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ocalały karp
po Pasterce
siedzimy ramię w ramię
okręceni kraciastym pledem
świątecznych życzeń

za oknem drzemie grudniowy zmierzch
w kominku płoną minione dni

podkładamy drewienka 
by nie zgasł ogień
ani półuśmiech na szafirowym niebie

nasz dom milczy
śpią już aniołowie
śpią zwierzęta i pasterze
w wannie pływa ocalały karp

trwamy tak razem
szczelnie otuleni zadumaniem
zatrzymani w czasie
między kartkami z kalendarza

tlą się w kominku minione dni
miesiące lata
ogrzewają nas dobre wspomnienia
a w sercach jeszcze echem
kolęda gra

wplotę w te słowa gałązki jemioły
i dam ci ten wiersz w prezencie
zwinięty w rulon
i obwiązany gwieździstą tasiemką

w podzięce za miłość
za twe piernikowe miodowe serce

                                                                         MP
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  to zakończenie roku, szereg różnych 
wydarzeń w szkolnictwie, kulturze, 
ale także radosny czas świąteczny, a 
dla urzędu głównie inwestycje na te-
renie naszej gminy. Ten kwartał jest 
wyjątkowy, ponieważ dotarła do nas 
kolejna ważna wiadomość: otrzyma-
liśmy dofi nansowanie na przebudo-
wę stadionu w Brzyskiej Woli, prze-
budowę dróg „Podług-Słoboda” oraz 
Kuryłówka „Cztery Chałupy – Ożan-
na” oraz remont mostu w Ożannie. 
Łączny koszt tych inwestycji to pra-
wie 8 mln. zł.

 

Jak w każdym kwartale i również w 
tym odbyły się sesje Rady Gminy. 
W dniu 26 października odbyła się 
XXVI sesja Rady Gminy Kuryłówka 
podczas, której wysłuchaliśmy spra-
wozdań z działalności naszych szkół 
z ostatniego roku szkolnego. W na-
szych szkołach dużo się pozmieniało 
pod względem lokalowym. Zostały 
wyremontowane m.in sale lekcyj-
ne, przygotowane zostały stołówki 
do wydawania posiłków na zastawie 
wielokrotnego użytku, pozyskano 
także dużą ilość sprzętu elektronicz-
nego oraz wyposażenia sal. Przedsta-
wiona została zmiana w regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kuryłów-

ka w zakresie zmiany terminów wy-
dawania warunków o przyłącza. Zo-
stała też podjęta uchwała w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2021 r. dot. otrzymania dotacji 
na remont drogi pomiędzy Słobodą 
a Małą Słobodą, otrzymania dotacji 
z PEFRON-u na zakup nowego cią-
gnika z osprzętem dla zintensyfi ko-
wania koszenia trawy i odśnieżania 
chodników na terenie naszej gminy, 
oraz dotacje na oświatę w wysokości 
224  088 zł na rzecz naszych szkół z 
programów: „Poznaj Polskę”, „Labo-
ratorium przyszłości” oraz „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
Otrzymaliśmy również dotację na 
program „Wspieraj seniora”. Została 
również dokonana zmiana i przesu-
nięto środki na rzecz ochrony zabyt-
ków dla kaplicy w Dąbrowicy, kościo-
ła Najświętszego serca Pana Jezusa w 
Jastrzębcu oraz na rzecz kościoła św. 
Mikołaja w Kuryłówce. Na sesji zo-
stało również przyjęte sprawozdanie 
z wykonania budżetu za I półrocze 
2021 r. Kolejna sesja Rady Gminy 
Kuryłówka odbyła się 25 listopada 
podczas, której jednym z najważniej-
szych tematów było obniżenie śred-
niej ceny skupu żyta z kwoty 61,48 zł 
za 1 dt do kwoty 48 zł, przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego. Zostały określone również 
wysokości stawki podatku od nie-
ruchomości - zostały zwiększone o 
3,6%. Pragnę nadmienić, iż w ostat-
nich 3 latach w naszej gminie stawki 
te nie ulegały zmianie.
Podjęto również uchwałę dot. dopła-
ty do ceny ścieków dla mieszkańców, 
jak również zmieniono opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi. Stawka ta wzrosła do 16,50 zł 
dla mieszkańców, którzy posiada-
ją kompostownik. Niestety cena za 

śmieci wzrosła z powodu ogólnego 
wzrostu wszystkich mediów oraz 
wzrostu ceny za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych i koszty in-
stalacji „śmietniska” w Sigiełkach. 
W tym roku nasi mieszkańcy odda-
li również o 100 ton więcej śmieci 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Problemem jest również niewystar-
czająca segregacja wśród naszych 
mieszkańców. Będziemy starali się, 
aby w dalszym ciągu edukować pod 
względem segregacji, gdyż problem z 
odpadami będzie się pogarszał i dro-
żał w zakresie odbioru. Jest to pro-
blem ogólnoświatowy i czekamy aby 
zwiększyła się możliwość recyklingu 
bo niestety produkujemy coraz wię-
cej śmieci w naszych gospodarstwach 
domowych. 
Grudzień to sesja budżetowa i plany 
na 2022 r. Główny problem to dopła-
ta z gminnego budżetu do działalno-
ści naszych szkół, dopłacamy 31,5 % 
wydatków to jest ok 2,5 mln zł. Dobrą 
informacją jest zmniejszenie kredytu 
jaki pozostał do spłaty przez gminę 
do kwoty 859  600 zł, co pozwoli na 
zaciągnięcie nowych pożyczek i po-
zyskanie dofi nasowania na większe 
inwestycje, zwłaszcza te drogowe, 

które są tak potrzebne w naszej gmi-
nie.
IV kwartał, to również szereg wyda-
rzeń związanych z inwestycjami m.in. 
podpisanie umowy na remont drogi 
pomiędzy Słobodą a Małą Słobodą.  
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Pojawił się również nowy przystanek 
na Kolonii Polskiej, aby dzieci nie 
mokły czekając na autobus do szkoły. 
To również dalsze prace przy rozbu-
dowie remizy OSP w Wólce Łamanej.
Październik to także akademie z oka-

zji dnia nauczyciela w naszych szko-
łach, ale także wizyta TVP Rzeszów, 
która nagrywała program „wPRO-
Wadzamy zmiany” , aby ukazać pięk-
no naszej gminy.   Na zaproszenie 
nadleśnictwa pracownicy urzędu 
wraz z gromadą zuchową sadzili las 
pomiędzy Kolonią Polską a Szegda-
mi.  

W październiku w PFRON w Rze-
szowie podpisaliśmy dwie umowy 
na realizację dwóch projektów. Dzię-
ki jednemu zakupiliśmy traktor do 
koszenia i odśnieżania, a kolejny to 
pomoc dla osób niepełnosprawnych 

z terenu  naszej gminy.  Listopad to 
kolejna umowa podpisana z fi rmą Sa-
nitex na realizację kolejnego odcinka 
kanalizacji naszej gminy, tym razem 
w Dąbrowicy i ponownie w Kuryłów-
ce.  
W gminie jak co roku uczciliśmy 
święto 11 listopada. Najpierw w połu-
dnie wraz MDP z Kuryłówki i Kulna, 
strażakami, zuchami oraz z miesz-

kańcami, odśpiewaliśmy hymn pań-
stwowy, wieczorem uczestniczyliśmy 
w mszy dziękczynnej, a następnie zo-
stały złożone wieńce. Zwieńczeniem 
wieczoru był wyjątkowy koncert w 
wykonaniu zarówno orkiestry dętej, 
chóru męskiego, zespołu „Na obca-
sach” oraz solistów.
Grudzień to czas przygotowań świą-
tecznych, jednak nadal ze względu na 
covid-19 nie odbędzie się stacjonar-
ny koncert mikołajkowy oraz wigilie. 
Pracownicy z Urzędu Gminy wzięli 
udział w akcji „Szlachetna paczka” i 
przygotowali dla jednej z rodzin z te-
renu naszych gminy pomoc. Pracow-

nicy GOPS upiekli pierniczki dla se-
niorów z terenu gminy, a pracownicy 
GOK zadbali abyśmy mogli spędzić 
święta przy nagraniach naszych ze-
społów i orkiestry.
16 grudnia odbył się również Zarząd 
Gminny OSP, na którym podsumo-
waliśmy obecny rok i zaplanowaliśmy 
spotkania sprawozdawcze w 2022r.
Grudzień to czas różnych wydarzeń, 
mikołajki w szkołach, turniej miko-
łajkowy dla młodych piłkarzy, podsu-
mowanie projektów w szkołach, kier-
masz stroików świątecznych przygo-
towanych przez KGW oraz szkoły. To 
również zakończenie remontu odcin-
ka drogi Ożanna-Cieplice PGR „dro-
ga przez las”. 
Niestety ze względu na dużą zachoro-
walność w naszej gminie na covida, w 
symbolicznej grupie świętowaliśmy 
jubileusz naszych seniorów z okazji 
50-lecia małżeństwa. Składamy im 
jeszcze raz najserdeczniejsze życze-
nia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Ten trudny covidowy czas spowodo-
wał, że odeszło w naszej gminie dużo 
mieszkańców, przede wszystkim 
osób starszych, śmierć bliskich jest 
zawsze niezwykle trudnym przeży-
ciem, dlatego przesyłam słowa otu-
chy i składam najszczersze kondolen-
cje wszystkim rodzinom. 
Szanowni mieszkańcy, przed nami 
rok 2022, życzę aby był pełen rado-
ści, zdrowia, abyśmy jak najczęściej 
świętowali sukcesy, a problemy które 
będą przychodzić łatwo rozwiązywa-
li. Spełnienia wszelkich zamierzeń i 
samego dobra na każdy dzień. 
          
              „Do siego roku”.
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    Dobiegły końca prace związane z realizacją projektu 
pn. „ Realizacja inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” 
poprzez przebudowę pomieszczeń i  zakup wyposażenia 
Domu Ludowego w Brzyskiej Woli”. Przebudowane zostały 

sanitariaty i pomieszczenie szatniowe oraz zakupione 
zostało niezbędne wyposażenie. Została wykonana 
praca własna mieszkańców sołectwa Brzyska Wola. 

Realizacja projektu zakładała również udział partnerów, 
dzięki którym zostało wyremontowane pomieszczenie 
szatniowe, zakupiono nowe ławki oraz została wykonana 
przeróbka instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem 
ekranu i rzutnika w sali szkoleniowej. Gmina Kuryłówka 
została wybrana do wdrażania koncepcji „Uniwersytetu 
Samorządności” na terenie powiatu leżajskiego. 
Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie w  latach 
2022-2025 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców 
powiatu z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 30  635,01 zł, 
z czego dofi nansowanie z budżetu Województwa 
Podkarpackiego wynosi 15 000,00 zł. 

Zakończyła się również  realizacja projektu pn. 
„Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez 
montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia”- 
Etap I. W ramach zadania zamontowane zostały elementy 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



7

rekreacyjne, tj. huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka 
wahadłowa- bocianie gniazdo, karuzela krzyżowa, 
piaskownica, zestaw zabawowy z dwoma wieżami, kosze 

betonowe i  tablica z regulaminem. Spora część prac 
została wykonana przez mieszkańców sołectwa Brzyska 
Wola oraz lokalnych partnerów, którzy przekazali 

ławki parkowe, piasek do piaskownicy oraz ziemie do 
wyrównania terenu. W ramach współpracy została 
wykonana przez partnera również ścieżka sensoryczna. 

Dziękujemy za wsparcie przy realizacji projektów: 
Firmie ELINSBUD Wiesław Bagniak, Firmie OLO 
MEBEL Jerzy Winiarski, Firmie DEVI-REM Krzysztof 
Wilkos, Firmie Handlowo- Usługowej Karol Koperda, 
WST-SERWIS Arkadiusz Piotrowski, LKS „Brzyska” 

Brzyska Wola oraz mieszkańcom sołectwa Brzyska Wola 
za pomoc przy realizacji projektów. Słowa wdzięczności 
kierujemy do rodziców i dziadków przedszkolaków za 
nieocenioną pomoc i  poświęcony czas. Dziękujemy 
również mieszkańcom sołectwa Brzyska Wola, którzy 
bezinteresownie zechcieli nas wesprzeć. 

Projekty realizowane w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Wsparcie dla jednostek oświatowych
Aktywna Tablica  to rządowy program, którego celem 
jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
(tak uczniów, jak i nauczycieli) z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Mówiąc prościej: to 
dofi nansowania na modernizację szkół i innych stanowisk 
nauczycielskich pod kątem nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych np. zakup tablic interaktywnych. W 
ramach tego programu udało się uzyskać 105 000 zł dla 
trzech szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach 
projektu każda ze szkół zakupiła niezbędne wyposażenie 
w postaci m.in. tabletów, laptopów multimedialnych, 
multimedialnych pomocy edukacyjnych. 
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Rozbudowa budynku OSP 

w Wólce Łamanej
    Trwają prace związane z przebudową i rozbudową 
budynku OSP w Wólce Łamanej. Wykonawcą prac 
budowlanych jest fi rma SUPEREX Janusz Rozlazły z 
Wierzawic. Obecnie obiekt jest w tzw. stanie surowym 
otwartym - wybudowane zostały już wszystkie ściany, 
stropy oraz dach. W kolejnym etapie zamontowana 
zostanie stolarka okienna i drzwiowa, następnie 
wykonane zostaną wszystkie niezbędne instalacje. 
Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2022r. 

Wartość zaplanowanych robót to 793 085,76 zł, z czego 
ponad 634 tys. zł pokryte zostanie z dotacji pozyskanej 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Dotychczasowy obiekt nie spełniał oczekiwań i 
standardów obowiązujących w tego typu budynkach. 

Przy projektowaniu inwestycji założono, iż nie zmieni się 
przeznaczenie tego budynku. Główną funkcją budynku 
nadal pozostanie garaż na potrzeby miejscowej jednostki 
OSP. Rozszerzona zostanie jednak funkcjonalność 
obiektu, poprzez przebudowę tzw. starej części budynku. 
Powstanie tutaj sala spotkań wraz z aneksem kuchennym 

i toaletą, która służyć będzie lokalnej społeczności jako 
miejsce spotkań czy też organizacji okolicznościowych 
imprez. 

Laboratoria Przyszłości  to program skierowany do szkół 
podstawowych . Jego celem jest budowanie kompetencji 
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach 
Programu szkoły otrzymają wsparcie fi nansowe na zakup 
wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju 
umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W 
ramach programu zostało pozyskane dofi nansowanie w 
wysokości  łącznie 160 000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  jest to 
program, który ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w 
Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, 
szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków 
życia społecznego, stanowiących centrum dostępu 
do kultury i wiedzy. W ramach programu jednostki 

oświatowe znajdujące się na terenie naszej gminy biorą 
udział już kolejny raz, a kwota dofi nansowania wynosi  
35 000 zł.

Poznaj Polskę  to program pozwalający na poznanie 
naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz 
popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Fundusze w 
ramach programu może być przeznaczone na pokrycie 
kosztów wycieczek szkolnych organizowanych w 
szkołach. W ramach programu pozyskano dotacje w 
kwocie  36 088 zł. 

Łączna kwota pozyskanych dotacji dla jednostek 
oświatowych to  336 088 zł. 
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Przebudowa drogi powiatowej 
Ożanna - Piskorowice 

W dniu 10.12.2021r. odbył się odbiór końcowy 
wykonanych prac w związku z przebudową drogi 
powiatowej nr 1254R Ożanna - Piskorowice w km 0+1700 
– 0+2550. W ramach tej inwestycji przebudowany został 
najbardziej zniszczony odcinek tej drogi. Droga została 
poszerzona do szerokości 5,5 m. Wykonano podbudowę 

na całym przebudowywanym odcinku oraz położono 
nową nawierzchnię. Wybudowane zostały nowe 
utwardzone pobocza oraz udrożniono przydrożne rowy. 
Całkowita wartość zadania wyniosła ok. 689 000 zł, w 
tym środki rezerwy celowej 275 000 zł, wkład Gminy 
Kuryłówka i Powiatu Leżajskiego to 207 000 zł. 

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 
Przypominamy, iż w budynku Urzędu Gminy w Kuryłówce funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Programu Czyste 
Powietrze, w ramach którego nasi mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat programu i zasad udzielania 
dofi nansowania. Punkt jest otwarty w godzinach pracy w Urzędu Gminy, w dniach od poniedziałku do piątku. 
Informacji można uzyskać także pod nr telefonu 17 24 38 010 wew. 136. Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa 
się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.  
Program skierowany jest do osób fi zycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/
wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje do� nansowania na:

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

• mikroinstalację fotowoltaiczną,

• ocieplenie przegród budowlanych,

• stolarkę drzwiową i okienną,

• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
W zależności od rodzaju inwestycji i uzyskiwanego dochodu można uzyskać nawet 37 tysięcy dotacji.
Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” dostępne są pod adresami: https://bip.wfosigw.
rzeszow.pl/ , https://czystepowietrze.gov.pl/ 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kanalizacji gminy ciąg dalszy
W dniu 17.11.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kury-
łówce podpisana została kolejna umowa na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Tym 
razem rozbudowywana będzie sieć kanalizacyjna w Dą-
browicy oraz wykonane będą kolejne odcinki sieci w Ku-
ryłówce. Wykonawcą zadania jest SANITEX sp. z o.o. z 
Tryńczy. Prace w Dąbrowicy już się rozpoczęły. Wykony-
wany jest ponad kilometrowy odcinek pomiędzy Dąbro-
wicą i Małą Dąbrowicą. Wartość prac na tym odcinku to 
399 287,52 zł, w tym 206 558,00 zł dofi nasowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W Kuryłówce prace wykonywane będą na działkach za 
osiedlem obok bloku i wzdłuż drogi obok byłej wiaty 

Hortexu. W tym przypadku wybudowany zostanie po-
nad pół kilometrowy odcinek kanalizacji sanitarnej i pra-
wie 789 metrowy odcinek sieci wodociągowej. Całkowita 
wartość tych prac to 307 056,00zł, w tym dofi nasowanie 
z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych wynosi 199 
711,00 zł. Rozpoczęcie zadania, o ile pozwolą warunki 
pogodowe powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

Zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić jesienią 
przyszłego roku. Uwzględniając obecnie rozpoczęte pra-
ce, łącznie na ternie naszej gminy od końca 2020 roku do 
jesieni przyszłego roku, przybędzie ponad 29 km nowej 
sieci kanalizacyjnej za łączną kwotę niemal 6 mln zł.

Termomodernizacja Kościoła w Ożannie
Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynku Kościoła 
w Ożannie. Dotychczasowy stan obiektu pozostawiał wiele do 
życzenia. Budynek był nieocieplony, okna i drzwi nie spełniały 
żadnych norm. W kościele brakowało ogrzewania, przez co 
w okresie zimowym w celu poprawy komfortu uczestników 
mszy wykorzystywane były specjalne nagrzewnice zasilane 
z butli gazowych. Efekt był niewielki, a po kościele unosił 
się intensywny zapach spalonego gazu. W roku 2016 

podjęto decyzję o przeprowadzeniu gruntownego remontu 
poprawiającego stan techniczny obiektu. W tym celu zlecone 
zostało opracowanie kompleksowego audytu energetycznego, 
który miał być podstawowym dokumentem umożliwiającym 
pozyskanie jakiegokolwiek dofi nansowania. Audyt ten na 
zlecenie parafi i opracowany został przez specjalne biuro 
projektowe EKO-DEKS Krzysztof Szczotka z Krakowa. 
Na bazie tego audytu, w kwietniu br. opracowany został 
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wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w celu pozyskania 
dofi nasowania na przeprowadzenie zaplanowanych prac 
termomodernizacyjnych. W czerwcu Zarząd WFOŚiGW 
przyznał naszej parafi i dofi nansowanie w kwocie 100 000 zł i 
określił, iż wszystkie zaplanowane prace powinny zakończyć 
się do końca 2021r. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie 
na wyłonienie wykonawcy zaplanowanych prac wpłynęła 
jedna oferta - fi rmy IGLOBUD LEŻAJSK Jakub Szostak Sp. k. 
z Wierzawic, z którą to podpisana została stosowna umowa. 
Prace rozpoczęły się we wrześniu br., a ich realizacja 
została zaplanowana tak, aby nie zamykać kościoła. Dzięki 
sprzyjającym warunkom pogodowym udało się w terminie 
wykonać wszystkie zaplanowane prace. Docieplone zostały 
wszystkie ściany zewnętrzne styropianem o grubości 15 cm, 
co pozwoliło osiągnąć zakładany w audycie energetycznym 
współczynnik przenikalności cieplnej. Ocieplony został 
także dach kościoła. W celu osiągnięcia jak największych 
korzyści oraz uniknięcia rozbiórki pokrycia dachowego, cała 
powierzchnia dachu ocieplona została pianką poliuretanową 
na grubość 13 cm. Wymienione zostały także wszystkie okna 
i drzwi zewnętrzne na takie, które posiadają odpowiednie 
parametry przenikalności cieplnej. Łącznie wymieniono 16 

okien i 3 szt. drzwi, w tym główne drzwi wejściowe do kościoła. 
Wykonano także nowe ogrzewanie wewnątrz obiektu. 
Zamontowane zostały 4 pompy ciepła Fujitsu o mocy 3,5 kW 
każda wraz z systemem monitoringu i sterowania. W celu 

obniżenia kosztów, w związku z zainstalowaniem zasilanych 
prądem pomp ciepła, na dachu kościoła zamontowana została 
instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,25 kW.
W wyniku wykonanych prac kościół zyskał nową, przyjemną 
dla oka elewację. W celu poprawienia estetyki i zabezpieczenia 
przed korozją, dodatkowo pomalowane zostało pokrycie 
dachowe oraz podbitka. Wymieniona została także kostka na 
chodniku od bramy do schodów przy głównym wejściu do 
kościoła oraz schody przy bocznych wejściach.
Efekty przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych 
można było już odczuć w trakcie ostatnich mszy świętych.
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 325 199,11 zł, w 
tym pozyskane dofi nansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie w kwocie 100 000 zł, a 8 000 to prywatna darowizna.

Zadanie zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie 

 

Parafi a
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Przebudowa drogi w Kuryłówce
  Dzięki pozyskaniu dofi nasowania w kwocie 90 tys. 
zł w ramach środków związanych z wyłączeniem z 
produkcji gruntów rolnych, przebudowana została 
droga na działce ewidencyjnej nr 1898 w Kuryłówce 
(droga za stadionem w kierunku drogi tzw. Smolarni). 
Inwestycja ta była kontynuacją prac rozpoczętych 
w roku 2020. W tym roku przebudowany został 
brakujący 680 metrowy odcinek tej drogi. Poprawie 

uległy właściwości użytkowe drogi. Ścięte zostały 
pobocza i wykonano korytowanie pod wykonanie 
nawierzchni drogi. Droga zyskała nową utwardzoną 
nawierzchnię o szerokości 3 m - nawierzchnia z 
kamienia tłuczonego podwójnie powierzchniowo 
skropiona emulsją i grysem bazaltowym. 
Uformowane zostały także nowe pobocza na całym 
remontowanym odcinku drogi. 

Szlachetna Paczka
W obecnym czasie mamy wiele możliwości wsparcia osób najbardziej potrzebujących. Organizowane są 

liczne zbiórki, charytatywne koncerty, licytacje.  Aktualnie jednym z najbardziej znanych projektów społecznych 
jest Szlachetna Paczka udzielająca pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Już po raz kolejny pracownicy Urzędu Gminy Kuryłówka, zorganizowali zbiórkę żywności trwałej, środków 
czystości oraz  materiałów szkolnych dla wybranej rodziny. Z kolei  z zebranych pieniędzy zostały zakupione pozostałe 
artykuły z tzw. listy potrzeb, sporządzonej  podczas rozmów Wolontariuszy z rodziną w czasie wizyt domowych.

W tzw. „Weekend Cudów” 11 grudnia 2021 r. paczkę osobiście przekazała Pani Wójt Agnieszka Wyszyńska do 
specjalnego magazynu w Leżajsku, skąd dzięki pomocy Wolontariuszy  została przewieziona do wybranej rodziny.  
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Nadszedł marzec 1945 roku. Oddziały 

NOW nadal prowadziły krwawe akcje przeciwko 
ludności ukraińskiej. Szczególnie Cieplice wraz z 
przysiółkami stanowiły cel częstych, nie zawsze 
zasadnych „wizyt aprowizacyjnych”. W dniu 3 
marca 1945 roku oddział „Wołyniaka” dokonał 
kolejnego napadu na Cieplice. Tym razem jego 
celem był przysiółek Wołczaste1. Dzień wcześniej 
(2 marca) oddział „Lisa” obrabował gospodarzy z 
Dąbrowicy: Stefana Trusza, Iwana Fedorka i 
Michała Dudę. Zabrano: klacz, krowę i garderobę 
2. W tym okresie „Wołynik” przeprowadził akcję 
przeciwko infrastrukturze gospodarczej państwa.    
„… Z początkiem marca nieznani sprawcy napadli 
na mleczarnie ( dot. Kuryłówki-uwaga autora) 
częściowo poniszczyli i okradli. Wtedy zabrano 10 
kg masła, trochę sera i śmietany. Odtąd mleczarnia 
stała się nieczynną, ponieważ nikt nie był pewny 
życia, kto by był się odważył tam udać …”3.  

Działania polskiej partyzantki 
przyspieszyły decyzję Ukraińców o szybkim 
opuszczeniu miejsc zamieszkania i 
przemieszczeniu się do punktów przesiedleńczych 
w Dębnie, Cieplicach i Kulnie. Niestety, dotarcie 
do punktu przesiedleńczego zajmującego się 
bezpośrednio organizacją procesu ewakuacji do 
ZSRR było nie lada wyzwaniem. Bojówki polskie 
i pospolici bandyci polowali na  

 
1 Raport sytuacyjny kierownika PUBP w Jarosławiu z dn.17 
marca 1945r.IPNRz-04/144,k.137., w którym czytamy: 
„…Stwierdzono szereg zbrojnych napadów przeciwko 
Ukraińcom wyjeżdżającym do Związku Radzieckiego. 
Uzbrojone oddziały napadają na ludność, rabują palą 
budynki i zabiją ludzi. …. We wsi Wołczaste uzbrojona grupa 
ludzi w ilości 30 osób zamordowała 16 mężczyzn, jedno 
dziecko 5 kobiet. Ta banda zabrała wiele rzeczy, bydła, 
następnie odeszła w stronę Łańcuta. Stwierdzono, że wraz z 

 
 
 
 
przemieszczających się Ukraińców i gdy tylko 
nadarzała się okazja zabijano ich bez skrupułów. W 
punktach przesiedleńczych porządek zapewniały 
niewielkie oddziały Armii Czerwonej4. Stanowiły 
one także ochronę dla osób bezpośrednio 
zajmujących się procesem ewakuacji ludności.. 

 Nieco inaczej zapewniono bezpieczeństwo 
w punkcie przesiedleńczym w Dębnie, do którego 
kierowano większość Ukraińców z Leżajska i 
okolic. Oprócz oddziału sowieckiego powołano 
doraźną uzbrojoną ukraińską samoobronę. W 
raporcie KP MO w Łańcucie z 25 lutego 1945 roku 
czytamy: „…Ludność ukraińska w Dębnie 
otrzymała zezwolenie przez komisarza do spraw 
wysiedleniowych na noszenie broni i jej używanie. 
Ukraińcy wydobyli masę CKM i KB…”5. Dwa 
tygodnie później sołtys Dębna składając 
sprawozdanie do Starosty w Łańcucie pisał: „ 
Napływowa ludność ukraińska w ilości 160 rodzin 
z miejscowości; Leżajska, Przychojca, Siedlanki, 
Piskorowic, Starego Miasta i Gorzyc, która od 3 
tygodni stale przebywa w tut[ejszej] gromadzie, nie 
zabrała tak dla siebie, jak również i dla bydła 
żadnych środków żywności – pomimo upomnienia i 
zagrożenia karą więzienia, mych poleceń, jak 
również i Milicji nie słuchała, zabierając pasze i  
ziemniaki dla swej własnej potrzeby, tłumacząc, że 
Komitet Sowiecki Wysiedleńczy im zezwolił. 
Mieszkańcy gminy Grodzisko Dolne, Górne, 
Wierzawice i przysiółka Chałupki przyjeżdżają 
wozami do odległych tutejszych przysiółków, 
rozbierając kompletnie stodoły, drzewo 
materiałowe, dachówki, płoty, płyty żelazne 
kuchenne, rury blaszane kominowe, ziemniaki, 
siano i słomę…” i dalej:                      ” … załadowani 
do wagonów Ukraińcy w dniu 6.3.1945 r. na stacji 
Grodzisko Dolne, (czyli Chałupki Dębniańskie) dla 
swojej własnej ochrony przybrali sobie cały 
oddział żołnierzy sowieckich, upijając ich do 
nieprzytomności […] zażądali kategorycznie, by 
żaden milicjant nie pokazał się we wsi, zagrażając 
mi, bym się absolutnie do niczego nie mieszał, 

bandami terrorystycznymi AK współdziałają i 
funkcjonariusze milicji…” 
2 Meldunek KPMO w Jarosławiu z dnia 7 marca 1945-zbiory 
IPN Rz 0057/69  
3 J. Fus, Kronika Szkoły Podstawowej w Tarnawcu, 
op.cit..,strony nie numerowane. 
4 Poczynania żołnierzy sowieckich pozostawiają wiele do 
życzenia. Ten temat zasługuje na odrębny artykuł 
5 [IPN Rz 0057/20, k.32]. 
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dopiero po ich odjeździe będę sobie mógł 
gospodarować, po czym udali się do domu, gdzie 
urzęduje Polska Komisja Wysiedleńcza i po 
sterroryzowaniu domowników rozbroili dwóch 
milicjantów”·. Sprawozdanie sołtysa Dębna, bardzo 
jaskrawo rysuje obraz zachowania zarówno 
ludności ukraińskiej jak i polskiej. Wydaje się, że 
takie postawy były charakterystyczne dla całego 
omawianego terenu.  

Ukraińcy zgromadzeni w punkcie 
przesiedleńczym w Kulnie mieli czas na chwilę 
refleksji. Czekający na wyjazd skarżyli się na swój 
los czerwonoarmistom. Między innymi mówiono, 
że szybkie opuszczenie miejsca zamieszkania 
uniemożliwiło im zabranie wielu niezbędnych 
rzeczy przydanych na czas podróży i w nowym 
miejscu pobytu. Namawiano czerwonoarmistów, 
aby ci udali się z nimi do ich własnych domów 
celem dokładniejszego przejrzenia 
pozostawionego w zagrodach sprzętu. 
Czerwonoarmiści przystali na ich prośby. Celem 
wzmocnienia sił ekspedycji uzbroili Ukraińców w 
karabiny i od tej pory zaczęto organizować 
wspólne wyprawy do opuszczonych niedawno 
siedzib. W dniu 5 marca 1945 roku dwaj 
młodzieńcy z Brzyskiej Woli udali się saniami do 
Kuryłówki. Jest prawdopodobne, że natknęli się na 
wyprawę sowiecko-ukraińską. Obaj zginęli6. 
Następnego dnia (6.03) Sowieci dokonali napadu 
na PMO w Kuryłówce. Milicjanci nie stawiali 
oporu toteż obyło się bez strat7. Zagrożono 
milicjantom, aby nie podejmowali interwencji 
wobec wyjeżdżających Ukraińców. 7 Marca 1945 
roku Ukrainiec przebywający w punkcie 
wysiedleńczym w Kulnie namówił paru żołnierzy 
Armii Czerwonej, aby poszli z nim do Brzyskiej 
Woli odebrać zagrabione przez Polaków mienie. 
Na miejscu doszło do wymiany ognia. Zginął 
młodzieniec z Brzyskiej Woli. Ciąg opisywanych 
zdarzeń z pierwszej dekady marca świadczy o 
rosnącym napięciu między opuszczającymi Polskę 
Ukraińcami, a Polakami. Ukraińcy, gdy znaleźli się 
w punktach przesiedleńczych postanawiali 
odzyskać, co się jeszcze da. Tu zostawiali dorobek 
swego życia wypracowany przez pokolenia. Bojąc 
się o własne życie prosili o pomoc 
czerwonoarmistów, aby ci towarzyszyli im w 
wyprawach. Zapłatą i zachętą był samogon. Z kolej 

 
6 Zgon odnotowano w księdze zmarłych m. Brzyska Wola. 
7 O napad na posterunek MO pytałem wielokrotnie 
Kuryłowczan. Żaden z moich rozmówców nie potwierdził 
tego zdarzenia. Wnioskuję, że do walki nie doszło.  
8 J. Półćwiartek, op. cit., przypis s.528 wg. Śliwińskiego 
napadu dokonała NOW pozorując napad Ukraińców – 
tamże. 

niektórzy Polacy widząc opuszczone zagrody 
poczuli łatwy zysk. W pustostanach zostało wiele 
przydatnego dobra, którego nikt nie pilnował. Nic 
tylko podjechać saniami lub wozem i brać ile 
wejdzie na zaprzęg. Tak czyniono. Jest 
prawdopodobne, że wyprawy sowiecko-ukraińskie 
przyjeżdżały do domostw doszczętnie 
ogołoconych lub napotykały na szabrowników. 
Dochodziło wówczas do samosądów. Bywało, że 
przed wyjazdem z Polski, Ukraińcy dokonywali 
ostatnich rozrachunków z Polakami. Powodów do 
krwawych rozpraw było aż nadto. Bezpardonowe 
morderstwa całych rodzin ukraińskich wypaliło 
trwały ślad w umysłach Ukraińców. Wielu z nich 
odbierało te morderstwa, jako niesprawiedliwe, 
gdy strzelano do staruszków, kobiet i dzieci tylko 
dlatego, że byli Ukraińcami. 

Opieka sowieckich żołnierzy w punktach 
przesiedleńczych, ich przychylność do Ukraińców 
powodowała, że przesiedleńcy uwierzyli w 
bezkarność swoich poczynań. Wszak za chwilę 
mieli wyjechać z Polski i nigdy tu nie powrócić. 
Nie jeden pomyślał „ Nie oddam Lachom swego 
dobra, prędzej je spalę”. Wszystkie warianty 
zachowań są możliwe i żadnego z nich nie można 
wykluczyć. Najgorsze miało wkrótce nastąpić. 

Wydaje się, że milicjanci z Kuryłówki 
wcześniejszego ostrzeżenia nie potraktowali 
poważnie. W dniu 17 marca 1945 roku 
czerwonoarmiści wraz z Ukraińcami ponownie 
zjawili się w Kuryłówce by rozprawić się z 
milicjantami. Do walki nie doszło. Posterunek był 
opuszczony. Załoga zdezerterowała zabierając ze 
sobą pieniądze, pieczęci i inne8. Dezerterzy zasilili 
oddział „Wołniaka”. Rozwścieczeni napastnicy 
weszli do budynku urzędu gminy znajdującego się 
w sąsiedztwie. W wyniku najścia zniszczono 
wyposażenie w obu budynkach9. W kolejnym dniu 
Kuryłówka nadal była nękana przez wyprawę 
sowiecko-ukraińskie. Zginęły dwie osoby cywilne 
( kobieta i mężczyzna).  

W dniu 19 marca10 sowiecko-ukraińska 
ekspedycja znów najechała Kuryłówkę. Jej 
członkowie po zabraniu przydatnych rzeczy, 
podpalili budynki gospodarcze na tzw. Ruskim 
końcu. O ich poczynaniach doniesiono do 
Tarnawca gdzie kwaterowały oddziały leśne11. Tu 
imieniny obchodził Józef Zadzierski, Józef Gagosz 

9 IPNRZ- 0057/20/K, Raport sytuacyjny KPMO Łańcut z 
22.03.1945r.k.51 i następne. 
10 W tarnawieckiej parafii przypada na ten dzień odpust 
parafialny św. Józefa. 
11 W dniu 26 lutego 1945 roku Kazimierz Mirecki wydał 
rozkaz o wznowieniu działalność Okręgu Rzeszowskiego 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które na 
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dopiero po ich odjeździe będę sobie mógł 
gospodarować, po czym udali się do domu, gdzie 
urzęduje Polska Komisja Wysiedleńcza i po 
sterroryzowaniu domowników rozbroili dwóch 
milicjantów”·. Sprawozdanie sołtysa Dębna, bardzo 
jaskrawo rysuje obraz zachowania zarówno 
ludności ukraińskiej jak i polskiej. Wydaje się, że 
takie postawy były charakterystyczne dla całego 
omawianego terenu.  

Ukraińcy zgromadzeni w punkcie 
przesiedleńczym w Kulnie mieli czas na chwilę 
refleksji. Czekający na wyjazd skarżyli się na swój 
los czerwonoarmistom. Między innymi mówiono, 
że szybkie opuszczenie miejsca zamieszkania 
uniemożliwiło im zabranie wielu niezbędnych 
rzeczy przydanych na czas podróży i w nowym 
miejscu pobytu. Namawiano czerwonoarmistów, 
aby ci udali się z nimi do ich własnych domów 
celem dokładniejszego przejrzenia 
pozostawionego w zagrodach sprzętu. 
Czerwonoarmiści przystali na ich prośby. Celem 
wzmocnienia sił ekspedycji uzbroili Ukraińców w 
karabiny i od tej pory zaczęto organizować 
wspólne wyprawy do opuszczonych niedawno 
siedzib. W dniu 5 marca 1945 roku dwaj 
młodzieńcy z Brzyskiej Woli udali się saniami do 
Kuryłówki. Jest prawdopodobne, że natknęli się na 
wyprawę sowiecko-ukraińską. Obaj zginęli6. 
Następnego dnia (6.03) Sowieci dokonali napadu 
na PMO w Kuryłówce. Milicjanci nie stawiali 
oporu toteż obyło się bez strat7. Zagrożono 
milicjantom, aby nie podejmowali interwencji 
wobec wyjeżdżających Ukraińców. 7 Marca 1945 
roku Ukrainiec przebywający w punkcie 
wysiedleńczym w Kulnie namówił paru żołnierzy 
Armii Czerwonej, aby poszli z nim do Brzyskiej 
Woli odebrać zagrabione przez Polaków mienie. 
Na miejscu doszło do wymiany ognia. Zginął 
młodzieniec z Brzyskiej Woli. Ciąg opisywanych 
zdarzeń z pierwszej dekady marca świadczy o 
rosnącym napięciu między opuszczającymi Polskę 
Ukraińcami, a Polakami. Ukraińcy, gdy znaleźli się 
w punktach przesiedleńczych postanawiali 
odzyskać, co się jeszcze da. Tu zostawiali dorobek 
swego życia wypracowany przez pokolenia. Bojąc 
się o własne życie prosili o pomoc 
czerwonoarmistów, aby ci towarzyszyli im w 
wyprawach. Zapłatą i zachętą był samogon. Z kolej 

 
6 Zgon odnotowano w księdze zmarłych m. Brzyska Wola. 
7 O napad na posterunek MO pytałem wielokrotnie 
Kuryłowczan. Żaden z moich rozmówców nie potwierdził 
tego zdarzenia. Wnioskuję, że do walki nie doszło.  
8 J. Półćwiartek, op. cit., przypis s.528 wg. Śliwińskiego 
napadu dokonała NOW pozorując napad Ukraińców – 
tamże. 

niektórzy Polacy widząc opuszczone zagrody 
poczuli łatwy zysk. W pustostanach zostało wiele 
przydatnego dobra, którego nikt nie pilnował. Nic 
tylko podjechać saniami lub wozem i brać ile 
wejdzie na zaprzęg. Tak czyniono. Jest 
prawdopodobne, że wyprawy sowiecko-ukraińskie 
przyjeżdżały do domostw doszczętnie 
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morderstwa całych rodzin ukraińskich wypaliło 
trwały ślad w umysłach Ukraińców. Wielu z nich 
odbierało te morderstwa, jako niesprawiedliwe, 
gdy strzelano do staruszków, kobiet i dzieci tylko 
dlatego, że byli Ukraińcami. 

Opieka sowieckich żołnierzy w punktach 
przesiedleńczych, ich przychylność do Ukraińców 
powodowała, że przesiedleńcy uwierzyli w 
bezkarność swoich poczynań. Wszak za chwilę 
mieli wyjechać z Polski i nigdy tu nie powrócić. 
Nie jeden pomyślał „ Nie oddam Lachom swego 
dobra, prędzej je spalę”. Wszystkie warianty 
zachowań są możliwe i żadnego z nich nie można 
wykluczyć. Najgorsze miało wkrótce nastąpić. 

Wydaje się, że milicjanci z Kuryłówki 
wcześniejszego ostrzeżenia nie potraktowali 
poważnie. W dniu 17 marca 1945 roku 
czerwonoarmiści wraz z Ukraińcami ponownie 
zjawili się w Kuryłówce by rozprawić się z 
milicjantami. Do walki nie doszło. Posterunek był 
opuszczony. Załoga zdezerterowała zabierając ze 
sobą pieniądze, pieczęci i inne8. Dezerterzy zasilili 
oddział „Wołniaka”. Rozwścieczeni napastnicy 
weszli do budynku urzędu gminy znajdującego się 
w sąsiedztwie. W wyniku najścia zniszczono 
wyposażenie w obu budynkach9. W kolejnym dniu 
Kuryłówka nadal była nękana przez wyprawę 
sowiecko-ukraińskie. Zginęły dwie osoby cywilne 
( kobieta i mężczyzna).  

W dniu 19 marca10 sowiecko-ukraińska 
ekspedycja znów najechała Kuryłówkę. Jej 
członkowie po zabraniu przydatnych rzeczy, 
podpalili budynki gospodarcze na tzw. Ruskim 
końcu. O ich poczynaniach doniesiono do 
Tarnawca gdzie kwaterowały oddziały leśne11. Tu 
imieniny obchodził Józef Zadzierski, Józef Gagosz 

9 IPNRZ- 0057/20/K, Raport sytuacyjny KPMO Łańcut z 
22.03.1945r.k.51 i następne. 
10 W tarnawieckiej parafii przypada na ten dzień odpust 
parafialny św. Józefa. 
11 W dniu 26 lutego 1945 roku Kazimierz Mirecki wydał 
rozkaz o wznowieniu działalność Okręgu Rzeszowskiego 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które na 

i Józef Krzysztanowicz. Wśród gości byli 
przełożeni „Wołyniaka” z komendy NOW oraz 
koledzy – dowódcy samodzielnych oddziałów 
wraz z podległymi żołnierzami. Na wieść o 
napadzie zarządzono alarm i ruszono z odsieczą. 
Doszło do walki. Napastnicy zostali wyparci z 
Kuryłowki i uciekli do Kulna. Tam sowiecka 
ochrona, opuściła Ukraińców. Na wieś poszło 
uderzenie polskiej partyzantki. Kulno zostało 
spalone. Było wiele ofiar wśród ludności 
cywilnej12. Łuny nad Kulną widać było w 
Leżajsku. Cały stan osobowy PMO w Leżajsku, 
któremu powierzono nadzór nad stanem 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Kuryłówka 
ruszył z odsieczą. Po dojściu do Sanu uznano, że 
przeprawa jest nie możliwa ze względu na wysoki 
stan wody. Z tego powodu straż pożarna też nie 
podjęła działań. Na następny dzień wysłano patrol, 
który dotarł tylko do Kuryłówki. Stwierdzono, „ że 
została spalona wieś Kulno oraz niestwierdzona 
ilość mieszkańców tejże wsi została pomordowana 
przez nieznanych napastników ”13. 

Brak PMO w Kuryłówce okazał się 
istotnym mankamentem. Teren pozbawiony 
przedstawicieli sił porządkowych stał się istnym 
bezkrólewiem i był areną gwałtów i grabieży 
doraźnie powstałych grup bandyckich. Na Ruski 
koniec wsi w Kuryłówce szli rabusie zabierając, co 
się jeszcze dało. Dochodziło do częstych, 
wielokrotnych gwałtów ukraińskich kobiet. Gdy 
zabrakło dóbr należących do Ukraińców rabowano 
swoich. Gwałcono też polskie dziewczyny. Do 
napadów dochodziło we wszystkich wioskach. 
Najbardziej znany przypadek odnotowano w dniu 
24 marca 1945 roku w Brzyskiej Woli. Napadnięto 
wówczas na dom Józefa Kłubko. Sąsiedzi zabili 
siekierami Józefa i jego ciężarną żonę Agatę. 
Synka Edwarda (2 lata) zastrzelono. Zabito także 
ojca Agaty, który zwabiony hukiem wystrzału 
przyszedł zobaczyć, co się dzieje w zagrodzie 

 
Rzeszowszczyźnie nadal występowało pod nazwą NOW. Przy 
komendzie Okręgu utworzono w marcu 1945 roku Komendę 
Oddziałów Leśnych na czele, której stanął kpt. Tadeusz 
Gryblewski ps. „Ostoja”.  
12 Zginęło wówczas około 30 mieszkańców Kulna. wg. 
Tomasza Berezy,-zginęło 21 Ukraińców -”Wokół 
Piskorowic…”, s.198. 
13 IPNRZ- 0057/20/K, Raport sytuacyjny KPMO Łańcut z 
22.03.1945r.k.51 i następne. 
14 Ks. Kazimierz Węgłowski nie miał dylematu czy Józef K. 
był Ukraińcem. Wszystkich zamordowanych wpisał w 
księdze zmarłych wyznania rzymskokatolickiego. Grób 
zamordowanych znajduje się na cmentarzu w Kuryłówce. 
To wydarzenie zostało „ przyćmione” pacyfikacją wsi w dniu 
następnym przez co na wiele lat zostało wyparte z pamięci 
mieszkańców wsi-uwaga autora.  

córki14. Po morderstwie okradziono gospodarstwo.         
W odpowiedzi na spalenie Kulna i wymordowanie 
ukraińskiej ludności, funkcjonariusze 
powiatowego UBP z Biłgoraja wzmocnieni 
żołnierzami WP i NKWD, w dniu 25 marca 1945 
roku dokonali pacyfikacji Brzyskiej Woli, a potem 
Kuryłówki15. Siły bezpieczeństwa kontynuowały 
operacje przeciw oddziałom leśnym w dniu 30 
marca. Wówczas zabito Janinę, żonę Franciszka 
Przysiężnika „ Marka”. W miesiącu kwietniu 
próbowano opanować sytuację na Zasaniu 
prowadząc kolejne operacje przeciwko „reakcji”, 
ale okazało się to nieskuteczne. W tej sytuacji 
zrezygnowano z próby odtworzenia Posterunku 
MO w Kuryłówce16. Zasilenie oddziału 
„Wołyniaka” przez dezerterów z PMO w 
Kuryłówce oraz napływ do niego nowych 
członków spowodowało, że urósł on w siłę i stał się 
najliczniejszym oddziałem Komendy Oddziałów 
Leśnych NOW-NZW. Obok niego działały 
oddziały: Tadeusza Gajdy „Tarzana”, Bronisława 
Gliniaka „Radwana”, Stanisława Pelczara „Majki”, 
Franciszka Szarka „Lisa”, Stanisława Woźnickiego 
„Weuwarta”.Współdziałały inne. Koncentracja 
polskich oddziałów w ramach KOL spowodowała 
intensyfikację wystąpień skierowanych przeciwko 
wioskom zamieszkałych przez Ukraińców. 24 
Marca 1945 roku oddział „Wołyniak” 
współdziałając z innymi oddziałami17 dokonał 
napadu na Piskorowice. Zraniono dwóch 
milicjantów pomocniczych i trzech mieszkańców. 
Następnie przystąpiono do „aprowizacji”: koni, 
bydła i nierogacizny18. Odchodząc z Piskorowic 
„Wołyniak” pozostawił we wsi oddział 
„Kudłatego”. Była to pierwsza pacyfikacja 
Piskorowic wpisująca się w cykl zaplanowanych, 
starannie przygotowanych działań mających na 
celu ostateczne rozprawienie się z ukraińskimi 
mieszkańcami tej wioski. Nadal rabowano 
Cieplice. 25 Marca w nocy, osobnicy w liczbie 20 

15 Patrz R. Szałajko „Pamięć o bohaterach „ KW Nr 
58/04/2019. 
16 IPN- Rz.-0057/20 K Raporty, k.80. 
17 Dnia 24.03 około g.24, patrol milicji pomocniczej w 
Leżachowie obserwował przemarsz ok.200 osobników, w 
pełnym uzbrojeniu, konno, pieszo i z taborami, 
prowadzących ze sobą duża ilość bydła. Osobnicy byli 
uzbrojeni w bron maszynową, karabiny ręczne i kilka działek 
mniejszego kalibru, którzy udali się w kierunku na zachód. 
Następnie po upływie krótkiego czasu, zauważono 
przemarsz drugiej znacznie silniejszej bandy, o podobnym 
uzbrojeniu, kierującej się w tym samym kierunku.- 
meldunek KP MO Jarosław z dnia 26 marca 1945 r 
kierowany do KW MO w Rzeszowie – zbiory IPN-RZ. 
18 Tamże. 
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(zapewne oddział Lisa) zastrzelili Michała 
Dublańca i Annę Mokrzycką, a następnie ograbił 
32 gospodarzy narodowości ukraińskiej. W dniu 
następnym około godziny 23-ciej, grupa sześciu 
osobników obrabowała w Cieplicach: Marię Hyś, 
Wasyla Kurka, Anastazję Zagórna i Olecha Kurka. 
W dniu 4 kwietnia 1945 roku „Wołyniak” wraz z 
ludźmi z oddziału Józefa Bisa „Wacława” dokonał 
napadu na Rudkę. Zabito 10 osób w tym kobiety i 
dzieci. Zabrano: bydło, konie, nierogaciznę, wozy 
z uprzężami i garderobę. W dniu 5 kwietnia 1945 
roku około godziny 20-tej do domu byłego sołtysa 
w Dąbrowicy wtargnęło trzech uzbrojonych cywili. 
Napastnicy kazali zbierać się synom Michałowi 
(l.18) i Stefanowi (l.20). Obu zastrzelono w 
pobliskim lesie19. Była to niewątpliwie zemstą za 
wysługiwanie się Niemcom przez ich ojca Teodora 
Trusza. Tomasz Bereza przypisuje ten mord 
„Wołyniakowi”, wg moich ustaleń wyrok 
wykonała grupa z Brzyskiej Woli 20. 
 W miesiącu marcu 1945 roku z powiatu 
lubaczowskiego zaczęły przenikać na teren 
powiatu jarosławskiego pierwsze oddziały UPA. 
Ich zadaniem było powstrzymanie akcji 
przesiedleńczej ludności ukraińskiej do ZSRR. W 
tym celu organizowano wiece propagandowe. 
Odbyły się one między innymi w Cieplicach, 
Dobczy i najbliżej nam położonych Piskorowicach. 
Podczas wiecu ideowcy z UPA poinformowali 
miejscowych, że wkrótce powstanie wolna Ukraina 
w związku z tym należy pozostać na miejscu i nie 
zapisywać się na wyjazd. UPA nie podjęła 
wówczas żadnych działań zaczepnych. Do 
dowództwa UPA dochodziły informacje, że wiele 
załóg posterunków Milicji Obywatelskiej mocno 
daje się we znaki ukraińskiej ludności cywilnej21. 
Ponadto oskarżano milicjantów, że ci przymykają 
oczy na jawne rozboje dokonywane przez 
żołnierzy podziemia. „Zalizniak”22 zdecydowane 
zareagował. W nocy z 27/28 marca 1945 roku jego 
kureń rozbił kilkanaście posterunków MO 
pomiędzy Sieniawą, a Lubaczowem. Warto w tym 

 
19 Meldunek KP MO Jarosław z dnia 9.04.1945 przesłany do 
KW MO w Rzeszowie IPN Rz 0057/28. k.53 Meldunki 
Powiatowych Komend MO woj. rzeszowskiego dot. 
kradzieży, napadów dokonanych przez nieznanych 
sprawców . 
20 Relacja M. Chodorowskiego z dnia 2.11.2018r. Gdy pracowałem 
w parku konnym w Brzyskiej Woli rozmawiałem z jednym z 
mieszkańców tej wsi o wydarzeniach z okresu wojny. Mój 
rozmówca Franciszek S. powiedział wówczas, że to on zabił obu 
synów sołtysa z Dąbrowicy. Miałem zabić sołtysa ale pomyślałem„ 
za to co uczyniłeś donosząc do Niemców musi cię spotkać kara. 
Gdy zginiesz będziesz miał świadomość za co, ale gdy zabiję twoich 
synów to będzie cię bolało mocniej, a po drugie nie będziesz miał 
potomków i twój podły ród zginie. Jak pomyślałem tak zrobiłem. 
Zabrałem obu Truszów i zastrzeliłem.   

miejscu przytoczyć fragment meldunku PMO w 
Zapałowie z dnia 27 kwietnia 1945roku 
przesłanego do KP MO w Jarosławiu. Czytamy 
tam między innymi: „ Nastrój wśród ludności 
ukraińskiej w związku z opuszczeniem przez milicję 
tych terenów jest entuzjastyczny, że armia leśna 
UPA nie dopuści ani Polaków ani armii sowieckiej 
na te tereny. Ostatnio krążą wersje pośród 
ukraińskich nacjonalistów, że były zastępca 
Konowalca, Melnyk przyjdzie im z pomocą przez 
wysadzenie desantu, który ma przybyć z Niemiec, a 
ponadto część armii sowieckiej zwłaszcza żołnierze 
pochodzący z Wielkiej Ukrainy staną po ich stronie 
i tem sposobem wywalczą wolną niepodległą 
Ukrainę.”23. Likwidacja posterunków MO była 
pierwszym krokiem zaplanowanych działań. 
Generalnie strona ukraińska dążyła do powtórzenia 
scenariusza wołyńskiego. Los cywilnej ludności 
obu narodów na omawianym terenie był tragiczny. 
Niemal codziennie do wiosek przychodziły 
oddziały polskie lub ukraińskie łupiąc je 
doszczętnie. Szczęściem było, gdy mieszkańcy 
uniknęli śmierci. W nocy 1 kwietnia około godziny 
22-giej, oddział „Radwana” zabił na terenie 
folwarku w Wiązownicy 13 osób narodowości 
ukraińskiej w tym kobiety i dzieci24. Po tym 
wydarzeniu wśród ludności polskiej z okolicznych 
wiosek narastał strach o rewanżyzm ze strony 
ukraińskiej. Do działań przeciwko UPA i 
żołnierzom podziemia niepodległościowego 
aktywnie włączały się odziały NKWD Armii 
Czerwonej. Wczesnym rankiem 6 kwietnia 1945 
rok połączone siły sowiecko – polskiego aparatu 
bezpieczeństwa przeczesywały okolice Brzyskiej 
Woli. W wyniku ich działań śmierć poniósł Julian 
S. Przez przypadek zginęła młoda matka, 
mieszkanka Brzyskiej Woli Rozalia M., która 
osierociła kilkumiesięczne niemowlę.  
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narastał. 17 Kwietnia 1945 roku oddziały UPA pod 
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21 Wiele PMO w tym rejonie było obsadzonych przez 
żołnierzy Zgrupowania „Warta”. 
 22Iwan Szpontak, ps.„Zalizniak” ur. się w 1919 r. W 1941 r. 
wstąpił do policji ukraińskiej gdzie ukończył szkołę 
oficerską. W kwietniu 1944 r. zdezerterował i wstąpił do 
UPA. Od marca 1945 r. był dowódcą odcinka „Bastion”. W 
czerwcu 1946 r. jego kureń liczył 660 osób. Przyjęty 
pseudonim upowca wprost nawiązuje do nazwiska 
przywódcy powstania ukraińskiego Maksyma Żeleźniaka, 
który 24 czerwca 1768 roku dokonał rzezi 20 tys. Polaków w 
Humaniu.  
23 Pisownia jak w oryginale-zasoby IPN w Rzeszowie. 
24 IPN-Rz0057/69 Meldunek KP MO Jarosław z dnia 
2.04.1945 do KW MO w Rzeszowie. 

zabito 76 osób narodowości polskiej, spalono 
ponad 150 gospodarstw. Gdy ostatnie płomienie 
dopalały zabudowania Wiązownicy do Tarnawca 
zgodnie z wcześniejszym rozkazem o koncentracji 
docierały oddziały NOW, żołnierze z okolicznych 
placówek i ludzie sympatyzujący z organizacją, 
którzy posiadali broń. W tym czasie „Wołyniak” 
podając się za komendanta MO z Leżajska dokonał 
rekonesansu w Piskorowicach. Po powrocie do 
Tarnawca poinformował Komendę OL o jego 
wynikach. Postanowiono realizować zaplanowaną 
akcję na Piskorowice. Zgrupowanie wraz z 
Komendą OL przemieściła się do Mołyń. Tu 
oczekiwano na przybycie oddziału „ Lisa” oraz 
ludzi z okolicznych placówek NOW. 
Prawdopodobnie tu wyznaczono kontakt z 
oddziałem „Warty”, który miał przybyć za Sanu. O 
świcie 18 kwietnia 1945 roku zaatakowano 
Piskorowice. Na terenie wsi i w szkole dokonano 
masakry zgromadzonej ludności. Zginęło około 
100 osób. Po rzezi zrabowano konie, krowy i 
nierogaciznę. Była to druga, najkrwawsza 
pacyfikacja wsi. W miesiącu kwietniu jeszcze 
dwukrotnie dokonano napadu na Piskorowice25.  
 W drugiej połowie kwietnia 1945 roku 
doszło do masowych dezercji żołnierzy WP z 
garnizonów w Górnie k/Sokołowa Małopolskiego i 
Lubaczowa, a na początku maja z Biłgoraja. 
Dezerterzy w znacznej większości zasilili oddziały 
niepodległościowe.  
Dowództwo Komendy Oddziałów Leśnych 
postanowiło ten fakt odpowiednio nagłośnić. 
Chciano pokazać ludności, że walka o nową Polskę 
ma sens, skoro żołnierze WP w dużej liczbie 
buntują się przeciwko komunistycznej władzy i 
uchodzą do lasu. Postanowiono to wykorzystać. 
Okazją do propagowania tych myśli była zbliżająca 
się rocznica uchwalenia konstytucji. W dniu 3 maja 
1945 roku obchody rocznicowe zorganizowano w 
Ożannie26.            Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił oficer polityczny Inspektoratu 
Rzeszowskiego NZW Tadeusz Kaczurba 
„Tatar”27. Inspektor w trakcie przemówienia 
nawoływał do wystąpień przeciwko narzuconej 
przez reżim sowiecki władzy. Za wrogów uznał 
członków PPR. Stwierdzał, że funkcjonariusze MO 
pracują na rzecz Rosji Sowieckiej i powinni jak 
najszybciej zaprzestać pełnienia służby. Wydaje 

 
25 W dniu 21 kwietnia napadu dokonał oddział „Janosika”,   
a w końcu kwietnia kolejnej masakry dokonał oddział 
„Kudłatego”. 
26 Podobne uroczystości zorganizowało AK  w 
Przymiarakach przysiółku wsi Rudka. 

się, że między innymi pod wpływem tych słów 
„Wołyniak” jeszcze tego samego dnia wieczorem 
wybrał się ze swym oddziałem do Leżajska. 
Opanowano Posterunek MO, z którego zabrano 
broń, umundurowanie, żywność, koce. Najbardziej 
aktywnym milicjantom spuszczono lanie. 
Próbowano schwytać sekretarza PPR Ignacego M., 
ale ten w porę uciekł wraz z żoną. Na drugi dzień 
oddział przedefilował ze śpiewem przez miasto i 
udał się za San28. 6 Maja 1945 roku w Kuryłówce 
doszło do zwycięskiej bitwy oddziałów 
niepodległościowych z oddziałami sowieckiego 
NKWD. Bitwa ta uznawana jest za jedną z 
największych bitew stoczonych przez podziemie 
niepodległościowe z oddziałami sowieckimi na 
ziemiach polskich. Miało wówczas zginąć wg 
różnych źródeł od 26 do 70 żołnierzy Armii 
Czerwonej. W odwecie „ sojusznicy” w dniu 8 maja 
dokonali pacyfikacji wsi. Zginęło 9 mężczyzn: Karol 
Kycia, Mikołaj Bielak, Jerzy Buczko, Julian Makara, 
Stanisław Czapla, Jan Josse, Jan Czapla, Michał 
Kostek, Stanisław Góral. Wieś puszczono z dymem. 
Między innymi spalony został budynek posterunku 
milicji i urzędu gminy.  W miesiącu maju 
oddziały podziemia niepodległościowego 
kontynuowały akcje, których celem była 
eliminacja przedstawicieli władzy ludowej, za 
których uważano milicjantów. W wyniku 
zmasowanej akcji oddziałów podziemia aparat 
represji zaczął szwankować. Brak łączności 
telefonicznej, obawa o własne życie powodowała, 
że milicjanci zamykali się na posterunkach i ich nie 
opuszczali. Dochodziło do dezercji załóg 
posterunków MO. Dla władzy był to istotny 
problem świadczący o braku kontroli nad tym, co 
działo w terenie. Z przesłanego meldunku 
Komendanta Wojewódzkiego MO do centrali za 
okres od sierpnia 1944 do 14 maja 1945 roku 
wyłania się obraz całkowitej bezradności wobec 
działań podziemia niepodległościowego i UPA. W 
meldunku czytamy, że w/w okresie rozbrojono 
posterunki MO w Hyżnem, Lubaczowie, 
Kuryłówce, Tryńczy, Kańczudze, Cieplicach, 
Markowej, Majdanie Sieniawskim, Leżajsku, 
Bruśnie Nowym, Łówczy, Puchaczach, Nowym 
Siole, Chotyblu, Bojanowie, Laszkach, Zapałowie, 
Radawie, Wiązownicy, Pełkiniach, Wólce 

27 Płomienne przemówienie T.Kaczurby prawdopodobnie 
zadecydował o jego dalszej karierze w strukturach 
podziemnych NZW. Większość źródeł podaje, że 
przemawiał także Józef Baran „Lucjan”. Jedno drugiego nie 
wyklucza. 
28 IPN-Rz-0057/20/K,k108. 
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W okresie od sierpnia 1944 do 14 maja 1945r. 
zabito 100 pracowników MO. Zaś w samym maju 
(do dnia 14.05) zabrano broń 17 milicjantom30. Z 
wcześniejszego meldunku przesłanego do 
Komendy Głównej MO wynika, że w okresie od 
sierpnia 1944 r. do 27 grudnia 1945 r. rozbrojono 
na terenie województwa rzeszowskiego 46 
posterunków MO w tym UPA-17 posterunków, 29 
posterunków MO rozbiło polskie podziemie 
niepodległościowe. Najgorszym dla aparatczyków 
szczebla wojewódzkiego było to, że nie byli w 
stanie odtworzyć rozbitych posterunków. Mimo 
nacisków na podległych komendantów sytuacji nie 
dało się ustabilizować. Miało na to wpływ nie tylko 
na całkowite opanowanie terenu przez podziemie, 
ale także brak chętnych do wstępowania w szeregi 
milicji. Kandydatów na milicjantów bardziej 
prześwietlano. Chodziło o to, aby byli „ ideowo 
czyści”. Ówczesny milicjant był w znakomitej 
większości człowiekiem młodym, 
dwudziestoparoletnim, podobnie jak jego wróg -
„karzeł reakcji”. Pochodził z rodziny chłopskiej lub 
robotniczej. Zamieszkiwał najczęściej w 
okolicznych wioskach gdzie umiejscowiony był 
posterunek MO. Legitymował się w większości 
wykształceniem podstawowym. Nie posiadał 
przygotowania fachowego. Doświadczenie 
zdobywał w trakcie służby. Przełożeni przykładali 
za to dużą wagę do jego postawy ideologicznej, 
którą ceniono wyżej aniżeli wykształcenie i 
przydatność do służby. Kształtowaniem 
właściwych postaw milicjantów zajmował się 
zastępca komendanta ds. polityczno-
wychowawczych. Takie stanowisko wprowadzono 
na każdym stopniu struktury milicji do posterunku 
włącznie. Ponadto wzorce właściwych postaw 
czerpał milicjant z broszur i lektur, które 
dostarczano na posterunek, a milicjanci byli 
zobowiązani do ich czytania. Ideowy, wykonujący 
bezkrytycznie wszystkie polecenia przełożonych, a 
na dodatek członek PPR miał ułatwioną ścieżkę 
awansu zawodowego. Takich milicjantów 
eliminowali żołnierze podziemia 
niepodległościowego. 25 Lutego 1945 roku w 
Leżajsku zginął Stanisława Uram (ur.1923r.), 15 
marca w Piskorowicach w walce z oddziałem 
„Wołyniaka” poległ Michał Tarnawski, a podczas 
napadu na Piskorowice Józef Brzusko (ur.1922 r.), 
który zmarł (25.marca ) od ran po przywiezieniu do 
szpitala, w tym samym miesiącu w Leżajsku zginął 

 
30 IPN-Rz.sygn.IPN-Rz-0057/25,t1cz.2/K,k,57. 
31 IPN-Rz-051/158 Opracowanie dot. Funkcjonariuszy MO i 
członków ORMO poległych w latach 1944-1949 na terenie 
Rzeszowszczyzny”. Przywołano tylko nazwiska tych 
funkcjonariuszy którzy zginęli w najbliższej nam okolicy.  

Jan Grabarz (ur.1902 r.), zaś 15 kwietnia zabito 
Jana Wiśniowskiego (ur. 1922 r.) szefa plutonu 
gospodarczego KW MO w Rzeszowie, 6 maja 
zabito w Cieplicach Jana Leniarta (ur. 1922 r.) . W 
opracowaniu podano, że zginął z rąk UPA, a 
faktycznie zamordowało go NKWD. W maju 
zginęli Wacław Zielińsk (ur.1924r.), z-ca ds. 
politycznych PMO Leżajsk i Roman Federkiewicz 
(ur.1925r.)31. Pod datą 15 maja umieszczono 
nazwisko tylko R. Federkiewicza. Z zachowanych 
dokumentów wynika, że w zasadzce zginęło 3 
milicjantów w tym Marian Wrzochol/a/ i jeden 
NN32. Zabito wówczas 19-letnią Urszulę 
Marcinowską żonę aktywisty PPR-u. Wykaz warto 
poszerzyć o nazwisko Józefa Leśniaka, 
współpracownika UBP w Biłgoraju, którego 
obwiniono o wskazanie współpracowników 
podziemia niepodległościowego pochodzących z 
Brzyskiej Woli.  Zastrzelono ich w Kulnie 25 
marca 1945r. Leśniaka powieszono  po wyroku 
podziemia w dniu 1 kwietnia 1945 r. Jak 
powiedzieliśmy zapewnieniem bezpieczeństwa i 
porządku publicznego na terenie Gminy 
Kuryłówka zajmował się 8-osobowy PMO w 
Leżajsku. W miesiącu maju 5 milicjantów z tego 
posterunku zbiegło zabierając broń i 
umundurowanie. Podobnie postąpiło 7 milicjantów 
z PMO w Giedlarowej, którzy opuścili posterunek 
z dniem 31 maja 1945 roku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 D. Garbacz podaje nazwisko Ryniewicz, Żołnierze 
Wołyniaka ,Stalowa Wola 
1999,s.16. 
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Oddziały NOW-NZW  przybywają na uroczystość w 
dniu 3.V.1945. W oddali wieża kościoła w Kuryłówce. 
Na zdjęciu widać 3 oddziały. Był jeszcze czwarty 
składający się z samych dezerterów WP.                                    
(zdj. z zasobów IPN O/Rzeszów ). 

 

Dowódcy oddziałów podczas uroczystości w Ożannie 
3.V.1945r. 
Od lewej:  Radwan, Majka, Wołyniak                                 
(zdj. z zasobów IPN O/Rzeszów). 
 
 

Typowy dom mieszkańców Kuryłówki. Wówczas  kryty 
strzechą. Takich domów spłonęło 229. 
(zdj. autora art.) 

 
Przedstawia ołtarz wykonany na uroczystości w 
Ożannie.  
Od lewej: tyłem Komendant OL kpt. Tadeusz 
Gryblewski, mjr. Józef Baran (po cywilnemu w 
płaszczu) , por. Ludwik Więcław komendantem NZW w 
powiecie łańcuckim (w furażerce) odbiera meldunek 
od d-cy oddziału 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emil Borek milicjant PMO Kuryłówka, żołnierz 
Wołyniaka 1945 r.  

(zdj. z archiwów OSP im. J. Szczęsnego w Kuryłówce). 

 
 

Opracował: 
R. Szałajko 

Przetwarzanie części lub całości artykułu 
bez podania źródła zabronione  
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    Po kilkugodzinnej podróży z Merzouga w 
końcu dotarłem do „niebieskiej perły”, najbardziej 
niebieskiego miasta na świecie, czyli do Chefchaouen 
(po polsku Szafszawan). Każdy budynek podobnie 
jak okna, drzwi a często nawet chodniki w tym 
miejscu są pomalowane na niebiesko. Nie wiadomo 
do końca dlaczego mieszkańcy decydują się na to, 
aby malować swoje posiadłości właśnie na ten kolor. 
Jest kilka teorii dlaczego mogą oni to robić. Jedna 
z nich mówi, że kolor niebieski pomaga odstraszać 
owady, głównie komary, inna teoria tłumaczy to 
tym, iż kolor ten ma chronić mieszkańców przed 
złymi urokami, jeszcze inna z teorii mówi, że 
kolor niebieski jest pozostałością po żydowskich 
uchodźcach, którzy mieszkając tam kilkanaście lat 
temu zgodnie z tradycją malowali swoje budynki 
na niebiesko, przypominając tym samym o Bożej 

mocy nad nimi. Mimo, iż po czasie ludność 
żydowska ustąpiła miejsca muzułmanom, to tradycja 
malowania domów na niebiesko dalej pozostała.
 Miejsce to jest położone na wysokości 660m 
n.p.m. u stóp gór Kelaa i Meggou, które tworzą Jebel 
Chaouen w łańcuchu gór Rif. Ciągle mimo dużego 
ruchu turystycznego ta przepiękna miejscowość 
z zaledwie 40-tysięczną liczbą mieszkańców 
zachowuje swoją autentyczność pozostając jednym z 
najpiękniejszych miejsc w Maroko.
 Spacerując po okolicy możemy zaobserwować 
codzienne życie mieszkańców spacerujących po 
kamiennych ścieżkach, handlujących obrazami, czy 
też zachęcając co krok do odwiedzenia tutejszych 
lokali, w których można spróbować tradycyjnej 
kuchni marokańskiej, czy też wypić herbatę 
miętową, lub spróbować soku ze świeżo wyciśniętych 
pomarańczy. Przyjaźni i nienachalni ludzie, oraz 
przyjemna atmosfera tego miejsca sprawia, że  można 
tutaj poczuć się naprawdę dobrze.
 W Szafszawan spotkałem się również z 
mężczyznami noszącymi tradycyjne marokańskie 
stroje tzw. Dżellaba, jest to długa i luźna narzuta. 
Posiada długie i szerokie rękawy oraz kaptur zwany 
„cob” który chroni nie tylko przed słońcem, ale także 
przed piaskiem Dzięki temu, że jest on sporych 
rozmiarów często spełnia on funkcję schowka na 
różne rzeczy, takie jak np. portfel, czy nawet zakupy. 
Dodatkiem do dżellaby są pantofl e nazywane 
babouche. Babouche z kolei są wykonywane ręcznie 
z delikatnej skóry. Są one niezwykle lekkie i wygodne. 
Czubki ich mogą być zaokrąglone lub co zdarza się 
częściej, szpiczaste. Warto wspomnieć, że w krajach 
muzułmańskich rzadko kiedy spotkamy mężczyzn 
w krótkich spodenkach, nawet jeżeli temperatura na 
zewnątrz jest wysoka, gdyż według Islamu niektóre 
części ciała nie powinny być ukazywane publicznie. 
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U kobiet obejmuje całe ciało z wyjątkiem twarzy i 
dłoni, a u mężczyzn natomiast jest to obszar od 
pępka do kolan, toteż prawie zawsze mężczyźni 
noszą spodnie bądź wspomniany wyżej dżellabat.
 Szafszawan to bez wątpienia miasto 

kotów, iż można spotkać ich wszędzie. Koty w 
tradycji muzułmańskiej uważane są za zwierzęta 
błogosławione. Stało się to za sprawą Mahometa, 
założyciela Islamu, który ze wszystkich zwierząt 
najbardziej właśnie upodobał sobie koty. 
Muzułmanie uważają, że stosunek do kotów jest 
odzwierciedleniem podejścia do ludzi. Islam nawet 
nakazuje wiernym dokarmianie przynajmniej 
jednego bezdomnego kota, to też jest skutkiem, że 
w krajach gdzie wiodącą religią jest Islam możemy 
spodziewać się dużej ilości bezpańskich kotów na 
ulicach. 
 Spacerując po ulicach, co jakiś czas możemy 
natknąć się na sklepiki sprzedające rożnego rodzaju 
lokalne produkty. Na szczególną uwagę zasługuje w 
Maroko olej arganowy, nazywany złotem Maroka. 
Ma on bardzo szerokie zastosowanie i nadaje się 
zarówno do pielęgnacji ciała, jak i włosów. Na 
uwagę zasługuje, również naturalne czarne mydło 

produkowane z oliwek. Warto będąc w Maroko kupić 
te produkty, gdyż zapłacimy za nie o wiele mniej niż 
w Polsce. Przy zakupie należy pamiętać o jednej 
bardzo ważnej zasadzie, czyli trzeba się targować. 
Brak targowania często może być postrzegane jako 
obraza dla sprzedawcy. Jednak, gdy już zaczniemy  
się targować, to oznacza, że zobowiązujemy się do 
zakupu produktu i każde targowanie musi zakończyć 
się kupnem. 
 Dwa dni w tym magicznym miejscu 
spędzonym głównie na spacerowaniu i próbowaniu 
tradycyjnej kuchni minęło mi bardzo szybko. 
Następnym miejscem, do którego się wybrałem 
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w Maroko był jedyny w swoim rodzaju Fez, który 
totalnie różni się od spokojnego Szafszawan.
 Przekraczając tzw. Błękitną bramę, wchodząc 
tym samym do największej i najstarszej medyny 
na świecie, wchodzi się jakby to innego świata. Od 
samego początku można poczuć, że panuje tam wielki 
chaos. Jest tłoczno i co krok jest się zaczepianym 
przez sprzedawców, którzy próbują Ci coś sprzedać, 
czy też przez naciągaczy próbujących nas oszukać 
oferując „darmową” pomoc w odnalezieniu miejsca, 
do którego się wybieramy, natomiast gdy skorzystamy 
z takiej usługi, to musimy liczyć się z tym, że trzeba 
będzie za nią sporo zapłacić, tak więc warto pamiętać, 
aby nie dać się na taką pomoc nabrać.  
 Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie miejsce, 
w którym miałem spędzić najbliższe dwie noce. Był 
to tradycyjny marokański dom tzw. Riad. Wyróżnia 
się on tym, iż w jego środku znajduje się podwórko, 
dookoła którego są pokoje. Koncepcja Riadu ma 
swoje pochodzenie z chęci chronienia prywatności 
kobiet. Po zakwaterowaniu się w hotelu wyruszyłem 
na zwiedzanie. Medyna to niekończący się labirynt 
wąskich uliczek i bardzo łatwo się w niej zgubić 
skręcając nie w tą stronę co trzeba, tak więc spacerując 
po niej trzeba uważać, szczególnie wieczorem. 
 Miejscem, które chciałem odwiedzić była 
garbarnia i farbiarnia Chouwara. Ciężko było do 
niej trafi ć, dlatego też zapytałem miejscowe dzieci 
jak mogę się tam dostać. Okazało się, że miejsce 
to jest już zamknięte, bo był wieczór, ale mimo to 
zaproponowały mi, że mnie do niego zaprowadzą. 
Nie zastanawiając się długo ruszyłem za nimi. Po 
jakimś czasie dołączył do nas ich tata, który otworzył 
mi bramę i mogłem zobaczyć to miejsce z bliska. 
Cały plac był wypełniony kamiennymi kadziami, 
w których znajdowały się różnego rodzaju i koloru 
substancje do zmiękczania skór, jak również do 
późniejszego ich kolorowania. Zapach tego miejsca 
nie należał do najprzyjemniejszych. Powodem tego 
było to, iż do zmiękczania skór używa się takich 
specyfi ków jak odchody gołębi, palone wapno, woda 
czy sól. Wszystko w tym miejscu odbywa się tak jak 
w dawnych czasach, nic nie jest zautomatyzowane 
i wszystko powstaje tylko dzięki sile rąk i nóg 

pracowników. 
 Fez to miejsce inne niż wszystkie jakie do tej 
pory widziałem. Jest to idealne miejsca dla każdego 
fana architektury, historii, czy też dobrego jedzenia. 
Będąc w Maroko na pewno warto odwiedzić to 
miejsce mimo, że nie jest ono tak przyjazne i spokojne 
jak Szafszawan. 

Tekst, zdjęcia – Kamil Śliwa

Obserwuj mnie: 

Strona www: polishnomad.com

Instagram: @polish.nomad

Facebook: Polish Nomad (@polishnomad)
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Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 

to najważniejsze polskie święto patriotyczne związane z 
odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918r. Jest to 
dzień szczególny, przypominający nam nie tylko radość 
z odzyskanej wolności, ale też tę powszechną prawdę, że 
wolność nie jest czymś trwałym danym raz na zawsze. 
Z okazji tego święta w Szkole Podstawowej im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli  odbyła się uroczysta 
akademia upamiętniająca przypadającą w tym roku 103 
rocznicę tego wydarzenia. Mottem akademii były słowa, 
„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”. Podniosły 
charakter tego listopadowego święta uczniowie poczuli 
już kilka dni wcześniej, wykonując pamiątkowe kotyliony. 
Sama uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru szkoły oraz wspólnego odśpiewania hymnu 
Polski „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie kl. 
VII Tomasz Wnuk, Emilia Turek oraz Gabriela Cichoń 
przypomnieli najważniejsze wydarzenia historyczne, 
które po 123 latach zaborów doprowadziły do odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Wspomnieli m.in. o 
bohaterskiej walce Polaków w powstaniach listopadowym 
i styczniowym, działaniach dyplomatycznych Romana 
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, o walkach 
Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa 
Piłsudskiego i wreszcie o trudach scalania i odbudowy 
kraju. W trakcie akademii został zaprezentowany krótki 
fi lm produkcji IPN pt. „Gra o Niepodległość”, który 
przedstawił najważniejsze aspekty walki o wolną Polskę. 
Nasza uroczystość została uświetniona wspaniałym 
występem grupy przedszkolaków pod kierownictwem 
Pani Beaty Kamińskiej, którzy przedstawili wiersz pt. 

„Kto ty jesteś? Polak mały...” oraz zaśpiewali piosenkę 
pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Po zakończonej część 
artystycznej głos zabrał Pan Dyrektor Andrzej Domagała, 
który podziękował wszystkim za przybycie oraz udział 
w akademii a następnie zaprosił do sal lekcyjnych na 

zajęcia. Akademia była dla uczniów wspaniałą lekcją 
historii. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie 
szkoły z opiekunami i z nieukrywanym zainteresowaniem 
obserwowali oni patriotyczne, słowno-muzyczne 
widowisko wyreżyserowane przez nauczycieli: Damiana 
Kubraka oraz Beatę Kamińską. Mamy nadzieję, że 
przygotowana akademia znacznie przyczyniła się do tego, 
że każdy z jej uczestników świadomie i godnie uczcił 
Narodowe Święto Niepodległości.

                                                                                    
 Damian Kubrak
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29 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w 
Brzyskiej Woli odbyła się uroczystość Pasowania na 
Ucznia. W obecności całej społeczności szkolnej i licznie 
zgromadzonych rodziców 11 uczniów klasy pierwszej 

złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów. 
Aktu pasowania dokonał Dyrektor Szkoły – Andrzej 
Domagała. Pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawą i 
pięknie przygotowaną część artystyczną oraz otrzymali 
pamiątkowe medale, dyplomy i drobne upominki. 
Dodatkową niespodziankę sprawili swoim pociechom 
rodzice, zapraszając ich na słodki poczęstunek 
zorganizowany w sali lekcyjnej. Ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Gratulujemy wszystkim pierwszakom  i życzymy dużo 
szczęścia, a przede wszystkim wielu edukacyjnych 
sukcesów.

E.Ś

 Co roku 25  listopada wszystkie misie 
na całym świecie obchodzą swoje święto.
Tego dnia dzieci mogły przynieść do przedszkola swoich 
ulubionych pluszowych przyjaciół, którzy niewątpliwie 
umilały im czas. My Dzień Pluszowego Misia uczciliśmy 
w czwartek dokładnie  25 listopada w pobliskiej 
Bibliotece. Pani Cecylia Staroń przybliżyła dzieciom 
historię niedźwiadka, która zainspirowała święto 
pluszowego misia. Od ponad 100 lat jest on ulubieńcem i 
towarzyszem nie tylko najmłodszych.

 Następnie przyszedł czas na prezentacje krótkich 
części artystycznych w wykonaniu dzieci. Najpierw 
wystąpiły przedszkolaki z młodszej grupy 3 i 4 latków 
prezentując swoje umiejętności recytatorsko-wokalno 
- taneczne. Potem starszaki 5 i 6 latki zaprezentowały  
niezwykłą inscenizację o misiu, który przyszedł do 
przedszkola i szukał niani,  a także  piosenkę o misiu 
łakomczuszku. Oba występy były niezwykłe i bardzo się 
wszystkim podobały były brawa i słodka nagroda -misie 
„Lubisie”. 
 Podsumowaniem tego niezwykłego święta było 
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rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój Przyjaciel 
Miś”, w którym dzieci wykazały się umiejętnościami 
manualnymi. Niezależne jury wyróżniło i nagrodziło 
dzieci w każdej kategorii wiekowej.   Oto nagodzeni 
uczestnicy:

3 latki
1.Koperda Liliana
2.Majcher Sylwester
3.Knap Michał

4 latki 
1.Pasek Hanna 
2.Kasprzak Szymon
3.Gorący Alicja

5latki
1.Staroń Martyna
2.Winiarska Wiktoria
3.Bazan Kornelia, Staroń Marcelina

6 latki
1.Wnuk Nadia, Kusy Izabela
2. Socha Oliwia, Bzdoń Zofi a
3. Łazarowicz Blanka
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Ponadto za udział nagrodzeni zostali: Bakaj Liliana, 
Borek Damian, Grelak Joanna, Krukowska Aleksandra, 
Kurasiewicz Ksawery, Majcher Sebastian, Staroń Klaudia, 
Femiak Julia, Jaśkiewicz Filip, Leniart Kornelia, Łuc 
Paweł, Masełek Antoni i Starzec Gabriela. 
Gratulujemy wszystkim dzieciom i dziękujemy za udział 
w konkursie.
Dziękujemy również fundatorom konkursowych nagród 
i Gminnej Bibliotece Publicznej za współpracę.
Podziękowania  kierujemy również do uczennic 
z Samorządu Uczniowskiego, które tego dnia   
odwiedziły najmłodszych kolegów  i przygotowały dla  

przedszkolaków zagadki oraz wcale niełatwe pytania 
do przeczytanej wcześniej bajeczki. Jednakże najmłodsi 
poradzili sobie doskonale z każdym zadaniem a ich trud 
został nagrodzony słodkimi niespodziankami.  

To był niezwykły dzień pełen atrakcji, miłych wrażeń i na 
pewno powtórzymy go w przyszłym roku .

M. Karoń
B. Kamińska

 

Taką nazwę nosi Program zorganizowany przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego zadaniem jest 
wsparcie poprawy stanu kondycji fi zycznej dzieci i 
młodzieży po powrocie do stacjonarnych zajęć szkolnych. 
Program jest realizowany na terenie całej Polski od 
07.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Organizacja dodatkowych 
zajęć jest punktem wyjścia do przeprowadzenia badań 
naukowych, które pozwolą określić stan kondycji 
fi zycznej dzieci i młodzieży szkolnej po okresie izolacji 
spowodowanej epidemią SARS-CoV-2.

 W tym celu w trakcie zajęć nauczyciele mieli za 
zadanie przeprowadzić pomiary somatyczne i testy 
sprawnościowe oraz ankiety dotyczące uczestników. 
Zebrane dane posłużą do powstania ogólnopolskiego 
raportu naukowego.

Realizacji tego Programu podjęli się nauczyciele klas I – III 
Szkoły Podstawowej im. J. Świątoniowskiego w Brzyskiej 
Woli, którzy jeszcze w czerwcu odbyli praktyczne 
szkolenie w Akademii Wychowania Fizycznego w 
Krakowie i wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 

zorganizowali grupy uczniów, którzy chcieli aktywnie 
ruchowo spędzić dwie godziny lekcyjne w tygodniu. 
Program spotkał się z wielkim zainteresowaniem, bo 
wzięło w nim udział aż 52 uczniów z klas I – IV. Zajęcia były 
prowadzone w grupach od 15 do maksymalnie 20 osób z 
podziałem na odpowiednie grupy wiekowe zapewniające 
bezpieczeństwo i optymalne efekty prowadzonych zajęć. 
Zabawy, ćwiczenia i inne aktywności odbywały się w 
sali gimnastycznej, na placu zabaw, boiskach szkolnych 
i klasopracowniach. Miały one na celu pobudzić różne 
formy ruchu doskonalące sprawność motoryki małej i 
dużej oraz integrację grupy.

W dniu 29 października odbyła się kontrola prowadzonych 
zajęć przez pracownika AWF Warszawa, która wykazała, 
że zajęcia są prowadzone rzetelnie i zgodnie z założonymi 
celami, a co najważniejsze zapewniają naszym dzieciom 
doskonałą zabawę i wiele ruchowej aktywności.

Wychowawcy klas I-III
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Kto?
Uczestnicy projektu „Kwiaty na warsztat”.

Gdzie?
Na wycieczce w Zalipu „wsi malowanej” oraz w 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Kiedy?
15 października 2021r. w godzinach od 6.00 do 17.30.

W jakim celu?
W celu: aktywizacji i integracji grup projektowych po 
społecznej izolacji oraz edukacji w zakresie działań 
artystycznych.

Co zobaczyli?

 Zalipie, wieś malowaną, która słynie z 
ozdobionej kwiecistymi malunkami architektury, 
np. ścian budynków, studni i płotów.

 Zagrodę Felicji Curyłowej (tu oryginalne meble 
oraz narzędzia rolnicze, naczynia, elementy 
stroju ludowego, oleodruki i pamiątki po 
artystce).

 Dom Malarek – tradycyjne kompozycje 
kwiatowe na przedmiotach domowego użytku,

 Kościół para� alny pod wezwaniem św. Józefa 
ozdobiony niecodziennymi malowidłami 
kwiatowymi,

 Skansen w Kolbuszowej - śladami 
Lasowiaków i Rzeszowiaków

(tu ekspozycję budownictwa i kultury dwóch grup 
etnografi cznych - Lasowiaków i Rzeszowiaków, 
zamieszkujących tereny środkowej i północnej części 
województwa podkarpackiego.)

Co robili?
Zwiedzali, kreatywnie malowali, wzięli udział w grach 
terenowych: „Wielka tarapata, dziurawa w deszcz 
chata” oraz „Kawałek chleba nie spadnie z nieba…”, 
aktywnie wypoczywali na łonie natury.

Koordynator projektu
Edyta Kusa



29

 

Aby krokusowa łączka cieszyła nasze oczy wiosną, 
nasadzenia musieliśmy wykonać jesienią. I tak pierwszego 
października w słoneczny, ciepły poranek, blisko sto 
osób ze Szkoły Podstawowej im. J. Świątoniowskiego 

w Brzyskiej Woli przybyło do ogrodu edukacyjno – 
sensorycznego „Plaster miodu”, by posadzić ponad 1000 
cebulek krokusa botanicznego oraz uzupełnić nasadzenia 
szaty roślinnej w klombach sensorycznych. Uczniowie 
przygotowali narzędzia pracy, podzieli się na grupy, 
wyznaczyli miejsca nasadzeń i zabrali się do pracy.

Krokusy najlepiej wyglądają w dużych grupach, 
dlatego młodzi ogrodnicy zdecydowali się posadzić 
cebulki po kilkadziesiąt sztuk w jednym kole. Mamy 
nadzieję, że w kolejnych latach kwiaty wyrosną, także z 
bulwek przybyszowych, tworząc przepiękne, zwarte kępy. 



30

Pamiętajmy, że krokusy to jedne z najwcześniej 
kwitnących roślin cebulowych, które zazwyczaj już od 
marca zachwycają swoimi pięknymi kwiatami, najczęściej 
białymi, żółtymi, fi oletowymi lub niebieskimi, dlatego już 
za sześć miesięcy będziemy mogli zachwycać się i cieszyć 
oko barwnymi kępami porozrzucanymi na zielonym 
trawniku.

Nasadzenia krokusowej łączki przeprowadzone 
były w ramach projektu „Kwiaty na warsztat” fi nansowane 
z Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz 
Lokalny w Leżajsku.

Koordynator projektu
Edyta Kusa



31

 Dnia 9 listopada 2021r. odbył się przegląd Powiatowych 
Prezentacji Kulturalnych Dzieci i Młodzieży „Sarzyńska 
Jesień 2021”, w którym udział wzięli reprezentacji naszej 
szkoły. Celem konkursu poetyckiego było:

• rozwijanie umiejętności recytatorskich,

• upowszechnianie kultury żywego słowa wśród 
dzieci i młodzieży,

• rozbudzanie zainteresowań literaturą 
wykraczającą poza kanon lektur szkolnych,

• promocja twórczości dzieci i młodzieży.

Przebieg konkursu został podzielony na dwa etapy. 
Pierwszy z nich to eliminacje szkolne, w wyniku, których, 
w każdej z kategorii wiekowej, zostały wyłonione trzy 
reprezentantki naszej szkoły. Drugi etap konkursu to 
przegląd powiatowy, który odbył się w Ośrodku Kultury 
w Nowej Sarzynie. W trakcie prezentacji uczestnicy 
zaprezentowali po dwa utwory - poetycki i fragment 
prozy. Laureaci zostali wyłonieni w drodze głosowania, 
przeprowadzonego przez jury, wg poniższych kryteriów 
oceny:

• interpretacja utworów,
• kultura słowa,
• dobór repertuaru (wartość artystyczna),
• ogólny wyraz artystyczny.

Choć wybór nie był łatwy, jury wyłoniło następujących 
zwycięzców konkursu poetyckiego „Sarzyńska Jesień 
2021”:

kategoria kl I-III /szkoła podstawowa/
I miejsce - Hanna Rynasiewicz 
II miejsce - Hanna Bachórz – przygotowana przez p. 
Beatę Sochę
III miejsce - Maja Jakubowska 
Wyróżnienie: Blanka Kusy, Julia Wnęk

kategoria - kl IV-VI /szkoła podstawowa/
I miejsce - Sabina Mierucka 
II miejsce - Julia Masełek – przygotowana przez p. 
Edytę Kusą
III miejsce ex equo - Kornelia Perlak, Wiktoria Sołek 

kategoria kl VII-VIII /szkoła podstawowa/
I miejsce - Milena Baj 
II miejsce - Izabela Kycia
III miejsce - Emilia Turek – przygotowana przez p. 
Edytę Kusą

kategoria szkoła średnia
wyróżnienie: Roksana Grześkiewicz
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Diamentowa mozaika to nowy, wciągający 
kierunek w rękodziele artystycznym. Często jest 
nazywana haft em diamentowym, obrazem diamentowym 
albo kryształkowym. 
Czym jest ten ciekawy rodzaj twórczości, poznały 
uczestniczki warsztatów przeprowadzonych w ramach 
projektu „Kwiaty na warsztat”.

Na pierwsze spotkanie przybyło dwadzieścia 
zainteresowanych przedstawicielek płci pięknej, które 
już po pierwszych minutach połknęły bakcyla układania 
kolorowych obrazów z wielobarwnych kryształków. 

Proces ten przypomina układanie mozaiki, ale przy 
pomocy specjalnego aplikatora w kształcie długopisu. 
Legenda dołączona do zestawu pomaga w precyzyjnym 
umieszczeniu każdego z żywicznych kryształków na 
płótnie pokrytym warstwą kleju. Specjalny klej żelowy 
w aplikatorze i pojemnik na diamenciki czynią proces 
łatwiejszym i szybszym.

Układanie było dość proste w wykonaniu, choć 
wymagało dużego nakładu czasu. W trakcie trzech godzin 
dziewczęta i panie ułożyły zaledwie kilka centymetrów 
mozaiki. Efekt jednak wart był wysiłku. Po kilku 
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poniedziałkowy ranek 6 grudnia dzieci powitał piękny 
wystrój sali       i muzyka, które przypominały, że oto dzisiaj 
jest ten długo wyczekiwany grudniowy dzień w którym 
to Mikołaj odwiedzi nasze przedszkole. Od samego rana 
przedszkolaki z niecierpliwością wyczekiwały spotkania 
i wyglądały przez okno sprawdzając czy już idzie Mikołaj. 

Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego wydarzenia 
wszystkie dzieci były odświętnie ubrane a na głowie 
miały czerwone mikołajowe czapeczki.
 Po wejściu niezwykłego gościa do naszego 
przedszkola maluszki przywitały Mikołaja, zaprosiły 
by usiadł sobie wygodnie a następnie zaprezentowały 
swoje umiejętności recytatorko -wokalno – taneczne. Był  

wiersz i piosenka o mikołaju, który przyjechał do dzieci 
samochodem. Po występie  przyszła kolej na obdarowanie 
wszystkich prezentami.  Dzieci były bardzo szczęśliwe, 
radosne       i rozpromienione. Dopełnieniem dzisiejszego 

spotkania są zdjęcia  z Mikołajem, które  będą wspaniała 
pamiątką .
 Na koniec maluszki pięknie podziękowały 
Mikołajowi za odwiedziny        i obdarowanie wszystkich 
prezentami . 
 W podziękowaniu dzieci wręczyły od całej 
przedszkolnej społeczności przygotowaną  laurkę i 
poprosiły Mikołaja by odwiedził  ich za rok! 

M.Karoń 

spotkaniach, kolorowy i trójwymiarowy obraz, stał się 
wyjątkową ozdobą wnętrza lub niezwykłym prezentem, 
a nietuzinkowe grafi ki przedstawiające między innymi 
przepiękne krajobrazy, motywy kwiatowe, zapierający 
dech w piersi widoki przypadły niejednej osobie do gustu. 

Sam proces artystyczny pomógł uczestniczkom 

się skoncentrować i w ciekawy sposób spędzić czas, był 
także doskonałą metodą na chwilę relaksu, odprężenia i 
oderwania od codziennych obowiązków.

Warsztaty „Haft  diamentowy” zostały fi nansowane 
z Programu Działaj Lokalnie.
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W tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego po hasłem „Bezpieczne wakacje 2021”, 
zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Rzeszowie, praca ucznia kl. III Jakuba 
Sadleja, zajęła II miejsce w eliminacjach powiatowych 
i zakwalifi kowała się na szczebel wojewódzki. Podczas 
uroczystego podsumowania pierwszego etapu konkursu 
w KPP w Leżajsku Jakub za zaangażowanie oraz 
wykazanie się inicjatywą i pomysłowością otrzymał 
nagrodę i pamiątkowy dyplom. 

Konkurs ten jest jedną z form popularyzowania 
bezpiecznego zachowania. Jego celem jest edukowanie 
oraz kształtowanie nawyku wyboru bezpiecznych 
zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych 
sytuacjach życiowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 
brali również udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł realizowanej od 1 grudnia 2020r. do 30 listopada 
2021r. Serdecznie gratulujemy wyróżnień naszym 
uczniom, którzy zaangażowali się w ogólnopolski konkurs 
plastyczno-literacki pn. „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy 
dzień, szczęśliwe życie”. Laureatami konkursu zostali 
Maja Jarmuziewicz, Oliwia Markowicz, Fabian 
Markowicz, Robert Gruca oraz Paweł Gorzelnik 
. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, niech ten 
sukces będzie dla nich motywacją do rozwijania swoich 
pasji i zainteresowań.

JS

W październiku uczniowie 
klas IV – VIII Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowicy uczestniczyli w 
trzydniowej wycieczce edukacyjno 
– integracyjnej zorganizowanej w 
ramach przedsięwzięcia MEiN „Poznaj 
Polskę”. Celem tego ministerialnego 
działania jest uatrakcyjnienie procesu 
edukacyjnego dzieci i młodzieży 
poprzez umożliwienie im poznawania 
środowiska przyrodniczego, 
zabytków kultury, tradycji i historii 
naszego kraju. 
 Pierwszym punktem podróży 
było opactwo oo. Benedyktynów w 
Tyńcu wraz z kościołem św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Spacer po klasztornym 
dziedzińcu, podziwianie wnętrza 

tynieckiej, zabytkowej świątyni, 
zwiedzanie klasztornych krużganków 
to tylko część atrakcji. Uczniowie 
zgłębiali historię opactwa, usłyszeli 
ciekawą legendę związaną ze studnią 
na klasztornym dziedzińcu oraz brali 
udział w warsztatach „Od tabliczki 
po e-booki, czyli historia książki”. 
W trakcie warsztatów poznali dzieje 
książki, tajniki kaligrafi i, spróbowali 
swych sił w pisaniu gęsim piórem, 
a tym samym poczuli, co oznaczają 
słowa „benedyktyńska cierpliwość”. 

Kolejnym punktem była 
znajdująca się na Szlaku Orlich 
Gniazd duchowa stolica Polski – 
Jasna Góra. Pod opieką przewodnika 
nasi podopieczni zwiedzili Bazylikę 

Jasnogórską, Bastion św. Rocha z 
unikalnymi eksponatami dotyczącymi 
zrywów narodowych, Salę Rycerską 
ozdobioną XVII wiecznymi obrazami 
przedstawiającymi ważniejsze 
wydarzenia historyczne z dziejów 
klasztoru, Muzeum 600-lecia 
upamiętniające działalność oo. 
Paulinów oraz odwiedzili Kaplicę 
Matki Bożej, gdzie znajduje się 
Cudowny Obraz Czarnej Madonny. 
Na zakończenie przeszli do Skarbca, 
wśród eksponatów mogli podziwiać 
wyroby złotnicze i jubilerskie, wota 
papieży, kardynałów oraz wielkich 
Polaków.
 Z jasnogórskiego parkingu 
autokarem udali się do Gościńca 



34

Orlik w Mirowie, gdzie czekały 
na nich przestronne, czyściutkie 
pokoje i przepyszna obiadokolacja. 
Dodatkową atrakcją była możliwość 
podziwiania ruin twierdzy Mirów 
najstarszej i najpiękniejszej budowli 
obronnej Wyżyny Krakowsko – 
Częstochowskiej.
 Następnego dnia, rankiem, 
po obfi tym śniadaniu niestrudzeni 
wędrowcy ruszyli do Muzeum 
Rzemiosł Dawnych Starego Młyna 
w Żarkach. Interaktywne elementy 
ekspozycji muzeum umożliwiły 
zwiedzającym czynne uczestnictwo 
w poznawaniu tajników dawnych 
rzemiosł, tj. bednarz, młynarz 
kołodziej, itp. Stary Młyn to miejsce, 
gdzie nowoczesność łączy się z 
tradycją, a nauka z zabawą. Zwłaszcza, 
że każdy eksponat można było nie 
tylko obejrzeć, ale również dotknąć. 

Z Żarek nasi podróżnicy wraz 
z przewodnikiem udali się do Olsztyna 
koło Częstochowy, którego główną 
atrakcją turystyczną są malownicze 
ruiny zamku - najpotężniejszej 
znajdującej się na Szlaku Orlich 
Gniazd warowni jurajskiej. Olsztyn 
nie rozpieszczał pogodą, jednak 
wędrówka szlakiem turystycznym 
i ciekawe opowieści przewodnika 
sprawiły, że zwiedzanie wśród kropli 
deszczu było atrakcyjne i pełne 
niespodzianek. Doliną Wiercicy, która 
zaskakiwała na każdym kroku, młodzi 
turyści kierowali się w stronę Złotego 
Potoku. Wśród bukowych lasów 
ukryte były charakterystyczne dla 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej 
ostańce o fantazyjnych kształtach i 
nazwach, m.in. Diabelskie Mosty, 
Brama Twardowskiego. W Rezerwacie 
Parkowe w Złotym Potoku uczestnicy 
zobaczyli Grotę Niedźwiedzią, 
staw Irydion, który rozlewa się 
przed Pałacem Raczyńskich, źródła 
Zygmunta i Elżbiety oraz ciekawe 

gatunki fauny i fl ory. Ostatnim 
miejscem zwiedzania w tym dniu 
było Muzeum Regionalne Zygmunta 
Krasińskiego – naszego wieszcza 
narodowego. W muzeum uczniowie 
podziwiali prywatne przedmioty 
poety, meble pałacowe i obrazy.

Prawdziwą wisienką na torcie 
był pobyt na Pustyni Siedleckiej 
30-metrowej wydmie, na którą 
uczestnicy wbiegali w strugach 
deszczu. Na samym szczycie wydmy 
można było podziwiać wapienne 
skałki i ciekawe elementy przyrody. 
Po dniu pełnym wrażeń zmęczeni 
niecodziennymi zmaganiami i pieszą 
wędrówką uczniowie wrócili do 
Mirowa.
 Trzeci dzień pobytu na 
Jurze Krakowsko – Częstochowskiej 
przywitał wszystkich słoneczną 
pogodą. W tym dniu uczniowie 
udali się do Ogrodzieńca, gdzie pod 
czujnym okiem przewodnika wzięli 
udział w fascynującej podróży po 
terenach Podzamcza i ruinach zamku 
Ogrodzieniec; w ten sposób poznali 
historię, legendy i związane z tym 
miejscem ciekawostki. Okazuje się, 
że jedno z najpopularniejszych Orlich 
Gniazd fascynowało twórców kina i 
to właśnie w Ogrodzieńcu Andrzej 
Wajda umiejscowił akcję „Zemsty”. 
Podsumowanie pobytu w 
Ogrodzieńcu były chwile grozy 
spędzone w Domu Legend i Strachów. 
Spotkanie z białą damą, topielcem czy 
słynnym czarnym psem nie należy 
do najprzyjemniejszych zwłaszcza 
wtedy, gdy wokół panują „egipskie 
ciemności”.

 Po chwilach pełnych wrażeń 
uczniowie udali się na „polską Saharę”, 
czyli Pustynię Błędowską, gdzie 
mogli pobiegać i poopalać się. Do 
pełni szczęścia brakowało im jedynie 

fatamorgany i karawany wielbłądów. 
Niestety czas szybko mija, więc trzeba 
było wsiąść do autokaru, by udać się 
w dalszą podróż. 
 Ostatnim punktem wycieczki 
był zamek w Pieskowej Skale. Spacer po 
przepięknym dziedzińcu zamkowym 
i krużgankach, zwiedzanie ekspozycji 
muzealnych, poznawanie historii 
cennej, znajdującej na Szlaku Orlich 
Gniazd „perełki architektonicznej” 
zachwyciło wycieczkowiczów. 
Jeszcze większy zachwyt wzbudził w 
uczestnikach widok słynnej Maczugi 
Herkulesa, spod której rozpościerał 
się malowniczy widok na zamek.
Pożegnanie z Jurą Krakowsko – 
Częstochowską stanowił spacer 
Doliną Prądnika sercem Ojcowskiego 
Parku Narodowego. Wspaniała 
pogoda, jesienne, barwne krajobrazy, 
interesujące opowieści przewodnika 
zachęcały do podziwiania ostańców, 
które dumnie prezentowały się na 
przemierzanym szlaku. Niestety, 
wszystko co dobre szybko się kończy. 
Uczniowie z żalem rozstawali się z 
cudownymi pejzażami, by powrócić 
do swych domów. 
 Turystyka piesza połączona 
z poznawaniem ojczystej przyrody, 
historii, architektury zapewniła 
uczniom wiele niesamowitych wrażeń 

i stała się cenną lekcją dostarczającą 
nietuzinkowej wiedzy w wyjątkowym 
środowisku edukacyjnym. W drodze 
powrotnej uczestnicy wymieniali 
się spostrzeżeniami oraz podziwiali 
zakupione na trasie pamiątki. 
 Opiekę nad uczniami 
sprawowali wychowawcy klas: 
Elżbieta Darnia, Halina Kycia, Paweł 
Deryło, Krzysztof, Leja.
     
     

ŁH
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To hasło przyświecające 
tegorocznym obchodom XXI Dnia 
Papieskiego. Słynne słowa pochodzą z 
homilii wygłoszonej 22 października 
1978r. przez Jana Pawła II na placu 
św. Piotra w Rzymie na rozpoczęcie 
pontyfi katu. 

Kolejny Dzień Papieski był 
okazją do przypomnienia osoby, 
nauczania i dorobku Papieża Polaka, 
który zawsze dawał nadzieję tym, którzy 
przeżywali trudne chwile i szukali 
nowych drogowskazów. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli: ks. Piotra 
Piechuty, pani Zofi i Frączek – Skwary 
i pani Haliny Kyci przygotowali 
montaż słowno – muzyczny, w którym 
wybrzmiały najważniejsze myśli naszego 
Rodaka. Życie Ojca Świętego, wspólne 
pieśni oraz wzruszające, wypowiedziane 
przed laty słowa Jana Pawła II wprawiły 
słuchaczy w wielką zadumę.

Młodzi artyści ukazali zebranym, 
że Papieskie wezwanie „Nie lękajcie się, 
otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi!” jest aktualne również 
dziś i można je odczytywać w wielu 
aspektach. Nie należy lękać się nowych 
wymagań, celów, przedsięwzięć, które 
będą zobowiązywały człowieka do 
wysiłku i odwagi. Należy żyć w zgodzie z 
wartościami i zło dobrem zwyciężać.

ŁH
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Do tej ważnej w życiu każdego ucznia uroczysto-
ści pierwszoklasiści przygotowywali się już od pierwsze-
go tygodnia nauki w szkole. I oto 28 października 2021r. 

nadszedł wreszcie ten oczekiwany przez klasę I dzień. W 
towarzystwie Pani dyrektor Jadwigi Stopyry, rodziców, 
uczniów i nauczycieli klas I-III pierwszoklasiści ofi cjal-
nie zostali przyjęci w poczet braci uczniowskiej Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy. Swoim występem artystycz-
nym udowodnili, że zasługują na miano ucznia.Ksiądz 
proboszcz Piotr Piechuta dokonał uroczystego poświęce-
nia uczniów i ich przyborów szkolnych. Następnie Pani 
dyrektor zgodnie z tradycją „pasowała” pierwszoklasi-
stów specjalnym, symbolicznym ołówkiem.Nie obyło się 
bez prezentów ufundowanych przez Nią i rodziców oraz 
drobnych upominków przygotowanych przez koleżanki i 
kolegów z klasy drugiej i trzeciej. O oprawę artystyczną 
i dekoracje zadbały: wychowawca klasy - Lucyna Pietry-
cha i nauczyciel wspomagający - Ewa Sęk.Uroczystość 
zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez mamy 
pierwszoklasistów.

L. Pietrycha
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 Początek października w 
Szkole Podstawowej w Dąbrowicy 
upłynął pod znakiem wyjazdów edu-
kacyjnych. Podróżowali uczniowie 
klas 4-8, ale i najmłodsi.

08.10.2021r klasy 1-3 wzięły 
udział w ciekawej wyprawie eduka-
cyjnej do Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej oraz Klasztoru O.O. 
Bernardynów w Leżajsku. Wycieczka 
została zorganizowana przy wspar-
ciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w 
ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj 
Polskę”.

W kolbuszowskim skansenie 
uczniowie mieli możliwość poznania 
życia w dawnej wsi. Z dużym zaintere-

sowaniem oglądali wnętrza chat, 
budynki gospodarskie i inne za-
budowania znajdujące się na 
wsi, jak chociażby szkoła, młyn, 
wiatraki, kościół, czy gospoda. 
Wiele emocji wywołały warszta-
ty „W dawnej szkole”. Dzieci po-
znały wyposażenie klasy; dawne 
ławki, narzędzia pisarskie, torni-
stry, piórniki i inne rzeczy, jakże 

inne od tych współczesnych. Podej-
mowały próby pisania atramentem 
piórem ze stalówką oraz rysikiem na 
krzemionkowych tabliczkach. Z uwa-
gą słuchały  opowieści pani przewod-
nik na temat dyscypliny i kar ciele-
snych stosowanych w dawnej szkole. 
Mieli okazję „wypróbować” jednej z 
nich, jaką było klęczenie na grochu.

Po zakupie pamiątek i smacz-
nym obiedzie wycieczkowicze opu-
ścili Kolbuszową i udali się do na-
stępnego miejsca jakim był Klasztor 
Ojców Bernardynów w Leżajsku. 
Mimo, iż zabytek znajduje się stosun-
kowo blisko naszej miejscowości, tak 
mało o nim wiemy. Przekonali się o 
tym uczestnicy wycieczki, którzy z 
zaciekawieniem słuchali opowieści o 
tym miejscu kultu maryjnego, jego 
powstaniu i historii. Oglądali z bliska 
malowidła naścienne, bogato zdo-
bione stalle, ołtarze; główny i boczne 
oraz znane i cenione w całej Polsce i 
Europie zabytkowe organy.

Wycieczka była okazją do nie-
codziennej wyprawy do przeszłości. 
Uzupełniała treści historyczne zawar-
te w podstawie programowej klas 1-3. 

Podczas tej wyjątkowej wy-
prawy opiekę nad uczniami spra-
wowali nauczyciele: Zofi a Frączek - 
Skwara, Ewa Sęk, Katarzyna Lipińska, 
Małgorzata Trestka oraz kierownik 
wycieczki - Lucyna Pietrycha.

L. Pietrycha
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy po 

raz drugi dołączyli do światowej kampanii ,,19 dni prze-
ciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Auto-
rem kampanii jest Women’s World Summit Foundation. 
W Polsce patronat nad akcją objęła fundacja ,, Po drugie”. 
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem prze-
mocy jakiej doświadczają młodzi ludzie oraz uświada-
mianie, iż każdy młody człowiek ma prawo do ochrony 
przed krzywdzeniem, do godności, szacunku i bezpie-
czeństwa. 
 W listopadzie w ramach kampanii, w szkole od-
były się lekcje o tematyce uświadamiającej jej aspekty. 

 Nasza szkoła po raz pierwszy bierze udział 
w międzynarodowym projekcie realizowanym przez 
Żydowskie Muzeum Galicja, które od wielu lat jest 
polskim koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanym 
przez Holocaust Education Trust Irleand.

W ramach projektu uczniowie klasy VIII - 

członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zasadzili 80 
cebulek krokusów, które zakwitając wiosną przypomną 
o dzieciach – ofi arach Holokaustu. Sadzenie krokusów 
poprzedzone było lekcjami, podczas których uczestnicy 
dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach II wojny 
światowej i o Holokauście.
Uczniowie klasy VIII przed sadzeniem krokusów 
zapoznali się z tematem Holokaustu w czasie lekcji historii, 
dyskutowali na temat dyskryminacji oraz o tym, do czego 
może doprowadzić brak tolerancji. Dla podsumowania 
tematu młodzież obejrzała fi lm pt. „Chłopiec w pasiastej 
piżamie”. 

Wiosną będziemy obserwować cebulki krokusów 
zasadzone na Skwerze Niepodległości przy naszej szkole i 
wykonamy dokumentację fotografi czną.

J. Serafi n
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Uczniowie dowiadywali się o formach przemocy, a także 
jakie kroki podjąć, by skutecznie przeciwdziałać w przy-
padku napotkania na różnorodne formy krzywdzenia. 
Poprzez czynny udział tworzyli plakaty, prace plastycz-
ne. W swoich pracach ukazywali swój sprzeciw wobec 
przemocy.

Klasa siódma swój udział przypieczętowała stwo-
rzeniem fi lmu profi laktycznego, gdzie poruszony został 
temat przemocy pojawiającej się również pomiędzy ró-
wieśnikami, zarówno w bezpośrednich relacjach, jak 
również w Internecie. Film można obejrzeć na stronie 
internetowej szkoły, stronie fb  kampanii pod adresem: 
Kampania 19 dni. 

Dziękujemy naszym uczniom za czynny udział 
i zaangażowanie podczas kampanii ,,19 dni przeciwko 
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

AZ

  Dnia 9 listopada w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie 
odbył się przegląd Powiatowych Prezentacji Kulturalnych 
Dzieci i Młodzieży „Sarzyńska Jesień 2021”. Uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim i 
plastycznym. 

W ramach konkursu recytatorskiego reprezentanci 
poszczególnych grup wiekowych prezentowali dwa 
utwory: poezję i fragmenty prozy. Celem konkursu było 
upowszechnianie kultury żywego słowa oraz rozbudzanie 
zainteresowań literaturą wykraczającą poza kanon lektur 
szkolnych. 
Konkursowe Jury pod przewodnictwem Małgorzaty 
Próchnik – Chołki – aktorki teatralnej i fi lmowej doceniło 
talent naszych reprezentantek. Ciekawa interpretacja 

utworów, ogólny wyraz artystyczny oraz umiejętność 
zabawy słowem zaowocowały sukcesem. W kategorii 
klas IV – VI Sabina Mierucka zdobyła I miejsce, zaś w 
kategorii klas VII – VIII Izabela Kycia zajęła miejsce II.
 Celem konkursu plastycznego była promocja 
twórczości dzieci i młodzieży. Piękno jesieni ukazane 
w barwnych pracach plastycznych nagrodzono 
wyróżnieniami, które otrzymały uczennice klasy VII: 
Agata Gorzelnik i Izabela Kycia.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Uczennice pracowały pod kierunkiem pani Haliny Kyci.

ŁH



40

 
16 listopada 2021r. w naszej szkole odbyła się wspaniała 
uroczystość –  ślubowanie i pasowanie uczniów klas 
pierwszych.
Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach 
i z przejęciem przedstawili przygotowany program 
artystyczny. Recy to wali wier sze, śpie wali pio senki, tań-
czyli. Zaprezentowali swoje umiejętności, wiadomości 
oraz uzdolnienia. Wszyst kie dzieci udo wod niły, że 
znają swoją Ojczy znę i są gotowe do zdobywania świata. 
Mimo stresu związanego z  pierwszym publicznym 
występem, uczniowie świetnie poradzili sobie 
z  mikrofonem oraz rekwizytami użytymi w  programie. 

Udowodnili, że są gotowi stać się stuprocentowymi 
uczniami, a  obecność rodziców, nauczycieli i  uczniów 
klas starszych dodała dodatkowej wagi tej uroczystości. 
Pierw szo kla si ści ślu bo wali być dobrymi i uczci wymi, sza-
no wać rodzi ców i nauczy cieli, uczyć się tego, co piękne 
i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy znę.
Po prezentacji uczniów nastąpiła ceremonia pasowania, 

którego dokonała Pani Dyrektor Janina Paja. Na 
zakończenie nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć, 
upominków i  słodkiego poczęstunku przygotowanego 
przez rodziców pierwszoklasistów.
Wszyst kim pierw szo kla si stom życzymy, aby 
ten dzień pozo stał w  ich pamięci jako wiel-
kie prze ży cie i  nie za po mniana, rado sna chwila. 
A  Rodzi com gra tu lu jemy tak zdol nych pociech.
Występ został przy go to wany pod kie run kiem wycho-
wawcy klasy Ia -Elżbiety Ciryt i wycho wawcy klasy Ib 
-Jolanty Knap.
                                                                                                                

Jolanta Knap
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5 listopada w grupie 5 latków 
obchodziliśmy jedno z 
najsympatyczniejszych świąt – Dzień 
Postaci z Bajek. Wybrana data nie 
jest przypadkowa – jest to dzień 
urodzin Walta Disney ‘a. Święto 
stało się okazją, aby przypomnieć 
ulubionych bajkowych bohaterów, 
zanurzyć się w świat magicznych 
historii i zainspirować dzieci z grupy 
do wspólnej zabawy. W tym dniu 
mieliśmy przyjemność gościć w 
naszej grupie Panią Jadzie ze szkolnej 
biblioteki, która przeczytała piękną 

baśń ,,Królowa Pszczół”. Tego dnia 
przedszkolaki rozwiązywały zagadki 
słowno-obrazkowe, układały puzzle 
z postaciami z bajek, opowiadały 

o swoich ulubionych bohaterach 
oraz kolorowały kolorowanki. Nie 
zabrakło również zabawy „Pomagamy 
Kopciuszkowi”, która ma na celu 
rozwijanie sprawności manualnej 

– dzieci starały się jak najszybciej 
oddzielić fasolę od kaszy mannej. 
Przy muzyce bawiły się chustą 
animacyjną. Na koniec dnia pełnego 
radości i dobrej zabawy, przedszkolaki 
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z 
medalami za aktywne uczestnictwo 
w zabawach. Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą 
okazją do rozwijania zainteresowań 
czytelniczych wśród dzieci. 
Wartościowe książki kształcą w 
dzieciach odpowiednie postawy 
moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, 
pamięć oraz bogacą słownictwo.

Anna Grabarz
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Miło nam poinformować, że w powiatowych eliminacjach 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczne 
Wakacje”, uczennica klasy 3a,  Oliwia Cichoń zdobyła 3. 

miejsce w kategorii dzieci od 6-9 lat. Tym samym, praca 
Oliwki została zakwalifi kowana na szczebel wojewódzki 
tego konkursu. Oliwka pracowała pod kierunkiem p. 
Joanny Serkiz.

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 22. 10. 2021 
r. w świetlicy Komendy Policji Powiatowej w Leżajsku 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego związanego z 
epidemią COVID – 19.

Konkurs jest organizowany cyklicznie przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
Zadaniem uczestników jest pokazać, jak bezpiecznie i 
radośnie spędzić wakacje. W tegorocznej edycji szczególny 
nacisk położono na zachowania wolne od nałogów oraz 
zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Oliwce i życzymy 
dalszych sukcesów.

J. Serkiz

 
  

22.11.21 obchodziliśmy w 
naszej szkole Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień. Już po przekroczeniu 
progu szkoły można było odczuć 

wyjątkową atmosferę i wziąć udział 
w Loterii życzliwości, by wylosować 
serdeczne słowo, np. Jesteś wyjątkowy, 
Uskrzydlasz, Doceń siebie. W zabawie 

brali udział zarówno uczniowie, jak  i 
nauczyciele.                                                                                                    

Tuż przed zajęciami w klasach 
4-8 odbyły się losowania imion 
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koleżanek i kolegów, dla których 
należało wykonać w ciągu dnia  jakiś 
gest serdeczności. Podczas  pierwszej 
lekcji uczniowie wysłuchali przez  
radiowęzeł szkolny  genezy święta 
i otrzymali zaproszenie do wzięcia 
udziału w konkursie na najciekawsze 
hasło promujące życzliwość.  
Powstały m.in. takie wpisy:

 Bądź życzliwy każdego dnia,
 wielki uśmiech Ci to da.

 Mały gest, jedno miłe słowo,
Od razu będzie kolorowo. 
 W trakcie  przerw można 

było zapisać pozdrowienia dla 
koleżanek, kolegów,  nauczycieli czy 
pracowników szkoły  na Drzewku 

życzliwości. W niektórych klasach 
wychowankowie  skorzystali z Koła 

fortuny, losując wyjątkowe,  ciepłe 
słowa. Tego dnia wszyscy uczniowie 
mieli na sobie ubrania w kolorach 
żółtym lub pomarańczowym, 
symbolach ciepła, serdeczności 
i słońca. W organizację Dnia 
Życzliwości zaangażowali się 
mediatorzy szkolni   i Samorząd 
Uczniowski. 

Dzień Życzliwości był 
również obchodzony w oddziałach 
przedszkolnych. W grupie 
Zucholandii przedszkolaki pod opieką 
pani wychowawczyni  zaakcentowały 
święto zabawą      z żółtymi sercami. 
Tego dnia nie brakowało ciepłych 
słów i serdeczności. Pamiętajmy, 
by życzliwość, uśmiech, wzajemna 
sympatia towarzyszyły nam nie 
tylko w święta, ale też na co dzień.  
Zacznijmy od teraz!

M.Kordas
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 Miło mi  poinformować , że w ramach 
ogólnopolskiej  kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł    w konkursie  „ 
Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, 
szczęśliwe życie’’ nagrodzono 10 
uczniów Szkoły Podstawowej w 
Kuryłówce. Zadaniem uczestnika 
konkursu   było wykonanie pracy 
plastycznej przedstawiającej  to,  co 
kojarzy się ze szczęściem - coś , co 
według wyobraźni i kreatywności 

uczestnika konkursu jest  wyjątkowe  
(spotkanie, miejsce, osoba, sytuacja).  
Prace plastyczne zaskakiwały 
pomysłowością, starannością oraz  
różnorodnością zastosowanych 
technik.  Zachwyciły  one nie 
tylko jakością wykonania i świetną 
techniką, ale były też dowodem 
na to, że  nasi uczniowie są 
utalentowani. Laureatami konkursu 
zostali: Wiktoria Trójniak, Emilia 

Pasek, Szymon Jarosz, Natalia 
Szpyt, Zuzanna Zawierucka, Oliwia 
Cichoń, Maja Cichoń , Krzysztof 
Leśko, Martynka Ciołek, Aleksander 
Małysa.
Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy wygranej. Szkolny 
koordynator kampanii Barbara 
Łuszczak

.

  13 października klasa IIIB udała się na wycieczkę do 
jednego z najstarszych i najpiękniejszych polskich miast 
Sandomierza.
Sandomierz - miasto nad Wisłą, niekiedy nazywane 
„Małym Rzymem” położone jest na siedmiu wzgórzach, 
na styku dwóch krain geografi cznych: Wyżyny Kielecko-

Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zwiedzanie 
Sandomierza rozpoczęliśmy od spaceru po Rynku 
i uliczkach tego miasta, podziwiając piękne renesansowe 
kamieniczki oraz ratusz. Mieliśmy okazję zwiedzić Bramę 
Opatowską, wejść na jej szczyt i z tarasu widokowego 
podziwiać wspaniałą panoramę Sandomierza. Kolejnym 
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obiektem, który zwiedzaliśmy było Muzeum Jana 
Długosza. Potem podziwialiśmy miasto z tarasu 
widokowego na statku, którym płynęliśmy po Wiśle. 
Podróż była bardzo przyjemna. Następnie udaliśmy się do 
Muzeum Ziemi Sandomierskiej. Ciekawym miejscem w 
podziemiach była Zbrojownia Rycerska. Oglądaliśmy tam 
stroje rycerzy, słuchaliśmy opowieści o tym jak Szwedzi 
zaatakowali Sandomierz i legendy o dzielnej Helenie. 
Trasa naszej wycieczki po Sandomierzu przebiegała obok 
Zamku Królewskiego fundacji Kazimierza Wielkiego. 
Bardzo interesujący był również Wąwóz Królowej Jadwigi 

oraz Ucho Igielne. Wracaliśmy do domu w doskonałych 
humorach opowiadając swoje wrażenia z całego dnia z 
tatuażami na rękach, plecakami pełnymi pamiątek (wśród 
nich był także „kamień optymizmu” - krzemień pasiasty 
pochodzący z Gór Pieprzowych). W drodze powrotnej 
trochę zmęczeni i głodni udaliśmy się do restauracji 
McDonald’s. To był naprawdę udany dzień. Wycieczka 
była bardzo ciekawa i znowu poznaliśmy piękny zakątek 
naszego kraju.

Lucyna Karpińska

        Wycieczka odbyła się 20 
października, pogoda dopisała, 
humory również. Celem wspólnej 
wyprawy była przede wszystkim 
integracja klasy oraz budowanie 
relacji koleżeńskich. Dzieci 
odwiedziły zagrodę, w której 
hodowane są Alpaki, poznały 
zwyczaje tych zwierząt, dowiedziały 
się wiele ciekawych informacji.   
Mogły zrobić sobie z nimi zdjęcia. 
Uczyły się, jak należy się nimi 
opiekować, każdy mógł  nakarmić je 
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startą marchewką. Dzieciom 
sprawiało to ogromną radość.   
Zwierzęta te są bardzo przyjazne. 
Kontakt ze zwierzętami sprzyja 
rozwojowi w sferze emocjonalnej i 

społecznej. Na zakończenie wizyty 
dzieci wykonały dla siebie pamiątki - 
kolorowe alpaki z włóczki. Następnie 
udaliśmy się   do Kina w Leżajsku 
na bajkę pt.”Ainbo - Strażniczka 
Amazonii”. Dzieci poprzez ten fi lm 
dowiedziały się, jakimi wartościami 
warto kierować się w życiu, poznały 
wagę przyjaźni i odwagi. Seans był 
bardzo ciekawy, trzymał w napięciu. 
Życzymy wszystkim uczniom naszej 
szkoły takich udanych wycieczek! 

                                                                 

Jolanta Knap

 W poniedziałek 18 października 
obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej, 
jak również Dzień Listonosza. Z tej 
okazji przedszkolaki z grupy Skrzatów 
uczestniczyły w zajęciach, podczas 
których poznały zawód listonosza 
i jego obowiązki. Któż nie widział 
pędzącego na rowerze po ulicy pana 
z wielką torbą pełną listów? Warto 
pamiętać, że takie zawody jeszcze 
istnieją pomimo nowoczesnego 
świata. Dzieci dowiedziały się jak 
długą drogę musi przebyć list lub 
paczka, by trafi ć do naszej skrzynki 
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pocztowej. Przedszkolaki 
zaprojektowały swój własny 
znaczek pocztowy oraz wybrały 

się w odwiedziny do znajdującego 
się niedaleko Urzędu Pocztowego. 
Dzieci poznały zakres usług 
pocztowych oraz dowiedziały się jak 
bardzo potrzebna i odpowiedzialna 

jest praca listonosza. Szczególne 
zainteresowanie przedszkolaków 
wzbudziła kolekcja znaczków 
pocztowych, jak również atrybuty 
pana listonosza. Na koniec, z okazji 
Święta Poczty Polskiej, dzieci złożyły 
serdeczne życzenia wszystkim 
pracownikom.

Anna Grabarz

 21.10.2021 r. obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Mediacji, o czym 
przypominała przygotowana w holu 
szkoły tablica informacyjna. Jak wy-
glądał ten dzień w naszej szkole?
Członkowie Szkolnego Koła Media-
cji pod kierunkiem opiekuna, p. M. 

Kordas  zorganizowali dla młodszych 
kolegów gry i zabawy, które odbywa-
ły się podczas zajęć świetlicowych. 
Uczniowie, doskonaląc umiejętności 
komunikacyjne, brali udział m.in.           
w  grze planszowej „Żyrafa” przygo-
towanej przez mediatorów. Układali 

puzzle  w  kształcie serc, które mia-
ły przypominać o Porozumieniu bez 
Przemocy, nazywanym  inaczej języ-

kiem  serca. Kolorowali  też rysunki 
z żyrafami- symbolami komunikacji 
bez agresji. Poza tym uczniowie nie-
których klas oglądali  fi lmy o me-
diacji, poszerzając swoją wiedzę na 
temat tej formy rozwiązywania kon-
fl iktów. 
Najważniejszym punktem obchodów 
Dnia Mediacji było rozstrzygnięcie 
Szkolnego Konkursu Plastycznego 
ph. „Plakat promujący mediację”. 
Prace zostały wykonane pod kie-
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Minął wrzesień, a wraz 
z październikiem przyszedł czas 
na święto wszystkich pedagogów 
i pracowników oświaty. I tak w  
miniony czwartek 14 października  
2021 obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Edukacji Narodowej. Swoją 
obecnością zaszczycili nas zaproszeni 
goście: Pani Wójt Agnieszka 
Wyszyńska,  pracownicy  Referatu 
Oświaty  w Kuryłówce oraz Rodzice 
na czele z Panią Malwiną Leniart .  

Tym razem uczniowie pod 

kierunkiem p. Małgorzaty Sztyrak i 
p. Małgorzaty Kordas przygotowali 
program na wesoło. Ósmoklasiści 
przedstawili w zabawny sposób 
pełen humoru skecz pt. „Jeden 
dzień z życia ucznia” oraz taniec 

synchroniczny jako formę relaksu 
zalecaną pedagogom po godzinach 
pracy. Uroczystość uświetniły 
piosenki zaśpiewane przez uczniów 
przygotowywanych przez  p. Lilianę 
Kanię- Zawierucką. Specjalnie 

dobrane na tę wyjątkową okazję 
utwory muzyczne były wyrazem 
wdzięczności dla  nauczycieli za ich  
trud i serce wkładane w nauczanie         
oraz wychowanie. Humorystyczne 
scenki i pięknie interpretowane 
piosenki wprowadziły wszystkich w 
dobry nastrój. Kolejny taki dzień … 
za rok!

M. Kordas

runkiem p. M. Sztyrak. Oto autorzy 
najpiękniejszych plakatów: I miej-
sce - Michalina Murzańska, kl. VI, 
II miejsce - Zofi a Szpetnar , kl. VI, 

III miejsce - Miłosz Kotuła, Daria 
Świerczek, kl. V, Wyróżnienia: Emilia 
Szenborn, kl. V,  Colin Ćwikła, kl. VI,  
Franciszek Kruk, kl. VII b

 Zwycięzcy konkursu  otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe, które 
wręczyła p. dyr. Janina Paja, gratulu-
jąc  uczniom  umiejętności plastycz-
nych i wiedzy na temat mediacji.
Wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym serdecznie gratulujemy!
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  Mając na uwadze potrzebę   pielę-
gnowania wśród dzieci i młodzieży 
pamięci o bohaterach naszej wolno-
ści, szczególnie tych, którzy są zwią-
zani z historią naszej Małej Ojczyzny, 
włączyliśmy się w   akcję   organizo-
waną  przez  Ministerstwo  Edukacji 

Narodowej  # Szkoła Pamięta.  
Delegacja   Samorządu Uczniow-
skiego wraz z opiekunem odwiedzi-
ła miejscowy cmentarz, na którym 
spoczywa Franciszek Kycia, a także 
miejsca upamiętniające ważne wy-
darzenia w historii Kuryłówki i jej 
mieszkańców, gdzie zostały zapalone 
znicze - symbol naszej pamięci.
Rozpoczynamy   od   wspomnie-
nia  Patrona   szkoły,   Francisz-
ka  Kyci (1899-1919), bardzo zdolnego 
chłopca, który jako uczeń leżajskiego 
gimnazjum wraz  z innymi kolegami 
zaciągnął się do Legionów Polskich. 
W 1918 r. zgłosił się na ochotnika 
do obrony Lwowa. Zginął  18 kwiet-
nia 1919   roku pod Gródkiem Ja-
giellońskim.  Miał wówczas 19 lat.

W 1924 roku mieszkańcy Kuryłów-
ki w hołdzie bohaterom ufundowali 
pomnik ku czci poległych w obronie 
ojczyzny.
Pora na wspomnienie bohaterów bi-
twy pod Kuryłówką, jednej z naj-
większych bitew stoczonych przez 
Żołnierzy Wyklętych: m.in. Francisz-
ka Przysiężniaka „Ojca Jana” i Józefa 

Zadzierskiego „Wołyniaka”. To oni 
zapisali się na kartach historii jako ci, 
którzy odparli atak enkawudzistów, 
w największej bitwie powojennego 
podziemia. Ponad ośmiogodzinna 
bitwa, dzięki dobremu wyszkoleniu 
i znajomości terenu, zakończyła się 

zwycięsko. Sowieci jednak w odwecie 
następnego dnia spalili w Kuryłówce 
blisko 300 budynków mieszkalnych i 
500 gospodarczych. 6 maja 2018 roku 
odsłonięto we wsi pomnik W HOŁ-
DZIE POLEGŁYM na cześć Żołnie-
rzy Niezłomnych i mieszkańców Ku-
ryłówki- ofi ar akcji pacyfi kacyjnej.

Samorząd uczniowski
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   W dniu 19 października w Sali Kon-
ferencyjnej Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej odbył się uroczysty wernisaż XII 
Powiatowego Przeglądu Twórczości 
Nauczycieli. Towarzysząca mu wy-
stawa dostępna była do zwiedzania 
do 26 listopada. Szkołę Podstawową 
w Kuryłówce reprezentowały panie: 
Małgorzata Sztyrak, Jolanta Mach i 
Magdalena Podobińska.

Pani Małgorzata Sztyrak na wystawie 
zaprezentowała trzy ikony: Ukrzy-
żowanie, ikona św. Józefa Opiekuna 
Zbawiciela  oraz kopia bieszczadzkiej 
ikony Matki Bożej Pięknej Miłości 
z Łopienki, która obecnie znajduje 
się w Polańczyku. Jak mówi autorka 
prac, na ikonie nie ma nic przypad-
kowego. Wszystkie elementy mają 
swoją symbolikę. Deska ma związek 
z drzewem krzyża, na którym umarł 
Chrystus, zaś płótno odnosi się do 
całunu okrywającego ciało Jezusa. 
Z kolei dwanaście warstw gruntu 
przypomina nam o apostołach i ich 

czynach. Również postać na ikonie 
nie ma w sobie żadnej dowolności 
i ukazana jest zgodnie z kanonem. 
Określa on nie tylko kolory, ale rów-
nież gesty oraz sposób ukazywania 
konkretnych scen. Charakterystycz-
nym elementem na ikonie jest zło-
to. Nie jest ono czynnikiem podno-
szącym wartość materialną ikony, 
ale symbolizuje Bożą Obecność 
i Chwałę. Każda ikona jest opatrzona 
napisem będącym imieniem święte-
go lub nazwą przedstawionej sceny. 
Pisanie ikon jest zatem czynnością 
żmudną i pracochłonną, wymagają-
cą od ikonopisarza wiele cierpliwości 
i  wewnętrznego  spokoju. Zasadni-
czym zadaniem ikony jest głoszenie 
przez kolory tego, co opisuje nam 
Ewangelia słowami, stąd czynność 
powstawania ikony nazywamy pisa-
niem. Ikona opisuje Dobrą Nowinę, 
tak jak robi to Pismo Święte, posłu-
gując się kolorami.

Pani Jolanta Mach na wystawie za-
prezentowała pięć tomików poetyc-
kich: „Jesteś melodią mojego życia”, 
„W drodze…”, „Zofi a”, „Światło na-
dziei”, „Na werandzie chwil”  oraz 
siedem obrazów - modlitw wykali-
grafowanych po łacinie. Pani Jolanta 

jest animatorką kultury, współorga-
nizatorką autorskich, edukacyjnych 
spotkań w przedszkolach, szkołach, 

bibliotekach i placówkach oświato-
wych. Pasjonuje się  kaligrafi ą. Przez 
kilka lat uczestniczyła w warsztatach 
sztuki pięknego pisania, gdzie obco-

wanie ze stalówkami, tuszem i piękną 
fakturą papieru sprawiało przyjemne 
przejście do innego wymiaru i zapo-
mnieniu o rzeczywistości. Szczegól-
nie umiłowała sobie modlitwy pisane 
złotym tuszem po łacinie. Tworzy 
karty okolicznościowe, uwielbia ka-
ligrafować listy i często powtarza: 
że kaligrafi a jest cudownym sposo-
bem na znalezienie swojego środka, 
zbudowanie go i ustabilizowanie, a 
pięknym pismem warto upamięt-
niać, celebrować i czynić uroczystym 
każde słowo i przeżywaną chwilę. 
Publikowała poezję w czasopismach 
literackich w Polsce i za granicą. Jej 
poezja ukazała się w kilkudziesięciu 
almanach, uczestniczyła też w anto-
logiach międzynarodowych. W 2016 
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roku została laureatką I miejsca na 
Międzynarodowym Spotkaniu Po-
etów w Nowej Sarzynie, jak również 
została nagrodzona w wielu  innych 
konkursach poetyckich  i literackich

Pani Magdalena Podobińska na te-
gorocznej wystawie przedstawiła 
zdjęcia ukazujące piękno podkarpa-
cia, a w szczególności gminy Kury-
łówka, grafi ki inspirowane bohate-
rami fi lmów Dom z papieru i Gra o 

tron, wydania Wieści Kuryłowskich 
w których ukazały się wiersze jej au-
torstwa, czerwcowy numer Kuriera 
Powiatowego z jej esejem ‘Nie masz 
czasu? Poczekaj, dam ci wskazówki…’, 
‘pocztówki z Brackiej”-kilka zdjęć 
wierszy wyświetlonych w ramach ak-
cji Wiersze na murach,  a także dwie 
antologie w których uczestniczyła w 
bieżącym roku  - z 26 Spotkania Po-
etów w Przemyślu oraz Antologię Pe-
ronu Literackiego Biblioteki Kraków, 
gdzie również jest autorką okładki 
przedstawiającej rzeźbę Józefa Szajny 
na Placu Cichociemnych w Rzeszo-
wie
W czasie wernisażu zaprezentowała 
wiersze z książki poetyckiej zatytu-
łowanej ‘Ocalały Karp”, która wła-
śnie ukazała się drukiem. Tomik ten 
został wydany przez Krakowską Bi-

bliotekę Młodych Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich z inicjatywy Michała 
Zabłockiego i Jadwigi Maliny.

MP

 
          12 listopada w ramach projektu 
MEN „Poznaj Polskę” klasa 7a w 
odbyła piękną podróż w świat Beskidu 
Niskiego. Podczas wycieczki udało się 
poznać część terenu krośnieńskiego. 
Odwiedzono Bóbrkę, w której 
uczniowie mieli okazję zobaczyć 
ropę naft ową w stanie naturalnym, 
XIX wieczne kopanki (szyby 
naft owe): Franek i Janina, warsztat 
mechaniczny, kotłownie, wiertnice, 
gabinet, w którym pracował 
Ignacy Łukasiewicz oraz kolekcję 
lamp naft owych. Atrakcją okazała 

się multimedialna ekspozycja. 
W Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie  uczniowie poznali trudną 
sztukę wytopu szkła - kolejne etapy 
powstawania zarówno użytkowych 
jak i artystycznych przedmiotów. 
Dmuchanie szkła, nadawanie 
mu dowolnego kształtu, koloru, 
wypalanie, grawerowanie. Główną   
atrakcją był udział w warsztatach 
i wykonanie przez   każdego z 
uczestników bombki choinkowej 
oraz samodzielne wybicie medalu 
– pamiątki, ze szklanej surówki. W   

piwnicach muzeum położonych w 
zachodniej części krośnieńskiego 
rynku, uczniowie mieli możliwość 
podziwiania kunsztu artystów 
szkła.   W interaktywnej sali, poznali 
również różnorodne właściwości 
i zastosowania szkła. Dodatkowo 
odwiedzone zostało Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie, gdzie uczniowie 
zostali zapoznani z dziejami rzemiosła 
Polski południowo-wschodniej 
oraz zagadnienia związanymi   
z historią miasta i regionu. Dzięki 
temu wyjazdowi uczniowie poszerzyli 



52

wiedzę z zakresu historii, geografi i, 
przybliżono im rolę różnych zawodów  
między innymi: hutnika, szklarza, 
górnika. Warsztaty natomiast 
pomogły pobudzić kreatywność   i 

rozwinąć umiejętności manualne. 
Wycieczka uatrakcyjniła proces 
edukacyjny. Uczniowie w aktywny i 
pożyteczny sposób spędzili czas. W 
przeprawie przez krośnieńską krainę 

towarzyszyli im uczniowie klasy 
3a. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni.

M.W.

                 

 

  Od  bardzo dawna wizerunek 
misia był wykorzystywany zarówno 
w  literaturze, jak i  kinematografi i. 
Każdy z nas na pewno kojarzy przygody 
Kubusia Puchatka, Misia Uszatka 
czy  Misia Paddingtona. Popularna 
maskotka wzbudza pozytywne uczucia 
nie  tylko  u  dzieci. Ten niepozorny miś 
zaskarbił sobie bowiem miłość ludzi 
w  każdym wieku. Symbolizuje same 

pozytywne cechy, takie jak dobroć, 
ciepło czy opiekuńczość. 
Jego święto przypada 25. listopada. 
Wolontariat szkolny,   Samorząd 
Uczniowski wraz z Biblioteką Szkolną 
zorganizowali akcję pt. „Pochwal się 
swoim misiem”. Każdy, kto przyniósł 
zdjęcie ze swoim misiem, otrzymywał 
baryłkę miodu. Uczniowie, zwłaszcza 
klas młodszych chętnie wzięli udział  w 

akcji, a miodek smakował każdemu. 
Jeśli ktoś miał misia przy sobie w szkole 
w tym dniu, nie był pytany- to podobało 
się szczególnie uczniom klas starszych, 
którzy przynosili tak chętnie swoich 
ulubieńców do szkoły.

Samorząd uczniowski
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 Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,
idą do przedszkola z rodzicami dzieci.
W przedszkolu zabawek i książek bez liku,
każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.

Razem z naszą panią, pilnie się uczymy.
gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu…
że my się czujemy jak u siebie w domu!

Pierwsze dni w przedszkolu z pewnością nie były 
łatwe, ale dzieci szybko przekonały się,  że w tym miejscu 
dzieje się wiele dobrego. Każdego dnia poznajemy nie 
tylko nowe zabawy, ale i siebie wzajemnie oraz uczymy 
się różnych bardzo interesujących rzeczy. Jestem głęboko 
przekonana, że czas spędzony w przedszkolu będzie 
spontaniczną radością, przyjemną zabawą, której każde 
dziecko odda się bez reszty, a edukacja pozwoli odkrywać 
świat  i odważnie otwierać „każde drzwi”…

 

Czytanie pełni ogromną rolę w stymulowaniu i 
wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka w 
wieku przedszkolnym a samo czytelnictwo niezwykle 
wzbogaca uczestnictwo we współczesnym życiu staje się 
najważniejszym elementem kultury literackiej. Literatura 

piękna w  sposób wyjątkowy wpływa na psychikę dziecka,                                                                                                             
to dzięki takim przeżyciom dziecko przeżywa czytanie 
intuicyjnie. Klasyka dziecięca to dzieło przystosowane 
do gustów i potrzeb dziecka, ale także takie, które 
interesuje wszystkie dzieci oraz odwołuje się do wartości 
uniwersalnych: potrzeby prawdy, miłości życia. Z wielką 
przyjemnością realizujemy  w „Zucholandii” projekt 
edukacyjny „Rodzice czytają dzieciom”. Samo czytanie 
i słuchanie to wielka przyjemność, tym większa kiedy 
w przedszkolu robią to rodzice. Pierwszymi Mamami, 
które zaangażowały się w tą czytelniczą akcję były Panie: 

 W dniu 06.12.2021 roku w Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku odbyło  się podsumowanie  Powiatowego 
konkursu  „Pomagaj- Dobro-Wraca”. Praca naszych 
Wolontariuszy została wysoko oceniona i otrzymaliśmy 
II miejsce w kategorii „prezentacja”.

  

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy  dalszych 
sukcesów.

 Opiekun Wolontariatu Agnieszka Burda
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Małgorzata Berestka i Marta Budzyńska. Przewidziany 
czas zdecydowanie się wydłużył, ponieważ dzieci 
czuły niedosyt i z wielkim zainteresowaniem słuchały 
w skupieniu wierszyków i bajek. Bardzo serdecznie 
dziękujemy Mamom za umilenie czasu przedszkolakom 
w tak interesujący sposób. 

Przedszkolaki uwielbiają słuchać i oglądać bajki, każde 
spotkanie z książką jest miłym świętem i wielkim 
przeżyciem. Tym razem gościliśmy wyjątkową osobę 
Panią Jadwigę Marczak – Szpyt, która w naszej szkolnej 
bibliotece, pełni funkcję opiekuna wszystkich książek i 
zadziałań bibliotecznych. Pani Bibliotekarka przybyła 
z ciekawą bajką  pt. ”Królowa Pszczół”. Z wielką uwagą 
dzieci słuchały, były zainteresowane kolorowymi, 
dużymi ilustracjami. W pełnym skupieniu przeżywały 
całą historię i przepięknie odpowiadały na pytania, które 
zadawała p. Jadzia. Radości nie było końca, potem dzieci 
zostały nagrodzone słodką niespodzianką i wspólnie 
poprosiliśmy p. Jadzie, żeby koniecznie odwiedziła nas 
jak najszybciej. Później rozmawialiśmy o całej historii 
i malowaliśmy postacie z przeczytanej bajki. Te miłe 
chwile wspaniale rozbudziły dziecięcą wyobraźnię i z 
pewnością wpłynęły na budowanie więzi  pomiędzy 
przedszkolakami oraz wzmocniły naukę wrażliwości i 
poznawania piękna, nie tylko w bajce. 

 

  

„Obiecuję. A kiedy ja komuś coś obiecuję, to zawsze, ale to 
zawsze słowa dotrzymuję”.  Roszpunka 

  Ach, któżby nie lubił bajek… Tych bardzo 
starych i tych współczesnych. Świętując obiecaliśmy 
sobie przychodząc do przedszkola rano, razem ze swoimi 

ulubionymi pluszakami z bajek, że będziemy cieszyć 
się tym dniem i opowiadać, każdy o swojej ulubionej 
postaci. Było też dużo zagadek i zadań do wykonania, 
rekwizytami do pomocy były oczywiście przyniesione 
przytulaki oraz postaci z różnych bajek. Ale jak to w 
dziecięcym świecie bywa dzieci wiedziały bardzo dużo 
i dzielnie odpowiedziały na wszystkie pytania.  Dzień 
wesoły, gwarny i bardzo fi glarny, pełen zabaw ruchowych 
i muzycznych. Właściwie jakby się tak głębiej zastanowić 
to każdego dnia po troszku czcimy to międzynarodowe 
święto, bo przecież ci ulubieńcy są z nami codziennie. 
Kolorując Myszkę Miki, Psi Patrol, Świnkę Pepe, Smerfy, 
Lego Policję zbliżyliśmy się jeszcze bardziej do bajkowego 
świata… „Czasami najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej 
miejsca w Twoim sercu”.  Prosiaczek

        

Trzylatki dostały zaproszenie na pierwszą w życiu 
akademię z okazji Święta Niepodległości. Już raniutko 
przybyły w pełnej gali. Tego dnia nawet zabawa wyglądała 
inaczej, ponieważ każdy z maluszków bardzo przeżywał 
to wyjście i tak naprawdę nie mógł się doczekać wyjścia na 
salę gimnastyczną, gdzie owa uroczystość miała miejsce. 
Właściwe nikt  z dzieci nie wiedział co się wydarzy na 
akademii. Bardzo jestem dumna, że dzieci w skupieniu 
obejrzały cały przygotowany bardzo pięknie program 
oraz dumnie w poważnej pozie wysłuchali hymnu Polski. 
Jeśli staniesz się dobry przykładem, tym samym dasz obraz, 

w jaki sposób mają się zachowywać inni. 
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Dziś tak symbolicznie włączyliśmy się w akcję, którą 
każdego dnia pielęgnujemy darząc się dobrym słowem, 
uśmiechem i wzajemną pomocą. Trzylatki w  żółtych 
barwach pełni słońca życzliwości złączyły się w 
nierozerwalnym kole piękna i miłości. Jestem przekonana, 
że każdy najmniejszy gest przedszkolaka, będzie urastał 
do wielkiej rangi dobroci. Dobro ma różne postacie i 
zawsze wraca. Po skończonych zabawach malowaliśmy 
również żółte serduszka,  a potem dzieci wymieniły się 
nimi.  Przekazanie światu piękna, zwłaszcza u malutkich 
pociech to wielka sztuka, którą nie tylko trzeba szerzyć, 
ale również utrwalać. 

W ten świąteczny dzień przybył do nas bardzo duży 
miś, który po krótce przypomniał  historię tego święta. 
Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu 
nie siedzi miś. Na pewno każdy z przedszkolaków, jak i 
rodziców ma swojego ulubieńca. Może to być zupełnie 
mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w 
pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący 
dziecinne łóżeczko. Czy wreszcie  może to być jeden  z 
Wielkich i Sławnych Misiów, o których mówi się wszędzie 
i o których głośno niemal  w każdej części świata: Kubuś 
Puchatek, Miś Paddington albo Miś Uszatek. Nasz wielki 
przyjaciel bawił się z wszystkimi dziećmi oraz misiami 
przyniesionymi przez przedszkolaki i bacznie obserwował 

jak dzieci pięknie malują jego podobiznę. Był zdumiony 
zabawą w misiowe zabawy oraz ciepłą atmosferą, która 
roztaczała się w całej Zucholandii. Na koniec uroczystości 
dzieci otrzymały „Dyplom Przyjaciela Pluszowego 
Misia”. Święto Misia trwało u nas trochę dłużej niż jeden 
dzień. Z tej też okazji w ramach „spotkań z książką” 
gościliśmy p. Jadwigę Marczak – Szpyt, która przybyła 
do nas również z Misiem, aby kontynuować świąteczny 
czas. Pani Bibliotekarka przybyła z nietypowym gościem, 
a był nim główny bohater z bajki „Miś Łasuch”. Bardzo 
piękna historia poruszyła dzieci tak, że z zaciekawieniem 
słuchały do samego końca oraz aktywnie odpowiadały 
na pytania dotyczące misiowej historii. Pani Jadzia 
obradowała dzieci kolorowankami z misiem  i obiecała, 
że niedługo znów nas odwiedzi

 26 listopada 2021 odbyło się uroczyste pasowanie 
na przedszkolaka. Dla większości dzieciaczków był  to 
pierwszy publiczny występ. Dzieci bardzo pięknie i z 
pełnym oddaniem zaprezentowały program artystyczny. 
Strój był również godny podziwu i odzwierciedlał powagę 
wydarzenia. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste 
ślubowanie, po nim pasowanie na przedszkolaka, 
którego to dokonała Pani Dyrektor – Janina Paja. 
Następnie z magicznych pudełek, gdzie po ślubowaniu 
dzieci  na dowód przysięgi wrzucały wykonane przez 
siebie serduszka, zostały „wyczarowane” kuferki pełne 
niespodzianek, które to przygotowali Rodzice z Trójki 
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Klasowej. Potem był czas na wspólne uwiecznienie 
ważnej w życiu każdego przedszkolaka chwili, a po 
nim udaliśmy się na słodki poczęstunek. Z całego serca 
dziękuję wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w 
przygotowanie tej uroczystości. 

  Wizyta Mikołaja w naszym przedszkolu 
była bardzo wielkim wydarzeniem. Dzieci przygotowywały 
się na to spotkanie tworząc śliczne portrety Mikołaja 
i malując serduszka w „liście” tworzonym dla Niego. 
W końcu nadszedł ten dzień …Wszystkie dzieci już 
od samego rana oczekiwały jegomościa,  z wielką 
niecierpliwością spoglądały na drzwi                    i nasłuchiwały 
„mikołajkowych dzwoneczków”. Święty Mikołaj nie 
zawiódł dzieci i nie kazał na siebie długo czekać. Przybył 
w towarzystwie Pani Mikołajowej, elfów i śnieżynki.  
Nim zajął się rozdawaniem prezentów obejrzał wszystkie 
ślicznie wykonane prace, pochwalił dzieci i powiedział, 
że jest dumny, że tak ciężko pracowali, aby sprawić 
Mu niespodziankę. W końcu dzieci usiadły i słuchały 
Mikołaja. Była to wielka chwila, pełna wzruszenia, 
zdziwienia, ale nawet i obawy. Jednak sytuacja szybko 
nabrała tempa kiedy Mikołaj po rozmowach z dziećmi 
przeszedł do worka z prezentami. Wcześniej pochwalił  

za fantastyczne brody i wąsy, które w maleńkiej aranżacji 
miały upodobnić dzieci do św. Mikołaja. Każde dziecko 
otrzymało prezent, a potem robiliśmy wspólne zdjęcia. 
Jestem głęboko przekonana, że fotografi e z Mikołajem 
i Jego towarzyszami będą wspaniałą pamiątką dnia… 
na który czeka się cały rok. Dziękujemy za odwiedziny 
i pozdrawiamy wszystkich „pomocników” św. Mikołaja! 
A szczególne podziękowania i ukłony składamy na 
ręce Pani Agnieszki Burdy – opiekuna Szkolnego 
Koła Wolontariatu, przedstawicielom Samorządu 
Uczniowskiego oraz Radzie Rodziców.  Ho Ho Ho !!! 

                                                                        Jolanta Mach 



57

otóż, od października ruszyliśmy z zajęciami: wokalnymi 
– „Pięcionutka” (Kuryłówka), „Artis” (Brzyska Wola, 
„Sonik” (Dąbrowica), zespół „Na obcasach”, chór męski, 
koło plastyczne „Mali artyści”, ponadto prowadzone są 
zajęcia rytmiczne, próby orkiestry dętej oraz nauka gry na 
instrumentach.
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Za nami kolejna wycieczka 
połączona z koncertem członków 
Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce. Tym razem 
pojechaliśmy do perły polskich 
uzdrowisk - Krynicy Zdrój. Atrakcji 
mnóstwo, nie wiadomo co wybrać, a 
przyjechaliśmy tylko na jeden dzień. 
Na początek zdecydowaliśmy się na 
ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną – 
spacer w koronach drzew. Wybór jak 
najbardziej trafny, mimo rześkiego 
poranka piękne jesienne widoki 
rekompensują chłód, w oddali widać 
pasma górskie oraz miasta i wioski 
wijące się w dolinach. Pamiątkowe 
zdjęcie i trzeba wracać do autokaru, 
bo czeka na nas sankostrada, na której 
bawiliśmy się doskonale zarówno 
młodzi jak Ci bardziej doświadczeni. 
Czas goni, więc instrumenty w 

dłoń i pędzimy na ulicę Zdrojową 
– główny deptak kurortu, a tu 
niespodzianka jeszcze nie zdążyliśmy 
zająć miejsc, a już strażnicy miejscy 
zwrócili na nas uwagę. Okazało 
się, żeby zagrać w Krynicy Zdroju 
w strefi e miejskiej trzeba uzyskać 
specjalne zezwolenie w Urzędzie 
Miasta. Hmmm…, „Houston mamy 
problem”, pojawia się pomysł, a może 

w ogródku przy jakiejś kawiarni? 
Udało się! Uzyskaliśmy zgodę pani z 
Kawiarni Maleńka, której serdecznie 
dziękujemy i gramy…, trochę nas 
słychać, więc za chwilę zbierają się 
liczne grupki kuracjuszy i turystów, 
które braw nie żałują. Ktoś z tłumu 
wychodzi i kieruje miłe słowa do 
członków orkiestry, więc jeszcze bis 
i musimy kończyć, bo obiad czeka…  
Na zakończenie odwiedzamy 
pomniki znajdujące się na krynickim 
deptaku: Jana Kiepury - śpiewaka i 
aktora związanego z Krynicą, Nikifora 
Krynickiego - łemkowskiego malarza 
przedstawiciela prymitywizmu 

oraz pijalnię wód leczniczych, kto 
odważniejszy próbuje, smak taki 
sobie, ale zdrowy, więc chociaż po 
łyku i… czas wracać. 
                                                                                                                                               

 goklp
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  Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Gminie Kuryłówka 
rozpoczęły się o godz. 12.00 
odśpiewaniem Hymnu Narodowego 
w ramach akcji „Niepodległa do 
Hymnu”. Inicjatorem akcji na terenie 
naszej gminy już po raz czwarty była 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
– Ochotniczej Straży Pożarnej im. 
Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. 
Razem z OSP Hymn śpiewali MDP 
Giedlarowa, MDP Kulno, Gromada 
Zuchowa „Trzy mróweczki” z 
Kuryłówki oraz liczne grono 
mieszkańców. 

Następnym punktem uroczystych 
obchodów była msza święta w 
intencji Ojczyzny o godz. 17.00 w 
kościele parafi alnym pw. Świętego 
Józefa w Kuryłówce, którą celebrował 
ks. Damian Dec – Wikariusz Parafi i 
Tarnawiec. W oprawę muzyczną mszy 
włączył się chór męski Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce. 

Po modlitwie za Ojczyznę, 
spotaliśmy się przed pomnikiem 
niepodległościowym w centrum 
Kuryłówki. Uroczystość była 
bardzo podniosła, rozpoczęliśmy 
podniesieniem fl agi i odegraniem 

Hymnu Narodowego przez orkiestrę 
dętą GOK. W uroczystym apelu 

uczestniczyła Kompania Honorowa 
strażaków z jednostek OSP z 
Gminy Kuryłówka wraz z Pocztami 
Sztandarowymi z Brzyskiej Woli, 
Kulna i Kuryłówki. Ponadto Poczty 
Sztandarowe ze Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Świątoniowskiego z 
Brzyskiej Woli, Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Kyci w Kuryłówce, 
obecni byli również przedstawiciele 
Gromady Zuchowej. Pani Wójt w 
swoim wystąpieniu wspomniała 
sylwetki naszych rodaków, którzy 
walczyli o wolność. Natomiast 

wieńce i wiązanki kwiatów złożyli 
przedstawiciele władz naszej gminy, 
jednostek organizacyjnych, szkół, 
zakładów pracy, stowarzyszeń i 

instytucji.
Ostatnim akcentem był koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
zespołów ośrodka kultury: Na 
obcasach, orkiestry dętej, chóru 
męskiego oraz solistów: Karoliny 
Rozlazły, Magdaleny Pietrychy, 
Agnieszki Śliwy, Grzegorza 
Winiarskiego, Dawida Sochy.  

W tym roku usłyszeliśmy znane 
melodie patriotyczne, które zachęcały 
do nucenia, a nawet śpiewania pełną 
piersią. 

goklp
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  Tegoroczne obchody Dnia Seniora 
odbyły się nieco wcześniej tj. 23 
listopada br. w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kuryłówce. Drugi rok z rzędu 
uczestniczyły w nim tylko pary 
świętujące Złote Gody. Wójt 
Gminy Kuryłówka pani Agnieszka 
Wyszyńska w asyście Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Stanisława 

Pawelca wręczyła Jubilatom 
odznaczenia państwowe za 
długoletnie pożycie małżeńskie. 
Medal nadawany jest przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelom polskim, ustanowiono 
go jako nagrodę dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. W roku bieżącym takich 
par na terenie Gminy Kuryłówka 
było osiem. Dopełnieniem były 
listy gratulacyjne, kwiaty, prezenty 
oraz uroczysty obiad. Podobnie jak 
wcześniej ze względów sanitarnych 
uroczystość miała skromny charakter. 
Nie oznacza to jednak, że święto było 
mniej ważne jak w latach ubiegłych. 
Organizatorzy zadbali by goście 
czuli, że ich Jubileusz obchodzony 
jest godnie i uroczyście.
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Zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Dofinansowane w kwocie 7000 tys. złotych

Te oraz inne pozycje znajdziecie w naszym
katalogu on-line na stronie
https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/start#/
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Konkurs adresowany był dla wszystkich tych, którzy
chcieli zmierzyć się z zawiłościami i łamigłówkami
ortograficznymi języka polskiego. Jak już wcześniej
pisaliśmy autorem tekstu jest nieustannie od 9 lat p.
Natalia Nowicka, w tym roku tekst nosił tytuł „Na
tropie prawdy” czyli jak media społecznościowe
przekazują tysiące informacji i czy one są prawdziwe?
Przed Państwem mały fragment tekstu dyktanda (…)
Drążmy arcyzażarcie, dociekajmy nieznużenie,
sprawdzajmy źródła, na które powołuje się autor
artykułu, zastanówmy się nad tonem, w jakim jest
pisany tekst i czy jego nagłówek jest koherentny z
treścią. Jeśli wyposażymy się w te niemalże
holmesowskie odruchy, to mamy szansę w
codziennym kurcgalopie łyknąć całkiem spory haust
prawdy. W przeciwnym razie czekają nas himalaje
barbarii. Niech więc w tych staraniach dodają nam
otuchy słowa Stanisława Jerzego Leca: „Prawdę
trzymają pod kluczem jak najdroższy skarb ci, co ją
najmniej cenią.” 

Po wnikliwym sprawdzeniu dyktand przyszedł czas na
ogłoszenie MISTRZA, otóż, w tym roku tytuł ten
przypadł p. Justynie Kowal – gratulujemy!!!
Jednocześnie organizatorzy bardzo dziękują
uczestnikom za udział w tej edycji konkursu.

26 listopada 2021 roku o godzinie 17-tej obył się IX Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł
Mistrza Ortografii zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Kuryłówce

Pisaliśmy gminne dyktando
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     W dniu 11.11.2021r. po raz czwarty Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kuryłówce zorganizowała 
wspólne śpiewanie Hymnu Państwowego w ramach inicjatywy  „Niepodległa do Hymnu”.
Zbiórka strażaków i zaproszonych osób odbyła się przy remizie OSP w Kuryłówce. Następnie uczestnicy 
niosąc biało czerwone fl agi przemaszerowali pod pomnik „Wskrzeszenia Ojczyzny” w centrum Kuryłówki. 
Tam punktualnie o godzinie 1200   uroczyście odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Cieszy nas fakt , że w tym 
roku dołączyły do nas MDP Giedlarowa oraz MDP Kulno. Nie zabrakło także mieszkańców naszej gminy, 
powiatu oraz niezawodnej Gromady Zuchów z Kuryłówki. Już teraz zapraszamy na kolejne śpiewanie w 
przyszłym roku.

M.N.
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 Utrzymujące się zagrożenie związane z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowało 
wiele zmian w działalności różnych instytucji, w tym 
także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kuryłówce. W tym szczególnym czasie nasze działania 
skoncentrowaliśmy głównie na szerokiej pomocy osobom 
zależnym tj. seniorom, osobom niepełnosprawnym, 
niezaradnym życiowo. Już od początku roku kontynuując 
program Wspieraj Seniora wsparciem objęliśmy grupę 
40 seniorów, którym na co dzień pomagamy w zakupach, 
organizowaniu posiłków, załatwianiu spraw urzędowych, 
opłacaniu bieżących rachunków, dowożeniu żywności w 
ramach Programu POPŻ, organizowaniu i dowożeniu 
na szczepienia, a także towarzyszeniu w koniecznych 
wizytach lekarskich, o co bardzo często proszą seniorzy. 
Osobom starszym wymagającym szerszej pomocy w 
codziennym funkcjonowaniu udzielona została pomoc w 
formie usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 
75+. Program ten dał możliwość skorzystania z bezpłatnej 
pomocy osobom starszym z nieco wyższym dochodem tj. 
do 250% kryterium dochodowego w pomocy społecznej.
Kolejne działania skierowaliśmy do osób 
niepełnosprawnych, które w trakcie br. roku mogły 
skorzystać ze wsparcia w formie asystenta osoby 
niepełnosprawnej, po przystąpieniu GOPS do programu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej”, drugim programem 

Ministerstwa realizowanym przez nasz ośrodek była 
„Opieka Wytchnieniowa”, którego głównym celem jest 
wparcie członków rodzin lub  opiekunów  sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym, lub 
równoważnym stopniem niepełnosprawności. Za sprawą 
tego programu opiekunowie osób niepełnosprawnych 
mieli możliwość bez troski o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych pozałatwiać wiele koniecznych, ale 
odkładanych na bardziej odpowiedni czas spraw, 
na które dotąd tego czasu im nie wystarczało.  Od 8 
listopada 2021 r. GOPS Kuryłówka rozpoczął realizację 
działań wynikających z programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym  w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”- moduł IV sfi nansowanym 
w całości przez PFRON. To również program 
kierowany do osób niepełnosprawnych, oferujący 
wsparcie o łącznej wartości 30  610 zł. polegające na :
-  zaopatrzeniu 180 osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Kuryłówka w środki ochrony osobistej (maseczki 
rękawiczki, płyny do dezynfekcji, środki antybakteryjne)
- pomocy psychologicznej dla 10 osób 
niepełnosprawnych w wym. 8 godz. dla osoby.
- rehabilitacji domowej dla 15 osób 
niepełnosprawnych w wym. 12 godz. dla osoby. 
Inaczej niż w latach ubiegłych realizowane są 
też stałe formy pomocy jak np. dożywianie 
w szkołach. W tym roku wiele klas przebywało i nadal 
przebywa na kwarantannie w domach, stąd dożywianie  
w znacznej części realizowane jest przez GOPS w formie 
rzeczowej – paczki z artykułami spożywczymi, na ten 
cel przeznaczyliśmy w skali roku kalendarzowego ok 
90 tys. zł. Narastające problemy związane z szerzącą się 
epidemią nie pozostają również obojętne na psychikę 
osób, które  na co dzień korzystają ze wsparcia GOPS 
Kuryłówka, powodują one u nich obawy w podejmowaniu 
jakiejkolwiek aktywności społecznej, dlatego też po 
konsultacjach z uczestnikami corocznego Gminnego 
Spotkania Wigilijnego ustalono, że w bieżącym roku  
osobom tym zostaną dostarczone bezpośrednio przez 
pracowników ośrodka paczki żywnościowe lub pakiety 
dań świątecznych. Podarunkom z pewnością będą 
towarzyszyły życzenia tego, czego w ostatnim czasie 
brakuje najczęściej, czyli zdrowia oraz powrotu do dawnej 
rzeczywistości, na którą być może niekiedy narzekaliśmy, 
a obecnie tak bardzo nam jej brakuje.
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Ostatni kwartał 2021 roku był 
okresem bardzo intensywnym dla 
KGW w Kolonii Polskiej. 
2- go października na zaproszenie 
organizatorów konkursu 3 gmin 
(Adamówka, Sieniawa i Tryńcza), 
którego patronem był powiat 
przeworski nasze Koło wzięło udział 
w konkursie kulinarnym DARY 
LASU. Zajęłyśmy 2-gie miejsce   

ponadto otrzymałyśmy wyróżnienie 
za najlepszy deser (mus owocowy 
z żurawiny i jagód leśnych).  Dnia 
22 - go października nasze Koło 
odwiedziła TVP Rzeszów. Miałyśmy 
okazję zaprezentować nasze 
potrawy regionalne,, pochwalić,, się 

rękodziełem, bogactwem naszych 
spiżarni, opowiedzieć o naszej 
codziennej pracy na rzecz naszej 
miejscowości. 
I to nie koniec miłych niespodzianek. 
W plebiscycie MISTRZOWIE AGRO 
2021 nasze Koło zajęło 1 miejsce w 
powiecie leżajskim. To dla nas ogromne 
wyróżnienie. DZIĘKUJEMY. 
Nasza praca to nie tylko udział w 
konkursach. 
Dla dzieci z naszej miejscowości 
zorganizowaliśmy stałe zajęcia 
w świetlicy WDK w Kolonii 
Polskiej. Spotykamy się w każdy piątek 
o godz. 16.00. Ostatnio organizowane 
były zajęcia fl orystyczne, rękodzieła 

czy po prostu gry i zabawy. Materiały 
na zajęcia zapewniamy ze środków 
KGW.  Najmłodsi chętnie i licznie 
uczestniczą w zajęciach a Panie z KGW 
chętnie się angażują.  Równocześnie 
z zajęciami dla dzieci prowadzone 

są zajęcia dla członków KGW      
(fl orystyczne, rękodzieło, 
kulinarne.) Ostatnie tygodnie to czas 
intensywnego przygotowywania do 
kiermaszu bożonarodzeniowego. 
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Panie KGW, które są członkami zespołu śpiewaczego,, Kalina,, 

przygotowują się do przeglądu 
kolęd.  3 - go grudnia odwiedził nas 
Św. Mikołaj.  Najmłodsi pięknie go 
przywitali. Prezenty otrzymali i duzi 
i mali. 
Atmosfera była magiczna, pełna 
radości i uśmiechu. Mikołaj obiecał 
odwiedzić nas w przyszłym roku!!!  
Dziękujemy Pani Wójt Gminy 
Kuryłówka oraz Dyrektorowi GOK w 
Kuryłówce za pomoc przy organizacji 
imprez. 
Wszystkim mieszkańcom Gminy 
Kuryłówka życzymy zdrowych i 
spokojnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2022 Roku 
                                                                                                               

Anna Kraska 
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KONTAKT: 

Dzienny Dom Pomocy w Kulnie, Kulno 104 (dawny budynek szkoły),
tel. 887 021 244

Jeśli wiesz / znasz lub jesteś osobą powyżej 60 roku życia
zadzwoń do nas. Zapraszamy osoby potrzebujące opieki i
wsparcia oraz osoby z niepełnosprawnością. Kadra
Dziennego Domu pomoże uzupełnić formularz
zgłoszenia. 

DZIENNY DOM POMOCY
DLA SENIORÓW
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności Gminy
Kuryłówka, w miejscowości Kulno został otwarty Dzienny Dom
Pomocy dla Seniorów.

Opiekę nad Seniorami sprawują pracownicy Domu Pomocy, którzy
ochoczo,   z miłym i spokojnym podejściem do Seniorów organizują
wspólnie czas na czytanie książek oraz granie w różnego rodzaju gry
planszowe.

Ośrodek ten zapewnia całodzienny pobyt i opiekę nad osobami
starszymi, w tym schorowanymi, niepełnosprawnymi oraz
samotnymi. Seniorzy korzystający z Dziennego Domu mają
zapewnione usługi opiekuńcze oraz liczne zajęcia, np.:
rehabilitacyjne, informatyczne, plastyczne i rękodzielnicze,
ogrodnicze i florystyczne, muzyczne oraz psychologiczne. Będą
również organizowane spotkania z dietetykiem i prawnikiem.
Zajęcia są dobrowolne i dostosowane do potrzeb i możliwości danej
osoby. 

Najbardziej cenne jest dla Seniorów wspólne towarzystwo oraz
razem spędzany czas na relaksie, rozmowach, śpiewaniu piosenek
czy wspominaniu i opowiadaniu anegdot ze swoich młodszych lat.
Rozmowy, śmiech i śpiew– to jest to co najgłośniej wybrzmiewa w
Dziennym Domu w Kulnie.

Uczestnicy nie muszą się martwić o dojazd i wyżywienie. Dzienny
Dom Pomocy zapewnia dowóz busem z każdej miejscowości Gminy
Kuryłówka, nawet z tych odległych jak Jastrzębiec, Dąbrowica czy
Kolonia Polska. Otrzymują też pyszne jedzenie: śniadanie oraz
obiad, ponadto gorące oraz zimne napoje.

Dzienny Dom Pomocy w Kulnie został utworzony w ramach
projektu „Przystań aktywności seniora”, który trwa aż do
30 września 2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych, na podstawie umowy o dofinansowanie
nr RPPK.08.03.00-18-0051/20-00. 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich mieszkańców Gminy
Kuryłówka powyżej 60 roku życia! 
Są jeszcze wolne miejsca!

Bernadeta Sołek i Sylwia Bucior
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