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małe odważne
wiosenne krokusy
wyszły z ziemi

wybrały się na taką słotę
w delikatnych
 żółtych i fioletowych sukienkach

odwiedzam je codziennie
są takie małe
takie ważne
takie potrzebne

uwieczniam je na zdjęciach
są tu przecież tylko na chwilę
..................

to tak jak my, prawda?

                     
MagdalenaP.

Szanowni Mieszkańcy,
 oddajemy do Państwa rąk pierwszy w tym roku numer Kuryłowskich 

Wieści z nadzieją, że każdy znajdzie dla siebie coś interesujacego

i ciekawego. 

Z okazji zbiżający się Świąt Wilkiej Nocy składamy wszystkim 
mieszkańcom Gminy z serca płynące życzenia, nade wszystko zdrowia 
i wszelkiej pomyslności w tym trudnym dla nas czasie.

                                                                                                  Redakcja  
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Szanowni Państwo,

 przed nami kolejny rok pełen wyzwań i działań w naszej gminie. Rok 2020 ma być rokiem 
rozpoczęcia prac związanych z montażem paneli słonecznych, fotowoltaicznych, pieców 
oraz pomp ciepła. Będziemy mieć możliwość korzystania z odnowionego odcinka drogi 
powiatowej Kuryłówka – Ożanna, a także zobaczymy pierwsze prace związane z rewitalizacją 
zbiornika wodnego w Ożannie oraz wiele innych przedsięwzięć na terenie gminy. 

Pierwszy kwartał upłynął pod znakiem zebrań Sołtysów i Ochotniczych Straży Pożarnych, 
świętowania Dnia Seniora wraz z Jubilatami obchodzącymi 50 -lecie pożycia małżeńskiego. 
Mieliśmy również okazję w sposób szczególny świętować  naszą tradycję kolędowania.  
W niektórych miejscowościach naszej gminy miały miejsce  liczne koncerty połączone   
z Dniem Babci i Dziadka. Nie możemy również zapomnieć o sukcesach najmłodszych 
mieszkańców, jakie osiągnęli na niwie sportowej, kulturalnej i edukacyjnej. 

27 lutego na XIV sesji Rady Gminy przedstawiono sprawozdania za 2019 r. m.in. dot. 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kuryłówka. Sprawozdanie 
przedstawił Komendant Policji w Leżajsku Zenon Wierzchowski. Przedstawiono również 
sprawozdanie z działalności GOPS w Kuryłówce, komisji stałych Rady Gminy Kuryłówka, 
GKRPA.  Podjęte na sesji uchwały to m.in.: przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuryłówka  
w 2020 r. Przyjęto również Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kuryłówka.

Ważnym wydarzeniem w omawianym okresie było poddanie się restrukturyzacji 
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Sanok. Po tym wydarzeniu doszło do spotkania Wójta 
i Skarbnika naszej Gminy z Prezesem Banku Spółdzielczego w Leżajsku, który obsługuje 
działalność finansową gminy aby zweryfikować sytuację i uzyskać pewność, iż środki finansowe 
naszej gminy są bezpieczne. Takie działania będziemy podejmować systematycznie, tak aby 
zabezpieczyć się i uniknąć sytuacji w jakiej znalazły się  inne samorządy.

Niestety inne wydarzenia zdominowały nasz kraj i cały świat – Koronawirus.   Troska o zdrowie 
naszych mieszkańców jest dla mnie w tej chwili najważniejsza. Pisząc do niniejszego numeru 
„Wieści” pragnę przede wszystkim przesłać życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Kieruję 
do Państwa równocześnie prośbę o  zachowanie zasad bezpieczeństwa, koniecznych przy tak 
dużym zagrożeniu, jakie niesie z sobą  Koronawirus COVID-19.

                                                                                                   

  Wójt Gminy Kuryłówka

                                                                                                      Agnieszka Wyszyńska 
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Od 1 września 2019r. w Szkole 
Podstawowej im. F. Kyci w Kuryłówce 
swoją działalność rozpoczął punkt 
przedszkolny „Zucholandia” 
powstały w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, który jest skierowany 
do dzieci w wieku przedszkolnym 

3 lat pochodzących z terenu Gminy 
Kuryłówka. 

Projekt pt. „Zucholandia” został 
złożony w ramach projektów 
konkursowych ogłoszonych 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie  w  ramach RPO WP na 
lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość 
edukacji  i  kompetencji w regionie, 
Działanie 9.1. Rozwój edukacji 
przedszkolnej. Wnioskodawcą 
projektu jest Gmina Kuryłówka/

Szkoła Podstawowa im. F. Kyci 
w Kuryłówce. Projekt jest realizowany 
od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. 

Całkowity koszt  projektu to 300 000 
zł, kwota dofi nansowania: 270 000 zł, 
wkład własny: 30 000 zł. Głównym 
celem projektu jest utworzenie 
nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w punkcie 
przedszkolnymi i zwiększenie 
szans edukacyjnych dzieciom 
w wieku 3 lat. Dzięki pozyskanym 
środkom z Europejskiego 
Funduszu Społecznego zostały 

wyremontowane i dostosowane  
pomieszczenia do potrzeb 
nowego punktu przedszkolnego. 
Zakupione zostało wyposażenie 
oraz wszelkie pomoce dydaktyczne 
niezbędne do jego funkcjonowania. 
W ramach projektu „Zucholandia” 

dzieci nieodpłatnie zapewnione 
mają: codzienne zajęcia z edukacji 
przedszkolnej, zajęcia dodatkowe, 
wszystkie materiały plastyczne 
i pomoce dydaktyczne, wycieczki 
edukacyjno- poznawcze, organizację 
uroczystości integracyjnych i posiłek 
obiadowy. W ramach projektu 
organizowane są zajęcia dodatkowe: 
muzykoterapia, biblioterapia 
rozwojowa, logorytmika, zabawy 
ze sztuką „Sztuka Zucha”, zajęcia 
z gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej „Sprawny Zuch” 
oraz zajęcia integrujące grupę 
‘Zuchy razem”. Nasze dzielne zuchy 
chętnie biorą udział we wszystkich 
zajęciach dodatkowych i wyjazdach 
edukacyjno-poznawczych. Zuchy 
są bardzo ciekawe świata. Interesuje 
ich bardzo dużo rzeczy związanych 
z otoczeniem w którym przebywają.

„ZUCHOLANDIA”                  
                     bo nasze przedszkole to wspaniałe miejsce

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Szanowni czytelnicy, 

na łamach naszego kwartalnika proponujemy Państwu - mamy nadzieję, że trafioną w Wasze gusta- 
kolejną zakładkę „Ludzie z pasją „ o Naszych krajanach, którzy swoją obecnością pozostawiają ślad 
w Polsce i poza jej granicami. Jednym z nich jest Kamil Śliwa mieszkaniec Słobody, który od kilku lat 
realizuje swoją pasję podróżnika, wyjątkowo ciekawego innych kultur, religii, przyrody …. 
                                                                                                                         Redakcja

Podróżnik krótko o sobie:
„Mam na imię Kamil, ale większość z obserwujących 
mnie osób, głównie za sprawą konta na Instagramie (@
polish.nomad), gdzie śledzi mnie kilka tysięcy osób zna 
mnie pod pseudonimem Polish Nomad. Pseudonim 
ten doskonale do mnie pasuję, gdyż przez ostatni rok 
nie mieszkałem dłużej niż 3 miesiące w jednym kraju. 

Przygodę z podróżowaniem zacząłem w wieku 21 lat. 
Przez ostatnie 3 lata zwiedziłem ponad 100 różnych 
miejsc w 25 krajach na 3 kontynentach. Zapraszam na 
moją stronę polishnomad.com, na której znajdziecie 
więcej artykułów jak również poradniki dla osób 

chcących podróżować. 

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego nie zrobiłeś niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść 
bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.” - Mark Twain

	 Kamil	Śliwa

Po godzinnej przeprawie miejskim autobusem ze Stambułu 
i pokonaniu kilku kilometrów autostopem, dotarliśmy do 
celu naszej podróży, którym była polska wieś Polonezköy 
(Adampol). Po drodze zmienia się krajobraz, tak jakbyśmy 
przetransportowali się do Polski, a dokładniej do polskich 
Bieszczad. Wjeżdżając do wsi widać wieżę kościelną, widok 
nietypowy dla miejscowości tureckich, zdominowanych przez 

meczety. 
Kiedy dowiedziałem się, że w Turcji istnieje polska wioska, 
byłem dość zaskoczony, bo z jakiego powodu, ktoś na 
kontynencie azjatyckim, ponad 2000 km od Polski miałby 
zakładać polską miejscowość? Chcąc to zrozumieć zacząłem 
przeszukiwać Internet w celu uzyskania informacji, a później 
postanowiłem zobaczyć ją na własne oczy, co też zrobiłem 
pod koniec lutego tego roku. Poniżej chciałbym podzielić się 

z Wami historią powstania polskiej miejscowości w Turcji. 

Gdy Polska nie istniała na mapach świata, będąc pod zaborami 
Rosji, Prus i Austrii jednym z głównych kierunków emigracji 
Polaków była Francja, ale licznie emigrowali również do 
Turcji, czyli ówczesnego Imperium Osmańskiego, które 
nigdy nie uznało decyzji zaborców o rozbiorach Polski. W 
tym okresie szef agencji Głównej Misji Wschodniej Hotelu 
Lambert, Michał Czajkowski (w 1850 roku przeszedł na 
Islam i stał się znany jako Mehmet Sadik Pasha) zwrócił 
uwagę prezesa powstańczego Rządu Narodowego Królestwa 
Polskiego oraz przywódcy emigracyjnego stronnictwa 
politycznego Adama Czartoryskiego na potrzebę stworzenia 
osady dla polskich emigrantów oraz wykupu Polaków 
z niewoli i  osadzenie ich na wykupionych ziemiach. Adam 

Czartoryski wyrażając zgodę,  zlecił wspomnianemu wyżej 
M. Czajkowskiemu wykupienie ziemi kilkanaście kilometrów 

od dawnej stolicy Imperium Osmańskiego - Konstantynopola 
(dzisiejszy Stambuł). Jednym z  powodów tych działań była 
chęć przeciwstawienia się rosyjskim wpływom na tym terenie. 
 Stworzenie wsi na zakupionych terenach wzięli na 
siebie księża lazaryści, którzy zajmowali się m.in.: wykupem 
polskich żołnierzy z niewoli i zbieraniem dezerterów z armii 
rosyjskiej. Pierwsi osadnicy nie mieli łatwo, gdyż miejscowość 
była zlokalizowana w trudnych warunkach. Leżała ona 
bowiem na terenie górzystym, porośniętym  lasami, wyglądem 
przypominająca polskie Bieszczady. Warunki osadnictwa były 
na tyle trudne, że z  początkowych 12 osób po kilku latach 
zostało tylko 3, gdyż pozostali nie wytrzymali tamtejszych 
warunków. Jako datę powstania wsi uznaje się 19 marca 1842 
roku, kiedy to został poświęcony pierwszy wybudowany 
tam dom. Wieś została nazwana Adampol na cześć Adama 
Czartoryskiego. Nadmienię, że Adam Czartoryski jest 
pochowany na cmentarzu w Sieniawie, a dzięki fundacji 
Czartoryskich została sfi nansowana m.in. budowa kościoła 

w Kolonii Polskiej.
 Z  czasem do wioski zaczęli przybywać dawni 
uczestnicy powstania listopadowego, węgierskiego, wojny 

krymskiej i powstania styczniowego. Oprócz nich osiedlano 
we wsi także wykupionych z niewoli tureckiej i czerkieskiej 
jeńców - Polaków przymusowo wcielanych do armii rosyjskiej 
na Kaukazie, jak również polskich uciekinierów z  Syberii. 

Adampol – polska miejscowość w Turcji
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Schronienie znajdowali również inni emigranci z  rejonów 
rosyjskich. Pod koniec XIX wieku wioska była zamieszkiwana 

przez 300 Polaków. 
 Stopniowo lasy i pustkowia zamieniały się w żyzne 
pola, na których uprawiano  ziemniaki, kukurydzę, pszenicę 
i owies. Zaczęto również hodować zwierzęta. Mieszkańcy 
Adampola, na początku swojej historii nie asymilowali się 
zbytnio z  turecką społecznością. Po I  wojnie światowej, gdy 
Polska odzyskała niepodległość, wielu   jej mieszkańców 
wróciło do Polski. Powracający do ojczyzny Polacy rozsławiali 
Adampol, w ten sposób stała się  popularna w kraju. Rodacy 

zaczęli słać jej mieszkańcom liczne dary, wielu również 
przyjeżdżało tutaj na odpoczynek. W 1938 roku wszyscy 
mieszkańcy Adampola otrzymali tureckie obywatelstwo. 
Podczas II wojny światowej Turcja chcąc zachować neutralność 

zakazała Polakom świętowania 3 Maja. 
Wraz z  rozpoczęciem okresu komunizmu w Polsce, relacje 
między krajem, a  Adampolem znacznie się pogorszyły. Nie 
przeszkadzało to jednak mieszkańcom w kultywowaniu 
polskich tradycji i  obyczajów, przy dużym wsparciu władz 
lokalnych. Dzięki temu, że w 1968 roku potomkowie 
Czartoryskich zrzekli się praw do ziemi, na której powstał 
Adampol, mieszkańcom przyznano wieczyste prawa własności  

(wcześniej było to prawo do wieczystej dzierżawy ziemi). 
W latach 70-tych XX wieku Adampol zelektryfi kowano, 
została również wykonana dobrej jakości droga dojazdowa, 
która łączyła osadę z  wciąż rozrastającym się Stambułem. 
Doskonałe położenie miejscowości, oddalonej obecnie  o ok. 
20 km od Stambułu, dobra droga dojazdowa i bliskość natury, 
której nie sposób szukać w wielomilionowej metropolii 
sprawiło, że Adampol stał się popularnym kurortem 

wypoczynkowym. To przyczyniło się do napływu tureckich 
osadników. W tamtym okresie został również wybudowany 
pierwszy most na Bosforze, co jeszcze bardziej zwiększyło 

atrakcyjność wioski. 
Obecnie Adampol zamieszkuje blisko 600 osób, z czego tylko 
ok. 80 to Polacy, a  reszta mieszkańców jest pochodzenia 
tureckiego. Mimo to, tradycyjnie na wójta wybierany jest 
zawsze Polak. Adampol gościł na swoim terenie wiele 
znanych osób m.in.: pierwszego prezydenta Republiki Turcji 
Kemala Ataturka, pianistę Ferenca Liszta, pisarza Gustave 
Flauberta i Karela Drozda, czy nuncjusza papieskiego Angelo 
Roncalliego, który później został papieżem obierając imię 
Jan XXIII. Miejscowość ta również często jest odwiedzana 
przez Polaków. Byli tutaj m.in.: polscy prezydenci - Lech 
Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław 

Komorowski, dyplomaci, ministrowie i ofi cerowie. 
Do atrakcji  wioski należy: Dom Pamięci Zofi i Ryży - najstarszy 
w wiosce, wybudowany w latach 80-tych XIX wieku, w którym 
można zobaczyć oryginalny wystrój, rodzinne pamiątki, 
fotografi e i  dokumenty, ponadto piękny Kościół pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej, w której są odprawiane polskie msze. 
Niedaleko kościoła znajduje się cmentarz z kilkunastoma 
polskimi grobami, między innymi spoczywa tam Ludwika 

Śniad ecka młodzieńcza miłość Juliusza Słowackiego.
Na sukces wioski złożyła się ojcowska opieka księcia Adama 
Czartoryskiego, miłość chrześcijańska lazarystów, przyjaźń 
turecka i pomoc zacnych, poważanych i bardzo światłych 
księży. W noweli czeskiego pisarza Karela Drozda, Adampol-
Polonezköy został przedstawiony w następujący sposób 
„Nawet jeśli to bajka, to jest ona bardzo prawdziwa. Daleko 
od swojej ojczyzny, gdzieś pośród pokrytych lasami wzgórz 
Anatolii, leży ukryta polska wioska”. O widokach w wiosce 
mówi się, że są niczym uśmiech sprzed bram nieba. Kto tam 

był i widział w zupełności zgodzi się z tym stwierdzeniem. 

Obserwuj mnie: 
Strona www: polishnomad.com

Instagram: @polish.nomad
Facebook: Polish Nomad (@polishnomad)
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Ciekawe  zajęcia w oddziale „0” Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli

W czwartek 12 grudnia dzieci z oddziału „0” 
miały bardzo ciekawe zajęcia. W ramach współpracy 
wychowawczyni, Pani Beaty Kamińskiej, z rodzicami 
odbyły się zajęcia techniczne pt.: „Wykonujemy  
świąteczne ozdoby”. Zajęcia prowadziła Pani Ewelina 
Ruszak. Dzieci, pod czujnym okiem Pani Eweliny, wykonały 

prześliczne bałwanki. Radości było co niemiara. Pani 
Ewelina pomagała, doradzała i chwaliła dzieci, które ku 
jej wielkiemu zaskoczeniu, świetnie sobie radziły. Dzieci 
podarowały piękną ozdobę Panu Dyrektorowi, który 
w podziękowaniu stanął z przedszkolami do wspólnego 

zdjęcia.

W imieniu dzieci, Pana Dyrektora  i własnym 
składam serdeczne podziękowania Pani Ewelinie 
Ruszak za przeprowadzenie niezwykle ciekawych  zajęć 

i zapraszam pozostałych rodziców do współpracy.
Beata Kamińska 

W czwartek 9 stycznia w Jarosławskim Ośrodku  
Kultury i Sztuki  odbyła  się  XXIII edycja  Spotkań 
Teatralnych Jasełka 2020. Teatrzyk „PROMYCZEK” 
w składzie:  Julia Masełek, Paulina Masełek (kl. 
IV), Julia Duch, Tomasz Wnuk (kl. V), Ola Bielak, 
Ania Jachimowicz, Zuzia Leniart, Dominika Socha, 
Małgosia Staroń, Zuzia Wnuk (kl. VI),  Julia Staroń, 
Madzia Wilkos, Piotr Ćwikła (kl. VII) oraz Zuzanna 
Piotrowska z kl. VIII  zaprezentował sztukę pt. „ A 
światłość w ciemności świeci…” wyreżyserowaną 
przez panie: Beatę Kamińską, Edytę Kusa i Helenę  
Stepaniak we współpracy z Panami:  Mateuszem 
Pęcakiem i Cezarym Kamińskim.   Jury w składzie 
Anna Demczuk i Małgorzata Pruchnik - Chołka z teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz Marzena Stęc  
z  Jarosławskiego  Ośrodka  Kultury i Sztuki uznało nasze 
przedstawienie za  najlepsze Jasełka 2020. Nagrodę 
główną w kwocie 1000zł przyznano nam za  wyrazistość 

przedstawienia, oprawę plastyczną, dyscyplinę 
sceniczną i zaangażowanie młodych  aktorów. 

Składamy serdeczne podziękowania panu 
dyrektorowi Andrzejowi Domagale za pokrycie kosztów 
przejazdu, fi rmie cateringowej z Wiązownicy za 
ufundowanie obiadu młodym aktorom oraz wszystkim, 

którzy przyczynili się do sukcesu naszego teatru.  
Opiekunki 

„PROMYCZKA”

Teatrzyk „PROMYCZEK”  
ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli 

najlepszy w województwie
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Mity są najpiękniejszymi z kwiatów 
zebranych na łąkach naszej ludzkiej wyobraźni.

Jacques Lacarriere

Siedmioro wspaniałych 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna w prawdzie odbyła się późną jesienią, ale długo 
wyczekiwane wyniki i dyplomy otrzymaliśmy dopiero w lutym. 

Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji 
i Rzymu. Efektem wielogodzinnych dodatkowych zajęć mitologicznych, w których uczestniczyło siedmioro 
uczniów, było uzyskanie przez nich tytułu laureata. Konkurencja była duża, ponieważ w olimpiadzie wzięło 
udział 7771 uczestników, tym większa radość z sukcesu podopiecznych, którzy poprzez swe osiągniecia budują 
pozytywny wizerunek szkoły.

Poniżej przedstawiam wyniki uczniów, podzielone na dwie grupy. Ranking został przygotowany na 
podstawie uzyskanej przez uczniów ilości punktów:

Mitologia - poziom 1 (kl. IV-VI szkoły podstawowej):

Tomasz Wnuk - dyplom laureata
Dariusz Socha - dyplom laureata
Aleksandra Bielak - dyplom laureata
Gabriela Cichoń - dyplom laureata
Zuzanna Wnuk - dyplom laureata
Wiktoria Staroń - dyplom laureata
Angelika Ćwikła - dyplom uznania

Mitologia - poziom 2 (kl. VII-VIII szkoły podstawowej):

Zuzanna Piotrowska - dyplom laureata i nagroda książkowa.

Pragnę serdecznie podziękować Uczniom za współpracę, wytrwałość w realizowaniu 
zamierzeń i zaangażowanie w zdobywanie mitologicznej wiedzy. Życzę satysfakcji 
z osiągnięć, niech będą one źródłem radości i nieustannej potrzeby rozwoju intelektualnego. W takich chwilach 
sprawdza się łacińska sentencja: Per aspera ad astra. 

Edyta Kusa
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Maleńka przyszła miłość...
 Okres Bożego Narodzenia to czas radosnego 
świętowania - kolędowania, łamania się opłatkiem, 
składania sobie życzeń a także czas przedstawień 
ukazujących wydarzenia, które miały niegdyś miejsce  
w Betlejem. Jasełka w naszej szkole są zawsze wyjątkowe 
i niepowtarzalne. Tak samo było i tym roku szkolnym. 
20 grudnia sala gimnastyczna w  Szkole Podstawowej 
w Dąbrowicy wypełniona była po brzegi, bowiem  
w tym dniu odbyło się szkolne spotkanie opłatkowe. 
Uroczystość swą obecnością zaszczycili pani Agnieszka 
Wyszyńska - Wójt Gminy Kuryłówka, pan Leszek Połeć - 
dyrektor GOK w Kuryłówce, pracownicy szkoły, emeryci 

i rodzice.

 Spotkanie rozpoczęła pani Jadwiga Stopyra - 
dyrektor szkoły przywitała zaproszonych gości, a następnie 
w krótkim wystąpieniu przypomniała symbolikę Bożego 
Narodzenia i  znaczenie tego niezwykłego wydarzenia  

w życiu każdego człowieka.
 W zaczarowany, magiczny klimat świąt 

wprowadziły wszystkich zebranych przepiękne pastorałki 
w wykonaniu dzieci z grup przedszkolnych oraz „Taniec 
śnieżynek” przygotowany pod kierunkiem pani Anny 
Kłos. Następnie zgodnie z tradycją uczniowie klas V-VIII 

przypomnieli wszystkim zebranym biblijną historię 
narodzin małego Jezuska. Było tradycyjnie - obok Maryi 
i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewających aniołów, 
śpieszących do szopki pastuszków i monarchów oraz 
panującego wówczas okrutnego króla Heroda. Pojawiły 
się też diabełki, które próbowały namówić dusze ludzkie 
do złego, w czym skutecznie przeszkodzili im aniołowie. 
Całość spektaklu przeplatana była emanującymi 
ciepłem, miłością, a także świąteczną radością kolędami 

i pastorałkami.
 Gra młodych aktorów była pełna prostoty, 
szczerości i otwartości, uczniowie z wielkim przejęciem 
odgrywali swoje role dbając, o prawdziwe przeżycie 
betlejemskiej nocy. Nad działaniami artystów oraz 
oprawą muzyczną do spektaklu czuwała pani Halina 

5 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie odbył się finał Podkarpackiego Konkursu 
Literatura i Dzieci ph. „W świecie wyobraźni”.  
W kategorii recytacja naszą szkołę, gminę oraz powiat 
reprezentowała Izabela Kycia z klasy V. Reprezentantka 
średniej kategorii wiekowej (klasy III-V) interpretacją 
wiersza D. Wawiłow „Jak tu ciemno” zapewniła sobie 
sukces - wyróżnienie w finale wojewódzkim. 
 Izę do konkursu przygotowała pani Halina 
Kycia.
                                                                                                                                       

J.S.

Wyróżnienie w finale 
wojewódzkim
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Kycia, zaś piękna tematyczna scenografia powstała pod 
kierunkiem pani Joanny Serkiz. 

 Po jasełkach zebrani wysłuchali fragmentu 
Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Następnie 
po wspólnej modlitwie, w atmosferze pełnej miłości i 
życzliwości wszyscy dzielili się opłatkiem - symbolem 
zgody i pojednania - życząc sobie radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, i szczęśliwego Nowego Roku. Dzień 

ten pomógł wszystkim otworzyć się na miłość nowo 
narodzonego Chrystusa.

W świątecznej atmosferze

Śpiewanie kolęd i pastorałek należy do tradycji 
chrześcijańskiej, zapewniającej piękną oprawę Świąt 
Bożego Narodzenia. 19 grudnia, czyli tuż przed 
świętami w ZST im. T.  Kościuszki w Leżajsku, zrobiło 
się niezwykle uroczyście, gdyż właśnie w tym dniu odbył 
się Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek ph. „W kręgu 

tradycji Świąt Bożego Narodzenia”.
 Naszą szkołę w konkursie reprezentowały 
uczennice klasy VI: Maja Darnia w kategorii recytacja 
przygotowana przez panią Halinę Kycia oraz Aneta 
Socha w kategorii soliści przygotowana przez pana 

Mateusza Pęcaka. 
 Obie dziewczyny przepięknie zaprezentowały 
się w powiecie i jesteśmy z nich ogromnie dumni. Maja 
interpretacją wiersza zachwyciła jury i wywalczyła II 

miejsce. Gratulujemy!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

J.S

Warto mediować, by konflikty 
rozładować

 W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole 
realizowana jest innowacja pedagogiczna  „Mediacja ma 
moc”. Głównym celem programu jest uczenie młodzieży 
rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez 
przemocy - poprzez dialog prowadzący do porozumienia.
 Programem zostali objęci uczniowie klasy VI, 

którzy co dwa tygodnie biorą udział w  szkoleniach 
prowadzonych przez panie Monikę Chrząstek i Justynę 
Sandomierską - mediatorki PPP w Leżajsku. Celem 
tych systematycznych ćwiczeń jest zdobycie praktyki 
w  bezkonfliktowym rozwiązywaniu problemów oraz 
wyłonienie w przyszłości mediatorów rówieśniczych. 

Udział w mediacji uczy też brania odpowiedzialności za 
swoje czyny i podjęte decyzje. 

 W ramach realizacji programu uczniowie klasy 
VI pod kierunkiem wychowawczyni pani Haliny Kyci 
przygotowali tematyczną gazetkę „Mediacja ma moc 
- właściwe słowo, pomocna dłoń... ”, która w obrazowy 
sposób przedstawia, jak należy się zachowywać, 
aby poprawić komunikację między ludźmi, czym 
charakteryzuje się język szakala oraz czym odznacza się 

język żyrafy.
 W lutym pani Agata Juśko - Zygmunt szkolny 
pedagog, a także mediator w sprawach szkolnych  
i rówieśniczych przeprowadziła cykl lekcji edukacyjnych 
dla uczniów klas I - V. W trakcie zajęć młodsi członkowie 
społeczności szkolnej dowiedzieli: się co to są mediacje, 
jak przebiegają, kto może zostać mediatorem, czy 
mediatora można wybrać/zmienić, jakie sprawy można 
rozwiązać drogą mediacji, co to jest język żyrafy. Na 
podsumowanie uczestnicy zajęć otrzymali symboliczne 
serca z żyrafą, zachęcające do rozwiązywania konfliktów 
drogą pokojową i przypominające czym jest mediacja.

 Liczymy na to, że mediacja w znaczny sposób 
przyczyni się do skutecznego zapobiegania przemocy 

fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym.
                                                                                                                                                          

J.S.
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 Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego to święto ustanowione przez 
UNESCO w 1999r. po to, aby podkreślić 
różnorodność językową i kulturową 
świata oraz pokazać jak ważna jest 
mowa ojczysta. W dniach 17-21 lutego  
z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego obchodzony był w naszej 
szkole Tydzień Języka Ojczystego. Miał 
on służyć promocji języka narodowego, 
krzewić kulturę języka poprzez naukę 

i zabawę oraz uświadomić uczniom, 
jak ważne jest posługiwanie się piękną 
polszczyzną w życiu codziennym. 
Przygotowania do tego święta rozpoczęły 
się już wcześniej - wykonaniem 
tematycznej gazetki okolicznościowej. 
W  holu szkoły pojawiły się plakaty 
przygotowane przez uczniów kl. VI, 
które przypominały rodowód języka 
polskiego, przedstawiały ciekawostki 
językowe oraz przypominały zasady 
poprawności językowej. Ciekawe cytaty 
- złote myśli o „ojczyźnie - polszczyźnie” 
zachęcały do zgłębiania rodzimej 
literatury. Tydzień Języka Ojczystego  
w naszej szkole to nie tylko praca 

nad tym, jak dbać o  piękno języka 
narodowego, ale również różnorodne 
działania i konkursy, wzbudzające 
zainteresowanie poprawną polszczyzną. 
Quiz wiedzy o j. polskim „Czy znasz 
język ojczysty?” pozwolił wyłonić 
szkolnych mistrzów j. polskiego, 
natomiast krzyżówki, rebusy i  łamańce 
językowe uświadomiły młodym 
ludziom, że warto ratować rodzime 
słowa. Dodatkowo uczniowie klas IV-
VIII wzięli udział w konkursie „Związki 
frazeologiczne to bułka z masłem”. 
Uczestnicy zabawy podczas przerw 
odczytywali i  wyjaśniali znaczenie 
związków frazeologicznych ukrytych 
na niewielkich ilustracjach w  różnych 
miejscach szkolnego korytarza. Zabawa 
była doskonała, nawet nauczyciele 
zaangażowali się w działania i wspólnie 
z uczniami poszukiwali właściwych 
rozwiązań. Tygodniowe zmagania 
uczniów zakończył turniej wiedzy  
o j. polskim. Wszyscy chętni uczniowie 

i pracownicy szkoły odpowiadali na 
pytania z literatury, nauki o języku 
i  ortografii. Zabawa cieszyła się dużą 

popularnością, o czym świadczyły 
długie kolejki. Emocje sięgały zenitu! 
Każdy mógł powtórzyć wiadomości z j. 
ojczystego lub sprawdzić swoją wiedzę, 
a za prawidłową odpowiedź otrzymać 
cukierka. 
Obchody Międzynarodowego Tygodnia 
Języka Ojczystego upłynęły w bardzo 
miłej i  radosnej atmosferze. 21 lutego 
nastąpiło podsumowanie działań, 
w tym dniu dyrektor szkoły pani 
Jadwiga Stopyra wraz z organizatorką 
przedsięwzięcia panią Haliną Kycia 
wręczyły zwycięzcom nagrody. 
Mamy nadzieję, że uczniowie choć 
w niewielkim stopniu uświadomili 
sobie, że j. polski jest naszym skarbem 
oraz symbolem narodowym i wszyscy 
powinniśmy o niego dbać. 

Pielęgnujmy i szanujmy język 
rodzimy nie tylko od święta, ale i na 

co dzień.
J.S.

 

 Dzień Babci i Dziadka 
przypadł w tym roku w czasie ferii 
zimowych, a mimo to uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 

udowodnili, że zawsze o tym święcie 
pamiętają i chętnie poświęcą swój 
czas wolny, by sprawić Babciom  
i Dziadkom choć chwilę radości. W 

związku z tym 25 stycznia 2020r pod 
opieką pani Haliny Kyci udali się do 
Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii 
Polskiej, by swymi występami 
uświetnić lokalną uroczystość z okazji 
święta seniorów. Młodzi aktorzy 
zaprezentowali przedstawienie 
jasełkowe oraz scenkę kabaretową 
„Babcia i dziadek są razem z nami”. 
Występy artystyczne wywarły 

ogromne wrażenie na przybyłych 
gościach, zaś nasi uczniowie 

mieli okazję zaprezentować 
swe umiejętności przed szerszą 
publicznością. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez KGW z Kolonii 
Polskiej. Dziękujemy paniom  
z koła za zaproszenie oraz pomoc 
techniczną i poczęstunek. 
                                                                                                                                                 J.S.

Grupa teatralna z Dąbrowicy w WDK w Kolonii 
Polskiej!

Ojczysty - znam, lubię, szanuję
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 Dzień Babci i Dzień Dziadka to 
wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne  
z najmilszych i  najbardziej sympatycznych 
dni w roku. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy 
upamiętniła to wydarzenie 11 stycznia, 
goszcząc w swoich progach przybyłych na zaproszenie 
wnucząt dostojnych seniorów, by jak co roku miłym 
słowem, piosenką, uśmiechem podziękować swym 
bliskim za opiekę, dobroć i poświęcenie. Msza Św. w 
intencji seniorów celebrowana przez ks. proboszcza 
Piotra Piechutę była wstępem do tej wspaniałej, 
środowiskowej uroczystości. Dalsza część odbyła się  
w budynku szkoły, gdzie licznie zebranych gości bardzo 
serdecznie przywitała pani  dyrektor - Jadwiga Stopyra. 

Następnie życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom 
złożyła pani wójt - Agnieszka Wyszyńska. Wkrótce 
na scenie zagościli uczniowie, którzy przygotowali 
wspaniałe występy artystyczne przepełnione radością, 
śpiewem, tańcem i muzyką. Niezastąpieni konferansjerzy 
Ania Peryga i Maciej Dynowiec w interesujący,  
a zarazem nieco humorystyczny sposób zapowiadali 
występy kolejnych uczestników. Mali i nieco starsi 
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, dziękowali 
babciom oraz dziadziom za miłość, ciepło i dobroć, 
a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. Jak co roku była też okazja, 
by powspominać magiczny czas Bożego Narodzenia. 
Przepiękne przedstawienie jasełkowe przypomniało 
zgromadzonej widowni wydarzenia sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże 
Dzieciątko, a wraz z nim okazywana wszystkim miłość. 
Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych gości 
upominkami i zaśpiewały tradycyjne ,,Sto lat”. Oprawę 
artystyczną nad wydarzeniem sprawowali nauczyciele – 
wychowawcy. Całą imprezę uświetniły występy Orkiestry 
Dętej GOK w Kuryłówce pod batutą pana Marka Burdy, 
chóru męskiego, zespołu wokalnego ,,Na obcasach” 
oraz zespołów śpiewaczych ,,Jagoda” z Dąbrowicy  
i ,,Kalina” z Kolonii Polskiej. Był to dzień niezwykły, 
pełen wzruszeń, uśmiechów i radości. Dziadkowie  

z dumą i  rozrzewnieniem podziwiali występy wnucząt. 
Wierzymy, że wychodząc ze szkoły byli zachwyceni  
i już nie mogą się doczekać przyszłorocznego spotkania. 
Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy 
wszystkiego najlepszego - nie tylko w dniu ich święta. 
Zorganizowanie tak dużej uroczystości było możliwe 

dzięki współpracy i zaangażowaniu rodziców społeczności 
lokalnej Słobody, Kolonii Polskiej i Dąbrowicy, którzy 

przygotowali jak zwykle przepyszny poczęstunek. 
Profesjonalne wsparcie, użyczenie sprzętu scenicznego, 
zapewnił nam GOK w Kuryłówce. Dziękujemy raz 
jeszcze Wszystkim instytucjom i przyjaciołom szkoły za 
pomoc przy organizacji święta dla naszych seniorów.

                                                                                                                                         
J.S.

Babciu, Dziadku - dziękujemy! WZNIEŚĆ  SIĘ  PONAD 
CODZIENNOŚĆ

czyli o spotkaniu z poetką, p. Magdaleną Podobińską  
w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy.

„Tak niewielu ludzi potrafi wznieść się ponad codzienność 
i przydać jej poezji” (Karten  Blixen).

Do takich ludzi z pewnością należy pani Magdalena 
Podobińska, mieszkająca w Kuryłówce poetka 
i pisarka. Niezwykle utalentowana i skromna,  
a jednocześnie laureatka wielu nagród w dziedzinie 
poezji i prozy. Jej wiersze wyświetlane są również 

na fasadzie kamienicy przy 
ul. Brackiej 1, w Krakowie.  
 

I kto inny mógłby lepiej i piękniej 
opowiadać o poezji? W Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy   
p. bibliotekarka, Joanna Serkiz, 
zaproponowała uczniom z klas 1-3 
udział w cyklu  lekcji poświęconych 
poezji p. Magdaleny Podobińskiej. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w 
styczniu i wtedy uczniowie poznali 
sylwetkę poetki i kilka jej wierszy 
czytanych przez panią bibliotekarkę .  
Potem, wspólnie  o nich rozmawiali, 
wyszukiwali ciekawych zwrotów 
- słowem analiza i interpretacja 
maturalna w wersji mini.  Kolejnym 
zadaniem był szkolny konkurs plastyczny pod hasłem 
„Lubię poezję”. Zadaniem dzieci było  namalowanie 
ilustracji związanej z dowolnym wierszem M. 
Podobińskiej. Kolejnym, najważniejszym dla dzieci, 
etapem „poetyckich wzruszeń” było samo spotkanie  
z p. Magdaleną, które odbyło się 26 lutego 2020r.  Bo kto 

może lepiej opowiadać o poezji niż sam poeta? Uczniowie  
z zapartym tchem słuchali czytanych przez autorkę wierszy, 
układali krótkie rymowanki, odgadywali zakończenia. 
Poznali również inną pasję gościa – fotografię. Niezwykłe 
zdjęcia oddawały piękno krajobrazu, a stare wiejskie domy 
wywoływały nostalgię u nieco starszych widzów, czyli 
nauczycieli. W tym dniu odbyło się także podsumowanie 
konkursu plastycznego i wręczenie nagród laureatom. 
Nagrodzone ilustracje zostały zaprezentowane na tablicy 
w bibliotece. Podsumowaniem wszystkich działań  
w bibliotece miało być pasowanie na czytelnika uczniów 
klas pierwszych. Odbyło się ono już w kolejnym dniu. 
W bibliotece szkolnej pierwszoklasiści zapoznali się  
z regulaminem, rozmawiali o zasadach wypożyczania 

książek oraz sposobie korzystania 
z księgozbioru. Najciekawszą 
częścią tego spotkania było 
jednak poznanie historii pisma 
„namacalnie”. Uczniowie mogli 
zobaczyć kamienie z rysunkami 
naskalnymi, pismo klinowe 
wykonane na tabliczce glinianej, 
czy też zwój papirusu i „prawie” 
średniowieczną książkę. Teraz 
już na pewno będą rozumiały, 
co to znaczy “czytać od deski do 
deski”. Na zakończenie spotkania 
p. dyrektor Jadwiga Stopyra 
dokonała pasowania uczniów na 
czytelników. Dzieci otrzymały 
także nagrody- książeczki oraz 
zakładki ze szkolnym logo.Taką 
właśnie podróż w czasie  – od 

rysunków naskalnych do  poezji współczesnej autorki 
mieszkającej na wyciągnięcie ręki, w Kuryłówce, odbyły 

dzieci z klas 1-3  Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

J.Serkiz
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Sukces ucznia SP w Kuryłówce 
z języka angielskiego

Maksymilian Kula , uczeń klasy VIa uczęszczający 
do Szkoły Podstawowej im F. Kyci , został finalistą 
Etapu Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu 
Kuratoryjnego z Języka Angielskiego dla Szkół 
Podstawowych. Wytrwałość i ciężka praca sprawiły, iż 
Maks zaszedł tak daleko - zakres wiedzy i umiejętności 
wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego 
odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(Common European Framework of Reference for 
Languages). Ponadto oprócz pozycji, które były 
niezbędne do etapu rejonowego, wymagana była na 
tym etapie znajomość treści lektur: Vince, M.  Advanced 

Language Practice, Macmillan, Baxter, A.  The USA, Oxford 
University Press, seria Factfiles, Shipton, V.  New 

York,  Penguin Readers oraz strony internetowej  https://
thefactfile.org/united-states-facts/ Serdecznie gratulujemy Maksowi i jego rodzicom! 

                                                                                                                     MagdalenaP.

Dnia 11.02.2020r. w ramach odsłony 
„Narodowego Czytania” odbył się powiatowy 
konkurs literacko-plastyczny i test wiedzy  
o Straży Pożarnej zorganizowany przez Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej.  Wśród 
laureatów konkursu znaleźli się przedstawiciele szkoły 

im. F. Kyci w Kuryłówce:
1. W kategorii plastycznej  III miejsce  zajęła  Ewa Kyc  

z kl.III
2. W konkursie literackim nagrody otrzymali:

   I miejsce – Daniel Wójcik z kl.IV
   III miejsce – Mateusz Student z kl.Vb i Adam Pawelec 

z kl.VIa
   wyróżnienie – Adrian Wilkos z kl.IV

3. Uczniowie pięciu szkół z powiatu leżajskiego 
rywalizowali również w teście wiedzy o Straży Pożarnej. 

Kolejne sukcesy uczniów  
 „Strażak ognia się nie boi, 
na drabinie dzielnie stoi 
gasi pożar i pomaga – 
jego cechą jest odwaga.”

                        Daniel Wójcik, klasa IV



17

Uczniowie rozwiązywali test w zespołach dwu i 
trzyosobowych. Szkołę z Kuryłówki reprezentowały: Ewa 
Bucior z kl. VIb i Agata  Pierczyk z kl.VIa. 
Uczen nice wykazały się obszerną wiedzą i zajęły Imiejsce.

Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu.
Składamy podziękowania rodzicom uczniów: Ewy Kyc, 
Daniela Wójcika, Mateusza Studenta, Adama Pawelca, 
Adriana Wilkosa oraz Ewy Bucior za współpracę  
i umożliwienie swoim dzieciom udziału w uroczystości 

wręczenia nagród.

                                                                            Lucyna Karpińska

„ A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą. 
Nie znać  języka swego-hańbą oczywistą”

 F.K. Dmochowski

Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
21 lutego br.  w Szkole Podstawowej im. Franciszka 
Kyci w Kuryłówce został zorganizowany Dzień 
Języka Ojczystego. Na drzwiach sal lekcyjnych 
pojawiły się na  biało-czerwonym tle cytaty 
podkreślające piękno mowy polskiej. Rano 
uczniowie klasy 8 przypomnieli przez radiowęzeł 
szkolny główne zadania Międzynarodowego Dnia  
Języka Ojczystego. Zwrócili uwagę na  poprawne 
formy językowe, które sprawiają najwięcej 
trudności, m.in. wziąć, poszedłem, sweter. W trakcie 

przerw lekcyjnych uczniowie klasy 6a i 7 pod 
kierunkiem pań: Małgorzaty Kordas oraz Grażyny 
Marczak przygotowali Kącik językowy, gdzie ich 
koleżanki, koledzy, a także pracownicy szkoły 
mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe. W 
białych                i czerwonych balonach ukryto 
nazwy konkurencji: łamańce językowe, zagadki 
ortograficzne i gramatyczne. Zainteresowanie  ze 
strony uczniów było ogromne,          o czym świadczyły 
długie kolejki do stanowisk. Wszyscy chcieli 
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zmierzyć się             z najtrudniejszymi łamańcami 
językowymi i zagadkami  językowymi. Niejeden            
z uczniów próbował bezbłędnie  wymówić np.  
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi       w trzcinie, 
bo Szczebrzeszyn z tego słynie. Okazało się, że  

w szkole mamy wielu mistrzów wymowy. Doskonale 
poradzili sobie z zadaniami konkursowymi również 
najmłodsi użytkownicy naszego języka, uczniowie 
klas 1-3. Kolejnym punktem niezwykłego dnia 
w szkole było spotkanie uczniów klasy     6a i 7  
z panią Magdaleną Podobińską, nauczycielem języka 
angielskiego, poetką nagrodzoną  w poetyckich 
konkursach  ogólnopolskich, autorką m.in. 
miniaturek lirycznych wyświetlanych na murach 
kamienicy przy ul. Brackiej w Krakowie. Spotkanie 
z autorką wierszy na temat piękna miało formę  
wywiadu prowadzonego  przez przedstawicieli  
klas. Wyjątkowa lekcja odbywała się w ramach 
realizowanej      innowacji pedagogicznej W kręgu 
naszych wartości. Pani Magdalena Podobińska         

w niezwykle ciekawy sposób odpowiadała na pytania 

uczniów, zwracając uwagę na znaczenie piękna 
w życiu każdego z nas. Zaprezentowała również 
swoje utwory poetyckie  oraz fotografie, za pomocą 
których  utrwala  wyjątkowość  otaczającego świata.  
Spotkanie przebiegło   w bardzo miłej atmosferze, 
podobnie jak cały dzień poświęcony naszemu 
językowi  ojczystemu. Tego dnia nie zabrakło też 
gazetki okolicznościowej zaprezentowanej w holu 
szkoły na temat ciekawostek o języku polskim, 
przysłów, a także poprawnych form językowych. 
Mamy nadzieję, że  podjęte w  szkole działania 
propagujące kulturę słowa na co dzień przyniosą 

efekty. Warto pamiętać, iż  język polski jest 
wielkim skarbem naszej kultury, dlatego należy 
go szczególnie ochraniać,  dbać o jego czystość 

i  bogactwo!
Małgorzata Kordas
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W  d n iu  1 2  lute go  u c z n i ow i e 
z    k l a s  I  –  I I I  SP  i m  F.  Kyc i 
w  Ku r y ł ó w c e  w z i ę l i  u d z i a ł  
w  zajęc iach  zorganizowanych 
w ramach kampanii społecznej 
Pre zes a  Urzę du  Komuni kac j i 
Elektronicznej. Celem kampanii jest 

promocja bezpieczeństwa  
w sieci, oraz profilaktyka poprzez 
edukację najmłodszych, którzy coraz 

częściej bez ograniczeń korzystają  
z dostępnych 

technologii i urządzeń. Ważnym 
elementem kampanii jest także 
zwrócenie uwagi rodziców oraz 

środowiska 

pedagogicznego na zagrożenia, 

z jakimi dzieci mogą mieć kontakt 
w Internecie. Zajęcia były świetną 
zabawą przy użyciu oprogramowanie 
Scott ieGO ,  innowacyjnej  gr y 
do  nau k i  prog ramowani a  d l a 
najmłodszych. Gra polegała na 
połączeniu kartonowych klocków 
służących do pisania przez graczy 
programów oraz aplikacji, która 
pozwalała zeskanować te programy  
i  p r z e k s z t a ł c i ć  j e  n a  r u c h  i 
z a c h o w a n i e  S c o t t i e g o  o r a z 

poznanych w grze

innych bohaterów. Bohaterem 
gry był kosmita Scotti. Uczestnicy 
programowali  ruchy Scott iego 
pomagając mu znaleźć drogę do celu. 
Aplikacja wykorzystywana w grze 
stawiała przed głównym bohaterem 
(Scottiem) rozmaite wyzwania. 
Gracze z klocków układali program, 
a następnie za pomocą aplikacji 
skanowali napisany przez siebie 
program, wykonując jego zdjęcie 

lub rejestrując wideo. Aplikacja po 
zeskanowaniu programu wykonuje 
go, a gracze mogli się przekonać, 
czy problem został prawidłowo 

rozwiązany.

,, Klikam głową.”
W dniu 24 i 25 lutego w szkole 
p o d s t a w o w e j  w  K u r y ł ó w c e 
p o  r a z  k o l e j n y  p o j a w i l i  s i ę 
pracownicy z Urzędu Komunikacji 
E l e k t r o n i c z n e j  z  R z e s z o w a , 
k t ó r z y  p o p r o w a d z i l i  z a j ę c i a  

z uczniami klas I – VIII w ramach 

kampanii , ,  Klikam głową”. Na 
zajęciach uczniowie zapoznali 
s i ę  min .  z  zas ad ami  opłat  za 
usługi specjalne oraz omówiono 

niebezpieczeństwa czyhające 
w świecie Internetu. Uczniowie miło 
i pożytecznie spędzili czas i dziękują 
prowadzącym za profesjonalnie 

poprowadzone zajęcia.

                                                                                                         
Janina Paja

1. Zajęciach w ramach kampanii społecznej Prezesa Urzędu  
Komunikacji Elektronicznej



20

MATEMATYKA TYKA 
LIRYCZNIE 

 Czyli o innowacji polonistyczno 
- matematycznej realizowanej  
w Szkole Podstawowej im. F.Kyci  
w Kuryłówce, której autorkami 
są panie Joanna Serkiz i Maria 
Wolanin. Tik tak, tik tak... Czy jest 
coś lirycznego w tykaniu zegara? 
Wrażliwe ucho usłyszy onomatopeję 
albo epitet, kiedy zechce stwierdzić, 
że dźwięk jest cichy, głośny, 
donośny, świdrujący, przenikliwy 
wdzierający się w ciszę nocy- ooo - 
tu już mamy metaforę! A przecież 
to zwykłe tykanie zegara. Co w nim 
usłyszy matematyk? Ilość uderzeń 
na minutę albo sekundę? Długość 
każdego dźwięku, jego siłę? Takie 
proste tykanie zegara, a tyle frajdy! 
Co może mieć wspólnego język 
polski i matematyka, przedmioty 
z dwóch przeciwnych biegunów?  
Okazuje się, że wspólnych 
mianowników znajdziemy wiele, 
o proszę - matematyczny związek 
frazeologiczny, który znają chyba 
wszyscy: “wspólny mianownik”. 
Jednak innowacja to przede 
wszystkim działanie zaplanowane 
i celowe i tak właśnie przebiega 
realizacja innowacji pedagogicznej: 

“Matematyka tyka lirycznie” 
w klasach piątych.  Pierwszym 
działaniem, jakie zaplanowano  
w obu klasach był wyjazd do Lego 
Edukation w Rzeszowie. Tam 
uczniowie mieli okazję wziąć 
udział w zajęciach z robotyki. 
Zaprojektowali i wykonali roboty  
z klocków lego, a następnie umieścili 
je w jakiejś przestrzeni i wymyślali 
opowiadania z pogranicza fantastyki, 
fantasy i baśni, w których owe roboty 

były bohaterami. Zajęcia nietypowe 
i bardzo ciekawe,  a napisane 
teksty były barwne i  nietuzinkowe.
Realizowanie różnorodnych zadań 
matematycznych  na j.polskim 
okazało się proste i bardzo 
ciekawe: szyfry, kodowanie, 
sudoku (ortograficzne), obliczanie  
pola prostokąta (a właściwie 
wielkości Placu Broni z lektury 

Ferenca Molnara) i jego obwodu  
w połączeniu ze schematem 
przybliżyło również pojęcia 
miejsca wydarzeń. Uczniowie 
klas piątych pisali wiersze  
o    tematyce         matematycznej,  przeliczali, 
ćwiczyli tabliczkę mnożenia.  
A co się działo na matematyce?  
W klasie 5a najciekawsze działanie to 
wspólne wyjście do sklepu, podczas 
którego uczniowie szacowali kwotę 
potrzebną na zakupy, a potem mogli 
się osobiście przekonać,  czy uda 
się nabyć zaplanowane produkty 
w takiej cenie, jaką zaplanowali. 
Potem jeszcze należało to wszystko 
opisać w krótkim sprawozdaniu. 
Uczniowie z klasy 5b pisali list 
gończy za trójkątem (w tek klasie do 
współpracy zaproszono p.M Szeligę).  
Poza tym w obu klasach omawiano 
i rysowano związki frazeologiczne  
i  przysłowia zawierające w sobie 
liczby, liczono części mowy  
w wierszach itp. Wszystkiego 
nie sposób wymienić. Innowacja 
będzie realizowana do końca 
roku szkolnego i uczniów czeka 
jeszcze wiele ciekawych wyzwań 
- zarówno polonistycznych jak  

i matematycznych.

Joanna Serkiz

Nauka ciężka, choć nauk królowa-
matematyka- bo o niej mowa
jest w naszym życiu od urodzenia,
choć młody raczej jej nie docenia

Mnożenie, dzielenie i dodawanie
to jest dla nas ciężkie zadanie.
Odejmowanie, figury, ułamki
każdy z nas musi z tym stawać w szranki.

Choć za matematyką nie przepadamy
to wszyscy w końcu zauważamy,
że kieszonkowe liczyć jest miło
i wiedzieć ile i gdzie się płaciło.

A na koniec - nie uwierzycie!
Matematyka tak wchodzi w życie,
że nawet Pani od polskiego 
dodaje ją do przedmiotu swego.
 
               Amelia Bucior kl. 5b
            SP im.  F.Kyci w Kuryłówce

MATEMATYCZNA LIRYKA
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Tylko jedna jest taka noc, śpiewać nam się godzi…
Okres Świąt Bożego Narodzenia jest bez wątpienia czasem 

wyjątkowym, pełnym serdeczności, radości i ciepła. Aby 
uczynić ten czas wyjątkowym Ośrodek Kultury od kilku lat 
organizuje koncerty kolęd w poszczególnych miejscowościach 
naszej gminy. Pierwszy miał miejsce 5 stycznia w sali widowiskowej 
GOK w Kuryłówce. Podczas, którego usłyszeliśmy: zespoły 
wokalne Na obcasach, Chór męski,  Pięcionutka, zespoły śpiewacze 
Jarzębina i Kalina, KGW ze Słobody, soliści oraz nie zastąpiona 
jak zawsze nasza orkiestra dęta. Podczas półtoragodzinnego 
kolędowania zaprezentowało się 125 wykonawców w 30 utworach. 
Ze sceny rozbrzmiewały najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki  

i piosenki świąteczne. Finał koncertu to wspólnie zaśpiewana 
kolęda Tylko jedna jest taka noc…

Mamy nadzieję, że tego niedzielnego popołudnia mogliśmy 
przedłużyć niepowtarzalny i niezwykły klimat jaki wiąże się 

z Bożym Narodzeniem. Dziękujemy!     

    gbpwz 

Muzyczna oprawa Mszy Świętej i Koncert Kolęd w Kulnie

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia 
Pańskiego popularniej mówiąc Trzech Króli, dla zespołów 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce oznacza to, że trzeba 
pojechać i zakolędować z parafianami z Kulna. Tak stało się 
również w tym roku, kiedy zespół wokalny Pięcionutka i Orkiestra 
Dęta zawitały do kościoła pw. Świętego Maksymiliana Kolbego  
w Kulnie. Podczas mszy można było zaśpiewać przy wtórze 
orkiestry  

tradycyjne kolędy, które wszyscy znamy i kochamy, natomiast 
później królowały nowoczesne rytmy pastorałek tj.: 

Pastuszkowie bracia mili, Skrzypi wóz, A to komu Aniołkowie czy 
Tylko jedna jest 
taka noc. Dziękujemy parafianom z Kulna i księdzu Waldemarowi 
za przyjęcie oraz oklaski i miłe słowa po koncercie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

goklp

        Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy po raz 26 zaprosiła seniorów 

do świętowania tego jakże ważnego wydarzenia czyli Dnia Babci i 
Dziadzia. Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce od lat współpracuje 
ze szkołą, tak też było w tym roku, gdzie oprócz pomocy technicznej 
zawitaliśmy z kolędami i biesiadą w wykonaniu zespołów: Kalina, 

Na obcasach i Orkiestry Dętej. Dziękujemy pani  
dyrektor Jadwidze Stopyra za fajne przyjęcie zespołów..., pewnie 

jeszcze przyjedziemy.   
        
   goklp

Seniorzy świętują
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Kolędowanie i Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Brzyskiej Woli

12 stycznia, godzina 16.00, piękna wiosna 
w środku zimy, a my zaczynamy koncert 
kolęd w Wiejskim Domu Kultury w 
Brzyskiej Woli. Zaczynamy tradycyjnie 
Hymnem WOŚP w wykonaniu Orkiestry 
Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kuryłówce, aby podkreślić, że w tym 
dniu dmuchamy w żagle dla dziecięcej 
medycyny zabiegowej oraz „Dla Laury”. Po 
powitaniu gości, publiczności i zespołów 
przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej 
Woli Andrzeja Domagałę i dyrektora 
GOK Leszka Połcia przystępujemy do 

niezwykłego koncertu, który tym razem 
poprowadziła pani Joanna. Czas Bożego 
Narodzenia, który tej słonecznej niedzieli 

się kończy udziela się również zespołom 
występującym podczas koncertu, wszyscy 
prezentują się pięknie, zarówno w 
tradycyjnych, chyba najpiękniejszych na 
świecie polskich kolędach jak również w 
bardziej widowiskowych z wymyślnymi 
aranżami pastorałkach. Na scenie 
prezentuje się ok. 140 osób działających w 

zespołach Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kuryłówce tj.: orkiestra dęta, chór męski, 
zespoły wokalne: Na obcasach, Artis, 

Sonik, zespoły śpiewacze Jarzębina, Kalina, 
Jagoda i KGW Słoboda. Czas szybko leci 
i kończymy, a 90 minut zleciało jak jedna 
chwila, jeszcze tylko Wójt Agnieszka 
Wyszyńska i Przewodniczący RG Dominik 
Kusy kierują ciepłe słowa podziękowania 
do zespołów, ich opiekunów artystycznych 

i powoli możemy się pakować i w drogę...
Na zakończenie koncertu nieco w ciemno 
dziękujemy widzom za to, że Brzyska Wola 
po raz kolejny nie zawiodła, bo czuliśmy, że 
puszki swoje ważą, a późnym wieczorem 
wiemy to już na pewno, ponieważ dla 

WOŚP uzbierało się 1260,00 zł., a „Dla 
Laury” również znaczna sumka – PIĘKNIE 
DZIĘKUJEMY – bo jak gdzieś, kiedyś 
przeczytałem „nie ten przyjaciel, co 
współczuje, ale ten co pomaga” 
     
     
 goklp

Dziękuję wszystkim zespołom Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce, opiekunom 
artystycznym zespołów, solistom 
oraz grupom artystycznym z nami 
współpracującym za fantastyczne koncerty 
kolęd w Kuryłówce, Kulnie, Dąbrowicy i 
Brzyskiej Woli. Dziękuję również naszym 
współorganizatorom oraz instytucjom 
nas zapraszającym. Podczas tych spotkań 

wystąpiło 150 osób skupionych w dziesięciu 
zespołach, pięknie było słuchać i patrzeć jak 
kolęduje jedna wielka „gokowska” rodzina.  
Było cudnie, wszystkim serdecznie dziękuję  
- Leszek Połeć dyrektor GOK.
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Poniżej przedstawiamy relacje z Ferii zorganizowanych 
przez  Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Kuryłówce

             

Oferta na dzień dzisiejszy to: gry świetlicowe, planszowe 
oraz warsztaty „Las w Słoiku”, skierowane do dzieci 
małych i dużych. W trakcie dwugodzinnych zajęć młody 
„warsztatowicz” w przyjemny sposób mógł rozwinąć 
swoje zdolności manualne i kreatywne. Dziecięca fantazja 
nie zna granic, dlatego każdy uczestnik warsztatu mógł 
zdecydować co chce stworzyć. W części praktycznej 
skorzystaliśmy z przygotowanych materiałów takich jak: 
narzędzia, rośliny, naczynia, podłoże, detale dekoracyjne 
oraz wszystkie inne elementy niezbędne do stworzenia 
własnego lasu zamkniętego w szkle. Każdy z etapów 
dokładnie omówiono, aby finalnie wyczarować swój 
własny „leśny słój”, który będzie gościł w domu każdego 

uczestnika zajęć.

  I dzień FERII - las w słoiku 
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Przedstawił materiał video opowiadający o budowie 
układu słonecznego, gdzie usłyszeliśmy o wszystkich 
planetach i ich charakterystyce, roli księżyca w istnieniu 
Ziemi, a także omówione zostały najciekawsze zjawiska 
zachodzące na Słońcu. Najwięcej emocji wzbudziły do-
świadczenia, jedni ze strachu opuszczali salę inni wręcz 
przeciwnie, chcieli być jak najbliżej prowadzącego. Trzeba 
przyznać, że nawet dorośli byli pod wrażeniem, gdy na 
dłoni palił się gaz w pianie lub wybuchał wodór w baloni-
ku. Doświadczenia pokazały jak ciekawa jest to dziedzina 
nauki, ale również jak potężna siła i przyszłość drzemie w 

tym pierwiastku chemicznym.

I I  d z i e ń  F E R I I    
„ P O D R Ó Ż E  k o s m i c z n e ” 

Pan Jakub z Aeromentors na początku zajęć
 Pan Jakub z Aeromentors na początku zajęć przybliżył 
temat, którym dzisiaj zajmowali się nasi młodzi ko-

smonauci. 
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Trzeciego dnia ferii dzieci podczas zajęć własno-
ręcznie tworzyły grę planszową TIC-TAC-TOE. To 
popularna gra rozwijająca świadomość, ciekawość i 
fantazję. Z kawałka tektury pomalowanego farbami 
powstawały kolorowe plansze, każda inna i każda wy-
jątkowa, a gipsowe pionki (krążki) dopełniały całości 
dzieła. Oprócz pracy twórczej i zaangażowania w nią, 
w tym dniu, nie zabrakło także dobrej zabawy i gier 
świetlicowych, podczas których dzieci mogły się w 

końcu troszeczkę „rozruszać”.

TIC-TAC-TOE
I I I  d z i e ń  F E R I I
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Dzisiaj dzieci uczestniczyły w warsztatach komiksowych, 
pod okiem pani Agnieszki, w oparciu o książeczkę „W ko-
ronie 1. Nie ma miejsca jak dąb” wydawnictwa TADAM.  
Zaczęło się od zabawy integracyjnej, której celem było 
bliższe poznanie się uczestników. Następnie dzieci po-
znały krok po kroku jak powstają komiksy, co jest w nich 
najważniejsze oraz jakie pasjonujące i pouczające treści 
można dzięki nim przekazać. Warsztaty przesycone miłą 
atmosferą obfitowały w rozmowę, ciekawskie pytania, 
rysowanie, malowanie, aż w końcu poznanie głównego 
bohatera czyli żółwia Tudo bez skorupy. Uczestnicy zajęć 
czytając komiks z podziałem na role, dowiedziały się jaki 
jest Tudo, co się stało, że stracił skorupę, czyli swój dom 
i jak sobie z tym wszystkim poradził. Na zakończenie 
wszyscy mieli narysować lub napisać na małych kartecz

kach z czym kojarzy im się prawdziwy dom. Odpowiedzi 
i rysunki były różne, zadziwiające i wywołujące uśmiech, 
ale wniosek jeden: niezależnie od wieku dla wszystkich 

dom to ciepło, miłość i bliskie osoby.

IV dzień FERII
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SZKATUŁKA 
NA 

SKARBY
W piątym dniu ferii w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Kuryłówce nie mogło zabraknąć ciekawych zajęć ma-
nualnych. Tym razem dzieci miały za zadanie wykonać 
SZKATUŁKĘ NA SKARBY, która wymagała uzbrojenia 
się w cierpliwość, rozwijając przy tym precyzyjne umie-
jętności motoryczne. Pomimo, że to zadanie nie należało 
do najłatwiejszych, nawet najmniejsi uczestnicy "stanęli 
na wysokości zadania" pięknie wykańczając swoje dzieła.
Kawałek tektury, kilka metrów sznurka, klej i patyczki 
- to wszystko co było potrzebne do wykonania własnej 
skrzynki na najcenniejsze skarby, a więc wszystko to, co 
mamy w domu. Gotowe pudełko można ponadto wyko-
rzystać do przechowywania biżuterii, spinek, gumek do 

włosów itp.
W tym dniu również nie zabrakło chętnych i pełni zapału 
przystąpili do tworzenia własnych i uroczych szkatułek.

Mamy nadzieję, że widząc te piękne dzieła jakie przy
niosły dzieci do swoich domów zachęcą do wykonania 
podobnych prac z rodzicami czy rodzeństwem. Gwaran-
tujemy, że doskonale wpływają na rozwój zdolności pla-

stycznych dając przy tym wiele radości i zabawy!

V dzień FERII
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VI dzień Ferii  

Dzisiejszy dzień zgromadził miłośników fryzjerstwa. 
Liczba uczestników warsztatów przewyższyła nasze 
najśmielsze oczekiwania, nawet chłopcy wzięli udział 
w zajęciach, choć długość włosów nie pozwoliła im na 
zbyt wyszukane fryzury. Panie z GOK-u i Biblioteki pod 
czujnym okiem prowadzącej zajęcia Karoliny Rozlazły 
miały pełne ręce roboty. Był warkocz klasyczny, francuz, 
wplatanie kolorowych włosów i wstążek, warkocz odwró-
cony i wiele, wiele innych. Każdy z uczestników wrócił 
do domu z warkoczem na głowie, nawet nasze panie. Po 
dzisiejszym dniu już wiemy, że w przyszłości nasze dzieci 

w większości chcą zostać fryzjerkami. 

Warkocz na wiele sposobów
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Turniej Tenisa Stołowego
Popołudniem siódmego dnia ferii rozegrano jeszcze tur-
niej tenisa stołowego. Do rywalizacji przystąpiło 14 spor-
towców podzielonych na dwie grupy wiekowe, w wyniku 
zaciętej rywalizacji kategorię młodszą wygrał Adam Pa-
welec przed Maksymilianem Kulą i najmłodszym uczest-
nikiem turnieju Bartłomiejem Filistem, który ograł kilku 
starszych kolegów. Natomiast kategorię starszą wygrała 
bezapelacyjnie Julia Janda przed Pawłem Wiatrem i Ma-
teuszem Latawcem – brawo! Gratulacje należą się wszyst-
kim uczestnikom, ponieważ miała to być dobra zabawa i 
pożytecznie spędzony czas, a wynik i puchary oczywiście 

ważne, ale nie najważniejsze.
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Dzisiaj odwiedził nas kolega Jakub, który 
zaprezentował naszym uczestnikom świat 
lotnictwa bezsilnikowego czyli głównie szy-
bowców - słowem magia na skrzydłach. Swój 
blok rozpoczął od teorii związanej z budową samolotu, 
a przede wszystkim skrzydła, na którym powstaje siła 
nośna szybowca i jak się okazało jest jego najważniejszą 
częścią, w bardzo prosty sposób przedstawił materiały i 
techniki modelarskie, a poprzez doświadczenia fizyczne 
pokazał zasady swobodnego spadania ciał stałych. Co od-
ważniejsi mogli poczuć się pilotami i zasiąść za symula-
torem lotów. Po teorii przyszedł czas na praktykę, a więc 
budowanie samolotu puszczanego z ręki, każdy uczestnik 
zajęć w oparciu o instrukcję i pomoc prowadzącego wy-
cinał elementy, a następnie łączył za pomocą kleju. Przed 
lotem każdy samolot był wyważany, tak by poprawnie 
latał oraz by każdy uczestnik zajęć wyszedł zadowolony 

otrzymując go na własność. 

 Świat lotnictwa VII dzień FerII
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INSTRUMENTY
MUZYCZNE

W ramach zajęć Zrób to sam dzieci pod okiem pomy-
słodawczyni zajęć p. Agnieszki oraz innych pracow-
ników Ośrodka Kultury i Biblioteki wykonywały in-
strumenty muzyczne tj. perkusję, bębenek i kastaniety. 
Zostały one zrobione z plastikowych kubków, obręczy, 
papierowych tekturek, modeliny, baloników. Następnie 
instrumenty perkusyjne obklejone zostały kawałkami 

papieru i pomalowane farbami. Uczestnicy, nawet ci 
najmłodsi z dużym zaangażowaniem wykonywali po-
szczególne zadania. Efekt końcowy wszystkich zadowo-
lił, a wykonane instrumenty dzieci zabrały na pamiątkę 
do domu.

VIIi dzień FerII  
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Smakowite zapachy unosiły się w powietrzu podczas 
dzisiejszych warsztatów. Ponad 40-sto osobowa grupa 

pod czujnym okiem pań z KGW z Kuryłówki i przy po-
mocnych dłoniach pracowników Ośrodka Kultury i Bi-
blioteki uczestniczyła w zajęciach kulinarnych z ciastecz-
kami i pizzerinkami w roli głównej. Dzieci samodzielnie 
odmierzały składniki i z wielką frajdą ugniatały ciasto, z 
którego potem wykrawywały słodkie ciasteczka przeróż-

nych kształtów. Następnie z dobrze dobranych składni-
ków skomponowano i upieczono przepyszne pizzerinki 
– po prostu „niebo w gębie”, co może potwierdzić każdy 
uczestnik degustacji. Zmęczonym, ale dumnym ze swojej 
pracy „kucharkom i kucharzom” gratulujemy i żałujemy, 
że to już ostatni dzień naszych zajęć warsztatowych pod-

czas tegorocznych ferii.

IX dzień Ferii
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Po oficjalnym otwarciu uroczystości przez dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury Leszka Połcia głos zabra-
ła Wójt Gminy Kuryłówka pani Agnieszka Wyszyńska, 

która powitała zgromadzonych gości, kierując szczególne 
słowa do seniorów i jubilatów. Dziękujemy, że w tym 

szczególnym dniu świętowali razem z nami Poseł na Sejm 
RP Jerzy Paul, Przewodniczący Rady Gminy Dominik 
Kusy, dyrektor GOPS Alicja Kycia oraz kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Stanisław Pawelec. To szczególne spo-
tkanie to  moment, który pozwala docenić i podkreślić 
potencjał doświadczenia, wartości życiowych, z których 

mogą czerpać młodsze pokolenia

W części artystycznej wystąpił dziecięcy zespół wokalny  
Pięcionutka pod przewodnictwem pani Karoliny, który 
zaprezentował trzy utwory ludowe: Kukułeczka, Lipka  
i Oj zagraj mi muzyko oraz członkowie Gminnego Klubu 

Seniora, którym na akordeonie przygrywał pan Dawid. 
Spotkanie obfitowało w rozmowy, śmiech, śpiew i…. Se-
niorzy pokazali, iż mają w sobie wiele sił witalnych i nie 
wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia razem, 
oraz fakt, że się o nich pamięta. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia wspólnego spo-

tkania i stworzyli niezapomniany klimat.
 

…to był ich dzień
18 lutego 2020 r. w naszej gminie odbyły się dwie piękne uro-
czystości: Gminny Dzień Seniora i uroczystość Złotych Go-
dów Małżeńskich. Medale prezydenckie po pięćdziesięciu la-

tach wspólnego życia otrzymało osiemnaście par. 
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Życzymy Państwu, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem 
spełnienia, satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu. Do zobaczenia za rok.

gbpwz
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W środę 26 lutego br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kuryłówce 
podsumowano kolejną edycję 
Konkursu Ekologicznego “EKO - 
PRZYGODA Z PRZYRODĄ”, którego 
organizatorami byli: Wójt Gminy 
Kuryłówka, Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp z o.o. w Kuryłówce 
oraz Szkoły Podstawowe z Brzyskiej 
Woli, Dąbrowicy i Kuryłówki.  

W ramach tegorocznej edycji została 
przeprowadzona zbiórka  surowców 

wtórnych w kategorii “baterie  
i makulatura” oraz  przeprowadzono 
konkursy wiedzy, plastyczne  

i  fotograficzne.
Pierwsze działanie było skierowane 

do oddziałów przedszkolnych 
naszej gminy, których zadaniem 

było wykonanie pracy plastyczno-
przestrzennej,  organizatorzy 

postanowili nagrodzić wszystkie 
oddziały: Wiewiórki, Sówki  
i Pszczółki z Brzyskiej Woli, Biedronki, 
Muchomorki, Krasnoludki, Motylki, 
Szkolne Skrzaty i Zucholandię 

z Kuryłówki oraz Jeżyki, Leśne 
Przedszkole i Stokrotki z Dąbrowicy.
Kolejnym konkursem była praca 

plastyczno-techniczna o tematyce 
ekologicznej dla kl. I szkoły 
podstawowej, celem konkursu było 
pogłębianie wiedzy o środowisku 
naturalnym, rozwijanie wrażliwości 
na piękno przyrody, dostrzeganie 

wpływu środowiska naturalnego 
na warunki życia człowieka. Oto 

kolejność:

I miejsce Szkoła Podstawowa  
w Kuryłówce klasa I A– praca 

grupowa cała klasa,
II miejsce Szkoła Podstawowa  
w Brzyskiej Woli – praca 

jednoosobowa Ewa Rauza

III miejsce Szkoła Podstawowa  
w Kuryłówce klasa I B – praca 

grupowa cała klasa,
Wyróżnienie otrzymała klasa I ze SP 

w Dąbrowicy

Natomiast do klas II - VI skierowany 
był konkurs wiedzy na temat 
ekologii, który rozstrzygnięty został 
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na szczeblu szkolnym. Laureatami 
zostali: 

Michał Jaworski, Karolina 
Turek, Kamil Student, Gabriela 
Cichoń, Socha Dominika ze 
Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli.
Bartosz Kycia, Mikołaj Dynowiec,  
Oliwier Otręba, Alicja Brzyska, 
Paweł Gorzelnik, Jan Peryga, 
Magdalena Goch, Maksymilian 
Ćwikła ze Szkoły Podstawowej  

w Dąbrowicy.  
Krzysztof  Bucior, Ewa Kyc, Krystian 
Kulec, Bartłomiej Filist, Miłosz 
Kotuła, Daria Świerczek, Emilia 
Szenborn, Damian Abramek, Piotr 
Kyc, Jakub Szewczyk, Kamil Karoń, 
Paulina Wylaź, Aleksandra Student, 
Patrycja Skiba, Martyna Pęcak, Ewa 
Bucior ze Szkoły Podstawowej im. 

Franciszka Kyci w Kuryłówce.
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej 
miały za zadanie przygotować pracę 
grupową pt: “Kodeks selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych”. 
Tu zwyciężyła klasa VIII SP  
w Brzyskiej Woli, przed klasami 
VII-VIII SP w Dąbrowicy i klasą 
VII SP w Kuryłówce, wyróżniono 
jeszcze klasę VII SP w Brzyskiej 
Woli i klasę VIII SP w Kuryłówce. 

W ramach działań związanych 
z ekologią ogłoszono również 
Konkurs Fotograficzny ukazujący 
walory przyrodniczo – krajobrazowe 
gminy dla uczniów kl. VI – VIII, na 
który wpłynęło 30 prac, oto laureaci:
I miejsce Anna Peryga klasa – Szkoła 

Podstawowa w Dąbrowicy,
II miejsce Karolina Pleskacz – 
Szkoła Podstawowa w Brzyskiej 

Woli,
III miejsce Kacper Szenborn – SP w 
Kuryłówce i Magdalena Wilkos – SP 

w Brzyskiej Woli,
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra 
Bielak i Piotrowska Zuzanna ze SP 
w Brzyskiej Woli, Krzysztof Szpyt 
SP w Dąbrowicy i Igor Daczyński – 

SP w Kuryłówce.
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Kuryłówce ufundował 
NAGRODY-CZEKI w zbiórce 
surowców wtórnych w kategorii 
“BATERIE i MAKULATURA” ph: 
“Narodzie pomóż przyrodzie” po 
podsumowaniu wyniki przedstawiają 

się następująco:
I miejsce - 24,65 kg./ucz. i czek 

na kwotę 500,00 zł. SP im.  
J. Świątoniowskiego w Brzyskiej 

Woli, 
II miejsce - 20,75 kg./ucz. i czek na 

kwotę 400,00 zł. SP w Dąbrowicy
III miejsce - 16,26 kg./ucz. i czek na 
kwotę 300,00 zł. SP im. F. Kyci w 

Kuryłówce 
Organizatorzy konkursu 
podziękowali także kwiatami  
i listami okolicznościowymi szkolnym 

koordynatorom ds. ekologii. 
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Podczas Gali finałowej 
zaprezentowały się również zespoły 
taneczne GOK - To-To oraz Kangur, 

które pracują pod okiem 
instruktora-choreografa Albiny 

Grabarz. Na zakończenie Pani Wójt 
Agnieszka Wyszyńska podziękowała 

wszystkim osobom  
i instytucjom, które przyczyniają się 
do ochrony środowiska naturalnego 

w naszej gminie, za  
zaangażowanie i wysiłek 

podejmowany  
w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

konkursów oraz innych akcji 
ekologicznych.

                                         goklp 
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We wtorkowe popołudnie 3 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kuryłówce odbył się koncert zespołu El Sikuri.  

Koncert to za mało powiedziane, to był spektakl muzyki, tańca, 
barw i kultury. Można było usłyszeć muzykę andyjską, relaksacyjną, 
filmową z elementami boliwijskiego oraz peruwiańskiego folkloru. 
Ze sceny rozbrzmiewały magiczne peruwiańskie quena, zampoña, 
toyos, fletnia pana i wiele innych etnicznych instrumentów. Czy 
było warto poświęcić trochę wolnego czasu i posłuchać koncertu raz 
żywiołowego, raz relaksacyjnego? Ci co przyszli wiedzą. Tak! Było 
warto! usłyszeć na żywo te o niezwykłym brzmieniu instrumenty, 
które na co dzień możemy zobaczyć i posłuchać jedynie w telewizji 
czy znaleźć w Internecie, a zobaczyć część innej kultury - zupełnie 
bezcenne. Dziękuję również za liczne przybycie i żywiołowe reakcje, 
które artyści występujący na scenie bardzo docenili podczas koncert 

jak również w luźnych rozmowach zakulisowych. 

Magiczna Muzyka Ameryki Południowej

 El Sikuri
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W niedzielne popołudnie, dokładnie 8 marca o godz. 
1600 w naszym Kuryłowskim Domu Kultury (tak na 

marginesie nieco przyciasnym ) odbył się wspaniały koncert 
dedykowany nam- kobietom. Program Mężczyźni kobietom 
z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 
dlatego organizatorzy, jak wieść gminna niesie myślą  

o zmianie lokalizacji imprezy w przyszłym roku.

Było cudownie. Słowa te kieruję do tych pań, które nie 
mogły przybyć, albo też nie chciały z różnych powodów. 
Przezabawnie, cudownie, romantycznie, chwilami dostojnie 
– takimi przymiotnikami można określić to co się wydarzyło.  
Ale od początku. Koncert otworzył i prowadził p. Leszek 
Połeć, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. 

Na luzie, z humorem, profesjonalnie niczym św. pamięci 
Lucjan Kydryński. Złożenie życzeń przypadło p. Dominikowi  

Kusemu Przewodniczącemu Rady Gminy . Życzył paniom 
przede wszystkim dużo zdrowia i przyznał, że dla mężczyzny 
kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez 

nich. To bardzo miłe i nie ukrywajmy prawdziwe.

 Dziewczyna z gór w wykonaniu zespołu Toxic rozpoczęła 
część artystyczną. Po raz kolejny panowie z zespołu 
udowodnili, że potrafią świetnie rozruszać publiczność i sami 

przy tym dobrze się bawić.

Piękne męskie głosy pod dyrekcją p. Sylwii Wojnar 
czarowały nas wszystkie, a piosenka ”Gdzie ci mężczyźni”  

w jej wykonaniu to prawdziwy majstersztyk. Dała pani czadu, 
pani Sylwio! Pana Bolesława Matuszkę nie muszę chyba 
przedstawiać, po prostu piękny mocny głos. Piosenek  w jego 

wykonaniu słucha się z prawdziwą przyjemnością.                                

DZIEŃ KOBIET 
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     Natomiast słuchając  Bartosza Zagaję   
w piosence  Za tobą pójdę jak na bal, dziewczyna utwierdza 
się w przekonaniu, że chłopak na pewno dotrzyma słowa, 

że można na nim polegać. Myślę, że paniom podobał się 
również p. Zbyszek Tryka, który z przerzuconym przez 
ramię szaliku, prezentował się elegancko i dostojnie 
śpiewając…Nigdy więcej nie patrz na mnie takim 

wzrokiem… Natomiast te panie, którym utkwił w pamięci 
niedawny występ zespołu El Sikuri, mogły doznać 
swoistego deja vu za sprawą p. Mateusza Pęcaka, który 
zagrał dwa utwory na pięknie brzmiących instrumentach 
pochodzących z Ameryki Południowej - Quena i Quenacho. 
Piękna, relaksacyjna muzyka sprawiła, że zrobiło się 

bardzo nastrojowo i romantycznie.Według mnie i  nie tylko, 
największą atrakcją wieczoru okazały się skecze: Randka w 
ciemno i Czerwony Kapturek. Powodowały spontaniczne 
salwy śmiechu trudne do opanowania. Jeszcze dzisiaj pisząc 
te słowa nie mogę opanować chichotu! Panowie przeszli 
samych siebie. I tu apel do p. Leszka - takich talentów nie 
można zmarnować, byłby to wielki grzech zaniechania!
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I jeszcze kilka słów uznania kieruję do debiutujących panów 
Grzegorza i Krzysztofa. Z kobietami to różnie bywało, ale 
Wam panowie wyszło znakomicie. Nie mogło też zabraknąć 

naszej kochanej Orkiestry Dętej, która i tym razem była 
niezawodna, doskonale przygotowana. Dziękujemy p. Marku 

i wszystkim męskim, tym razem członkom orkiestry.

Pierwsze zdanie komunikatu odczytanego przez p. Leszka 
…Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, itd. 
zelektryzowało wszystkich… oho koronawirus, ale spokojnie 
to był tylko żarcik prowadzącego i wstęp do kolejnego, 
ostatniego już punktu programu Taniec zwierzaków. Wszyscy 

odetchnęli z ulgą nagradzając występ gromkimi brawami.

Spieszę donieść, że p. Leszek Połeć był nominowany 
do tytułu Osobowość roku 2019 w kategorii kultura. W 
plebiscycie Nowin zajął II miejsce, ale w opinii p. Wójt  
Agnieszki Wyszyńskiej i nas wszystkich bezapelacyjnie, 
pierwsze. Dlatego, dziękując za wspaniałą zabawę wręczyła 
p. Leszkowi , bardzo oryginalną statuetkę , takiego naszego 
lokalnego Anioła Kuryłowskiego. Do podziękowań dołączyły 

się również przedstawicielki Koła Gospodyń z Kuryłówki 
wręczając na ręce p. dyrektora kosz ze słodyczami. Panie 
dyrektorze, drodzy panowie, dziękujemy za wieczór pełen 
wzruszeń , beztroski i śmiechu i oczywiście za piękne kwiaty. 

Do zobaczenia za rok! 

Podziękowania należą się również wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy wsparli zbiórkę 
pieniężną na leczenie Kubusia, byliście hojni, bo 
kwota 1341,25 złotych najlepiej o tym świadczy.                                                                                                                                        
                                                               gbpcs  
 



42

Z ostałem nominowany 
za podejmowanie 

wielu inicjatyw 
kulturalnych, których 
nie spotyka się w innych 
gminach i domach kultury 
oraz za działalność 
społeczną w Ochotniczej 
Straży Pożarnej im. 
Józefa Szczęsnego  
w Kuryłówce. Zdaję sobie 
sprawę, że na terenie 

naszej gminy są również osoby, które zasługują na 
zgłoszenie do plebiscytu w działalności kulturalnej jak 
również społecznej. Skoro jednak zostałem zgłoszony 
to podjąłem wyzwanie. Praca na rzecz kultury to dla 
mnie coś więcej, to pewnego rodzaju misja – gdyby było 
inaczej, już dawno byłbym w innym miejscu. Ponadto 
nominacja to również docenienie pracy całego zespołu 
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kuryłówce 
oraz wszystkich działaczy kultury Gminy Kuryłówka,  

a nie tylko mojej osoby - tak mi się wydaje i tak czuję. 
Podsumowując, zająłem 2 miejsce z wynikiem 484 głosy 
(14 w województwie), za co bardzo dziękuję. Plebiscyt 
rządził sie swoimi prawami, ale to nie ma dla mnie 
znaczenia ponieważ prawdziwa niespodzianka w postaci 
statuetki - anioła spotkała mnie podczas koncertu z okazji 
Dnia Kobiet, pani Wójt  - bardzo dziękuję, sprawiło mi to 

ogromną satysfakcję. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Kuryłówce Leszek Połeć

Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które oddały na mnie głos w plebiscycie 

Nowin Osobowość Roku 2019 w kategorii KULTURA.
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kkaacciikk  bbiibblliiootteecczznnyy
poleca:

GGMMIINNNNYY

,

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

zaczytania życzymy... 

Co się dzieje w mojej głowie oraz Co Cię martwi, 
to cykl edukacyjny autorstwa Molly Potter.
...kłótnia z przyjacielem, choroba, straszny film w telewizji, nowa nauczycielka...
małe dziecko potrzebuje wsparcia w uczuciach, których wtedy doświadcza.
Książki te pomogą Twojemu dziecku znaleźć słowa opisujące trudne uczucia, 
podsuną też pomysły na to, jak sobie radzić ze zmartwieniami, zanim nas
przerosną. Czytając te książki razem z dzieckiem, pomożesz mu radzić sobie 
z codziennymi wzlotami i upadkami. Piękne ilustracje i przyjazny piesek na każdej 
stronie przywrócą niejednemu maluchowi uśmiech.       

Cykl „Dwór na Lipowym Wzgórzu”
Dwór na Lipowym Wzgórzu należy do rodziny
Horczyńskich niemal od dwunastu lat. Stanowi
także wielką atrakcję dla turystów odwiedzających
Podlasie. Jego właścicielką jest Aniela, słynna
malarka. Zmęczona światowym życiem postana-
wia osiąść w rodzinnych stronach. Zakłada na 
Lipowym Wzgórzu Akademię Sztuk Anielskich, 
której pomysł narodził się dzięki lokalnej legendzie 
o aniołach. Czy zyska poparcie kobiet z rodziny
Horszczyńskich, czyli Sabiny, Klary i Lilianny?...   
 

Dziewczyna, którą znałaś
Rayner stworzyła opowieść mocną i głęboką,
opowieść o domowym śledztwie, które prze-
radza się w obsesję i staje się także obsesją
samego czytelnika. Zbudowała wyśmienita
atmosferę, wprowadziła kilka równoległych
bohaterek, kobiet, których historie uzupełniają
się wzajemnie. Kolejne kawałki mrocznej ukła-
danki wskazują na swoje miejsce, by wreszcie
ukazać pełny obraz - smutny i przygnębiający,
ale prawdziwy.   

Tajemnica Światła
kolejna pozycja poświęcona bratu
Elii - najsłynniejszemu współcze-
snemu stygmatykowi.
Włoski zakonnik, który na co dzień
mieszka w Calvi,ale spotkania z nim
 odbywają się na całym świecie
- również w Polsce.
 Przeczytaj relacje z życia brata Elii 
- m.in.: kronikę współcierpienia
z Jezusem podczas męki, porusza-
jące historie spotkań z wiernymi
i rozmowę ze słynnym egzorcystą,
a także liczne świadectwa uzdro-
wień i cudów...   
 

 

„Co czytać? - Wszystko.
Jeżeli się pragnie wyciągnąć pożytek z czytania,
wyciąga się go z każdego czytania.
Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych
bogactw i własnych możliwości przy pomocy
cudzych słów.” 

Bibliotekarka z Auschwitz
oparta na historii czeskiej więźniarki obozu
Auschwitz-Birkenau, Dity Kraus, opowieść
o nastolatce, która ryzykowała życiem, aby
ocalić magię literatury w piekle Holokaustu.
Ma zaledwie 14 lat i wytatuowany na ręce
numer 73305. Dita przyjechała do Auschitz
transportem z getta w Teresinie. Razem 
z matką i ojcem trafiła do tak zwanego obozu
rodzinnego.To jedyne miejsce w „fabryce śmierci”,
 w którym dzieci i rodzice mogą mieszkać razem. 
Jedyne, w którym działa tajna szkoła, z niewidzia-
lnymi tablicami i zeszytami, lekcjami wypowiada-
nymi szeptem i przerwanymi - niczym dzwonkiem,
brutalnymi rewizjami. Ale książki są prawdziwe. 
Osiem rozlatujących się tomów. Każdy na  wagę
ludzkiego życia. Najmniejsza biblioteka świata.
Dita została ich strażniczką, szmugluje je między
barakami, co noc znajduje dla nich nowe kryjówki,
kładąc na szali własne życie...   

Jarosław Iwaszkiewicz
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Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz nowy Zarząd 
w Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego 

w Kuryłówce.

W dniu 18.01.2020r. 
odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze w Ochotniczej 
Straży Pożarnej im. Józefa 
Szczęsnego w Kuryłówce, która 

działa w systemie KSRG i jest największą 
jednostką na terenie Gminy Kuryłówka. 
Walne zebranie, to bardzo ważne wydarzenie 
w istnieniu naszej jednostki, dlatego jak 

zwykle przybyło na nie wielu druhów, 
zaproszonych gości oraz sympatyków OSP. 
W zebraniu wzięło udział 38 członków OSP 
Kuryłówka i Kobiecej Drużyny Pożarniczej 
oraz 19 członków Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej. 

Tradycyjnie dh Kazimierz Rup - 
Prezes Zarządu, powitał wszystkie druhny 
i druhów oraz zaproszonych gości, a byli 
to: Wójt Gminy Kuryłówka pani Agnieszka 
Wyszyńska, W-ce Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku dh 
Roman Szałajko , bryg. Józef Kludys – 
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku, dh 
Tadeusz Halesiak – Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kuryłówce, dh 
Wiesław Socha – członek Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku, pan 
Wiesław Borek- Sołtys Sołectwa Kuryłówka, 
pani Laura Ćwikła - W-ce Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce, 
Leśniczy Zdzisław Koziarz – przedstawiciel 
Nadleśnictwa Leżajsk, pan Marek 
Burda – Kapelmistrz Orkiestry Dętej w 
Kuryłówce, pani Janina Paja – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Kuryłówce, delegacja 
z jednostki OSP Giedlarowa. Po oficjalnym 
otwarciu zebrania przystąpiono do realizacji 
zaplanowanego porządku obrad, które 
poprowadził wybrany jednogłośnie na 

Przewodniczącego WZS dh Leszek Połeć.
Pierwszym punktem zebrania, była 

uroczysta ceremonia złożenia ślubowania 
przez nowych członków OSP i MDP 
Kuryłówka.  Po wprowadzeniu sztandaru, 
ślubowanie złożyli: Łukasz Dec, Marcin 
Rauza, Wiktoria Serafin, Klaudia Ochab, 

Dominika Stecki, - OSP,
Kamil Ćwikła, Kuba Kotula , Natalia Pęcak, 
Patrycja Stecki, Martynka Pęcak, Krzysztof 
Bucior, Ola Gorący, Szymon Gorący – MDP. 
Dodatkową atrakcją było pasowanie na 
strażaka toporkiem, którego dokonał dh 
Wiesław Socha. Kolejnymi punktami 
zebrania było podjęcie uchwał:
-w sprawie zmiany statutu Ochotniczej 
Straży Pożarnej im. J. Szczęsnego  
w Kuryłówce

-w sprawie uzupełnienia składu Komisji 
Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej im.               
J. Szczęsnego w Kuryłówce. Następnym 
punktem było złożenie sprawozdań za rok 
2019 w kolejności:
- sprawozdanie z działalności OSP 
przedstawił – Prezes Zarządu dh Kazimierz 
Rup,
- sprawozdanie z działalności MDP –  
Dowódca MDP Mateusz Ner,
- sprawozdanie finansowe OSP przedstawił– 
Skarbnik dh Bogusław Jędrzejowski,
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP 
przedstawił – członek komisji dh Adrian 
Ostrowski.  Dalszym punktem obrad było 
udzielenie Absolutorium Radzie MDP 
oraz Zarządowi OSP Kuryłówka za okres 

sprawozdawczy. Absolutorium Radzie  
i Zarządowi zostały udzielone jednogłośnie. 
W tym momencie Prezes Zarządu OSP 
Kuryłówka dh Kazimierz Rup złożył 
rezygnację z dalszego sprawowania swojej 
funkcji. W ślad za decyzją Prezesa, do 
dymisji podał się cały Zarząd o czym 
poinformował dh Robert Staroń. Rezygnacje 
te spowodowały, że musiała nastąpić zmiana 
porządku obrad i wprowadzenie punktów 
związanych z wyborem nowego składu 

Zarządu OSP Kuryłówka.
Przewodniczący WZS dh Leszek 

Połeć złożył wniosek, o rozszerzenie 
porządku obrad i przeprowadzenie wyborów 
nowego składu Zarządu. Następnie 
głosowaniu poddano wybór sposobu 
głosowania. Jednogłośnie zadecydowano, że 

głosowanie odbędzie się w sposób jawny.
Kolejnym etapem wyborów było zgłaszanie 
kandydatów do Zarządu. Członkowie 
Walnego Zebrania wytypowali następujące 
kandydatury w osobach: dr Bogusław 
Jędrzejowski,                 dr Marek Ner, dr 
Piotr Dziechciarz, dh Grzegorz Bucior, dh 
Łukasz Ćwikła. Po wyborze kandydatów 

ogłoszono kilkuminutową przerwę, w celu 
ukonstytuowania się nowego Zarządu.
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Po wznowieniu obrad nowo wybrany 
Naczelnik odczytał uchwałę o powołaniu 

Zarządu OSP, w skład którego weszli:
dh Marek Ner – Prezes Zarządu

dh Piotr Dziechciarz – Zastępca Prezesa 
Zarządu

dh Grzegorz Bucior – Naczelnik
dh Bogusław Jędrzejowski – Skarbnik,

dh Łukasz Ćwikła – Sekretarz
Po odczytaniu uchwały nowy Prezes 
dh Marek Ner podziękował członkom 
WZS za wybór Zarządu. Zapewnił też, że 
nowo powołany Zarząd będzie starał się 
kontynuować oraz rozwijać działalność OSP 
Kuryłówka w oparciu o zasoby członków 

MDP, Kobiecej Drużyny Pożarniczej jak  
i pozyskiwanie nowych ochotników.

Następnie została odczytana 
uchwała zarządu w sprawie włączenia 
orkiestry działającej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kuryłówce do Ochotniczej Straży 
Pożarnej im. J. Szczęsnego w Kuryłówce.

Kolejnym punktem było przedstawienie 
projektów:

 - planu działalności OSP Kuryłówna na 
2020 rok, który przedstawił dh Grzegorz 

Bucior – Naczelnik OSP
- planu działalności MDP na 2020 rok, który 

przedstawiła Aleksandra Dziechciarz –
 Członek Rady MDP.

Plan finansowy na rok 2020 przedstawił 
Bogusław Jędrzejowski – Skarbnik 
OSP. Następnie nadszedł czas na 
przemówienia zaproszonych gości. W 
swoich wypowiedziach podkreślali oni 
aktywną działalność naszej jednostki, 
zarówno tą ratowniczą, kulturalną jaki  
i patriotyczną. Dużo pochwał i ciepłych słów 
zostało skierowane w kierunku działalność  
i rozwoju Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej oraz Kobiecej Drużyny 
Pożarniczej. Po przemówieniach Gości 
nastąpiło oficjalne podziękowanie 
ustępującemu Prezesowi Kazimierzowi 
Rup, za długoletnią pracę w Zarządzie 
OSP Kuryłówka. Delegacja składająca się 
z członków Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 
Kobiecej Drużyny Pożarniczej przekazała 

Prezesowi kwiaty i skromny upominek.
Tym miłym akcentem zakończono 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej im.  
J. Szczęsnego w Kuryłówce. Tradycyjnie 
wszystkich uczestników zebrania 
zaproszono do wykonania pamiątkowego 

zdjęcia.
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Od 2011 r. w dniu 1 marca 
obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby wspominać 
bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu.Podobnie jak  
w ubiegłym roku  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 
o godzinie 18:00 wraz z opiekunami, rodzicami, 
strażakami OSP przemaszerowała z remizy pod 
pomnik Bitwy pod Kuryłówką. Tam zgromadzili 
się również członkowie Gromady Zuchowej  
w Kuryłówce wraz ze swoimi rodzicamii opiekunami, 

przybyli również mieszkańcy Kuryłówki. 
Wartę honorową przy pomniku wystawiła MDP 
oraz Zuchy. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia 
wiązanki i zapaleniu zniczy. Następnie minutą ciszy 
oddaliśmy hołd poległym w tym okresie żołnierzom 
i cywilom. W dalszej kolejności głos  zabrała 
Agnieszka Wyszyńska - Wójt Gminy Kuryłówka, 
która przedstawiła rys historyczny związany z naszym 
terenem oraz  podkreśliła jak ważny to dzień i po co 
został ustanowiony. Uroczystość została zakończona 

wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników. 
                                                                                                              

 Opiekunowie

1 marca  - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
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OSP Kuryłówka w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 

Leżajsk 1 marca 2020r.
 Około 1000 osób zgłosiło się aby upamiętnić Żołnierzy 
Wyklętych biorąc udział w VIII Biegu Pamięci „Tropem 
Wilczym” w Leżajsku. Wśród uczestników na starcie pojawili 
się członkowie stowarzyszeń, klubów sportowych, strażacy, 
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej  i jednostki Strzelec, 
było wiele rodzin z małymi dziećmi i młodzieży szkolnej. 
W tym zaszczytnym gronie, nie mogło zabraknąć naszej 
jednostki. OSP Kuryłówka stanęła na starcie w bardzo 
szerokim 21 osobowym gronie. Począwszy od całego składu 
Zarządu po przez druhny i druhów, członkiń Kobiecej Drużyny 

Pożarniczej oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
wraz z rodzicami. Przebiegliśmy trasę liczącą symboliczne 
1963 metry, upamiętniające datę śmierci Józefa Franczaka, 
ps. Lalek, ostatniego żołnierza wyklętego. Wszyscy zdrowi 
i zadowoleni dotarliśmy do mety. Każdy uczestnik  biegu 
otrzymał koszulkę i pamiątkowy medal oraz mógł skosztować 

wojskowej grochówki.

                                                                                                               Opiekunowie 



48

Weekendowe szkolenie
Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniach 14-15.12.2019r. 
na terenie Gminy Kuryłówka miało 
miejsce weekendowe szkolenie 
żołnierzy 4klp Leżajsk / 32blp Nisko 
wchodzącej w skład 3 Podkarpackiej 

Brygady Obrony Terytorialnej. 
Dwudniowe szkolenie, które odbyło 
się już trzeci raz w naszej okolicy 
zostało zaplanowane o realizacje 
zadań taktycznych na terenie 

miejscowości Kulno, Kuryłówka 
oraz Ożanna. Szkolenia tego rodzaju 

mają za zadanie zapoznać żołnierzy 
WOT    z rejonem ich działań oraz 
przyzwyczaić cywilną ludność 
do widoku umundurowanego  
i uzbrojonego żołnierza  w zwykłych 

codziennych sytuacjach.         
To, co się robi na takich 

szkoleniach, jest uzależnione od 
tego, jak wygląda dany pododdział, 

dlatego, że mamy pododdziały, 
które niedługo będą certyfikowane, 
wchodzą w trzeci rok szkolenia, ale 
mamy też takich żołnierzy, którzy 
rozpoczynają służbę. Mówiąc 
ogólnie, są to szkolenia dotyczące 
posługiwania się bronią, umiejętności 
przetrwania na polu walki, 
umiejętności pierwszej pomocy na 
polu walki, topografii, wychowanie 

fizyczne. To główny przekrój 
zajęć. Szkolenia prowadzone są na 

obiektach wojskowych, strzelnicach, 
ale duża część także na obiektach 
cywilnych w miastach i mniejszych 
lub większych miejscowościach tak 
jak to miało miejsce w grudniowy 

weekend 14-15.12.2019r.
Wojska Obrony Terytorialnej 

(WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj 
sił zbrojnych obok wojsk lądowych, 
powietrznych, specjalnych  
i marynarki wojennej, stanowią 
uzupełnienie i jednocześnie są 
komplementarną częścią potencjału 

obronnego Polski.
     

               

Damian Kubrak

szkolenia… czas zacząć

W dniu 13 luty 2020 w remizie OSP 
Kuryłówka odbyło się szkolenie 
z zakresu Pierwszej Pomocy 
dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych z terenu naszej gminy.  
W szkoleniu    uczestniczyli   członkowie 
MDP Kuryłówka, MDP Kulno oraz 
drużyna kobieca OSP Kuryłówka. 

Z wielkim zainteresowaniem  
w szkoleniu brali udział również 
rodzice młodych strażaków. 
Szczególne podziękowania dla 
prowadzącego szkolenie aspiranta 

Jerzego Kołcza – PSP Leżajsk.

                                                                                                      
Opiekunowie
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 XI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PAMIĘCI 

WITOLDA  WAWRZAKA I RYSZARDA PISKORA 

O PUCHAR WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA 
 
 W niedzielę 19 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli odbył się jedenasty  Turnieju  Piłki Siatkowej 
pamięci Witolda  Wawrzaka i Ryszarda Piskora o puchar Wójta 
Gminy Kuryłówka. W imieniu organizatorów LKS Brzyska 
Wola  i Wójta Gminy Kuryłówka  wszystkich zebranych powitała 
pani  Wójt.  Minutą  ciszy  uczczono  pamięć  dwóch  wspaniałych 
sportowców Witolda Wawrzaka i Ryszarda Piskora.  

Rozgrywki  siatkarskie    odbywały  się  przy  udziale  licznie 
zgromadzonych  gości:    Agnieszki  Wyszyńskiej  -  Wójta  Gminy 
Kuryłówka,  Piotra Sochy – sołtysa sołectwa Brzyska Wola,  Janiny 
Piskor  z  rodziną,  dyrektora  szkoły  w  Brzyskiej  Woli  Andrzeja 
Domagałę,  radnych  wsi  Brzyska  Wola  Arkadiusza  Hacię  oraz 
sponsorów: Wiesława  Bagniaka,  Tadeusza  Kycia,  Tomasza  Baja,  
Janiny  Piskor.  W  Turnieju  wzięło  udział  8  drużyn  z  powiatu 
leżajskiego. Były to:

Old Boys – Brzyska Wola w składzie:     Deryło Andrzej, Deryło 
Marcin,  Warenica  Damian,  Leniart  Mariusz,  Masełek  Piotr, 
Budzyński Krzysztof, Staroń Marcin, Śliwa Włodzimierz.

PUB LEGENDA Leżajsk w składzie: Karakuła Marek, Karakuła 
Maciej, Trębacz Andrzej, Szczęch Piotr, Ożóg Piotr, Kwiatkowski 
Bogusław, Wojtyna Mariusz.

OPTYK M. Kucharski Leżajsk w składzie: Kiełboń Waldemar, 
Kucharski Maciej,   Kurasiewicz Tomasz, Król  Jacek, Rup Adam, 
Starzak Przemysław, Rzeźnik Arkadiusz. 

LKS Brzyska Wola  w  składzie:  Borek  Paweł,  Hacia  Adrian, 
Hacia Arkadiusz,    Karczmarczyk  Daniel,  Socha  Marcin,  Leniart 
Michał, Śliwa Paweł.  

PODMUCH  Wola Zarczycka w składzie: Bogdan Wojciech, Flis 
Jakub,  Jakubowski Andrzej,  Łoin Tomasz,  Łyko Dominik,  Zając 
Michał, Piróg Marcin, Tudryn Tomasz.  
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Old Boys Sarzyna w składzie: Olechowski Jakub, Ferenc Dominik, 
Wiatr Mariusz, Woś Ireneusz, Maruszak Sebastian, Sroka Damian,  
Tupaj Łukasz, Zygmunt  Jerzy. 

Auto - Bajex Stare Miasto  w składzie: Baj Maciej, Baj Tomasz, 
Leniart Krystian, Czerniecki  Sylwester, Ćwikła Bartłomiej,  Janik 
Damian, Jeż Wojciech, Jędrzejowski Bartłomiej .  

Kuryłówka – w składzie: Ćwikła Andrzej, Faluszczak Leszek, Kluz 
Krzysztof, Rejman Dawid, Majdan Jan, Połeć Leszek, Żurek Kamil.       

           Mecze  rozgrywano  do  dwóch  wygranych  setów  i  15 
punktów,  Turniej  stał  na  wysokim  poziomie  a  poszczególnie 
mecze  były  bardzo  zacięte  i  przynosiły  wiele  zwrotów  akcji!   
Finał  został  rozstrzygnięty  o  godz.19.40  pomiędzy  drużynami 

z Leżajska, w  którym po  zaciętej walce w  stosunku  2-0 wygrała 
drużyna Pub-Legenda pokonując  OPTYK M. Kucharski, trzecie 
miejsce  zajęła  drużyna  Podmuch Wola Zarczycka  pokonując 
2-0 Auto-Bajex.  Piąte miejsce  zajęli Oldboje z Brzyskiej Woli 
pokonując GOK Kuryłówka, siódme miejsce LKS Brzyska Wola 
pokonując drużynę z Sarzyny.

Sędziowie  Andrzej  Maruszak  oraz  Andrzej  Deryło    mocno  się 
napracowali,  ale  było  warto.    Zarówno  goście,  organizatorzy, 
sportowcy  i widzowie  świetnie  się  bawili. Każdy mógł  napić  się 
gorącej  kawy    i  herbaty  zawodnicy mogli  dodatkowo  posilić  się 
pysznym  gorącym posiłkiem ufundowanym  przez usługi kulinarne 
GOSPODA u Więcławów. 

Tabela końcowa
1. Pub Legenda Leżajsk
2. OPTYK M. Kucharski Leżajsk
3. PODMUCH Wola Zarczycka 
4.  Auto-Bajex Stare Miasto
5.  Old Boys Brzyska Wola 
6.  GOK Kuryłówka
7.  LKS Brzyska Wola
8.  Old Boy Sarzyna

Nagrody indywidualne:

1.  Najlepszy atakujący – Tomasz Turyn  PODMUCH Wola 
Zarczycka 

2.  Najlepszy zawodnik  – Andrzej Trębacz   - Pub Legenda  
Leżajsk

3.  Najlepszego przyjmujący – Przemysław  Starzak  – 
OPTYK M. Kucharski Leżajsk

4.  Najlepszy rozgrywający – Piotr Szczęch - Pub Legenda  
Leżajsk

5.  Nagroda Fair Play - Kamil Żurek  – GOK Kuryłówka.

6.  Najstarszy zawodnik  - Włodzimierz  Śliwa - Old Boys 
Brzyska Wolaw

Wszystkim  gościom,  sponsorom,  zawodnikom,  kibicom, 
Dyrektorowi  SP  w  Brzyskiej  Woli    p.  Andrzejowi  Domagale 
za  nieodpłatne  udostępnienie  szkoły  i  sali  gimnastycznej  oraz 
tym,   którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili  się do  tak 
wspaniałej  organizacji  XI Turnieju Piłki Siatkowej pamięci 
Witolda  Wawrzaka i Ryszarda Piskora o puchar Wójta Gminy 
Kuryłówka składamy serdeczne podziękowania.

To był dzień pełen wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci 
społeczności lokalnej i uczestników Turnieju. Do zobaczenia za rok.

Organizatorzy: LKS „Brzyska” Brzyska  Wola  i Gmina Kuryłówka.

Sponsorzy:  Gmina Kuryłówka, Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku,  Firma ELINSBUD – Wiesław Bagniak, BS 
Auto – Bajex Stare Miasto, Gospoda u Więcławów Andrzej 
Więcław Leżajsk, Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa 
METEOR Tadeusz Kyć, IGLOO CLUB Andrzej Adamczyk, 
Centrum Motozbyt Marek Żurek Leżajsk, Move 360 Fabryka 
Reklamy  Leżajsk, sklep sportowy MAAW Sport Leżajsk, Biuro 
Rachunkowe „Ares” s.c. Jan Deryło, Stanisław Siuzdak.

                                                                                   Janusz Kuszpa



51



52


