawiał Msze św. 
 Podczas Eucharystii ksiądz 
proboszcz Piotr Piechuta wspominał postać 
Ojca Świętego Jana Pawła II, zaś młodzież 
szkolna - służba liturgiczna i schola - 

aktywnie włączyła się w oprawę mszy. 
 Dzień Papieski był doskonałą 
okazją do wyrycia w swej pamięci 
wskazówek, jakie pozostawił św. Jan Paweł 

II. Hasło przewodnie „Wstańcie, 
chodźmy!” wzywa bowiem 
do podążania ścieżką, którą 
nam wyznaczył nasz Papież. 
Wstańcie z kanap, oderwijcie 
się od komputera, telewizora i 
podejmijcie trud, bo:
Musicie od siebie wymagać
Choćby inni nie wymagali (...)
Musicie siać dobro wokoło
W czynach, myślach i słowach.
 Po mszy nasza młodzież 
włączyła się w działania Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
czyli budowę „żywego 
pomnika” wdzięczności św. 
Janowi Pawłowi II i zbierała 
datki na realizację programu 
stypendialnego prowadzonego 
przez tę instytucję.
Nad przebiegiem wydarzenia 
czuwali nauczyciele: ks. Piotr 

Piechuta i pani Halina Kycia.
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„Nie ta kie ważne, żeby człowiek dużo wie dział, ale żeby dob rze 
wie dział,…” J. Korczak

 

Nadszedł czas, aby uczniowie klasy I zostali włączeni do 
wspólnoty szkolnej i stali się prawowitymi uczniami. Ten dzień 
długo był wyczekiwany przez pierwszoklasistów. Nieustanne 
powtórki scenariusza utkwią w ich pamięci.    
   24 października  o godzinie 10 wszyscy 
uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 
Dąbrowicy, by móc towarzyszyć młodszym kolegom i koleżankom w 
najważniejszym dla nich dniu. Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor 
od przytoczenia słów J. Korczaka oraz powitania wszystkich gości i 
uczniów. Następnie dzieci z klasy I zaprezentowały część artystyczną, 

przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni Pani Moniki 
Staroń. Uroczystość wspomagały uczennice z klasy V (Izabela 
Kycia) i VIII (Anna Peryga). Po złożeniu  ślubowania, nadszedł 
czas na najważniejszy etap – pasowanie. Pani dyrektor każdemu 
pierwszoklasiście nadała tytuł „Ucznia” . Całą uroczystość dopełniły 
liczne prezenty od  Pani dyrektor, rodziców, klas starszych i zerówki . 
Po gromkich brawach uczniowie klasy I wrócili do sali, gdzie czekały 
słodkości przygotowane prze Radę Rodziców.Ten dzień pozostanie 
długo w ich pamięci. Naszym nowym uczniom życzymy samych 
sukcesów i niezapomnianych chwil spędzonych w  szkole.  

Nawet z pozoru najdziwniejsza, najskromniejsza pasja 
jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym”
Stephen King

Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent...
 Każdy człowiek ma jakieś 
zainteresowania, mogą się one wprawdzie 
wydawać bardziej lub mniej ciekawe, 

jednak posiadanie pasji jest źródłem radości 
i przyczynia się do kształtowania motywacji 
do działania. 
 

21 listopada uczniowie klas I-III oraz 
IV - VIII mogli pochwalić się swoimi 
zainteresowaniami, uzdolnieniami 

i sukcesami podczas szkolnej akcji 
„Mam Talent”. W tym dniu każdy mógł 
zaprezentować się przed publicznością z jak 
najlepszej strony. Celem przedsięwzięcia 
było rozwijanie kreatywności, promowanie 
i odkrywanie młodych talentów, 
popularyzacja działań artystycznych 
oraz propagowanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. 
 „Mam Talent” to okazja, by 
podzielić się z innymi informacjami na temat 
swoich pasji oraz pokazać, że w każdym 
drzemie nieodkryty być może jeszcze 
potencjał. Jedni na scenie czuli się jak ryba 
w wodzie i chętnie opowiadali o swoich 
zainteresowaniach i sukcesach, drudzy 
nie kryli tremy i z dużą dozą niepewności 
prezentowali przed szkolną publicznością 
swoje zamiłowania i umiejętności.
 Uczestnicy szkolnego „Mam 
Talent” śpiewali, tańczyli, prezentowali 
układy choreograficzne, grali na gitarze 
i pianinie, recytowali, demonstrowali 
triki piłkarsko - akrobatyczne, rysowali, 
malowali oraz przedstawiali wytwory 
własnej pracy. Kilkoro z nich ujawniło swój 
niewątpliwy talent kulinarny, przygotowując 
apetyczne, pachnące świętami ciasteczka. 
Szkolny korytarz wypełnił się przepięknymi 
wytworami: prace plastyczne, karmniki, 
szopki, ozdoby z brył geometrycznych 
mogą podziwiać koledzy, rodzice oraz 
goście odwiedzający naszą placówkę.
 To wydarzenie pokazało nam ile 
talentów odkryliśmy i jak wiele jest jeszcze 

do odkrycia. Gratulujemy odwagi i talentu 

wszystkim, którzy zdecydowali się wystąpić 
przed publicznością oraz zachęcamy do 
odkrywania i realizacji swoich pasji. 
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Drużyna Szkoły Podstawowej w Kuryłówce druga 
w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy

 o Krajach Europejskich „Kocham Cię Europo” 
w ZSL w Leżajsku.

 26.września odbył się 
w Zespole Szkół Licealnych 
w Leżajsku międzyszkolny 
konkurs wiedzy o krajach 
europejskich. 
Forma konkursu była oparta 
na programie telewizyjnym 
„Kocham Cię, Polsko”.

Uczniowie zmierzyli się z zadaniami 
takimi jak: dopasowanie rzeki do 
miasta europejskiego, kto pierwszy 
ten lepszy, kalambury, licytacje, 
odgadywanie tytułów piosenek 
obcojęzycznych, urodziny. Tematyka 
konkursu obejmowała wiedzę ogólną 
na temat kultury, sztuki, filmu, muzyki, 

geografii, nauki, tradycji, języków 
krajów europejskich (angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego, 
francuskiego i rosyjskiego) oraz 
ciekawostek dotyczących danych 
krajów.
Szkołę z Kuryłówki reprezentowała 
drużyna w składzie :
Barbara Dworniczak, Łukasz Filist, 
Mateusz Miś,  Adrian Pokrywka i 
Eryk Szarzyński           z klasy VIII. 
Zawodnikom dopingowała i  pomagała 
publiczność w składzie Wikoria Borek, 
Anna Rakszawska, Weronika Wilk, 
Wiktoria Śliwa, Patryk Szantula. 
Uczniów do konkursu przygotowała 
pani Jadwiga Marczak-Szpyt.
Konkurs przebiegał w miłej, przyjaznej 
atmosferze. Uczniowie ze wszystkich 
szkół wykazali się dużą wiedzą 
i zaangażowaniem, jednakże po 
ostatecznych zmaganiach  drużyna 
z Kuryłówki zajęła drugie miejsce, 
zaraz po reprezentacji z Zespołu Szkół 
Licealnych.  
Serdecznie im gratulujemy.
 
 Po konkursie uczniowie 
obejrzeli wystawę rzeczy 
charakterystycznych dla danych krajów 
europejskich, następnie zrobili sobie 
zdjęcie ze „Szkotem”, zwiedzili szkołę 
z przewodnikami-czyli uczniami klas 
licealnych.
Cała grupa została bardzo miło 
przyjęta  za co serdecznie dziękujemy 
Organizatorom.

J.M.SZ.
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 Z krótką historią obchodów tego 
święta oraz zasadnością nauki języ-
ków obcych zapoznali nas przedsta-
wiciele klasy VIII-ej. Udzielili oni 
również kilku cennych rad dotyczą-
cych łatwiejszego przyswajania sobie 
nowych słów i zwrotów. Nasi naj-
młodsi uczniowie zaśpiewali piosen-
ki  „ Hello song” oraz „ I’m happy”. 
Uczniowie klas starszych z kolei za-
demonstrowali swoje umiejętności 
aktorskie przedstawiając humory-
styczną, wielojęzykową wersję Kró-

lewny Śnieżki, co spotkało się  
z dużym aplauzem ze strony  
publiczności. Nad całością 
czuwały „Panie od języ-
ków obcych”, czyli Barbara 
Łuszczak, Jadwiga Mar-
czak Szpyt oraz Magdalena  
Po d o b i ń s k a . O b c h o d y 
Dnia Języków w naszej 
szkole wzbogaciły również 
gazetki na korytarzach szkolnych-
-Proszę, Dziękuję i Przepraszam w 
różnych językach, gazetka wieloję-

zyczna oraz wystawa prasy i literatury  
obcojęzycznej. Nie obyło się też bez 
konkursów. I tak zmagania o naj-
ciekawszą gazetkę na temat wylo-
sowanego kraju oraz przebranie się   
w barwy jego flagi wygrała klasa Va, 
która zaprezentowała Grecję. Z kolei 
konkurs na odnalezienie i przetłu-
maczenie ukrytych w szkole haseł  
w różnych językach wygrali Woj-
ciech Leniart i Jakub Mazurek   
z klasy VII. 

Serdecznie gratulujemy!

 W dniu 1 października tego roku odbyła się w naszej szkole uroczystość   
z okazji Europejskiego Dnia Języków.  

Dzień Języków Obcych 

w Szkole Podstawowej w Kuryłówcev
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To już IX raz obchodzony jest 
Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia, akcja edukacyjna 
prowadzona w szkołach na całym 

świecie. Tym razem kulminacja 

działań przypadła na 4 października. 
Już tydzień wcześniej uczniowie 

szkoły pod kierunkiem koordynatora 
Pani Marii Wolanin i nauczycieli 
matematyki Pani Małgorzaty 
Szeliga i Urszuli Zięzio rozpoczęli 
przygotowania do tego dnia. 
Tabliczka mnożenia na lekcjach 
matematyki w różnych odsłonach, 
zabawy edukacyjne na informatyce 
to tygodniowy standard w szkole. 
Nie zabrakło również rymowanek, 
prac plastycznych, ciekawostek 

i sprytnego mnożenia, z którymi 
można było zapoznać się na tablicach 
korytarzy.

Wreszcie nadszedł upragniony dzień 
4 października. Egzaminatorzy 
– uczniowie klas młodszych od 
samego rana sprawdzali wśród 
rodziców, dyrekcji, nauczycieli 
i uczniów poziom znajomości 
tabliczki mnożenia. Grupa 
innych z opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego Panią Agnieszką 
Burda wyruszyła do pobliskich 
instytucji: gminy, banku, odwiedziła 
też sklep. Każdy, kto prawidłowo 
odpowiedział na wylosowane 
pytania otrzymywał nagrodę  
w postaci emblematu akcji oraz mógł 
przybić z egzaminatorami piąteczkę 
lub żółwika.

Ten symboliczny dzień w formie 
zabawy miał na celu zachęcić 
wszystkich do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia. I tak się stało. 
Kto miał problem – niech pracuje. 
Za rok sprawdzimy.:)

UZ

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI  MNOŻENIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA KYCI 

W KURYŁÓWCE 
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Tydzień Mediacji 

  W naszej szkole

W dn. 15-18.10.2019 r. 
w naszej szkole obchodziliśmy 
Tydzień Mediacji. 
Rozpoczęliśmy, jak co roku , 
od krótkiego przypomnienia 
przez radiowęzeł szkolny, 
czym są mediacje i jakie są ich 
zalety. Ogłosiliśmy również 
konkurs na najciekawszą nazwę 
Szkolnego Koła Mediatorów. 

Następnie mediatorzy rówieśniczy  
czytali na świetlicy szkolnej swoim 
młodszym kolegom Bajki o empatii. 
Przyjaciele żyrafy, które były inspiracją 
do wykonywania pięknych prac 
plastycznych. Uczestnicy Szkolnego Koła 
Mediatorów promowali też mediacje, 
przedstawiając  uczniom przygotowaną 
prezentację.   W czwartek zaś 17.10.
br. podczas Międzynarodowego Dnia 

Mediacji mediatorzy przygotowali 
szereg atrakcji. Rozpoczęli od 
umieszczenia  pozytywnych myśli na 
drzwiach każdej klasy, a następnie 
zawitali  w oddziale przedszkolnym, 
by przedstawić bajkę A. Fredry Paweł 
i Gaweł oraz zaprezentować  w formie 

wiersza  język żyrafy. Na zakończenie 
miłego spotkania,   w którym 
uczestniczyła również pani dyrektor 
Janina Paja,  mediatorzy rozdali 
przedszkolakom kolorowankę z żyrafą.        
Z kolei na dłuższej przerwie zaprosili do 
wspólnej zabawy młodszych kolegów 
z klas I-III. Dużą popularnością 
cieszyła się gra planszowa Żyrafa, 
głuchy telefon, puzzle     w kształcie 
serca oraz przygotowane malowanki. 
W podziękowaniu za  wspaniałą 
wspólną zabawę mediatorzy podarowali  
uczniom kolorowe przypinki z logo 
programu mediacji szkolnych. Podczas 
kolejnej dłuższej przerwy  mediatorki 
z klasy VIII prowadziły  zabawę w 
formie quizu dla uczniów  klas IV- 
VIII, którzy mogli sprawdzić swoją 
wiedzę  na temat mediacji. W nagrodę 
można było zdobyć kolorową przypinkę  
z okazji Tygodnia Mediacji. Mediatorzy 
zapraszali  również do skorzystania  
z Tablicy życzeń, gdzie zamieszczano   
życzenia dla swoich przyjaciół. Jako 
pierwsze umieściły  na niej wpis 
Panie z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Leżajsku       
i realizatorki trzeciej już edycji szkoleń 
dla przyszłych mediatorów: psycholog 
Monika Chrząstek i pedagog Justyna 

Sandomierska, z którymi mediatorzy 
wykonali pamiątkowe zdjęcie. 

W piątek uczestnicy Szkolnego 
Koła Mediatorów  ponownie 
przedstawili bajkę  A. Fredry, tym razem  
dla kolejnych oddziałów przedszkolnych  
i pierwszaków. Na zakończenie 
Tygodnia Mediacji, kontynuując akcję 
promującą mediacje ph. Jak gadać, żeby 

się dogadać, zorganizowano spotkanie 
dyskusyjne, w którym uczestniczyli 
mediatorzy i przedstawiciele klas IV-
VIII. Dyskusję zakończono zgodnym 
stwierdzeniem, iż  w szkole naprawdę 
warto prowadzić mediacje.  

Koordynatorem zrealizowanych 

zadań podczas Tygodnia Mediacji 
była pani Małgorzata Kordas, opiekun 
Szkolnego  Koła Mediatorów.

                                                                                                 M.K.
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             „ŻEBY BYŁO WIĘCEJ LUDZI 
              Z DOMEM NIŻ BEZ DOMU”

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

  Jak świętować, żeby było 
uroczyście, z czułością należną naszej 
Ojczyźnie, ale także blisko sercu 
młodego Polaka i jednocześnie inaczej 
niż zawsze? My to wiemy! Tak właśnie 
świętowaliśmy 8 listopada tego roku. 
Skoro nadeszła kolejna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości - kolejna, 101., 
ale nie mniej ważna niż 100., 50. czy pierwsza, 

nie mogło na tym święcie zabraknąć naszych 
przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, księży... 

bo przecież o 11-tym listopada 1918 
roku powinniśmy pamiętać zawsze.  
Pisać o tym, czytać i mówić. W szkolnych 
ławach, przy tablicy, w zeszytach, gazecie, a 
nawet w radiu! 
 Szkolny radiowęzeł zastąpił studio 
radiowe i z głośników popłynęły piosenki, 

które jednocześnie śpiewała cała 
szkoła, bo po korytarzu niósł 
się donośny śpiew o wojence, 
zwykłym żołnierzu, komendancie... 
Ale to nie wszystko. Podczas 
audycji usłyszeliśmy, co na temat 
niepodległości wiedzą uczniowie i 
przedszkolaki z naszej szkoły. Na 
zakończenie audycji wysłuchaliśmy 
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życzeń, które Naszej 
Jubilatce, Polsce, złożyli: p. 
Dyrektor Janina Paja, ks. 
Damian Dec, p. Magdalena 
Podobińska, Uczniowie  
i Przedszkolaki z Naszej 
Szkoły, które życzyły m.in., 
żeby w Polsce było więcej 
ludzi z domem niż bez domu, 
żeby nikt nie chodził głodny 
i żeby ludziom dobrze się tu 
mieszkało. 
 Szkoła nasza brała 
również udział   
w ogólnopolskiej akcji 

„Szkoła do hymnu”. 
To było ogromne przeżycie - wszyscy       
odświętnie ubrani, z kotylionami 
na piersiach i chorągiewkami w 
rękach zgromadziliśmy się o godzinie 
11.11  na szkolnym korytarzu i 
zaśpiewaliśmy wspólnie z całą 
Polską cztery zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego”. 
Uroczystość  przygotowały p. L.Kania-
Zawierucka, p. J.Serkiz i p. G.Marczak

J.Serkiz

Czy możliwe jest połączenie fizyki, robotyki, auto-
matyki, j. polskiego i świetnej zabawy z udziałem 

klocków      lego? Stanowczo TAK. Potwierdzić to mogą 
zarówno klasy: IV, Va i Vb, oraz panie Maria Wolanin, 
Joanna Serkiz,  Małgorzata Sztyrak,  Aleksandra Śliwa, 
które w dniu 10 października odwiedziły samodzielny 
lokal LEGO Education Innovation Studio w Rzeszowie.
Tylko w czasie 5 godzin grupa uczniów naszej szkoły 
została przeniesiona  
w świat miniaturowych klocków. Ożywienie LEGO po-
legało na wykreowaniu prototypów pojazdów, które w 
połączeniu z „SIECIĄ” zaczynały się poruszać. Ucznio-

wie doświadczyli serii fantastycznych, przyrodniczo-fi-
zycznych eksperymentów, z których wynieśli ciekawe 
doświadczenia z dziedziny nauki. Kolejnym działaniem 
zaproponowanym przez animatorów było stworzenie 
z klocków fantastycznej historii, w której udział brały 
roboty i opowiedzenie jej pozostałym uczestnikom 
zabawy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe koszulki ze swoimi imionami. Zabawą kierowali 
doświadczeni animatorzy LEGO, którzy sprawili, że 
nauka stała się łatwa, przystępna i interesująca. A długo-
trwałą pamiątką, była dodatkowo kolorowa koszulka z 
własnym imieniem.

Aleksandra Śliwa

L E G O  –  K R E A C J EL E G O  –  K R E A C J E
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Nauczyciele twórcami

29 października tego roku w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej miał miejsce jubileuszowy już 
wernisaż wystawy z okazji X Powiatowe-
go Przeglądu Twórczości Nauczycielskiej.  

Na otwarciu, jak i na samej wystawie, po raz kolejny po-
kazali się również przedstawiciele Szkoły Podstawowej w 

Kuryłówce. 
Pani Małgorzata Sztyrak zaprezentowała następujące iko-
ny: Matka Boska Nieustającej Pomocy,  Matka Boska Ele-
usa, Chrystus Pantokrator i Archanioł Michał. Wszystkie 
prace wykonane są zgodnie z bizantyjską sztuką pisania 

ikon z użyciem tempery jajowej.
Pani Magdalena Podobińska natomiast przedstawiła prace 
z dziedziny literatury: poezję, esej, opowiadanie i drabble, 

a także fotografie, rysunki i grafiki.
Wystawa planowo będzie czynna jeszcze do 31 grudnia. 
W imieniu nauczycieli serdecznie zapraszamy do odwie-

dzenia Muzeum.
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28.11.2019 r. uczestniczyliśmy, 
podobnie jak rok temu,  w Powiatowym 
Kongresie  Mediatorów Szkolnych 
w Giedlarowej. Brała w nim udział 
15-osobowa reprezentacja mediatorów z 
naszej szkoły. Tym razem kongres odbywał 
się pod hasłem Od mediacji do dobrych 
relacji i miał inną formułę niż rok temu. 
Teraz  głos oddano młodzieży - mediatorom 
rówieśniczym ze szkół powiatu leżajskiego. 

Na początku z dużą uwagą 
wysłuchaliśmy niezwykle interesującego  
wykładu pani Renaty Wiśniewskiej, 
mediatora  z Polskiego Centrum Mediacji  
w Warszawie. W wykładzie nt. Mediacje 
szkolne jako element budowania dobrostanu 
psychicznego pani mediator  przypomniała 
uczestnikom kongresu istotne informacje 
na temat mediacji. Następnie głos 
zabrał gość specjalny -Rzecznik Praw 
Dziecka, pan  Mikołaj Pawlak, który 
podkreślił znaczenie mediacji w szkołach 
i zachęcił do upowszechniania tej formy 
pokojowego rozwiązywania konfliktów. 
Pan Rzecznik z nieskrywaną sympatią do 
młodych uczestników spotkania przekazał 

przedstawicielom szkół prezent - piłkę 
do gry zespołowej. Wśród obdarowanych 
byli również nasi mediatorzy, którzy 
z wdzięcznością przyjęli upominek z 
autografem Rzecznika.

 Kolejnym punktem spotkania 
była dyskusja uczniowska metodą open 
space. Nasi mediatorzy: Wiktoria Borek, 
Anna Rakszawska, Wiktoria Śliwa i Maciej 
Winiarski,  po odbytym w dn. 18.11.19 
szkoleniu,  zajmowali się tematem Język 
żyrafy i szakala w szkole oraz Doświadczenia 
młodego mediatora. Doskonale poradzili 
sobie z przydzielonym zadaniem i rzeczowo 
przedstawili wnioski z dyskusji przy stoliku. 
Podczas rozmowy  naszą grupę mediatorów 
odwiedził sam pan Rzecznik Praw 
Dziecka, który również dzielił się swoimi 
spostrzeżeniami na temat języka żyrafy. Z 
uwagą wysłuchaliśmy pozostałych zespołów 
uczniowskich, wzbogacając swoją wiedzę na 
temat mediacji. W tym czasie w sali obok 
zgromadzili się przedstawiciele samorządu, 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  i eksperci, 
którzy brali udział w dyskusji panelowej nt. 
Konflikt… i co dalej? Wśród uczestników 

debaty była również Wójt Gminy Kuryłówka, 
pani Agnieszka Wyszyńska.

Pełni wrażeń  po spotkaniu z tak 
znakomitymi osobami, z jeszcze większym 
zapałem do prowadzenia  mediacji 
wróciliśmy do szkoły, nie mogąc się już 
doczekać kolejnego udziału w kongresie. 
Jaką będzie mieć formułę za rok? Pewnie to 
jeszcze niespodzianka.

Pragniemy serdecznie podziękować 
Pani Wójt Agnieszce Wyszyńskiej za 
towarzyszenie nam  podczas kongresu  
oraz sfinansowanie dojazdu na  to,  jakże 
ważne dla nas, wydarzenie. Organizatorom 
spotkania: Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Leżajsku i Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Giedlarowej  
dziękujemy za zaproszenie i miłe, bardzo 
serdeczne  przyjęcie.

Opiekun Szkolnego Koła 

Mediatorów - Małgorzata Kordas

 

Nasz udział w II Powiatowym Kongresie Mediatorów Szkolnych
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Dzień Działacza Kultury 
kalendarzowo przypada na 25 maja jednak 
w gminie Kuryłówka obchodzony po za-
kończeniu głównych imprez plenerowych i 
na progu nowego roku kulturalnego. Jako, 
że ubiegły rok kulturalny obfitował w wiele 
różnych wydarzeń zarówno dużych plene-
rowych jak małych kameralnych, na których 
prezentowały się różne grupy działające w 
dziedzinie kultury, to liczba świętujących 
również była imponująca. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas: Wójt Gminy Kuryłów-
ka Agnieszka Wyszyńska, Przewodniczący 
Rady Gminy Kuryłówka Dominik Kusy oraz 
zastępca Andrzej Ćwikła, Sekretarz Roman 
Szałajko, Dyrektor GOPS Alicja Kycia oraz 
przedstawiciele edukacji Janina Paja - Dyrek-
tor SP im. F. Kyci w Kuryłówce, Jadwiga Sto-
pyra -  Dyrektor SP w Dąbrowicy, Andrzej 
Domagała - Dyrektor SP im. J. Swiątoniow-
skiego w Brzyskiej Woli i Małgorzata Leja – 
były Dyrektor GZOS. 
Poza gośćmi przybyli przede wszystkim 
liczne grono działaczy kultury oraz naszych 
współpracowników z różnych dziedzin. Były 
Zespoły Śpiewacze Jarzębina z Kuryłówki i 
Ożanny, Kalina z Kolonii Polskiej,  Kapela i 
Zespół Jagoda z Dąbrowicy, Zespół Śpiewa-
czy KGW ze Słobody oraz Zespół Śpiewaczy 
KGW z Brzyskiej Woli oraz ich akompa-
niatorzy dzięki którym możemy obcować 

z pięknem polskiego folkloru i tradycji 
ludowej. Nie mogło zabraknąć Starostów 
dożynkowych, Sołtysów wraz z Grupami 
Wieńcowymi z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, 
Jastrzębca, Kolonii Polskiej, Kulna, Kuryłów-
ki, Ożanny, Słobody, Tarnawca i Wólki Ła-
manej, a także tożsamych z nimi Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które biorą aktywny udział w 
Prezentacjach kulinarnych „Smaczne bo na-
sze”, Spotkaniach z Folklorem i Biesiadą oraz 
Dożynkach, ciasta przygotowane przez panie 
były naprawdę pyszne - dziękujemy.
Ważnymi postaciami spotkania byli członko-
wie grup, które bardzo mocno angażują się w 
stałe formy działalności Gminnego Ośrodka 
Kultury, mam tu na myśli członków chóru 
męskiego wraz z panią dyrygent oraz Orkie-
stry wraz z jej kapelmistrzem, to dzięki ich 
obecności rocznice świąt patriotycznych, 
uroczystości kościelne czy okolicznościo-
we obchodzone są z wielkim rozmachem. 
Świętowali z nami również soliści, którzy 
koncertują razem z nami okazjonalnie oraz 
zespół-chór żeński, członkowie kabaretu, 
komendanci oddziałów Straży Grobowych i 
emerytowani pracownicy instytucji kultury. 
Ośrodek Kultury i Biblioteka podczas orga-
nizowania uroczystości stale współpracują z 
różnymi Stowarzyszeniami, organizacjami i 
służbami, dlatego cieszymy się z przyjęcia za-
proszenia przez kierownika i panie pracujące 

w Placówkach Wsparcia Dziennego, przed-
stawicieli OSP Kulno, Kuryłówka, Brzyska 
Wola, Dąbrowica, Ożanna oraz Prezesów 
klubów sportowych LKS Brzyska, Złotsan 
Kuryłówka i naszych dzielnicowych. Bardzo 
ucieszyła nas obecność przedstawicieli spon-
sorów, którzy wspierają działalność kultural-
ną.
Cała uroczystość została przygotowana przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Biblioteki, którzy mocno napracowa-
li się zarówno przed jak po spotkaniu przy 
przygotowaniu lokalu, aby spotkanie mia-
ło odpowiednią oprawę i klimat. Składamy 
również podziękowania KGW Brzyska Wola 
za wszelką pomoc. Na zakończenie dyrektor 
GOK oraz pani Wójt z okazji Dnia Działacza 
Kultury złożyli najlepsze życzenia wszystkim 
członkom zespołów, twórcom indywidual-
nym, kołom gospodyń, animatorom życia 
kulturalnego, pracownikom i współpracow-
nikom. Podziękowali za trud i pracę na rzecz 
rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krze-
wienie tradycji wśród dzieci, młodzieży i 
tych trochę starszych oraz życzyli sukcesów 
jednocześnie prosząc o dalszą działalność. 
Stało się tradycją, że podczas Dnia Działacza 
Kultury wręczane są nagrody Wójta Gminy 
Kuryłówka w dziedzinie kultury, które na 
wniosek dyrektora GOK w tym roku otrzy-
mali:

Ludwika Skiba, która w działalności kulturalnej jest obecna od kilkudziesięciu lat, była jedną z inicjatorek powstania zespołu śpiewa-

czego Jarzębina początkowo działającego jako zespół Koła Gospodyń Wiejskich, a od 2007 
roku pod  patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Jako kierownik zespołu 
brała udział w Dożynkach Gminnych oraz przedstawieniach obrzędowych tj.: obrzęd do-
żynkowy, obrzęd wigilijny, kiszenie kapusty. Ponadto osiągała sukcesy na licznych konkur-
sach i przeglądach, w których brała udział m.in.: na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w 
Surochowie, Zarzeczu, Obszy czy Tyczynie. Podczas różnego rodzaju przeglądów, festiwali 
przyczyniła się do promocji gminy Kuryłówka. Ponadto w czasie kiedy KGW działające w 
strukturach Spółdzielni Kółek Rolniczych w całej Polsce upadały, w Kuryłówce postanowio-
no kontynuować działalność, a Przewodniczącą została pani Ludwika i funkcję tę pełniła do 
grudnia ubiegłego roku. Trzeba podkreślić, że jako przewodnicząca KGW oraz kierownik 
Jarzębiny podejmowała wiele inicjatyw kulturalnych i współpracowała z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. 

Krystyna Deryło, która jest pracownikiem z 37 letnim stażem pracy w edukacji oraz bibliotece, pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kuryłówce filia Kulno rozpoczęła w 2000 roku na stanowisku młodszy bibliotekarz. Podczas 
swojej pracy zawodowej dała się poznać jako osoba odpowiedzialna. Filia biblioteczna w której 
pracuje przez lata była usytuowana w budynku szkoły co powodowało, że czytelnictwo opierało 
się głównie na dzieciach i młodzieży szkolnej, więc wyniki wypożyczeń zbiorów bibliotecznych 
stały na bardzo wysokim poziomie nie tylko w powiecie, ale również województwie. Należy 
nadmienić, że stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które są niezbędne w 
pracy bibliotekarza. Dzisiejsza Biblioteka to nie tylko książka, lecz także programy informatyczne 
do wypożyczeń bibliotecznych. Ważna jest również współpraca na rzecz środowiska lokalnego 
podczas imprez i uroczystości z Gminnym Ośrodkiem Kultury  oraz Świetlicą Środowiskową w 
którą mocno się angażuje.

Agnieszka Borek - Szpetnar, pracę w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kuryłówce 
rozpoczęła w maju 2011 roku, od początku pracy wykazywała sie dużym zaangażowaniem oraz 
sumiennością. Funkcja, którą pełni wymaga znajomości wielu przepisów i regulacji prawnych, z 
tego powodu jej pełnienie wiąże się z posiadaniem dużej wiedzy oraz wysokim poczuciem odpowie-
dzialności, ponieważ ewentualna pomyłka w pracy może mieć poważne konsekwencje dla działania 
firmy, w tym również, a może przede wszystkim finansowe. Kontrole i rozliczenia z Urzędem Skarbo-
wym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych są tego najlepszym przykładem. Stale podnosi swoje 
kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach nie tylko z zakresu swojego stanowiska pracy, 

Dzień działacza kultury
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Zespół KALINA działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce od momentu powstania w 2012 roku, od po-

czątku swojej działalności daje przykład aktywnego uczestnictwa 
w działalności kulturalnej. Podczas tego okresu dbał i dba nadal o 
tradycje ludowe naszej gminy biorąc udział m.in.: w Koncertach Ko-
lęd, Koncertach Pieśniach Maryjnych, Dożynkach Gminnych oraz 
przedstawieniach obrzędowych. Ponadto osiągał sukcesy na licznych 
konkursach i przeglądach w których brał udział m.in.: na Przeglądzie 
Zespołów Śpiewaczych Nadsańskie Śpiewanie w Surochowie, Pikniku 
pod Platanem w Zarzeczu, I, II III miejsca na Spotkaniach z Folklo-
rem i Biesiadą w Ożannie, Kuryłówce, Kolonii Polskiej i Brzyskiej 
Woli wyróżnienia na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczy-
nie i Obszy oraz na potyczkach kulinarnych Gdzie Kucharek Sześć, 
Smaczne bo Nasze czy Włościańskie Jadło. Panie wchodzące w skład 
zespołu działalność kulturalną rozpoczęły znacznie wcześniej niż 
wspomniany 2012 r. chociażby poprzez udział w grupie wieńcowej 
podczas Dożynek Gminnych czy Powiatowych. Podczas różnego ro-

dzaju przeglądów, festiwali zespół przyczynia się do promocji gminy Kuryłówka. Działalność zespołu ukazuje społeczności bogactwo jakie 
kryje się w  muzyce ludowej, śpiewie, obrzędach i zwyczajach oraz ukryty w strojach koloryt dawnej wsi. To, że folklor jest ciągle obecny w 
życiu kulturalnym naszej gminy jest m. in. zasługą tego zespołu. 

ale również archiwizacji oraz prawa pracy. Praca w naszym Ośrodku Kultury czy Bibliotece jest specyficzna, oprócz kwalifikacji czysto 
zawodowych ważny jest charakter danej osoby i umiejętność wkomponowania się w pacę w zespołu. Ponadto bardzo często angażuje się 
twórczo wykonując zadania wykraczające poza zakres czynności np: prace manualne, scenografie, szycie strojów, z powierzonych zadań 
wywiązuje się wzorowo i w pełni zasługuje na docenienie swojego zaangażowania.

KGW w Kuryłówce działa od bardzo dawna, już w okresie międzywojennym organizowała kursy kroju i szycia oraz robienia na 

drutach. Kolejnym etapem aktywnej działalności był okres PRL-u, 
jednak transformacja ustrojowa na początku lat 90-tych zahamowała 
ten trend, co prawda organizacja nadal aktywnie działała poprzez 
udział m.in.: w prezentacjach kulinarnych i folklorystycznych, ale 
nieformalnie. Dopiero w grudniu ubiegłego roku została ponownie 
zarejestrowana jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Kół Go-
spodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR, był to warunek, aby 
ubiegać się o dotację z budżetu państwa. Na spotkaniu kobiet w dniu 
5 stycznia 2019 roku wspólnie wybrano nowy  zarząd i postanowio-
no działać, przystąpiło do bardzo aktywnej i szerokiej działalności 
zorganizowało m.in.: zabawę karnawałową, aerobik, Dzień Kobiet, 
Pielgrzymkę do Leżajska, wycieczkę do Wrocławia. Przedstawicielki 

koła uczestniczyły w prezentacjach kulinarnych Smaczne bo Nasze oraz od kilkunastu lat angażują się w program ferii zimowych organizując 
warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży. Ponadto podczas systematycznie odbywających się spotkań prowadzono warsztaty rękodzieła np; 
Palmy Wielkanocne czy wicie wieńca dożynkowego. Ważnym wydarzeniem był udział w polsko – węgierskiej wystawie produktów i usług 
lokalnych, gdzie panie z koła reprezentowały gminę Kuryłówka oraz LDG Kraina Sanu oraz prezentacja dorobku w programie "Wprowadza-
my zmiany" na antenie TVP3 Rzeszów. Zakres działalności organizacji jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany 
do zmieniających się warunków. 

Historia powstania KGW w Słobodzie brzmi podobnie jak tysiące innych, po prostu – chcą działać! Nie tylko podczas wicia wieńca 
dożynkowego, ale częściej. 13 grudnia 2018 r. uchwałą komitetu 
założycielskiego wybrany został zarząd i przystąpiono do aktywnej 
działalności poprzez m.in.: udział w spektaklu teatralnym połączo-
nym z warsztatami pokazującymi podstawowe techniki aktorskie, 
umiejętność zaprezentowania się podczas publicznego wystąpienia, 
pracę nad koncentracją i pamięcią. Kolejną inicjatywą były warsz-
taty decoupage, szydełkowania, szycia - gdzie panie same uszyły 
spódnice ludowe oraz wykonały korale z resztek materiału. Bardzo 
mocno zaangażują się w działalność kulturalną poprzez współpra-
cę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i udział w koncercie Pieśni Ma-
ryjnych w Kolonii Polskiej, Spotkaniu z Folklorem i Biesiadą, gdzie 
zaśpiewały autorską piosenkę oraz prezentacji kulinarnej Smaczne 
bo Nasze. Ponadto przedstawicielka koła wzięła udział w polsko – 
węgierskiej wystawie produktów i usług lokalnych organizowanej 
w ramach projektu „W poszukiwaniu niecodziennej inspiracji do 

promocji obszarów” gdzie reprezentowała gminę Kuryłówka oraz LDG Kraina Sanu. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem była również 
prezentacja KGW w programie Wprowadzamy zmiany na antenie TVP3 Rzeszów. Pokazują kobietom, że mogą wcielać się w wiele różnych 
ról, że mogą być, energiczne, zgrabne, ładne, młode i nie chodzi tu o metrykę, czy wygląd, ale o to jak się czują i co od siebie dają innym.
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  Podkarpacki Konkurs Podkarpacki Konkurs 
Literatura i DzieciLiteratura i Dzieci  
dotyczy utworów opisujących zdarzenia nierealne pozostające w 
sferze dziecięcej wyobraźni. Finał odbędzie się w Wojewódzkim 
Domu Kultury 13 grudnia, poprzedzą go eliminacje rejonowe i 
gminne, które miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Kury-
łówce 14 listopada o godz. 1000. Komisja Konkursowa w składzie: 
Przewodniczący: Wiesława Zagaja oraz Joanna Kotulska-Wnuk i 
Agnieszka Borek-Szpetnar do etapu rejonowego zakwalifikowała 
następujące osoby i grupy. 

Recytacja: 

Kategoria wieku 0 - II Hanna Bachórz i Lena Staroń (Szkoła Pod-
stawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli )

Kategoria wieku III - V: Izabela Kycia (Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowicy), Julia Masełek (Szkoła Podstawowa im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli)

Kategoria wieku VI - VIII: Maja Darnia (Szkoła Podstawo-
wa w Dąbrowicy), Julia Staroń (Szkoła Podstawowa im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli)

Piosenka: Kategoria wieku VI - VIII: Aneta Socha - Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy

Inscenizacja: Kategoria wieku VI- VIII: „Na Olimpie” – Teatrzyk 
„Promyczek”  Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w 
Brzyskiej Woli

Gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach rejonowych, 
które odbędą się 20 listopada w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dol-
nym. Wierzymy, że zobaczymy naszych reprezentantów również na 
Gali Laureatów w WDK w Rzeszowie.

„W świecie wyobraźni”
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Honor, Ojczyzna, w Boga wiara,
 były nadzieją ku wolności…

101. rocznicę Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęliśmy mszą 
w intencji Ojczyzny w kościele 
parafialnym pw. św. Józefa z udziałem 
Pocztów sztandarowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Szkół z terenu 
gminy Kuryłówka. Później uroczystości 

przeniosły się przed pomnik 
niepodległościowy, gdzie nastąpiło 
uroczyste podniesienie flagi, złożenie 
kwiatów i zapalono znicze. Ponadto 
wysłuchaliśmy przemówienia Pani Wójt 
i orkiestry dętej w składance melodii 
żołnierskich. Dalszy ciąg uroczystości  
to niezmienne od kilku lat koncert 
patriotyczny z cyklu „…by pokolenia 
pamiętały” w Gminnym Ośrodku Kultury, 
który zgromadził dużą publiczność, 
publiczność wielopokoleniową.                                              
Ojczyna nasza to wieś i miasto i las 
co szumi … popłynęły pierwsze słowa 
pieśni, w wykonaniu chóru męskiego. 
W półtora godzinnym koncercie 
usłyszeliśmy utwory patriotyczne, 
legionowe, żołnierskie z różnych 
okresów dziejowych naszej ojczyzny.           
Na zakończenie zobaczyliśmy 
kilkuminutowy spektakl, bardzo piękny 
i wyrazisty,  uczniowie i absolwenci 
Szkoły Podstawowej w Kuryłówce 
przedstawili postać swojego patrona.             

W naszej muzycznej wędrówce wzięli 
udział soliści, zespoły działające i 
współpracujące z ośrodkiem kultury. 
Mamy nadzieję, że zasłuchaliście 

się państwo w tych piosenkach, że 
wzruszyły, że wzbudziły uśmiech, że 
wprawiły w zadumę…

                                                                                         gbpwz

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 
pragnie złożyć podziękowania wszystkim 
organizacjom, zespołom i osobom, 
które włączyły się w piękną oprawę 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Dziękuję współorganizatorom: Wójtowi 
Gminy Kuryłówka, Parafii Tarnawiec, 

Szkole Podstawowej im. Franciszka 
Kyci w Kuryłówce, Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kuryłówce, ponadto 
Kompanii Honorowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej wraz z Pocztami 
Sztandarowymi z OSP Brzyska Wola, 
OSP Kulno i OSP Kuryłówka, Pocztom 
Sztandarowym ze Szkół Podstawowych 
im. Józefa Świątoniowskiego w 
Brzyskiej Woli oraz im. Franciszka Kyci 
w Kuryłówce, delegacjom wieńcowym 
z urzędów, instytucji, stowarzyszeń, 
szkół, zakładów pracy oraz  Policji i 
OSP w Kuryłówce za zabezpieczenie 

uroczystości. Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej 
im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce za 
inicjatywę oraz mieszkańcom, którzy 
wzięli udział we wspólnym śpiewaniu 

Hymnu Narodowego w ramach akcji 
Niepodległa do Hymnu.

 W szczególny sposób dziękuję 
zespołom wokalnym Pięcionutka z 
Kuryłówki, Sonik z Dąbrowicy, chórowi 
męskiemu, żeńskiemu zespołowi 
wokalnemu, orkiestrze dętej oraz ich 
opiekunom artystycznym i solistom: 
Anecie, Agacie, Renacie, Magdalenie, 
Agnieszce, Karolinie, Bartoszowi za 
niezwykły koncert pieśni patriotycznych 
i żołnierskich, który momentami 
wprawiał w zadumę, wzruszał, ale 
również porywał do śpiewu czy 
rytmicznych oklasków. Osobne, 
niezwykle ciepłe słowa podziękowań 
kieruję do absolwentów i uczniów Szkoły 
Podstawowej im. F. Kyci w Kuryłówce 
oraz pani reżyser Małgorzaty Sztyrak, 
którzy zaprezentowali niezwykle 
wzruszający teatr cieni, mówiący 
poprzez gest, ruch o swoim patronie 
- Franku Kyci. Całość koncertu została 
opatrzona komentarzem Wiesławy, tak 
by każdy widz poznał historię powstania 
śpiewanych utworów.

 Nie mogę zapomnieć o 
mieszkańcach gminy i gościach, 
którzy niezwykle licznie uczestniczyli 
we wszystkich wydarzeniach 
organizowanych w naszej gminie w tym 
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szczególnym dla Polaków dniu. Dziękuję 
za patriotyczną postawę, która jest 
przykładem dla młodego pokolenia oraz 
za wspieranie artystów występujących 
na scenie, ciepłe słowa i gratulacje po 
koncercie. Natomiast pracownikom  
ośrodka kultury i biblioteki za 
przygotowanie scenografii, kostiumów, 
realizację dźwięku i oświetlenia oraz 
czuwanie nad sprawnym przebiegiem 
uroczystości. Chciałby podziękować 
również osobom, które wspierają nas 
okazjonalnie jak chociażby: Krzysztof 
Wylaź - fotograf, Anna Paul - pomoc 
organizacyjna czy po raz pierwszy 
Mariusz Sarzyński - realizator wizji.

 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
godnych obchodów 101. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 
w Gminie Kuryłówka.

Leszek Połeć - dyrektor GOK
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Mikołaju nasz, dużo paczek masz.
                                                                                                           Jak Cię ładnie poprosimy,

                                                                                                                         to nam jedną dasz!  

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu 
na całym świecie. 5 grudnia z workiem pełnym prezentów 
przyjechał również  do naszego Ośrodka Kultury, by spotkać się 
z przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w 
Kuryłówce. 
Dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczka, który słychać 
było już z daleka i świadczył o tym, że zbliża się nikt inny, jak 
Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, 
rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko tak dostojnego 
gościa – troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka 

Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Każdy obdarowany 
mógł zrobić sobie zdjęcie z tak niezwykłym gościem.
Oczekiwana cały rok wizyta Mikołaja minęła w bardzo miłej 
atmosferze i przyniosła naszym milusińskim wiele radości. 
Dzień ten nie jednemu przedszkolakowi pozostanie w pamięci, a 
niektórzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej 
Jego wizyty. Pragnę zaznaczyć, że Mikołajowi pomagały elfy z 
Rady Rodziców.
                                                                                                       gbpwz

MIKOŁAJ 
     i przedszkolaki
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POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MIKOŁAJ 2019 ZA NAMI!
 Tegoroczny Powiatowy Festiwal Piosenki Mikołaj po raz 
XXIV rozbrzmiewał w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kuryłówce. Piękna sceneria, wspaniała widownia i utalen-
towani, młodzi artyści niczym największe «gwiazdy» prezentowały 

swoje zdolności wokalne i estradowe. W naszej gminie festiwal już 
na stałe wpisał się w klimat muzycznych wydarzeń dla dzieci i mło-
dzieży, a organizatorzy dopracowują najmniejszy szczegół, by odby-

wał się na najwyższym poziomie. Od wielu lat cieszy się dużą popu-
larnością mając na celu propagowanie kultury muzycznej, promocję 
oraz motywowanie wykonawców biorących udział w konkursie jak 

również popularyzację piosenek dziecięcych. Skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, a prezentacje oceniane są w trzech 

kategoriach wiekowych: I kategoria: klasy 0 - III, II kategoria: klasy 
IV-VI i III kategoria: klasy VII-VIII. Do pierwszego etapu, jakim 
były przesłuchania konkursowe - we wtorek 3 grudnia przystąpiło 
35 uczestników z powiatu leżajskiego m.in. z gmin: Nowa Sarzyna, 
Grodzisko Dolne i Kuryłówka. Występujący poddani byli ocenie 
profesjonalnego Jury w składzie: Ewelina Grabowska, Dawid Socha 
i Janusz Szpila. Już podczas pierwszych obrad podkreślono wysoki i 
wyrównany poziom nieułatwiając wyboru 19 najlepszych wykonaw-
ców zakwalifi kowanych do kolejnego etapu, którzy mieli wystąpić 
w koncercie fi nałowym. Dopracowane występy wokalne oraz boga-
ty repertuar złożony w głównej mierze z tych mniej znanych lecz 
efektowych i trafi onych utworów a w mniejszej przez tzw. klasyki 

piosenki dziecięcej wskazywały na niezwykłe zaangażowanie oraz 
ciężką pracę wokalistów i ich instruktorów. Usłyszano wielokrotnie 
nagradzanych artystów, ale na równi z nimi do rywalizacji przystą-
pili koledzy i koleżanki, którzy stanęli po raz pierwszy z mikrofonem 
na scenie. Brawo! Każde wykonanie i odwagę nagrodzono słodkim 

upominkiem i pamiątkowym dyplomem.  

 8 grudnia godz. 16 - przyszedł czas na FINAŁ!...Nie zawie-
dli znajomi, rodzina i kuryłowska publiczność, która licznie przyby-
ła dopingować i wspierać laureatów, wypełniając widownię po brze-
gi.  Po raz kolejny uczestnicy mieli okazję zaprezentować swój talent 
wokalny udowadniając, że nie znaleźli się tu przez przypadek. Po 
wnikliwej ocenie komisji konkursowej zwracając szczególną uwagę 
na czystość intonacji, dykcję, dobór repertuaru i ogólny wyraz arty-
styczny postanowiono przyznać: 
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Kategoria I

I miejsce: Anna Wiśniewska ( SP w Jelnej )   i Natalia Moskal ( OK 
w Grodzisku Dolnym) 

II miejsce: Ewa Kyc ( GOK w Kuryłówce )  i Nikola Parobek ( GOK 
w Kuryłówce ) 

III miejsce: Oliwia Szczypta ( GOK w Kuryłówce ) 

Wyróżnienia: Karolina Mazurek ( GOK w Kuryłówce ) Natalia Pie-
czonka ( GOK w Kuryłówce ) 

Kategoria II

I miejsce: Aneta Socha ( GOK w Kuryłówce ) 

II miejsce: Maja Darnia ( GOK w Kuryłówce ) 

III miejsce: Filip Kotula ( GOK w Kuryłówce ) 

 i Zofia Kulpa ( OK w Grodzisku Dolnym ) 

Wyróżnienia: Aleksandra Dziechciarz ( GOK w Kuryłówce ) 
Agnieszka Nowak ( GOK w Kuryłówce ) Emilia Pasek ( GOK w Ku-
ryłówce )Emilia Winiarska ( GOK w Kuryłówce )

Kategoria III

I miejsce: Brygida Bartnik ( ZS w Grodzisku Dolnym ) 

II miejsce: Patrycja Wojnarska ( OK w Grodzisku Dolnym )

III miejsce: Aleksandra Jaworska ( SP w Sarzynie )  

Nagroda główna GRAND PRIX powędrowała do Tomasza Wnuka ( 
GOK w Kuryłówce) za wykonanie utworu „Strach na wróble”. 

Oprócz wyboru jurorów, 
swojego faworyta wybiera-
ła publiczność głosując na 
specjalnie przygotowanych 
kartach. Najwięcej głosów 
i NAGRODĘ PUBLICZ-
NOŚCI ufundowaną przez 
Ochotniczą Straż Pożarną 
im. Józefa Szczęsnego w 
Kuryłówce zdobył Filip Ko-
tula (GOK w Kuryłówce)  
w piosence „Nie zadzieraj 
nosa”. 

Spośród głosujących wy-
losowano „szczęśliwców”, 
którym wręczono kupony 
na pizzę, myjnię samocho-
dową oraz zjazd tyrolką.  

W przerwie przed ogłosze-
niem werdyktu nie mogło zabraknąć ulubieńca dzieci - Mikołaja, 
który chętnie wręczał paczki najmłodszym uczestnikom widowni za 
poprawne odpowiedzi quizu mikołajkowego. 

Podczas trwania koncertu finałowego Koło Gospodyń Wiejskich w 
Kuryłówce równocześnie towarzyszyło z kiermaszem ozdób świą-
tecznych prezentując i rozprowadzając swoje ręcznie wykonane 
dzieła. 

W tym roku przewidziano NAGRODĘ SPECJALNĄ za wieloletnią 
działalność artystyczną członkowi grup dziecięcych i młodzieżo-
wych tj. zespół Pięcionutka, zespół taneczny Kangur, grupy mażo-
retek, ale przede wszystkim działalność wokalną i coroczny już 8 

udział w Festiwalu Piosenki Mikołaj reprezentując Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce. Tą nagrodą wyróżniono Wiktorię Borek. 

Podczas trwania finałowego koncertu odbyło się również wręczenie 
nagrody zwycięscy VIII edycji konkursu o tytuł gminnego mistrza 
ortografii, w tym roku miano mistrza otrzymuje Zuzanna Piotrow-
ska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej 
Woli. Wręczenia nagrody dokonała przewodnicząca Jury p. Natalia 
Nowicka oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej p. Leszek 
Połeć. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy za rok! 

Organzatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom i dar-
czyńcom: 

Gmina Kuryłówka, Powiat Leżajski, Zakłady Chemiczne Siliko-
ny Polskie, ZGK Sp. z o.o. w Kuryłówce, Zakład Usług Leśnych – 
TYROLKA Robert Skiba, PIZZERIA Słoneczna California, Firma 
ELINSBUD, KGW w Kuryłówce, OSP im. Józefa Szczęsnego w Ku-
ryłówce. 

gokkr
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kkaacciikk  bbiibblliiootteecczznnyy
poleca:

GGMMIINNNNYY

,

...a co slychac w bibliece.../ ,

zaczytania życzymy... 

Poszukiwanie,
wciągający, nieprzewidywalny
i niezawodny jak zwykle kolejny
kryminał Charlotte Link
- na rozległych wrzosowiskach
północnej Anglii znaleziono
zwłoki zaginionej rok wcześniej
14-letniej dziewczynki. 
Niedługo potem ginie następna
nastolatka. Policja ogłasza alarm
i zadaje pytanie czy w obu
przypadkach chodzi o tego
samego sprawcę?

Pozostał Bóg i Honor,
powieść  historyczna
Stanisława Załuskiego,
która zachwyci, pobudzi
do refleksji lub oburzy,
nikogo jednak nie pozostawi
obojętnym.

Nierozłączki,
seria czterech książek o Lilce i Pestce 
- przyjaciółkach, które wcale nie chciały
się polubić. Wyśmienita lektura, to zasługa
szczegółów, bohaterki zostały opisane
wyraziście  i z talentem,w ilustracjach zręcznie
uchwycono charaktery dziewczynek
i humor opowieści, a narracja
Barrows jest przepełniona żywymi dialogami. 

Zimowy ogród Kristin Hannah
powieść niezwykła, epicka
historia miłosna i jednocześnie
kameralny portret kobiety
na życiowych rozdrożach, która
działa na wyobraźnię, porusza
liryzmem,ponosi na duchu i na
zawsze pozostaje w pamięci.
 

„Za każdym razem, gdy książki trafiają
w kolejne ręce, za każdym razem,
gdy ktoś wodzi po jej stronach
wzrokiem, z każdym nowym
czytelnikiem jej duch odradza się
i staje się coraz silniejszy.” 

Śnieżna siostra
wspaniale opowiedziana przez Maję Lunde,
autorkę światowego bestsellera
„Historia pszczół” i odmalowana przez
nagrodzoną, cenioną ilustratorkę Lise Aisato
- to piękna, przepełniona ciepłem i chwytającą
za serce skandynawska opowieść wigilijna
o smutku, współczuciu, stracie, rodzinie,
szczęściu, przyjaźni, miłości...i o magii
Bożego Narodzenia.To taka książka,która
zachwyci dzieci i dorosłych. Uprzyjemni
oczekiwanie na święta, będzie pretekstem 
do rozmów, tych lekkich, ale też
i tych trudniejszych. 

Cień wiatru Carlos Ruiz Zafon

Mistyczki. Historie kobiet wybranych
Ewy Czaczkowskiej - słowa autorki:
„...wybrałam je spośród dziesiątek
kobiet w historii Polski,przekonanych
o tym, że mówił do nich Bóg.
Miały one wizje,objawienia, stygmaty,
przepowiadały przyszłość, przeżywały
moc zmysłów, ekstazy, a przede
wszystkim doznawały  miłosnego
zjednoczenia duszy z Bogiem.
A to wszystko działo się w ich
codziennym zwykłym życiu...”. 
 

 

,
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22 listopada 2019 roku obył się VIII 
Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz 
ortografii ” zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kuryłówce. 
Konkurs adresowany był do uczniów klas 
VII – VIII szkół podstawowych, a swoim 
zasięgiem objął gminę Kuryłówka. W 
tym roku do ortograficznych zmagań 
przystąpiło 13 uczestników. Zadaniem 
konkursowym było napisanie dyktanda, 
którego autorem nieustannie od ośmiu 
lat jest  p. Natalia Nowicka. Tekst zawierał 
pułapki i trudności ortograficzne a 
zatytułowany był „Teraz albo nigdy” 
– opowieść o dwójce nastolatków, o 
zawieraniu znajomości, o akceptacji,  o 
pierwszych uniesieniach serca, o …. 

Bardzo dziękujemy uczniom za udział w 
tej edycji konkursu.

                                                                                                                           W.Z.

 Ortograficzne zmagania 
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…Pokochaj pluszowego misia 
On przyjacielem dzieci jest…

25 listopada tego roku od godziny 
10.20 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kuryłówce zrobiło się  
bardzo gwarno, a to za sprawą 
100 przedszkolaków, którzy 
zawitali na obchody Światowego 
Dnia Misia. Przybyły wszystkie 
grupy przedszkolne wraz z opiekunami: 
Klub Muchomorka,  Zucholandia, 
Biedroneczki, Szkolne Skrzaty, Motylki, 
Krasnale – było… misiowo i to bardzo. 
Pracownicy gminnej biblioteki i ośrodka 
kultury sprężyli swoje umiejętności 
i… zaczęła się około godzinna zabawa, 
były piosenki, tańce,  czytanie wierszy, 
opowiadań, opowiadań ruchowych, 
wystawka książek o misiach, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
(co napawa radością) i w ogóle było 
bardzo wesoło i sympatycznie. Pragnę 
również bardzo podziękować grupie 
„mali artyści” z kółka plastycznego za 
pomoc w przygotowaniach do Dnia 
Misia, wykonali prace plastyczne, 
które wisiały na „ściance”, gdzie nasi 
goście pozowali do zdjęć (zachęcam do 
oglądania pięknych i profesjonalnych 
zdjęć na stronie Internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury). Na zakończenie 
uroczystości złożyliśmy wszystkim 
Misiom najserdeczniejsze życzenia i 
każdy Miś wraz z Właścicielem otrzymał 
„małe co nieco”. 

Do następnego spotkania przedszkolaki 
!!! – WZ
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W spotkaniu zainicjowanym przez 
pracowników pomocy społecznej wzięli 
udział: wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka 
Wyszyńska, dyrektor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kuryłówce: Alicja Kycia, Monika Pęcak, 

Agnieszka Szymanik, Katarzyna Rusinek, 
dzielnicowi pracujący na terenie naszej 
gminy: Grzegorz Baj i Paweł Miś wraz z ich 

kierownikiem Dariuszem Pietrzykiem, oraz 
sołtysi.  Było to interdyscyplinarne spotkanie 
przedstawicieli instytucji, dla których troska 
o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów jest 
jednym z głównych działań jakie realizują 
w ramach pracy zawodowej. Podejmowana 

tematyka dotyczyła głównie sposobów i 
możliwości zaradzenia problemom, które na 
co dzień dotykają osoby starsze. Zwrócono 

uwagę na szczególną rolę sołtysów jaką 
ze względu na bliskość kontaktów z 
mieszkańcami swoich sołectw, mogą odegrać 
we współpracy z miejscowym ośrodkiem 
pomocy społecznej w niesieniu pomocy 
osobom starszym wymagającym wsparcia, 
szczególnie zaś tym, które do tej pory taką 
pomocą nie są objęte. Wśród form pomocy 
na jaką mogą liczyć seniorzy (po spełnieniu 
określonych warunków) wymieniono: 
możliwość skorzystania z ciepłego 
posiłku z dowozem do domu, korzystanie  
z usług opiekuńczych, dofinansowanie 
do zakupu opału, pomoc żywnościowa 
świąteczna oraz żywność w ramach POPŻ 
z Banku Żywności, możliwość skorzystania 
z bezpłatnej pomocy prawnej, pomocy 
osobom pokrzywdzonych przestępstwem ze 
szczególnym uwzględnieniem anulowania 
niekorzystnych umów jakie często w 
nieświadomości lub w wyniku oszustwa 
zawierają seniorzy, możliwość uczestnictwa 
w Wigilii dla Samotnych i spotkaniach 
Gminnego Klubu Seniora. Przygotowując 
się do kolejnych spotkań z tego cyklu 
liczymy, że dobro osób starszych będzie też 
ważne dla szerszej niż dotychczas grupy 
sołtysów lub przedstawicieli rad sołeckich i 
z czasem dołączą oni do współpracy z naszą 
jednostką.

5 listopada w Urzędzie Gminy w Kuryłówce w ramach działań na rzecz osób 
starszych rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem „Być bliżej Mieszkańca”, mających na 
celu poprawę jakości życia osób starszych mieszkających na terenie Gminy Kuryłówka.  

„ Być bliżej Mieszkańca”

- tak o swojej pracy zawodowej, już z 
perspektywy emerytki, może powiedzieć 
Pani Róża Parobek – starszy pracownik 
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kuryłówce. Pani Róża 
jako jedyna z pracowników GOPS była 
świadkiem kształtowania się 
pomocy społecznej na ternie naszej 
gminy, początkowo pracując w 
ramach struktur służby zdrowia 
jako pracownik opieki społecznej 
-do dzisiaj myloną z pomocą 
społeczną-, następnie pracownik 
Urzędu Gminy w Kuryłówce w 
zakresie tych samych obowiązków 
zawodowych, aż do roku 1990 
kiedy to na mocy ustawy o pomocy 
społecznej zostały utworzone 
ośrodki pomocy społecznej oraz cały 
system regulujący zadnia pomocy 
społecznej na wszystkich szczeblach 
samorządu. W nowopowstałym Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce 
pracowała bez jakichkolwiek przerw, od 

momentu jego utworzenia, aż do chwili 
kiedy sama postanowiła zakończyć pracę 
zawodową tj. do 30 września br. Podczas 
uroczystego spotkania jakie zorganizowała 
z tej okazji było wiele momentów wzruszeń 
i wspaniałych wspomnień „to wartości, 

które pozostaną z nami na zawsze”-  takie 
słowa do odchodzącej na emeryturę 
Pani Róży skierowała dyrektor GOPS 
dziękując Jej za wieloletnią pracę na rzecz 

społeczności lokalnej wykonywaną z pełnym 
zaangażowaniem i profesjonalizmem, 
za słowa wsparcia i pomoc, na którą 
zawsze mogli liczyć młodsi pracownicy. 
Do tych podziękowań dołączyli również 
koleżanki i koledzy z GOPS, Urzędu Gminy 

oraz innych jednostek, z którymi 
współpracowała Pani Róża Parobek. 
Wszystkim podziękowaniom 
wtórowały życzenia, które możemy 
powtórzyć znów dzisiaj życząc naszej 
Drogiej Emerytce, aby w tym nowym 
okresie życia spotkało ją wszystko 
to co najlepsze, najpiękniejsze, 
ciekawe, godne i wartościowe, aby 
w tych wolnych od pracy zawodowej 
chwilach Jej myśli, działania 
wypełniały przyjemności wynikające 
z realizacji tego na co ma ochotę, 
bo to właśnie nadszedł ten czas, 

kiedy tak wiele może, a niczego nie musi.   
                                                                                                                                                           

- Pracownicy GOPS

40 lat minęło…. 
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Obecnie, po różnych przemianach 
wynikających szczególnie z 
wielości zadań realizowanych przez 
ośrodki pomocy społecznej, jest 
nazywany „dniem pracownika służb 
społecznych”. Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kuryłówce święto to uczcili w 
gronie osób, z którymi na co dzień 
w pracy zawodowej wspólnie 
realizują zakładane cele i zadania. 
W spotkaniu uczestniczyli: Pani 
Agnieszka Wyszyńska- wójt Gminy 
Kuryłówka, sekretarz Pan Roman 
Szałajko, skarbnik Pan Andrzej 
Szpetnar, przewodniczący Rady 
Gminy Kuryłówka Pan Dominik 
Kusy, dyrektorzy szkół z terenu 
gminy: Pani Janina Paja, Pani Jadwiga 
Stopyra, Pan Andrzej Domagała, 
dyrektor GZOS Pani Małgorzata 
Leja, dyrektor GOK Pan Leszek Połeć 
z pracownikiem Panem Markiem 
Latawcem, dzielnicowi Pan Grzegorz 
Baj i Pan Paweł Miś. Dyrektor GOPS 
Alicja Kycia dziękując gościom 

za przybycie wyraziła im słowa 
wdzięczności i uznania, za wsparcie 
i pomoc, na które pracownicy 
ośrodka mogą liczyć w chwilach 
trudnych, wymagających interwencji 
interdyscyplinarnej. Słowa uznania 
skierowała również do swoich 
pracowników, dziękując im za 
całoroczny trud jaki podejmują w 
staraniach o lepszy byt mieszkańców 
Gminy Kuryłówka. W swojej 
wypowiedzi wskazała na fakt, iż 
żyjąc w czasach, gdzie liczy się 
przebojowość, młodość, bogactwo i 
sukces, które z pracą pracowników 
pomocy społecznej  nie mają 
nic wspólnego, a osoby słabsze 
społecznie spychane są na margines 
życia i nierzadko przestają sobie 
radzić, to właśnie pracownicy służb 
społecznych są tymi, którzy jako 
pierwsi wyciągają do nich pomocną 
dłoń. To pracownicy socjalni 
muszą stanąć obok tzw. oceny 
społecznej jakiej poddawana jest 
osoba doświadczająca wykluczenia 
i dociekać powodów dlaczego w jej 

życiu stało się tak, a nie inaczej. To 
pracownicy  pomocy społecznej biorą 
odpowiedzialność za osoby słabsze, 
zależne, których byt uwarunkowany 
jest ich obecnością w życiu tych ludzi. 
To niezwykła odpowiedzialność  
obciążenie psychiczne, z którym 
pracownicy GOPS żyją na co dzień, 
bo ich praca nie kończy się o 15 30, 
ale w świadomości jest to proces 
ciągły niezależnie od dnia czy 
nocy. Z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego dyrektor przekazała 
pracownikom życzenia, aby pasja 
zawodu, który kiedyś został przez 
nich wybrany była nieustająca, 
aby chęć pomocy człowiekowi w 
potrzebie nigdy nie wygasała, aby 
problemy których doświadczają 
stawały się coraz mniej dotkliwsze. 
Życzyła również, aby ich praca  
była też odpowiednio doceniana i 
wynagradzana co jest jednoznaczne 
z godnym traktowaniem tego tak 
ważnego społecznie zawodu. 

  Dzień Pracownika socjalnego został ustanowiony w ustawie o pomocy społecznej w 1990 
roku i z mocy art.121 przypada on na 21 listopada każdego roku.

21 listopad – Dniem Pracownika Socjalnego 
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Brązowe Krzyże zasługi
5 listopada br. o godzinie 11.00 podczas Uroczystej Zbiór-
ki w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 
zasłużonym strażakom  
z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
Województwa Podkarpackiego. 
Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże 
Zasługi nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę otrzymali druhny 
i druhowie, którzy wyróżnili się 
zasługami w działalności na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. Aktu 
dekoracji dokonali: Wojewoda 
Podkarpacki Ewa  
Leniart w asyście Preze-
sa Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
RP Janusza Konieczne-
go oraz Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży  
Pożarnej nadbry-
gadiera Andrzeja Babca. Ponadto dokonano wręcze-

nia wyróżnień honorowych oraz innych podziękowań. 
Miło nam poinformować, że wśród odznaczonych przez 
Prezydenta RP znaleźli się członkowie OSP z terenu Gminy 

Kuryłówka dh Dominik Smędra  
z OSP Jastrzębiec oraz dh Leszek Po-
łeć z OSP Kuryłówka, którzy zostali 
odznaczeni Brązowymi Krzyżami 
Zasługi. Gratulujemy. Warto dodać, 
że powiat leżajski był doceniony 
również za sprawą dh Katarzyny Ja-
kubek oraz dh Piotra Paula z OSP 
Giedlarowa, którzy otrzymali po-
dziękowania za sukcesy podczas Mi-
strzostw Europy w biegu po scho-
dach Bombiero De Elite w Bradze 
w Portugalii, gdzie druhna Kata-
rzyna została podwójną mistrzynią  

E u r o p y .  
Gratulujemy!

L.P.

Ćwiczenia strażackie 

  5 października br. na terenie Gminy Kuryłówka odbyły 
się ćwiczenia z zakresu organizacji i prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych na terenie obszarów leśnych 
pod kryptonimem „Kuryłówka 2019”. W powyższych 
ćwiczeniach uczestniczyło: kierownictwo ćwiczenia 
Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, zastęp Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej z Leżajska, dwa zastępy JRG 
z Nowej Sarzyny oraz jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Brzózy Królewskiej, Woli Zarzyckiej, 

Grodziska Dolnego, Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, 
Jastrzębca, Kulna, Wólki Łamanej i Kuryłówki 
ponadto w ćwiczeniach uczestniczyła również Straż 
Leśna i Policja. Koncentracja sił miała miejsce przed 
strażnicą w Kuryłówce gdzie omówiono założenia do 
ćwiczeń i koncepcie ich przeprowadzenia. W odprawie 
uczestniczyła również pani Agnieszka Wyszyńska Wójt 
Gminy Kuryłówka, która podkreśliła potrzebę organizacji 
wspólnych działań PSP i OSP oraz życzyła wszystkim 
uczestnikom udanego i bezpiecznego przebiegu ćwiczeń.
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                                             …i znów w działaniu MDP
11 listopada o godzinie 12.00 przy Pomniku Niepodległości w Kuryłówce odbyło się 
uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego z inicjatywy Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. Jest to 
kontynuacja wydarzenia z roku poprzedniego, kiedy porównamy ilość uczestników 
w roku ubiegłym i bieżącym to widać gołym okiem, że inicjatywa MDP zyskuje 
coraz więcej zwolenników. BRAWO MDP!!! Zapraszamy w 2020 r. niech nas będzie 
jeszcze więcej. 
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    „Za każdym triumfem kryją się nowe wyzwania.”

“Knowing is not enough,we must apply. 
Willing is not enough,we must do.”
                  Bruce Lee 
Dominik Ner brązowym medalistą 
Mistrzostw Europy WKB Karate Kyokushin
W dniach 23-24 listopada w Dębicy odbyły się  Mistrzostwa 
Europy Kyokushin Karate organizacji World Kyokushin 
Budokai (WKB)”. Do zawodów zgłosiło się ponad 620 
zawodników z 21 państw. Mistrzostwa objęte były 
Honorowym Patronatem przez Ambasadę Japonii.                                                                  
 Doskonale zaprezentował się mieszkaniec naszej Gminy -   
Dominik Ner (zawodnik Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate), 
który wywalczył brązowy  medal w swojej kategorii wiekowej. 
W drodze do podium Dominik pokonał reprezentanta Polski 
i Ukrainy. W trzeciej walce o wejście do finału nieznacznie 
uległ bardzo mocnemu zawodnikowi z Węgier, który okazał 

się zwycięzcą całej kategorii.

Dominkowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
                                                                                              M.N.
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LKS Brzyska WolaLKS Brzyska Wola
  Piłkarski rok 2019 dobiegł końca. Był to bardzo udany 
czas dla LKS Brzyska Wola. Drużyna z naszej gminy 
w czasie rundy wiosennej skutecznie wydostała się ze 
strefy spadkowej i pozostała w lidze okręgowej - co było 
nie lada wyczynem w związku z reformą rozgrywek i 
spadkiem aż 6 zespołów. Warto dodać, że w ligowych 
rozgrywkach Brzyska rywalizuje z takimi markami jak 
m.in.: Pogoń Leżajsk, Unia Nowa Sarzyna, Sokół Nisko, 
Stal Nowa Dęba, Stal Gorzyce, Siarka II Tarnobrzeg czy 
Sokół Sokolniki. 

- W tym roku udało się zrobić to co najważniejsze dla 
klubu, czyli utrzymać zespół seniorów w klasie okręgo-
wej. Dla zawodników był to na pewno dobry rok, każ-
dy z nich rozwinął się i zrobił krok do przodu. Opraco-
waliśmy dobry styl gry oparty na budowaniu drużyny 
od obrony i intensywności, co podobało się kibicom.  
Podwójnie cieszy fakt, iż chłopcy są ze sobą nawet w 
ciężkich momentach i zawsze dają z siebie sto procent - 
tłumaczy trener seniorów Artur Kyć. 

Przystępując do rundy jesiennej nowego sezonu klub 
musiał zmierzyć się z problemami kadrowymi, które jak 
co roku o tej porze wynikają z wyjazdów zagranicznych 
zawodników. Pomimo to pierwszą część sezonu należy 
zaliczyć do udanych, gdyż ze zdobytymi 24 punktami 
udało się uplasować na 5. miejscu ligowej tabeli.  

- Przed nami jest jeszcze wiele pracy, aby ciągle się 
rozwijać. W dalszym ciągu konieczna jest stabilizacja 
drużyny oraz sprawne działanie grup młodzieżowych. 
Zapewni to lepsze funkcjonowanie klubu w przyszłości – 
mówi trener Artur Kyć. - Korzystając z okazji chciałbym 
również serdecznie podziękować Pani Wójt, Zarządowi 
oraz Sponsorom, za wsparcie, które otrzymywaliśmy od 
Was przez cały mijający rok  - zakończył trener.

                                                                                                         
Rafał Kyć
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Mikołajkowe zawody w piłce nożnej
7 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. Franciszka Kyci w 
Kuryłówce odbył się I Mikołajkowy 

turniej piłki nożnej o puchar Wójta 
Gminy Kuryłówka. Organizatorami 

turnieju były kluby sportowe z naszej 
gminy: LKS Złotsan Kuryłówka i 
LKS Brzyska Wola, a ściślej mówiąc 
ich Prezesi Mariusz Kyc i Janusz 

Kuszpa, którzy razem z panią Wójt 
Agnieszką Wyszyńską powitali 
drużyny i dokonali oficjalnego 
otwarcia zmagań piłkarskich. Do 

turnieju przystąpiło pięć drużyn z 
powiatu leżajskiego oraz gościnnie 

drużyna z Brzózy Stadnickiej. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, 
pełna emocji, ale toczona w duchu 
Fair Play z poszanowaniem kolegów 
i koleżanek z drużyny przeciwnej, o 
co zadbał sędzia główny zawodów 
Łukasz Gorący. Turniej miał też za 
zadanie integrować młodych piłkarzy 
z różnych szkół, a przede wszystkim 
sprawiać im radość z gry i wspólnego 
przebywania. Po rozegraniu 
w s z y s t k i c h 
m e c z ó w , 
podsumowaniu 
w y n i k ó w , 
przyszedł czas na 
wręczenie nagród 
ufundowanych 
przez Gminną 
K o m i s j ę 
Rozwiązywania 
P r o b l e m ó w 
Alkoholowych. 

W turnieju 
z w y c i ę ż y l i 
piłkarze Victorii 

Giedlarowa przed LKS Brzyska 
Wola, LKS Złotsan Kuryłówka 2009, 
LKS Złotsan Kuryłówka 2010, Start 
Brzóza Stadnicka i UKS Tempo 
Stare Miasto. Natomiast nagrody 
indywidualne otrzymali: Jan Baj z 
Giedlarowej - król strzelców, Lena 
Januszyńska z Brzózy Stadnickiej 

- bezsprzecznie najlepsza piłkarka 
zawodów i Miłosz Kotuła z Kuryłówki 
- najlepszy bramkarz. Gratulujemy i 
zapraszamy na następny turniej już 
za rok.

Ps. Tego samego dnia w Grodzisku 
Dolnym odbył się turniej 
mikołajkowy „Żaków”, w którym 
brało udział podobnie jak w 
Kuryłówce sześć drużyn. Miło nam 

poinformować, że zwycięzcami 
zostali młodzi piłkarze ze Szkółki 
Piłkarskiej LKS Złotsan Kuryłówka. 
Brawo dla piłkarzy oraz trenera 
Wiesława Gorącego!!

    goklp
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