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Szanowni Państwo,
po upływie drugiego kwartału oddajemy do pa�stwa rąk kolejny numer
Kuryłowskich Wie�ci. Jak zawsze, tak i teraz zamiarem naszym jest
przekazanie rzetelnej i w miarę możliwo�ci pełnej informacji o tym, czym na
przestrzeni trzech ostatnich miesięcy żyła nasza Gmina. A działo się nie mało
na każdej płaszczy�nie jej życia, zar�wno tej społecznej i gospodarczej ale też
edukacyjnej, kulturalnej i sportowej.

Natomiast na rozpoczęty okres wakacyjno-urlopowy życzymy dobrego 
i przyjemnego wypoczynku. 
                                                                                                   

                                                                                                                                         
Redakcja

pokażę ci dziś

 moje płócienne myśli

 rozmazane na niebie

 kłębiaste nostalgie

 i przejmujący błękit

 lato z radiem

 radio z latem

 pszczoły bzyczące do obiadu

 jabłka i pomidory dojrzewające na oknie

 tu był ten dom

 tu stał ten stół

 cztery drewniane nogi 

 w kolorze jasnego orzecha

 zachwiałam się

 czy bosa krzątanina wokół błahych spraw 

 to teraz nasz cały świat?

 krok do przodu dwa do tyłu

 grząskie piaski

 soczyste łąki

 kłujące snopki

 i jeszcze ten babciny 

 ręcznie tkany chodnik

 którym owijam całą siebie

 jak w bezpieczny kokon z dzieciństwa

 melancholijnie przetaczając się 

 po mglistych wspomnieniach

                                                                         MP

PEJZAŻ WIEJSKI   
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II kwartał 2021 to podsumowanie kolejnego roku pracy wójta poprzez 

udzielone mu absolutorium przez Radę Gminy, ale także kolejne realizacje 

projektów i różnego rodzaju wydarzeń w naszej gminie. 

17 czerwca odbyła się XXIV sesja, podczas której 
głównym punktem było przedstawienie Raportu o 
stanie gminy za 2020 r., przedstawienie sprawozdania 
fi nansowego oraz udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy Kuryłówka za 2020r. Radni jednogłośnie 
zagłosowali za udzieleniem absolutorium. Dziękuję 
wszystkim osobom zaangażowanym w życie naszej 
gminy za współpracę, bo razem zmieniamy naszą 
gminę.
Podczas sesji również podjęta została uchwała 
zwiększająca wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego członkom ochotniczych straży 
pożarnych za udział w działaniach ratowniczych. 
Dokonano także niezbędnych zmian w budżecie 
gminy m.in. dotyczących remontu dachu na szkole 
w Dąbrowicy, remontu mieszkania w Jastrzębcu, 
uchwalenie procedury w zakresie udzielania dotacji 
dla Spółek Wodnych na czyszczenie rowów. 
W czerwcu otrzymaliśmy dofi nansowania na 
dwa projekty dla mieszkańców Brzyskiej Woli: 
„Uniwersytet samorządności”, w ramach którego 
w pierwszym etapie tj. jeszcze w tym roku 
wyremontujemy m.in. toalety w WDK Brzyska Wola 
oraz „Odnowa wsi”, w ramach którego pierwszym 
etapem będzie wybudowanie przy przedszkolu placu 
zabaw.
Kontynuowane są również prace związane z 
oczyszczaniem  zalewu w Ożannie. Ponadto złożony 
został również kolejny projekt na zwiększenie 
atrakcyjności zalewu w Ożannie, w ramach którego 
zostanie dokończony kolejny etap deptaka wraz ze 
ścieżką edukacyjną.
W tym kwartale, po okresie obostrzeń, udało się 
zorganizować w naszych  jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych 8 zebrań sprawozdawczo-

wyborczych. Dziękuję wszystkim ochotnikom za 
niesienie pomocy innym oraz współpracę. Gratuluję 
wszystkim wybranym władzom naszych jednostek 
OSP, zarówno tym którzy zostali wybrani na kolejną 
kadencję, jaki i tym którzy objęli te zaszczytne 
funkcje po raz pierwszy. W czerwcu został również 
ogłoszony przetarg na rozbudowę remizy OSP w 
Wólce Łamanej, czekamy na jego rozstrzygnięcie już 
w lipcu.
Udało się również zorganizować kilka wydarzeń 
związanych z pamięcią historyczną: Bitwa pod 
Kuryłówką, Pacyfi kacja Jastrzębca, Kalówka. 
Zorganizowano również większe wydarzenia, takie 
jak rajd rowerowy czy też spotkanie z folklorem 
w Brzyskiej Woli, a także piknik charytatywny w 
Kulnie. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy piknikach i szczytnym ich celu - 
pomoc dla Pani Agnieszki Derylak. W Kulnie udało 
się zebrać kwotę 9 300 zł a w Brzyskiej Woli 3 191,33 
zł. Pamiętajmy, że zawsze warto pomagać innym. 
Z okazji „Dnia dziecka” dzieci z całej gminy mogły 
wspólnie bawić się na stadionie w Kuryłówce.

Dzięki zmniejszeniu obostrzeń udało się również 
uruchomić nasz Klub Seniora w Ożannie, który 
jest realizowany w ramach projektu „Senior+”. Nasi 
seniorzy systematycznie mają możliwość aktywnie 
spędzać czas. Dodatkowo udało się nawiązać 
współpracę ze Stowarzyszeniem „Wizja sukcesu”, 
dzięki któremu uruchomimy w budynku byłej 
szkoły w Kulnie dzienny dom pobytu dla osób 
starszych. Osoby, które ukończyły 60 rok życia 
będą, mogły spędzać w tej placówce codziennie 8 
godzin. Planowany termin otwarcia domu seniora 
to początek września. Szczegóły dotyczące zapisów 
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będziemy podawać już niebawem.
Okres wiosenny to przede wszystkim kontynuacja 
prac związanych z budową kanalizacji w naszych 
miejscowościach: Kulnie, Kuryłówce, Kolonii 
Polskiej, to również remonty dróg gminnych oraz 

dróg z funduszu sołeckiego.
W dniu 29 czerwca 2021 r. została podpisana umowa 
na dofi nansowanie projektu pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
w Dąbrowicy” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość zadania to 541 935,10 zł, w tym przyznane 
dofi nasowanie w kwocie 280 352,00 zł.

W dalszym ciągu trwają prace nad opracowaniem 
dokumentacji technicznej drogi przez wieś Brzyska 
Wola tak, aby złożyć wniosek w naborze w ramach 
programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.
Czekamy także na rozstrzygnięcie dotyczące 
możliwości otrzymania dofi nansowania kolejnego 
odcinka drogi Kuryłówka – Kolonia Polska tj. 
(Ożanna-Dąbrowica). Trwają również rozmowy 
z Zarządem Powiatu dotyczące remontu drogi 
Ożanna - Kolonia Polska - Cieplice (odcinek przez 
las), realizacja remontu planowana jeszcze w tym 
roku. Rozpoczęte zostały również prace dotyczące 
odbudowy rowów, zarówno we współpracy z 
Zarządem Dróg Powiatowych - m.in. rów przy 
drodze pomiędzy Wólką Łamaną a Brzyską Wolą 
oraz spółkami wodnymi. Kolejne prace związane 
z udrażnianiem i przywracaniem rowów będą 
realizowane na kolejnych najbardziej zaniedbanych 

odcinkach.
Trzymamy kciuki za realizację projektu dot. remontu 
kościoła św. Antoniego w Ożannie. Parafi i Tarnawiec 
udało się pozyskać na ten cel 100 tyś zł. ze środków 
WFOŚiGW. Nasze parafi e otrzymały środki na 
renowacje zabytkowych kościołów w Jastrzębcu, 
Kuryłówce i Dąbrowicy - dziękujemy za pomoc 
Panu Konserwatorowi.

Czerwiec to miesiąc zakończenia roku szkolnego, 
gratuluję wszystkim uczniom, którzy osiągnęli 
sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Mam 
nadzieję, że otrzymane nagrody zachęcą naszych 
uczniów aby jeszcze chętniej przystępowali do tego 
typu przedsięwzięć.  Przygotowując się do nowego 
roku szkolnego przez okres wakacyjny nastąpią 
kolejne modernizacje w tych placówkach. Jedną z 
nich będzie organizacja wydawania posiłków tak, 
aby dzieci otrzymywały posiłki na talerzach.
Gratuluję LKS Brzyska Wola utrzymania się w lidze 
okręgowej.
Szanowni mieszkańcy, pamiętajmy o dokonaniu 
spisu ludności oraz możliwości zaszczepienia się 
przeciwko COVID-19.

                                              Wójt  
AgnieszkaWyszyńska
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce 
otrzymała dofi nansowanie na realizację projektu pn. „Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny- ratujemy 
i uczymy ratować” współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego. W ramach zadania zorganizowany zostanie 
w okresie od czerwca do września 2021r. piknik skierowany do wszystkich osób zamieszkujących obszar LGD Kraina 
Sanu. W ramach pikniku planuje się pokazy udzielania pierwszej pomocy przez członków OSP i  Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Kuryłówce, jak również występy lokalnych zespołów i Orkiestry Dętej z Kuryłówki. 
Celem projektu jest wzrost integracji międzypokoleniowej, ukazanie lokalnych tradycji i zwyczajów, nauka podstaw 
pierwszej pomocy, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w gronie rodziny i 
najbliższych. 
Rezultatem projektu będzie organizacja Międzypokoleniowego Pikniku Rodzinnego, który wpłynie na wzrost 
świadomości kulturalnej wśród mieszkańców, aktywizację środowiska lokalnego, nabycie nowych umiejętności 
związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, przełamywanie barier w podejmowaniu działań ratowniczych, rozwój 
i promocje dziedzictwa kulturowego. 
Wartość realizowanej operacji: 15 399,00 zł, w tym ze środków EFRROW 15 399,00 zł. 
Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce otrzymała również dofi nansowanie na realizację 
projektu pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w  Kuryłówce” współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
projektu grantowego.
Celem projektu jest wzrost kultywowanie miejscowych tradycji, zwyczajów i obrzędów, a   także ich umocnienie 
oraz zachęcenie mieszkańców do podtrzymywania tradycji muzycznych regionu poprzez zakup instrumentów 
muzycznych dla Orkiestry Dętej. W ramach zadania planuje się zakup instrumentów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania Orkiestry. Realizacja projektu zakłada organizację koncertu plenerowego na terenie Gminy 
Kuryłówka.  
Wartość realizowanej operacji: 50 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 50 000,00 
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD 
Kraina Sanu 

Operacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r.

UG 
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„Przyszłość?” to dowód na to, że to my kreujemy swoją 
rzeczywistość i my decydujemy o swojej przyszłości.

MAM HOBBY, czyli o spotkaniu z ciekawym człowiekiem

W dniach 8 – 10 czerwca w szkołach na terenie 
naszej gminy odbyły  się spotkania profi laktyczno-mo-
tywujące z Panem Piotrem Ślęzakiem – znanym realiza-
torem działań profi laktycznych i dramowych. Uczniowie 
klas 1-6 uczestniczyli w zajęciach ph. „Mam hobby”, a 
uczniowie klas 7-8 w spotkaniu nt. „ Przyszłość?- spo-
tkanie z ciekawym człowiekiem”. Zajęcia miały na celu 
poprawę samopoczucia wśród uczniów po trudnym dla 
nich okresie izolacji. 

Pan Piotr uzmysłowił wszystkim jak ważną rolę w 
życiu człowieka odgrywają ciekawość, cierpliwość, przy-
jaźń, rodzina i szacunek dla drugiego człowieka. Jego 
słowa: „Wierzę, że każdy z nas posiada dar, który warto 
poznać. Jest to osobisty potencjał, który pozwala odna-
leźć szczęście” zapadły wszystkim głęboko w pamięć i 
uzmysłowiły uczestnikom, że to oni są kreatorami swojej 
przyszłości.

Podczas spotkania przed publicznością prowadzą-
cy wykonał artystyczny makijaż, zamienił się w żywą rzeźbę 

i interesująco opowiadał o swoim życiu, m.in. o przygodzie 
z alpinizmem, dalekich wyprawach. Niezwykłe opowie-
ści zostały wzbogacone slajdami, fi lmami i muzyką. 

Młodsi uczniowie mieli okazję przekonać się, że 
dzięki pasjom możemy wiele osiągnąć i przede wszyst-
kim odreagować wszelkie stresy i niepowodzenia. Warto 
więc poszukiwać i robić to, co naprawdę daje satysfakcję. 
Starsi uczniowie z kolei podczas spotkania mogli uświa-
domić sobie, że to my kreujemy rzeczywistość i decydu-
jemy o swojej przyszłości.

Mamy nadzieję, że spotkanie z Panem Piotrem 
Ślęzakiem zachęciło uczestników spotkania do poszuki-
wania pasji i realizowania swoich marzeń. To doskonały 
sposób na wszelkie smutki i poprawę nastroju! 

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Piotr Dzie-
chciarz, przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce.
                                                                                                                     P.Dz.

Kolejny etap prac związanych 
z oczyszczaniem Zalewu w Ożannie

 W dniach od 25 do 28 maja 2021r. 
realizowany był kolejny etap prac 
związany z oczyszczaniem Zalewu w 
Ożannie.        W pierwszym dniu, tj. 
25 maja dokonano komisyjnego po-
boru próbek wody i osadów dennych 
oraz dokonano pomiaru przejrzysto-
ści wody krążkiem Secchiego, a także 
dokonano pomiaru miąższości mułu. 

Próbki zostały pobrane przez przed-
stawiciela firmy SGS- Polska pod 
nadzorem inspektora nadzoru. Na 
podstawie badań tych próbek opra-
cowany zostanie raport końcowy, w 
którym zawarte zostaną informacje 
odnośnie efektów prowadzonych prac 
remediacyjnych.
W kolejnych dniach trwały prace po-

legające na aplikowaniu biologicznych 
preparatów bezpośrednio do wody   i 
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jednoczesnego napowietrzania wody 
przy użyciu specjalnych aplikato-
rów ACS Aqua Munda zamontowa-
nych na pontonach. Dokonano także 
wzmocnienia strefy ekotonowej na 
kanale dopływowym do rzeki. Był to 
już trzeci etap tego typu prac. W lip-
cu bieżącego roku zaplanowany jest 
ostatni etap związany z aplikowaniem 

preparatów mikrobiologicznych bez-
pośrednio do zbiornika.
Prace realizowane są w ramach pro-
jektu „Przywrócenie różnorodności 
biologicznej w zbiorniku wodnym 
w miejscowości Ożanna” dofinaso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi priorytetowej IV Ochro-

na środowiska naturalnego i dziedzic-
twa kulturalnego, Działanie 4.5 Róż-
norodność biologiczna Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020

UG

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa kanalizacji na terenie gminy
 Trwają prace budowlane w ramach projektu pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
ścieków w miejscowości Kulno z włączeniem do sieci 
ogólnej w miejscowości Kuryłówka”. Obecny stan 
zaawansowania prac, to wykonanie około 80% robót 
sieciowych. Kolejny zaplanowany etap prac to budowa 
przepompowni ścieków. Niestety panujące warunki 
atmosferyczne i specyfi czne warunki terenowe przede 
wszystkim wysoki poziom wód gruntowych, nie 
ułatwiają prowadzenia prac. Konieczne jest używanie 
specjalistycznego sprzętu mającego na celu osuszenie 

miejsc, w których w danym momencie prowadzone 
są wykopy tj. specjalnych drenów i igłofi ltrów. Mimo 
występujących trudności terenowych Wykonawca 
deklaruje terminową realizację kontraktu. Umowny 
termin zakończenia prac to pierwszy kwartał przyszłego 
roku.

Na ukończeniu są natomiast prace związane z rozbudową 
sieci kanalizacyjnej w Kuryłówce wzdłuż drogi gminnej 
tzw. Smolarni, za piekarnią, za weterynarią i za byłą 
wiatą Hortexu. Realizacja powyższych przedsięwzięć jest 
możliwa dzięki pozyskaniu dofi nasowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 
kwocie 1 716 361 zł oraz przy współudziale środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 
500 000 zł. Całkowita wartość planowanych do wykonania 
prac to 3 977 814,96 zł. 

Trwają także roboty budowlane w ramach projektu 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompowniami ścieków w miejscowości Kolonia 
Polska”, za którego realizację odpowiada Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce. W 
ramach tego zadania wykonane zostały już niemal 
wszystkie zaplanowane roboty sieciowe. Tutaj również 
do wykonania zostały jeszcze przepompownie ścieków, 
w tym przebudowa przepompowni w Dąbrowicy i 
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Ożannie. Łączna wartość prac, zgodnie z podpisaną 
umową z Wykonawcą, wynosi 1 277 668,71 zł, w tym 
pozyskana dotacja w kwocie 660 959 zł. Zadanie to 
współfi nansowane jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r.

Kolejnym etapem kanalizowania naszej gminy, będzie 
rozbudowa sieci w Dąbrowicy - w kierunku Małej 
Dąbrowicy. Na realizację tego zadania przyznana 
została dotacja w kwocie 280 352,00 zł ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020r. Budowa tego ponad kilometrowego odcinka sieci 
powinna zakończyć się do końca 2022r.

Jednym z warunków przyznania dofi nasowania na 
realizację powyższych projektów była konieczność 

wykazania ile gospodarstw podłączonych zostanie 
do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W związku z 
tym apeluje się do mieszkańców o przyłączanie się do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej aby uniknąć ewentualnych 
problemów z rozliczeniem pozyskanej dotacji, a co 
gorsza konieczności jej zwrotu.

 

           WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sołectwo Brzyska Wola w Podkarpackim 
Programie Odnowy Wsi 

na lata 2021-2025
Sołectwo Brzyska Wola przystąpiło do Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2027. Pierwszym 
punktem udziału w programie było opracowanie 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyska Wola na lata 
2021-2025, która po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Radę Gminy jest dokumentem określającym kierunki 
rozwoju miejscowości oraz obowiązkowym dokumentem 
przy ubieganiu się o dofi nansowanie. Kolejnym etapem 
było złożenie wniosku o dofi nansowanie na zadanie pn. 
„Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez 
montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia”- 
Etap I. W ramach zadania planuje się zamontowanie 
elementów rekreacyjnych (huśtawka wahadłowa 
podwójna, huśtawka wahadłowa- bocianie gniazdo, 

karuzela krzyżowa, piaskownica zamykana, zestaw 
zabawowy z dwoma wieżami, ławki parkowe i kosze 
betonowe), jak również stworzenie ścieżki sensorycznej 
przy budynku przedszkola w Brzyskiej Woli. Projekt 
zakłada wykonanie części prac przez mieszkańców 
sołectwa Brzyska Wola, lokalnych partnerów, fi rm 
i  stowarzyszeń. Całkowita kwota zadania ujęta we 
wniosku o dofi nansowanie wynosi 25 387,20 zł, z czego 
dofi nansowanie ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego to 12  000,00 zł. W ramach tego 
programu Gmina Kuryłówka złożyła  również wniosek 
o  dofi nansowanie zadania pn. „Realizacja inicjatywy 
„Uniwersytet Samorządności” poprzez przebudowę 
pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w 
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Brzyskiej Woli”. Już po raz drugi nasza Gmina będzie 
realizować koncepcję „Uniwersytetu Samorządności” 
na terenie powiatu leżajskiego. Realizacja zadania 
zakłada przebudowę pomieszczeń ( toalety i szatni) 
oraz zakup wyposażenia ( wieszaki szatniowe, rolety 
okienne i drzwiowe, projektor  oraz ekran naścienny, 
ławki do szatni). W ramach projektu prace rozbiórkowe 
w  pomieszczeniach sanitariatów zostaną wykonane 
przez mieszkańców sołectwa Brzyska Wola. Projekt 
zakłada również współprace lokalnych partnerów. 
Wartość projektu ujęta we wniosku o dofi nansowanie  to 
30 055,44 zł, z czego dofi nansowanie ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego wynosi 15  000,00 zł. 
Projekt zaplanowany do realizacji w tym roku jest 
etapem inwestycyjnym związanym z  przygotowaniem 
infrastruktury na potrzeby realizacji form edukacyjnych. 
II  Etap (lata: 2022-2025) polegać będzie na realizacji 
założeń edukacyjnych (szkolenia, warsztaty, konferencje, 
itp.) z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury. 
Planuje się zakończenie realizacji obydwu projektów do 
dn. 31.10.2021r. 

                                                                                                 UG

Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”
 W ramach porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, mieszkańcy Gminy 
Kuryłówka mogą skorzystać z pomocy 
pracowników Urzędu Gminy w procesie składania 
wniosków o dofi nansowanie z programu „Czyste 
Powietrze”, jak również uzyskać niezbędne 
informacje na temat programu, zasad ubiegania się 
o dofi nansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w 
dniach:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
urzędu tj. od 7:30 – 15:30
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy w Kuryłówce, tel. 17 243 80 10 
wew. 136.Informacje na temat programu „Czyste 
Powietrze” dostępne są pod adresami: https://www.
bip.wfosigw.rzeszow.pl/, https://czystepowietrze.gov.
pl/

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).
Od 1 lipca br. wprowadzone zostaną zmiany 
do Programu. Zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie 
możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, 
aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 
grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofi nansowanie 
obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować 
to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura 
wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten 
nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia 
w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 
r.).

Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to 
podwyższenie progów dochodowych w drugiej 
części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie 
progów dochodowych programów „Czyste 
Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej 
osób skorzysta z podwyższonego poziomu 
dofi nansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli 
otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. 
zł.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli 
do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż 
obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

                                                                                                 UG
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 Powołanie Milicji Obywatelskiej - cz.V 
 

W dniu 10 lipca 1944 roku w sztabie Armii Czerwonej zapadły decyzje dotyczące 
przeprowadzenia ofensywy, zwanej Operacją lwowsko – sandomierską. Rozpoczęcie ataku 
wyznaczono na dzień 13 lipca. Już 18 lipca 1944 roku wojska radzieckie przekroczyły Bug   
w okolicach Sokala i parły do przodu. W dniu 22 lipca 1944 roku pierwsze oddziały 
sowieckie osiągnęły rubież Sanu w okolicy Kuryłówki. Zajęcie prawobrzeżnego brzegu 
nastąpiło bez walki. Po drugiej stronie Niemcy zbudowali linię obronną, nasyconą 
drewnianymi bunkrami i transzejami. Oddziały 24 Korpusu Piechoty z 13 Armii wchodzącej 
w skład 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej dotarłszy do rzeki, natychmiast przystąpiły 
do przygotowań mających na celu jej sforsowanie. Przejścia przez rzekę mieli dokładnie 
rozpoznane przez oddziały zwiadowcze, które wcześniej penetrowały teren.. Od marca 1944 
roku na obszarze Gminy Kuryłówka operował niewielki oddział minerski ze zgrupowania 
Werszyhory pod komendą oficera, którego Polacy nazwali „Majorkiem”. Sowiecki oficer 
miał łatwość nawiązywania kontaktów, wzbudzał zaufanie. Szukał kontaktu z polskimi 
partyzantami i taką współpracę nawiązał. „Wołyniak” oddelegował Michała Młynarskiego, 
aby pomógł minerom przeprawiać się przez San przy pomocy „wielkiej krypy”. Jest pewne, 
że minowanie szlaków komunikacyjnych nie było jedynym zadaniem jakie „Majorkowi” 
powierzyło dowództwo sowieckie. Grupa rozpoznawała teren, przeprawy i drogi dojścia do 
nich. Ponadto miała dobry wgląd do skrzynek kontaktowych w terenie, do których 
prowadzono „Majorka”, a przez to rozeznanie ludzi związanych z polską partyzantką. 
Wszystkie te informacje skrupulatnie gromadzono i wykorzystano w niedalekiej przyszłości1.  

Czerwonoarmiści postanowili ominąć umocnienia na wysokości Starego Miasta i 
skierowali swe siły na przeprawę promową w Rzuchowie. Przemieszczanie się wojsk 
sowieckich było obserwowane przez lotnictwo nieprzyjaciela. W nocy sowieci przesunęli 
główne siły, w tym czołgi, do Piskorowic. Tam w kompleksie zwanym „ Za Przebojem” 
planowano wykonać główny desant.  

Oddziały Armii Czerwonej w godzinach rannych w dniu 23 lipca 19442 roku 

przystąpiły do forsowania rzeki. Przeprawiające się wojsko było intensywnie bombardowane. 
W wyniku nalotów spłonęło 54 budynki mieszkalne i 109 budynków gospodarczych w 
Rzuchowie3. Miejsce głównego desantu oddziałów Armii Czerwonej w Piskorowicach 
osłonięto intensywną zasłoną dymną, która utrudniała widoczność samolotom Luftwaffe4.   
Po sforsowaniu rzeki i krótkich walkach z maruderami oddziałów niemieckich, Armia 
Czerwona opanowała Leżajsk5. W tym samym czasie grupa rekonesansowa 
                                                 
1Spotyka się informacje jakoby „Wołyniak” miał wskazać Sowietom dogodne miejsce przeprawy pod 
Rzuchowem . W świetle ustaleń stwierdzenia takie należy uznać jako przyczynek dotyczący mitu o „Wołyniaku”. 
 
2 Datę 23 lipca podał mieszkaniec Rzuchowa Tomasz Sołtys we wniosku o ustalenie strat własnych podczas 
przeprawy ACz w Rzuchowie. Wniosek został sporządzony w styczniu 1945roku.„ Wniosek o ustalenie szkód i 
odszkodowania wojenne „ sporządzony przez poszkodowanego Tomasza Sołtysa z m. Rzuchów przy świadku 
Robercie Olechu w dniu 4 lutego 1945 - w zbiorach autora.  

3 Sprawozdanie GRN w Kuryłówce za I kw.1946r. Pytałem mieszkańców Rzuchowa czy wioska była palona 
wcześniej przez Niemców lub później przez polskie oddziały partyzanckie lub UPA. Jednoznacznie stwierdzano, 
że zabudowania spłonęły w dniu forsowania Sanu przez Sowietów. 

4 M. Ożga , Tragedia wojny w szkole w Piskorowicach – w zbiorach autora. Także relacje Anny Bratek i Marii 
Słotwińskiej z Rzuchowa z dnia 15 lutego 2020 r. 

5 Zwiad z oddziału Franciszka Przysiężniaka informował Sowietów, że w Leżajsku nie ma dużych sił  
nieprzyjaciela. Sowieci zrezygnowali z ostrzału artyleryjskiego miasta przed zaplanowanym desantem. 
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czerwonoarmistów  przeprawiła się przez rzekę na wysokości Łazowa i prowadziła działania 
na terenie obecnej Gminy Nowa Sarzyna. Budowana przez Niemców od jesieni 1943 roku 
linia obrony na Sanie okazała się nieskuteczna, wręcz zbyteczna. Sowieci posuwając się 
wzdłuż lewobrzeżnego Sanu w ciężkich bojach nie licząc się ze stratami w ludziach 
zdobywali kolejne miejscowości: w dniu 25 lipca Sarzynę, 28 lipca Nisko, a 1 sierpnia dotarli 
do Stalowej Woli. Stolica powiatu, Łańcut został oswobodzony 30 lipca, a 2 sierpnia 
Rzeszów. 

Z końcem lipca 1944 roku do Kuryłówki dotarła sowiecka jednostka weterynaryjna, 
która rozłożyła się obozem na „ Ruskim końcu”. Żołnierze przystąpili do budowy zagród dla 
koni i rozwinęli szpital dla zwierząt, do którego zwożono ranne na froncie konie.  

Franciszek Przysiężniak stwierdziwszy, że dowództwo i ochrona szpitala nie ingeruje 
w życie wsi, polecił swoim ludziom organizację służby porządkowej6. Załogę posterunku 
rekrutowano w różnoraki sposób. Jedni otrzymywali polecenie od dowódcy. Inni przyszli do 
służby, bo nie umieli nic innego oprócz umiejętności posługiwania się bronią. Byli i tacy, 
którzy służbę w milicji traktowali jako ochronę przed poborem do wojska i pójściem na front. 
Niektórzy zaś uważali, że będzie to swoisty awans społeczny mając w pamięci poziom życia 
przedwojennych policjantów. Ówcześni milicjanci nie posiadali mundurów, chodzili             
w cywilnych ubraniach. Na barkach mieli umieszczone numery porządkowe7.               
Później wyróżnikiem milicjanta była biało-czerwona opaska z napisem MO. Milicjanci          
w początkowym okresie nie otrzymywali zapłaty. Jedyne na co mogli liczyć to liche 
wyżywienie, które niekiedy musieli sobie sami załatwić. Większość milicjantów była 
pochodzenia chłopskiego. Legitymowali się na ogół ukończeniem szkoły powszechnej. 
Zadaniem głównym milicjantów było utrzymywanie porządku publicznego na terenie gminy. 
Reagowano na doniesienia dotyczące ukrywania się rzekomych żołnierzy niemieckich. 
Wyłapywano byłych policjantów ukraińskiej policji z czasów okupacji oraz zabezpieczano 
dostarczanie produktów rolnych w ramach obowiązkowych dostaw. Już w pierwszej dekadzie 
sierpnia obsadzono posterunek w Kuryłówce. Milicjantów często przenoszono, dlatego dziś 
trudno wymienić pełny skład: Na komendanta posterunku wyznaczony został przez 
Franciszka Przysiężniaka NN ps. Władek, a jego zastępcą mianowano Kazimierza Stockiego. 
W milicji służyli wówczas: Julian Czarniecki, Jan Chomel, Emil Niemczyk, Władysław 
Staroń, a także Ludwik Staroń i Franciszek Podobiński8. Dionizy Garbacz wymienia: Jana 
Bajana, Emila Borka, Juliana Czarnieckiego, Emila Niemczyka, Leopolda Czajkę, 
Kazimierza Juźko, Michała Krupę, Jana Sochę, Władysława Staronia, Henryka Mrzygłóda, 
Edwarda Zawadę i Franciszka Gagosza 9. Siedzibą milicji był dawny posterunek policji 
państwowej ( podczas okupacji zwanej granatową). W tym czasie w części domu 
Oleszkiewicza rozlokowano sowiecką komendanturę z nieliczną 5-6 osobową obsadą. Na jej 
czele stał komendant wojenny w stopniu lejtnanta (porucznika). W Leżajsku mjr Józef Baran 
ps „Lucjan” przystąpił do organizacji władzy i porządku publicznego. Na jego  polecenie 
komendanturę MO objął Józef Zadzierski . W najbliższej okolicy posterunki MO powstały    
w Cieplicach, Majdanie Sieniawskim, Sieniawie, Krzeszowie i Potoku Górnym. 

Za sowieckimi wojskami frontowymi na tereny wyzwalane wchodziły oddziały 
NKWD, w tym funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego „ Smiersz”, których zadaniem 
było między innymi rozpracowywanie polskiej konspiracji i wyłapywanie jej przywódców, 
których uznawano za wrogów Armii Czerwonej i tworzących się struktur PKWN. 
Organizowano obławy na obozujące lub przemieszczające się oddziały, które w ramach 
                                                 
6 Zerwano z nazewnictwem policja, aby społeczeństwo nie kojarzyło nowo powstałej formacji z źle odbieraną 
policja granatową. 
7 D.Garbacz, Wołyniak, legenda prawdziwa, Stalowa Wola 2015, s.41 
8 Relacja Władysława Kotulskiego z Kulana. 
9D.Garbacz, op.cit. s 44 i następne . 

„Akcji Burza” podejmowały działania operacyjne. W dniu 17 sierpnia 1944 roku na terenie 
klasztoru w Leżajsku obozował duży oddział partyzancki, który dotarł tu z okolic Gródka 
Jagiellońskiego. Dowódca mjr Witold Szredzki ps. „Sulima” prowadził swoich ludzi na pomoc 
walczącej Warszawie. Do nich dołączył wraz ze swymi ludźmi komendant milicji Józef 
Zadzierki. W rejonie Rudnika oddział został otoczony i rozbrojony przez NKWD. „Sulimie”          
i większości jego ludziom udało się wyjść z pułapki. Tego szczęścia nie miał J. Zadzierski, 
którego aresztowano i odstawiono do Leżajska. Odtąd jego poczynania były bacznie 
obserwowane. Bezpardonowe działania NKWD wobec polskich oddziałów partyzanckich 
spowodowało fiasko zakładanych celów jakie spodziewano się osiągnąć w ramach 
narodowego powstania. Złapanych żołnierzy polskich oddziałów partyzanckich 
przetrzymywano w nieludzkich warunkach (ziemianki, nory, baraki) i po doraźnych 
przesłuchaniach, podczas których stosowano wyszukane tortury skazywano na pobyt w 
łagrach lub rozstrzeliwano10. Pod koniec sierpnia podjęto próbę aresztowania K. Stockiego, 
którego w ostatniej chwili ostrzegł J. Zadzierski. W dniu 4 września NKWD dokonało 
aresztowań wśród leżajskiej milicji. Józefa Zadzierskiego osadzono na rzeszowskim zamku. 
Józef Baran w porę opuścił Leżajsk i uniknął aresztowania. 

W dniu 21 sierpnia 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał dekret 
„O trybie powołania władz administracji I i II instancji”, w którym przywrócono podział 
administracyjny państwa jaki obowiązywał przed wybuchem wojny. Utworzono nieformalne 
nowe województwo rzeszowskie. W jego skład weszły: część województwa lwowskiego        
i krakowskiego, a siedzibę władz zlokalizowano w Rzeszowie11. Przywrócono samorząd 
terytorialny- powiat łańcucki w jego przedwojennej strukturze. Istotnym novum było 
utworzenie rad narodowych jako organu uchwałodawczego. 18 sierpnia 1944 roku powołano 
Wojewódzką Radę Narodową w Rzeszowie, a 1 września 1944 roku powstała Powiatowa 
Rada Narodowa w Łańcucie. W ślad za tym rozpoczęto tworzyć Gminne Rady Narodowe. 
Pierwsze wpisy dotyczące tego organu na ternie Gminy Kuryłówka odnajdujemy z dnia 28 
kwietnia 1945 roku. Wiemy, że Przewodniczącym GRN w Kuryłówce został wybrany Michał 
Podobiński, na zastępcę wybrano Józefa Brylińskiego. Wójtem Gminy Kuryłówka został 
Andrzej Ćwikła znany przedwojenny działacz ludowy, a podwójcim Ignacy Półćwiartek        
z Przychojca. Siedzibę nowych władz umiejscowiono w przedwojennym budynku gminy 
położonym tuż obok szkoły.  

Wraz z tworzeniem struktur administracji zaczęto budować komendę wojewódzką i 
sieć komend powiatowych milicji. Proces powstawania aparatu bezpieczeństwa przebiegał 
mozolnie, gdyż nowa władza nie posiadała odpowiednich kadr. Struktury Wojewódzkiej 
Komendy Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie rozpoczął tworzyć ppłk. Franciszek 
Księżarczyk w oparciu o ludzi wywodzących się z I Brygady Armii Ludowej ( AL ) Ziemi 
Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego. Jako pierwszy utworzono Baon Operacyjny,             
a następnie Wydziały: Personalny, Gospodarczy i Śledczy. W pierwszej dekadzie 
października utworzono Wydział Polityczny. Równolegle tworzono struktury komend 

                                                 
10 Najbliżej położonym obozem NKWD dla żołnierzy AK był  obóz w Trzebusce k/Sokołowa Małopolskiego. 
Zorganizowany w sierpniu 1944 roku, działał do końca października tego roku. Przypuszcza się, że zginęło tam 
około 300 polskich patriotów ( zabijanych w Turzy).Przez obóz mogło przejść nawet 2500 więźniów. Złapanych 
żołnierzy AK przetrzymywano czasowo także w bunkrach w rejonie Rudnika.    
11 Formalnie województwo rzeszowskie zostało utworzone na mocy Dekretu z dnia 7 lipca 1945roku o 
utworzeniu woj. rzeszowskiego. W art. 1 zapisano : Tworzy się województwo rzeszowskie z siedzibą urzędu 
wojewódzkiego w Rzeszowie, obejmujące powiaty: brzozowski, jarosławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, 
lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, przeworski, rzeszowski, sanocki i tarnobrzeski oraz powiaty: dębicki, 
gorlicki, jasielski i mielecki, które równocześnie wyłącza się z województwa krakowskiego. 
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„Akcji Burza” podejmowały działania operacyjne. W dniu 17 sierpnia 1944 roku na terenie 
klasztoru w Leżajsku obozował duży oddział partyzancki, który dotarł tu z okolic Gródka 
Jagiellońskiego. Dowódca mjr Witold Szredzki ps. „Sulima” prowadził swoich ludzi na pomoc 
walczącej Warszawie. Do nich dołączył wraz ze swymi ludźmi komendant milicji Józef 
Zadzierki. W rejonie Rudnika oddział został otoczony i rozbrojony przez NKWD. „Sulimie”          
i większości jego ludziom udało się wyjść z pułapki. Tego szczęścia nie miał J. Zadzierski, 
którego aresztowano i odstawiono do Leżajska. Odtąd jego poczynania były bacznie 
obserwowane. Bezpardonowe działania NKWD wobec polskich oddziałów partyzanckich 
spowodowało fiasko zakładanych celów jakie spodziewano się osiągnąć w ramach 
narodowego powstania. Złapanych żołnierzy polskich oddziałów partyzanckich 
przetrzymywano w nieludzkich warunkach (ziemianki, nory, baraki) i po doraźnych 
przesłuchaniach, podczas których stosowano wyszukane tortury skazywano na pobyt w 
łagrach lub rozstrzeliwano10. Pod koniec sierpnia podjęto próbę aresztowania K. Stockiego, 
którego w ostatniej chwili ostrzegł J. Zadzierski. W dniu 4 września NKWD dokonało 
aresztowań wśród leżajskiej milicji. Józefa Zadzierskiego osadzono na rzeszowskim zamku. 
Józef Baran w porę opuścił Leżajsk i uniknął aresztowania. 

W dniu 21 sierpnia 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał dekret 
„O trybie powołania władz administracji I i II instancji”, w którym przywrócono podział 
administracyjny państwa jaki obowiązywał przed wybuchem wojny. Utworzono nieformalne 
nowe województwo rzeszowskie. W jego skład weszły: część województwa lwowskiego        
i krakowskiego, a siedzibę władz zlokalizowano w Rzeszowie11. Przywrócono samorząd 
terytorialny- powiat łańcucki w jego przedwojennej strukturze. Istotnym novum było 
utworzenie rad narodowych jako organu uchwałodawczego. 18 sierpnia 1944 roku powołano 
Wojewódzką Radę Narodową w Rzeszowie, a 1 września 1944 roku powstała Powiatowa 
Rada Narodowa w Łańcucie. W ślad za tym rozpoczęto tworzyć Gminne Rady Narodowe. 
Pierwsze wpisy dotyczące tego organu na ternie Gminy Kuryłówka odnajdujemy z dnia 28 
kwietnia 1945 roku. Wiemy, że Przewodniczącym GRN w Kuryłówce został wybrany Michał 
Podobiński, na zastępcę wybrano Józefa Brylińskiego. Wójtem Gminy Kuryłówka został 
Andrzej Ćwikła znany przedwojenny działacz ludowy, a podwójcim Ignacy Półćwiartek        
z Przychojca. Siedzibę nowych władz umiejscowiono w przedwojennym budynku gminy 
położonym tuż obok szkoły.  

Wraz z tworzeniem struktur administracji zaczęto budować komendę wojewódzką i 
sieć komend powiatowych milicji. Proces powstawania aparatu bezpieczeństwa przebiegał 
mozolnie, gdyż nowa władza nie posiadała odpowiednich kadr. Struktury Wojewódzkiej 
Komendy Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie rozpoczął tworzyć ppłk. Franciszek 
Księżarczyk w oparciu o ludzi wywodzących się z I Brygady Armii Ludowej ( AL ) Ziemi 
Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego. Jako pierwszy utworzono Baon Operacyjny,             
a następnie Wydziały: Personalny, Gospodarczy i Śledczy. W pierwszej dekadzie 
października utworzono Wydział Polityczny. Równolegle tworzono struktury komend 

                                                 
10 Najbliżej położonym obozem NKWD dla żołnierzy AK był  obóz w Trzebusce k/Sokołowa Małopolskiego. 
Zorganizowany w sierpniu 1944 roku, działał do końca października tego roku. Przypuszcza się, że zginęło tam 
około 300 polskich patriotów ( zabijanych w Turzy).Przez obóz mogło przejść nawet 2500 więźniów. Złapanych 
żołnierzy AK przetrzymywano czasowo także w bunkrach w rejonie Rudnika.    
11 Formalnie województwo rzeszowskie zostało utworzone na mocy Dekretu z dnia 7 lipca 1945roku o 
utworzeniu woj. rzeszowskiego. W art. 1 zapisano : Tworzy się województwo rzeszowskie z siedzibą urzędu 
wojewódzkiego w Rzeszowie, obejmujące powiaty: brzozowski, jarosławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, 
lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, przeworski, rzeszowski, sanocki i tarnobrzeski oraz powiaty: dębicki, 
gorlicki, jasielski i mielecki, które równocześnie wyłącza się z województwa krakowskiego. 
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powiatowych Milicji Obywatelskiej12. Z polecenia nowych władz do Kuryłówki skierowano 
Stanisława Michała Rysia, któremu powierzono zorganizowanie posterunku MO. Komendant 
po przybyciu na miejsce zastał w posterunku uzbrojonych ludzi, którzy oświadczyli mu, że są 
milicjantami. Stanisław Ryś wylegitymował się pismem powołującym go na komendanta, 
czym wywołał konsternację u obecnych. Następnie zameldował się u komisarza wojennego. 
Kolejne dni upływały milicjantom na wzajemnym poznawaniu się. Obie strony zachowywały 
dystans i nieufność. W tym czasie komendant rozwiesił komunikat o zaciągu ochotników do 
miejscowej MO. Spośród chętnych wybrał młodych mężczyzn pochodzących z ubogich 
rodzin chłopskich, którzy nie deklarowali przynależności do żadnej organizacji zbrojnej.  

Na przełomie września i października 1944 roku w miejsce sowieckiej jednostki 
weterynaryjnej, która przemieściła się za San, rozłożył się polowy szpital wojskowy. Kadrę    
i zaplecze stanowili żołnierze, ale większa cześć personelu składała się z kobiet: 
sanitariuszek, personelu pomocniczego, obsługi i tzw. wolnonajemnych (ochotniczek), które 
w razie potrzeby oddawały krew rannym żołnierzom. Cały stan osobowy rozlokowano w 
chatach  zamieszkałych przez Ukraińców aż po okolice cerkwi.  

Późną jesienią do Kuryłówki przybył oddział Wojska Polskiego w sile plutonu. Była 
to jednostka zaopatrzenia, która w ramach obowiązkowych dostaw zajmowała się ubojem 
zwierząt. Oddział rozlokował się w polskiej części wsi. Oficer w stopniu porucznika 
kwaterował w murowanym domu należącym do Pawła Staronia, a załoga został umieszczona 
w budynku dawnej mleczarni. Na tzw. błoniu odbywał się ubój zwierząt głównie rogacizny. 
Gotowe półtusze ładowano na ciężarówki, które odjeżdżały na wschód. Mówiono, że 
jednostka działa na rzecz 2 Armii WP, która na zapleczu frontu szkoliła poborowych. 
Jednostka bazowała w Kuryłówce najprawdopodobniej do początku lutego1945 r.  

Tym samym Kuryłówka stała się terenem wojskowym, z zastrzeżeniem, że do części 
wsi zajmowanej przez Rosjan milicjanci się nie zapuszczali. Pozostała część gminy była przez 
nich dozorowana. Zwłaszcza miejscowości zamieszkałe przez Ukraińców często patrolowano. 
Wydaje się, że niektórzy stróże prawa źle pojmowali wykonywanie swej służby. Przeszukania 
w domach ukraińskich były pretekstem do dokonania rewizji i zorientowaniu się co 
gospodarz ma w oborze. Wieczorem zabierano zwierzę jak swoje. Uprawiający ten proceder 
niektórzy, milicjanci wiedzieli, że nikt się nie poskarży bo i do kogo. Przecież oni teraz są 
władzą powołaną do pilnowania porządku. Przybycie nowego komendanta w znaczny sposób 
ograniczyło ten proceder. Obawiano się, że przy okazji mogą wyjść sprawy związane             
z przynależnością do konspiracji, a to mogło się skończyć aresztowaniami. Brano pod uwagę, 
że znajdzie się ktoś „życzliwy”, który doniesie o przeszłości niektórych z nich. Z tych 
powodów obywatel komendant stał się zagrożeniem. Kariera w Milicji Obywatelskiej 
Stanisława Michała Rysia (l. 26 ) zakończyła się w dniu 14 ( wtorek) listopada 1944 roku13. 
Komendant po tym dniu nie pojawił się na posterunku. O jego zniknięciu w niewyjaśnionych 
okolicznościach powiadomiono zwierzchników z Łańcuta14. Komendantem posterunku MO w 
Kuryłówce został Jan Parobek, który uzyskał rekomendację miejscowego komendanta 
wojennego. 

Służba w milicji niosła za sobą ogromny ładunek niebezpieczeństwa. Wiele osób 
miało ukrytą broń, która w każdej chwili mogła być użyta. Jako priorytetowe zadanie 
traktowano zdawanie posiadanej broni. Główny nacisk położono na odzyskanie broni będącej 
                                                 
12 W służbie państwa i społeczeństwa. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu(1919-2019, Rzeszów –
Warszawa 2019,s. 109 i następne. 
13 Niektórzy autorzy opisujący ten okres sugerują, że zabójstwo komendanta MO w Kuryłówce miało charakter 
porachunków osobistych. Mordu miano dokonać w Tarnawcu w dniu organizowania zabawy (14.11.1944r. - 
wtorek).Wydaje się, że dzień powszedni nasuwa wątpliwości co do organizacji zabawy. Wg. moich informacji 
morderstwa dokonano podczas patrolu . 
14 Stanisława Michała Rysia zamordowano w lesie i tam zakopano. Mieli tego dokonać H. Mrzygłód i E. Zawada.. 

w posiadaniu Ukraińców. Polacy co rusz wskazywali osoby związane z ukraińską 
samoobroną, które mogły posiadać broń. Wzywano ich do zdania broni, co na ogół było 
skuteczne. Obawiano się Ukraińców zwłaszcza tych, którzy poszli do UPA, oni stanowili 
śmiertelne zagrożenie dla milicjantów. W początkowym okresie zagrożenie ze strony 
podziemia polskiego nie istniało, bo wielu ludzi z nim związanych służyło w milicji. Nawet 
pierwsze czystki z „wrogiego elementui”, które przeprowadzono w milicji nie spowodowały 
generalnej zmiany obsady posterunku MO w Kuryłówce15. Zdarzały się jednak przykre 
wypadki związane z pełnioną służbą. W dniu 29 listopada 1944 roku jeden z milicjantów       
z miejscowego posterunku po wykonaniu rutynowego obchodu zaszedł do domu znajomego 
w Kuryłówce. Był zmarznięty i chciał się ogrzać. W izbie było gwarno. Do córki właściciela 
przyszły koleżanki. Gdy gospodarz z milicjantem zasiedli do stołu młode towarzystwo 
zaczęło opuszczać izbę. Syn gospodarza wziął niepostrzeżenie stojący w kącie karabin            
i wyszedł z nim na dwór. Chłopak skierował broń w stronę koleżanki mówiąc:„Marysiu ja cię 
zastrzelę”. Grzmot wystrzału wypełnił powietrze. 20 letnia Maria Kycia osunęła się na 
ziemię16.  

W tym okresie urzędujący w Kuryłówce wojenny komendant ożenił się.                 
Jego wybranką została jedna z sanitariuszek szpitala wojskowego. Zmiana stanu 
małżeńskiego spowodowała zwiększone potrzeby materialne rodziny. Skromne oficerskie 
pobory stały się nie wystarczające. Lejtnant szukał sposobu zabezpieczenia rodziny. Takie 
rozwiązanie znalazł - łapówki. Dnia 5 grudnia 1944 roku na przeprawę na Sanie od strony 
Kuryłówki przyszli dwaj funkcjonariusze nowej władzy: komendant Posterunku MO             
w Kuryłówce i sowiecki komisarz wojenny. Łódź obsługiwał Antoni Mitrowski ze Starego 
Miasta. Przewoźnik przewiózł obu funkcjonariuszy na drugi brzeg. Mundurowi poszli            
w kierunku wsi. A. Mitrowski wyszedł na wysoki brzeg, aby zobaczyć czy na drodze nie ma 
ludzi, którzy chcą skorzystać z przeprawy. Jako, że słońce świeciło mu w twarz, przewoźnik 
podniósł dłoń aby przesłonić oczy. Wówczas otrzymał śmiertelny postrzał. Do przewoźnika 
strzelił sowiecki komisarz. Trudno dociec czym się kierował, być może był pijany.  

Funkcjonariusze skierowali się do domu R. chcieli rozmówić się z Julią dorosłą córką 
gospodarza, którą często widziano w towarzystwie byłego policjanta ukraińskiego -
Władysława Bździucha. Dziewczyna widząc zbliżających się mundurowych zaczęła uciekać. 
Lejtnant wezwał ją do zatrzymania. Julka nie usłuchała. Wówczas Sowiet strzelił do niej. 
Kobieta upadła, ale po chwili podniosła się i utykając skryła się za zabudowaniami. 
Funkcjonariusze nie gonili jej. Ojca dziewczyny poinformowano, że chcieli się z nią 
rozmówić i niepotrzebnie uciekała. Do niej nic nie mają i nie musi się obawiać. O dziwo, 
milicjanci więcej tu nie zaglądali. Julka dla bezpieczeństwa ukrywała się. Nie leczona rana, 
zaczęła się jątrzyć. Wdała się gangrena. Nie było ratunku, musiano amputować nogę             
w kolanie. Młoda, energiczna kobieta szybko oswoiła się ze swoim kalectwem i bardzo 
sprawnie nauczyła się chodzić z kulą17. Po niefortunnym wypadzie do Starego Miasta 
sowiecki lejtnant skoncentrował się na wyłapaniu byłych policjantów zamieszkałych w 
wioskach na prawobrzeżnym Sanie18. Ci w początkowym okresie ukrywali się, ale widząc, że 
milicja nie pojawia się na „Ruskim końcu” stali się mniej ostrożni i częściej pojawiali się na 
wsi. Sowiecki umundurowany oficer i towarzyszący mu milicjant nie miał problemu             
w poruszaniu się po części wsi zajmowanej przez szpital wojskowy. Podjęte działania 
przyniosły wymierne rezultaty. W samej  Kuryłówce aresztowano między innymi: Iwana 
                                                 
15 Rozkaz Nr 15 Komendanta Głównego MO gen. Franciszka Józwiaka z 24 października 1944r 
16 Tablica na frontonie kościoła parafialnego w Kuryłówce „ Zginęli podczas wojny „ poz.16. 
17 Władysław Bździuch został zastrzelony w lutym 1945r. Julka, jej ojciec i macocha (Polka pochodząca z 
Brzyskiej Woli ) zginęli w wyniku bandyckiego napadu na ich dom w zimie 1946r.  
18 Wg. Tomasza Berezy, op.cit. s 179, milicjanci z PMO w Kuryłówce schwytali kilkunastu byłych policjantów 
ukraińskich  
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12 W służbie państwa i społeczeństwa. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu(1919-2019, Rzeszów –
Warszawa 2019,s. 109 i następne. 
13 Niektórzy autorzy opisujący ten okres sugerują, że zabójstwo komendanta MO w Kuryłówce miało charakter 
porachunków osobistych. Mordu miano dokonać w Tarnawcu w dniu organizowania zabawy (14.11.1944r. - 
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w Kuryłówce. Był zmarznięty i chciał się ogrzać. W izbie było gwarno. Do córki właściciela 
przyszły koleżanki. Gdy gospodarz z milicjantem zasiedli do stołu młode towarzystwo 
zaczęło opuszczać izbę. Syn gospodarza wziął niepostrzeżenie stojący w kącie karabin            
i wyszedł z nim na dwór. Chłopak skierował broń w stronę koleżanki mówiąc:„Marysiu ja cię 
zastrzelę”. Grzmot wystrzału wypełnił powietrze. 20 letnia Maria Kycia osunęła się na 
ziemię16.  

W tym okresie urzędujący w Kuryłówce wojenny komendant ożenił się.                 
Jego wybranką została jedna z sanitariuszek szpitala wojskowego. Zmiana stanu 
małżeńskiego spowodowała zwiększone potrzeby materialne rodziny. Skromne oficerskie 
pobory stały się nie wystarczające. Lejtnant szukał sposobu zabezpieczenia rodziny. Takie 
rozwiązanie znalazł - łapówki. Dnia 5 grudnia 1944 roku na przeprawę na Sanie od strony 
Kuryłówki przyszli dwaj funkcjonariusze nowej władzy: komendant Posterunku MO             
w Kuryłówce i sowiecki komisarz wojenny. Łódź obsługiwał Antoni Mitrowski ze Starego 
Miasta. Przewoźnik przewiózł obu funkcjonariuszy na drugi brzeg. Mundurowi poszli            
w kierunku wsi. A. Mitrowski wyszedł na wysoki brzeg, aby zobaczyć czy na drodze nie ma 
ludzi, którzy chcą skorzystać z przeprawy. Jako, że słońce świeciło mu w twarz, przewoźnik 
podniósł dłoń aby przesłonić oczy. Wówczas otrzymał śmiertelny postrzał. Do przewoźnika 
strzelił sowiecki komisarz. Trudno dociec czym się kierował, być może był pijany.  

Funkcjonariusze skierowali się do domu R. chcieli rozmówić się z Julią dorosłą córką 
gospodarza, którą często widziano w towarzystwie byłego policjanta ukraińskiego -
Władysława Bździucha. Dziewczyna widząc zbliżających się mundurowych zaczęła uciekać. 
Lejtnant wezwał ją do zatrzymania. Julka nie usłuchała. Wówczas Sowiet strzelił do niej. 
Kobieta upadła, ale po chwili podniosła się i utykając skryła się za zabudowaniami. 
Funkcjonariusze nie gonili jej. Ojca dziewczyny poinformowano, że chcieli się z nią 
rozmówić i niepotrzebnie uciekała. Do niej nic nie mają i nie musi się obawiać. O dziwo, 
milicjanci więcej tu nie zaglądali. Julka dla bezpieczeństwa ukrywała się. Nie leczona rana, 
zaczęła się jątrzyć. Wdała się gangrena. Nie było ratunku, musiano amputować nogę             
w kolanie. Młoda, energiczna kobieta szybko oswoiła się ze swoim kalectwem i bardzo 
sprawnie nauczyła się chodzić z kulą17. Po niefortunnym wypadzie do Starego Miasta 
sowiecki lejtnant skoncentrował się na wyłapaniu byłych policjantów zamieszkałych w 
wioskach na prawobrzeżnym Sanie18. Ci w początkowym okresie ukrywali się, ale widząc, że 
milicja nie pojawia się na „Ruskim końcu” stali się mniej ostrożni i częściej pojawiali się na 
wsi. Sowiecki umundurowany oficer i towarzyszący mu milicjant nie miał problemu             
w poruszaniu się po części wsi zajmowanej przez szpital wojskowy. Podjęte działania 
przyniosły wymierne rezultaty. W samej  Kuryłówce aresztowano między innymi: Iwana 
                                                 
15 Rozkaz Nr 15 Komendanta Głównego MO gen. Franciszka Józwiaka z 24 października 1944r 
16 Tablica na frontonie kościoła parafialnego w Kuryłówce „ Zginęli podczas wojny „ poz.16. 
17 Władysław Bździuch został zastrzelony w lutym 1945r. Julka, jej ojciec i macocha (Polka pochodząca z 
Brzyskiej Woli ) zginęli w wyniku bandyckiego napadu na ich dom w zimie 1946r.  
18 Wg. Tomasza Berezy, op.cit. s 179, milicjanci z PMO w Kuryłówce schwytali kilkunastu byłych policjantów 
ukraińskich  
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powiatowych Milicji Obywatelskiej12. Z polecenia nowych władz do Kuryłówki skierowano 
Stanisława Michała Rysia, któremu powierzono zorganizowanie posterunku MO. Komendant 
po przybyciu na miejsce zastał w posterunku uzbrojonych ludzi, którzy oświadczyli mu, że są 
milicjantami. Stanisław Ryś wylegitymował się pismem powołującym go na komendanta, 
czym wywołał konsternację u obecnych. Następnie zameldował się u komisarza wojennego. 
Kolejne dni upływały milicjantom na wzajemnym poznawaniu się. Obie strony zachowywały 
dystans i nieufność. W tym czasie komendant rozwiesił komunikat o zaciągu ochotników do 
miejscowej MO. Spośród chętnych wybrał młodych mężczyzn pochodzących z ubogich 
rodzin chłopskich, którzy nie deklarowali przynależności do żadnej organizacji zbrojnej.  

Na przełomie września i października 1944 roku w miejsce sowieckiej jednostki 
weterynaryjnej, która przemieściła się za San, rozłożył się polowy szpital wojskowy. Kadrę    
i zaplecze stanowili żołnierze, ale większa cześć personelu składała się z kobiet: 
sanitariuszek, personelu pomocniczego, obsługi i tzw. wolnonajemnych (ochotniczek), które 
w razie potrzeby oddawały krew rannym żołnierzom. Cały stan osobowy rozlokowano w 
chatach  zamieszkałych przez Ukraińców aż po okolice cerkwi.  

Późną jesienią do Kuryłówki przybył oddział Wojska Polskiego w sile plutonu. Była 
to jednostka zaopatrzenia, która w ramach obowiązkowych dostaw zajmowała się ubojem 
zwierząt. Oddział rozlokował się w polskiej części wsi. Oficer w stopniu porucznika 
kwaterował w murowanym domu należącym do Pawła Staronia, a załoga został umieszczona 
w budynku dawnej mleczarni. Na tzw. błoniu odbywał się ubój zwierząt głównie rogacizny. 
Gotowe półtusze ładowano na ciężarówki, które odjeżdżały na wschód. Mówiono, że 
jednostka działa na rzecz 2 Armii WP, która na zapleczu frontu szkoliła poborowych. 
Jednostka bazowała w Kuryłówce najprawdopodobniej do początku lutego1945 r.  

Tym samym Kuryłówka stała się terenem wojskowym, z zastrzeżeniem, że do części 
wsi zajmowanej przez Rosjan milicjanci się nie zapuszczali. Pozostała część gminy była przez 
nich dozorowana. Zwłaszcza miejscowości zamieszkałe przez Ukraińców często patrolowano. 
Wydaje się, że niektórzy stróże prawa źle pojmowali wykonywanie swej służby. Przeszukania 
w domach ukraińskich były pretekstem do dokonania rewizji i zorientowaniu się co 
gospodarz ma w oborze. Wieczorem zabierano zwierzę jak swoje. Uprawiający ten proceder 
niektórzy, milicjanci wiedzieli, że nikt się nie poskarży bo i do kogo. Przecież oni teraz są 
władzą powołaną do pilnowania porządku. Przybycie nowego komendanta w znaczny sposób 
ograniczyło ten proceder. Obawiano się, że przy okazji mogą wyjść sprawy związane             
z przynależnością do konspiracji, a to mogło się skończyć aresztowaniami. Brano pod uwagę, 
że znajdzie się ktoś „życzliwy”, który doniesie o przeszłości niektórych z nich. Z tych 
powodów obywatel komendant stał się zagrożeniem. Kariera w Milicji Obywatelskiej 
Stanisława Michała Rysia (l. 26 ) zakończyła się w dniu 14 ( wtorek) listopada 1944 roku13. 
Komendant po tym dniu nie pojawił się na posterunku. O jego zniknięciu w niewyjaśnionych 
okolicznościach powiadomiono zwierzchników z Łańcuta14. Komendantem posterunku MO w 
Kuryłówce został Jan Parobek, który uzyskał rekomendację miejscowego komendanta 
wojennego. 

Służba w milicji niosła za sobą ogromny ładunek niebezpieczeństwa. Wiele osób 
miało ukrytą broń, która w każdej chwili mogła być użyta. Jako priorytetowe zadanie 
traktowano zdawanie posiadanej broni. Główny nacisk położono na odzyskanie broni będącej 
                                                 
12 W służbie państwa i społeczeństwa. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu(1919-2019, Rzeszów –
Warszawa 2019,s. 109 i następne. 
13 Niektórzy autorzy opisujący ten okres sugerują, że zabójstwo komendanta MO w Kuryłówce miało charakter 
porachunków osobistych. Mordu miano dokonać w Tarnawcu w dniu organizowania zabawy (14.11.1944r. - 
wtorek).Wydaje się, że dzień powszedni nasuwa wątpliwości co do organizacji zabawy. Wg. moich informacji 
morderstwa dokonano podczas patrolu . 
14 Stanisława Michała Rysia zamordowano w lesie i tam zakopano. Mieli tego dokonać H. Mrzygłód i E. Zawada.. 

w posiadaniu Ukraińców. Polacy co rusz wskazywali osoby związane z ukraińską 
samoobroną, które mogły posiadać broń. Wzywano ich do zdania broni, co na ogół było 
skuteczne. Obawiano się Ukraińców zwłaszcza tych, którzy poszli do UPA, oni stanowili 
śmiertelne zagrożenie dla milicjantów. W początkowym okresie zagrożenie ze strony 
podziemia polskiego nie istniało, bo wielu ludzi z nim związanych służyło w milicji. Nawet 
pierwsze czystki z „wrogiego elementui”, które przeprowadzono w milicji nie spowodowały 
generalnej zmiany obsady posterunku MO w Kuryłówce15. Zdarzały się jednak przykre 
wypadki związane z pełnioną służbą. W dniu 29 listopada 1944 roku jeden z milicjantów       
z miejscowego posterunku po wykonaniu rutynowego obchodu zaszedł do domu znajomego 
w Kuryłówce. Był zmarznięty i chciał się ogrzać. W izbie było gwarno. Do córki właściciela 
przyszły koleżanki. Gdy gospodarz z milicjantem zasiedli do stołu młode towarzystwo 
zaczęło opuszczać izbę. Syn gospodarza wziął niepostrzeżenie stojący w kącie karabin            
i wyszedł z nim na dwór. Chłopak skierował broń w stronę koleżanki mówiąc:„Marysiu ja cię 
zastrzelę”. Grzmot wystrzału wypełnił powietrze. 20 letnia Maria Kycia osunęła się na 
ziemię16.  

W tym okresie urzędujący w Kuryłówce wojenny komendant ożenił się.                 
Jego wybranką została jedna z sanitariuszek szpitala wojskowego. Zmiana stanu 
małżeńskiego spowodowała zwiększone potrzeby materialne rodziny. Skromne oficerskie 
pobory stały się nie wystarczające. Lejtnant szukał sposobu zabezpieczenia rodziny. Takie 
rozwiązanie znalazł - łapówki. Dnia 5 grudnia 1944 roku na przeprawę na Sanie od strony 
Kuryłówki przyszli dwaj funkcjonariusze nowej władzy: komendant Posterunku MO             
w Kuryłówce i sowiecki komisarz wojenny. Łódź obsługiwał Antoni Mitrowski ze Starego 
Miasta. Przewoźnik przewiózł obu funkcjonariuszy na drugi brzeg. Mundurowi poszli            
w kierunku wsi. A. Mitrowski wyszedł na wysoki brzeg, aby zobaczyć czy na drodze nie ma 
ludzi, którzy chcą skorzystać z przeprawy. Jako, że słońce świeciło mu w twarz, przewoźnik 
podniósł dłoń aby przesłonić oczy. Wówczas otrzymał śmiertelny postrzał. Do przewoźnika 
strzelił sowiecki komisarz. Trudno dociec czym się kierował, być może był pijany.  

Funkcjonariusze skierowali się do domu R. chcieli rozmówić się z Julią dorosłą córką 
gospodarza, którą często widziano w towarzystwie byłego policjanta ukraińskiego -
Władysława Bździucha. Dziewczyna widząc zbliżających się mundurowych zaczęła uciekać. 
Lejtnant wezwał ją do zatrzymania. Julka nie usłuchała. Wówczas Sowiet strzelił do niej. 
Kobieta upadła, ale po chwili podniosła się i utykając skryła się za zabudowaniami. 
Funkcjonariusze nie gonili jej. Ojca dziewczyny poinformowano, że chcieli się z nią 
rozmówić i niepotrzebnie uciekała. Do niej nic nie mają i nie musi się obawiać. O dziwo, 
milicjanci więcej tu nie zaglądali. Julka dla bezpieczeństwa ukrywała się. Nie leczona rana, 
zaczęła się jątrzyć. Wdała się gangrena. Nie było ratunku, musiano amputować nogę             
w kolanie. Młoda, energiczna kobieta szybko oswoiła się ze swoim kalectwem i bardzo 
sprawnie nauczyła się chodzić z kulą17. Po niefortunnym wypadzie do Starego Miasta 
sowiecki lejtnant skoncentrował się na wyłapaniu byłych policjantów zamieszkałych w 
wioskach na prawobrzeżnym Sanie18. Ci w początkowym okresie ukrywali się, ale widząc, że 
milicja nie pojawia się na „Ruskim końcu” stali się mniej ostrożni i częściej pojawiali się na 
wsi. Sowiecki umundurowany oficer i towarzyszący mu milicjant nie miał problemu             
w poruszaniu się po części wsi zajmowanej przez szpital wojskowy. Podjęte działania 
przyniosły wymierne rezultaty. W samej  Kuryłówce aresztowano między innymi: Iwana 
                                                 
15 Rozkaz Nr 15 Komendanta Głównego MO gen. Franciszka Józwiaka z 24 października 1944r 
16 Tablica na frontonie kościoła parafialnego w Kuryłówce „ Zginęli podczas wojny „ poz.16. 
17 Władysław Bździuch został zastrzelony w lutym 1945r. Julka, jej ojciec i macocha (Polka pochodząca z 
Brzyskiej Woli ) zginęli w wyniku bandyckiego napadu na ich dom w zimie 1946r.  
18 Wg. Tomasza Berezy, op.cit. s 179, milicjanci z PMO w Kuryłówce schwytali kilkunastu byłych policjantów 
ukraińskich  

Krzywko, Władysława Kniazia, Jurko Koguta i Jurko Michałuszkę . Bliscy zatrzymanych 
usłyszeli znamienne słowa „Teraz i tępe noże golą głowy. Później to i brzytwą nie będzie 
można się ogolić”19. Właściwa interpretacja tych słów daje odpowiedź na to co się wówczas 
działo. Rodziny aresztowanych wyprzedały wszystko, by wydostać ich z aresztu. Teściowa 
Jurko Koguta sprzedała ostatnią krowę, aby zięć był wolny. Inni widząc, że wręczenie 
znacznej łapówki jest skuteczne nie wahali się. Ich synowie po jej wręczeniu wracali do 
domu, a następnie jako pierwsi zgłaszali akces wyjazdu do ZSRR. Jedynie ojciec Jerzego 
Michałuszki skąpił grosza, jego syn odsiedział cały (długi) wyrok. Do rodziny na Ukrainie 
dołączył już w latach pięćdziesiątych. Tak oto spełniły się słowa „ Później to i brzytwą nie 
będzie można się ogolić”. Łapówek żądano też od aresztowanych Polaków. Bliscy 
aresztowanego Władysława Rakszawskiego wręczyli korzyść wojennemu komendantowi        
i pojmanego zwolniono20.  

Nadszedł 1945 rok. W związku z zaplanowaną Operacją styczniową zaraz po Nowym 
Roku rozpoczęto zwijać polowy szpital wojskowy. Sowiecka załoga załadowała swój sprzęt 
na tabory i przemieściła się za San. Decyzja o opuszczeniu ruskiej części wsi była 
podyktowana także zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. W obrządku 
greckokatolickim przypadały na 6 stycznia. Sowieci nie chcieli, aby ich żołnierze byli 
świadkami przygotowań i samych obchodów świąt w domach, w których kwaterowali.      
Tuż przed wigilią ostatni żołnierze sowieccy opuścili Kuryłówkę. 

Przez cały czas pobytu załogi wojskowego szpitala Józef Zadzierski i jego  
ludzie nie podjęli żadnej aktywności operacyjnej na terenie gromady Kuryłówka[21].      
Sytuacja uległa diametralnej zmianie gdy Sowieci stąd odjechali. 

 
 
 
 
 
 

 
Opracował : R. Szałajko 

Przetwarzanie części lub całości artykułu 
 bez podania źródła zabronione 
                                                 
 

                                                 
19 Relacja Anatola Rawzy z Kuryłówki 
20 D. Garbacz, op. cit. s.47 pisze o tym wydarzeniu tak: „…Nieliczna placówka NKWD, sześciu żołnierzy, musiała 
się liczyć z uzbrojonymi członkami rodzącego się polskiego oddziału. Gdy enkawudziści ujęli Władysława 
Rakszawskiego komendant kuryłowskiej milicji interweniował u Rosjan łagodząc ich łapówką. Ale pewniejsza 
była groźba „Wołyniaka”. Jeśli Sowieci nie puszczą więźnia wolno, wybije ich do nogi. Dowódca NKWD nie 
zamierzał ryzykować. Rakszawskiego puszczono.” 
21 Józef Zadzierski uciekł z transportu wiozącego go na Syberię z końcem listopada 1944r. W grudniu rozpoczął 
odbudowywać swój oddział. Twierdzenie jakoby Sowieci ulękli się groźby „wybicia” patrz przypis 20 jest na 
wyrost. W Kuryłówce w tym czasie przebywała załoga szpitala sowieckiego i oddział WP co zostało 
udowodnione wyżej. Konfrontacji nielicznego oddział „Wołyniaka” z tym siłami skazana była na niepowodzenie. 
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Ciekawostki o Korei 
Południowej

W Korei Południowej byłem w 2018 roku i spędziłem tam 
5 tygodni. Był to mój pierwszy pobyt w Azji, wszystko czego 
doświadczałem było dla mnie zupełnie czymś nowym. Próbowałem 
potraw, których w życiu jeszcze nie jadłem, spotkałem się ze 
zwyczajami, które ciężko spotkać w Europie i byłem w miejscach, o których nie miałem pojęcia, że 
istnieją. 

Każdy dzień był dla mnie czymś ekscytującym. Przed podróżą do Korei miałem dość sporą 
wiedzę na temat tamtejszej kultury i zwyczajów, ale doświadczenie wszystkiego na własnej skórze 
było czymś niesamowitym. 

W tym krótkim artykule postaram się Wam  przybliżyć chociaż trochę ten odległy kraj.

1. Żywa ośmiornica na talerzu
W Korei Południowej można zjeść tradycyjne danie 

zwane Sannakji, czyli żywą ośmiornicę pokrojoną na 
kawałki. Każdy kawałek ośmiornicy jeszcze przez kilka 
minut wije się na talerzu. Danie jest trudne do zjedzenia, 
gdyż każdy kawałek po wzięciu w pałeczki próbuje uciec, 
a po włożeniu do ust potrafi  przyssać się do zębów, 
języka czy podniebienia. Bardzo ważne jest, aby przed 
połknięciem dobrze pogryźć, gdyż zdarza się, że może 
ona się przyssać do krtani co grozi udławieniem (w Korei 
średnio 6 osób rocznie ginie z tego powodu).  

2. Każdy Koreańczyk jest starszy od ciebie o rok 
Sposób liczenia wieku w koreańskiej tradycji jest 

inny niż ten na zachodzie. Po pierwsze, wiek dziecka jest 
liczony od poczęcia, czyli w momencie przyjścia na świat 

dziecko ma już jeden roczek. Druga różnica polega na 

tym, że 1-go stycznia każdej osobie dodaje się kolejny 
rok życia. Czyli, jeżeli dziecko urodzi się 31 grudnia to 
1 stycznia według tradycji koreańskiej będzie miało już 
2 lata mimo, iż według zachodniego myślenia będzie 
miało tylko 2 dni. 

3. Konfucjanizm podstawą życia społecznego 
Koreańczyków

Kultura koreańska wywodzi się z Konfucjanizmu, 
który głosi, że zbudowanie idealnego społeczeństwa 
i osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod 
warunkiem przestrzegania obowiązków wynikających z 
hierarchii społecznej oraz zachowania tradycji czystości, 
ładu i porządku.
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4.  Koreańczycy wierzą, że grupa krwi determinuje 
osobowość 

W Korei często można spotkać się z pytaniem od 
nieznajomej osoby jaką mamy grupę krwi. Na zachodzie 
pytanie dość nietypowe, ale dla Koreańczyków na 
porządku dziennym, gdyż uważają oni, że dana grupa 
krwi determinuje nas jako osobę i tak np. jeżeli masz grupę 
krwi „A” to jesteś uważany za osobę konserwatywną, 
punktualną i nieco zamkniętą w sobie. Jeżeli posiadasz 
grupę „B” to wyróżniasz się kreatywnością, a jeżeli 
posiadasz grupę „0” to jesteś uważany za osobę 
komunikatywną, ambitną i szczerą.

5.  W Korei Południowej króluje kimchi
Kimchi to w podstawowej wersji kapusta pekińska 

kiszona przez rok w pikantnej marynacie zrobionej z 
czosnku, papryczek chilly i różnych warzyw. Spożywa 
się ją codziennie na śniadanie, obiad i kolację. Jest ona 
nieodłącznym elementem kuchni koreańskiej. Istnieje 
ponad 250 różnych rodzajów kimchi. Każdego roku 
Koreańczycy zjadają aż 1,5 miliarda ton kimchi, a 
przepisy są przekazywane w rodzinach z pokolenia na 
pokolenie. Oprócz doznań smakowych, jedzenie kimchi 
świetnie wpływa także na zdrowie – może pomóc zrzucić 
zbędne kilogramy, wpływa pozytywnie na zdrowie skóry 
i układu pokarmowego.

6.  Liczba 4 jest uważana za pechową 
W Europie to liczba 13 jest uważana za pechową, 

natomiast w Korei Południowej za pechową uważana jest 
liczba 4 a to dlatego, że w języku koreańskim wymawia 
się ją tak samo jak słowo „śmierć”. Ludzie starają się 
ją unikać na każdym kroku np. w windach zamiast 
czwartego piętra jest literka „F”, bądź też czwarte piętro 
jest pomijane. Nieruchomości zawierające czwórkę w 
adresie tracą na wartości.

7. Koreański alfabet hangul (한글) jest bardzo 

prosty do nauczenia 
Hangul (한글), mimo że kojarzony ze znakami 

chińskimi jest, po prostu zbiorem 24 znaków (14 
spółgłosek i 10 samogłosek). Mimo, że dla wielu wygląda 
jak „krzaki”, alfabet koreański jest uznany za jeden z 
najłatwiejszych do nauczenia na świecie. Spokojnie 
można opanować go już w kilka dni. 

8. Koreańczycy piją dwa razy więcej alkoholu niż 
Rosjanie

Pewnie zdziwiła Cię ta informacja, ale Koreańczycy 
naprawdę spożywają więcej alkoholu niż Rosjanie, czy 
my Polacy. Średnie spożycie alkoholu to 13,7 kieliszka na 
mieszkańca w przeciągu tygodnia a w drugiej w rankingu 
Rosji to 6,3 kieliszka alkoholu. A z czego to wynika? 
Zapewne z tego, że w znajdujących się niemal wszędzie 
sklepach otwartych 24 godziny na dobę za około 3 złote 
można kupić butelkę z 360 mililitrami tamtejszej wódki 
ryżowej zwanej Soju. Smakuje ona jak wódka na pół 
rozrobiona z wodą o zawartości alkoholu od 14,5 % do 
45% i to właśnie Soju stanowi, aż 97% tamtejszego rynku 
mocnych alkoholi. 

9. Korea południowa ma najlepszy system 
edukacji na świecie

Dziś Koreańczycy mogą się poszczycić najniższym 
w świecie odsetkiem analfabetyzmu. Wielu ekspertów 
podkreśla, że swój sukces gospodarczy Korea zawdzięcza 
doskonale wykształconej sile roboczej. Nauczanie jest 
jednym z najbardziej prestiżowych i najlepiej płatnych 
zawodów w kraju. Średnio, nauczyciele zarabiają 8000 
zł miesięcznie, a nauczyciele w szkołach prywatnych 
i na uniwersytetach zarabiają jeszcze więcej. Dzieci w 
szkołach często uczą się od godziny 8 rano a do domu 
wracają dopiero po godzinie 22 wieczorem.

10. W Korei Południowej jest zawód wykonywany 
tylko i wyłącznie tam

Chodzi tutaj o nurkowanie na głębokość 20–30 m 
bez butli z powietrzem, jedynie w płetwach, goglach i 
rękawicach, w celu zdobycia owoców morza. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, ale zawód ten jest wykonywany 
przez kobiety zwane Haenyeo. Jest to grupa kilku tysięcy 
kobiet mieszkających na wyspie Czedżu, zajmujących się 
połowem owoców morza w Morzu Żółtym. Nurkowania 
trwają 2–3 min, a są one wykonywane przez 5–7 h, co 
pozwala złowić ok. 30 kg owoców morza. Średnia wieku 
kobiet Haenyeo wynosi 60 lat. Haenyeo zostały wpisane 
na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO.
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11. W Korei Południowej nowy rok obchodzony 
jest dwa razy

Pierwszy raz jest obchodzony 1 stycznia, natomiast 
drugi raz to pierwszy dzień księżycowego nowego rok 
tzw. Seollal. Jest to święto ruchome, tak więc nie ma jednej 
ustalonej daty, ale zazwyczaj jest to koniec stycznia lub 
początek lutego. Seollal jest świętem typowo rodzinnym. 
Koreańczycy wyjeżdżają wtedy do swoich rodzinnych 
domów i spędzają czas z rodziną. Seollal trwa trzy dni, 
głównym dniem jest drugi dzień.

12.  W Korei Południowej nie ma kaloryferów
Zamiast nich w każdym mieszkaniu jest 

podgrzewanie podłogowe, czyli tzw. „ondol”. Zyskało ono 
popularność na Półwyspie Koreańskim w IV wieku n.e. 
Słowo „ondol” wywodzi się z języka chińskiego i znaczy 
dosłownie „ciepłe tunele”.

13.  Zmiana obuwia wchodząc do mieszkania 
Przed wejściem do domu zawsze należy zdjąć buty. W 

wielu domach są służące do tego przedsionki. Koreańczycy 
naprawdę sporo czasu poświęcają na dbanie o czystość 
podłóg. Stoły w domach są bardzo niskie a posiłki je się 
siedząc na podłodze. Do dziś wiele osób w Korei śpi na 
podłodze, więc jest to ważne, aby była ona czysta. Jednak 
nie tyczy się to tylko mieszkań, ale również niektórych 
restauracji, w których jest zainstalowane ogrzewanie 
podłogowe.

14. Brak napiwków
W Korei nie ma zwyczaju dawania napiwków, tak więc 

znika całkowicie problem procentowego podliczania w 
zależności od danej usługi. Wyjątkiem są niektóre hotele, 
które po prostu doliczają 10% do rachunku za obsługę. 
Warto o tym pamiętać, ponieważ próba wręczenia 
napiwku może zostać uznana za obrazę. 

15. W walentynki to kobiety dają prezenty 
W Korei w święto walentynek to kobiety 14 

lutego obdarowują mężczyzn prezentami (zazwyczaj 
słodyczami) a mężczyźni rewanżują się paniom miesiąc 
później, czyli 14 marca w tak zwany „White day”.

16. Nocowanie w koreańskiej łaźni
JJimjilbang to publiczne łaźnie, których nie brakuje 

w koreańskich miastach. Większość z nich jest otwarta 
24 godziny na dobę. Chętnie udają się do nich całe 
rodziny, a pracownikom, którzy mieszkają poza miastem 
i z jakiegoś powodu nie chcą danego dnia tracić czasu 
na powrót do domu, zdarza się w nich nocować. Łaźnie 
to także miejsce spotkań towarzyskich. Popularną 
przekąską w Jjimjibang są jajka na twardo, gotowane 
w najgorętszej saunie. Cena za skorzystanie z łaźni i 
możliwość przebywania w niej przez 24 godziny w tym 
możliwość noclegu to koszt około 30 zł.

Tekst, zdjęcia – Kamil Śliwa

Obserwuj mnie: 

Strona www: polishnomad.com

Instagram: @polish.nomad

Facebook: Polish Nomad (@polishnomad)
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 Co roku 22 kwietnia, na 
całym świecie obchodzone jest 
wyjątkowe święto – Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. W naszym przedszkolu 

również ten dzień był inny od 
pozostałych, widać to było w 
ubraniach dzieci gdzie dominował 
kolor zielony i w zaplanowanych na 
ten dzień ciekawych zajęciach. W tym 
dniu dzieci obejrzały fi lm edukacyjny 
na temat naszej planety. Dowiedziały 

się jak bardzo ważne jest by dbać o 
planetę i o otaczającą nas przyrodę. 
Przedszkolaki poznały  sposoby jak 
mogą chronić nasz wspólny dom – 

Ziemię, aby ten był  czysty, zdrowy i 
piękny.
  Potem wspólnie uczyły się do od-
powiednich pojemników segregować 

śmieci (papier, plastik, metal 
i szkło), poradziły sobie z tym za-
daniem doskonale.  Były  też  prace 
plastyczno - techniczne a podsumo-
waniem tego wyjątkowego dnia była 
wspólnie stworzona praca z hasłem  
PRZYJACIELEM ZIEMI JESTEM 
JA, na której  bezbłędnie i we wła-
ściwych miejscach dzieci przykleiły 
wszystko to co naszej planecie służy 
oraz to co jej szkodzi. Bez wątpienia 
przedszkolaki zasłużyły na miano 
„Przyjaciół Ziemi”.

M.Karoń

Dzień Ziemi w przedszkolu
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Powiewa � aga, gdy wiatr się zerwie, 

a na tej � adze - biel jest i czerwień...”
 

   2 maja obchodzony jest Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. My także 
postanowiliśmy uczcić nasze barwy 
ojczyste. Z tej okazji, po cyklu zre-
alizowanych treści o tematyce patrio-
tycznej, poznaniu naszych symboli 
narodowych i przygotowaniu fl ag 
uczciliśmy to ważne dla nas Polaków 
święto.   W  czwartek 29 kwietnia 

dzieci z oddziału przedszkolnego 3-4 
latków w czasie zajęć miały okazję 
przypomnieć sobie symboliczną wy-
mowę barw polskiej fl agi. Z ogrom-
nym zaciekawieniem obejrzały fi lm 
o naszych symbolach narodowych 
„Polak Mały”, były okolicznościowe 
wiersze, znane i lubiane przez dzieci 

piosenki. Później w postawie na bacz-
ność cała grupa zaśpiewała wspólnie 
„Mazurka Dąbrowskiego”. W ten 
sposób już od dzieciństwa kształtu-
je się w dzieciach uczucie miłości 
i przywiązania do własnego kraju 
oraz promuje się polskie symbole 
narodowe. Budzenie zaciekawienia 
dzieci wydarzeniami ogólnopań-
stwowymi z pewnością pozwoli im 
pogłębić emocjonalny stosunek do 
swojej Ojczyzny.

M.Karoń
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            Dzień Mamy i Taty  w przedszkolu

 W środę 26 maja przedszkolaki z grupy 3 i 4 
latków świętowały Dzień Mamy i Taty. Nie mogli-
śmy zaprosić rodziców na wspólne celebrowanie tego 
wyjątkowego dla nich święta ale nie przeszkodziło to 
nam w przygotowaniu dla nich niespodzianki w po-
staci krótkiej części artystycznej i własnoręcznie wy-
konanych przez dzieci prezentów. Mama i tata to naj-
ważniejsze słowa w życiu dziecka, to cały ich świat, 
ciepły, bezpieczny, barwny i wspaniały jak w wierszu 
Jadwigi Koczanowskiej. Rodzice są dla dzieci najmą-
drzejsi, najpiękniejsi najodważniejsi i najukochańsi. Po-
przez  recytatorsko- wokalno –taneczną cześć artystycz-

ną  przedszkolaki wyraziły swoją wielką wdzięczność 
i jeszcze większą miłość do najukochańszych rodziców 
a pani przesłała nagranie.
Umiejętności artystyczne dzieci dostarczyły rodzicom 
wiele radości, uśmiechu i wzruszeń a całości dopełni-
ły upominki, które już osobiście dzieci wręczyły im 
w domu. 

M.Karoń
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„Lubię popatrzeć sobie na czas,

co gdzieś już pobiegł...”

J. Papuzińska
  Podróże w czasie i przestrzeni do jedne z założeń projektu realizowanego w ramach programu „Równać szanse”. W 
dniu dzisiejszym - 30 marca 2021 r.- odbyliśmy podróż do przeszłości – ten sam dzień, ten sam miesiąc, tylko rok nie 
ten - 1945. Impulsem do podróży był wiersz Joanny Pollakównej oraz kilka fotografi i z minionych lat, a na każdej z 
nich postać młodej kobiety – Janiny Przysiężniak ps. Jaga.

Stare fotogra� e

Twarze tych młodych kobiet
tak pełne uroku
– ta z półuśmiechem,
ta z kpiącym wyzwaniem,
nieodwołalnie odpływają w mroku.
A co z uśmiechem?
Co z niemym pytaniem?

Proch przyjął prochy,
ziemia zżuła kostki,
z ciał wypijały sok drzewa wysokie.
Lecz w jakim wietrze rozsnuły się głosy?
Co z żartem płochym?
Co z dziwnym urokiem?

„Czas płynie nieubłaganie. Chwile utrwalone na fotografi ach 
pozostają, jednak nie ma już kobiety tam przedstawionej. Jej 
ciało zostało unicestwione. Pozostał pojedynczy ślad na foto-
grafi i – uśmiech, mina, sytuacja...” - podsumowuje Ola.
Jaga stała się inspiracją naszej podróży do przeszłości, nie dla-
tego, że jest lokalną bohaterką, że była łączniczką i sanitariusz-
ką AK, a jej mężem był major Franciszek Przysiężniak, ale 
dlatego, że właśnie dzisiaj obchodzimy 76. rocznicę tragicznej 

śmierci młodej kobiety i jej nienarodzonego dziecka.

 O świcie nasz wysłannik udał się na cmentarz i 
w naszym imieniu zapalił znicz na grobie Janki, a w godzinach 
popołudniowych odbyliśmy wirtualny spacer do przeszłości, 
w trakcie którego sami wyszukiwaliśmy informacji o boha-
terce w dostępnych źródłach naukowych, publikacjach książ-
kowych, blogach internetowych, wpisach. Kiedy posiedliśmy 
wiedzę i wymieniliśmy się informacjami, ciekawostkami z ży-
cia „Jagny”, zajęliśmy się redagowaniem biogramów.

 

„Podczas dzisiejszego spotkania wielokrotnie zadawałam so-
bie pytania na ważne tematy egzystencjalne. Zastanawiałam 
się, co po nas pozostaje, kiedy kończy się nasze życie.” - Marty-
na.

 „Doszedłem do wniosku, że za każdym razem, kiedy 
wspominamy lub mówimy o osobie zmarłej, to przeprowadza-
my jej reanimację i przywracamy do życia.” - Dawid

Zdjęcia pochodzą z: W poszukiwaniu korzeni: Janina Olesz-
kiewicz Przysiężniak (1922-1945) (aordycz.blogspot.com). Ja-
nina Przysiężniak – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z wizytą w przeszłości
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Rob� yka dla smyka

 Na zajęciach przeprowadzonych 
przez młodzież, w ramach projektu W 
czasoprzestrzeni fi nansowanym przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolno-
ści, najmłodsi rówieśnicy przyjrzeli się 
grafi kom różnych robotów. Dowiedzieli 
się do czego służą i jak działają, mieli też 
okazję pierwszy raz zakodować Ozobo-
ta. Zanim jednak to zrobili, to wspólnie 
ustalili jakie zasady obowiązują pod-

czas pracy z robotem. A kiedy poznali 
tajniki kodowania i programowania na 
puzzlach, kartkach papieru i kompute-
rach, Ozobot zabrał ich w niesamowitą 
przygodę!

Rysując trasy dla Ozobotów i proste ko-
lorowe kody, dzieci w istocie programo-
wały zadania. To one decydowały o tym, 
jak będzie się zachowywał robot! Wy-
konywały w ten sposób swoje pierwsze 
zadania programistyczne, jednocześnie 
rozwijając inne uniwersalne kompeten-
cje, takie jak myślenie algorytmiczne, 
szukanie optymalnych rozwiązań, kre-
atywność. Oczywiście, wszystko to dzia-
ło się pod czujnym okiem „młodych na-

uczycieli” - uczestników projektu.

 Kolejnym etapem były puzzle, 
które doskonale urozmaiciły programo-
wanie z Ozobotem. Dzięki wciągającej 
zabawie, maluchy aktywnie uczyły się 
podstaw programowania rozwijając przy 

tym kreatywność i logiczne myślenie. 
Zestawy puzzli o różnych funkcjach (li-
nie proste, zakręty, zawracanie, tornado, 
pauzy, turbo, itp.) pozwalały na tworze-

nie skomplikowanych tras i pętli, które 
musiały pokonać Ozoboty. Puzzle oka-
zały się doskonałym narzędziem dydak-
tycznym służącym rozwijaniu myślenia 
strategicznego, rywalizacji z przeciwni-
kami. Puzzle do Ozobota sprawdziły się 
zarówno w pracy samodzielnej jak ze-
społowej. Najmłodsi programiści ukła-

dali trasy z puzzli na zadane przez „mło-
dych nauczycieli” tematy, np.: Wycieczka 
do grodu zoologicznego, Poszukiwacze 
skarbu, Taniec robotów, Nasza droga do 
szkoły, W układzie słonecznym, ćwicząc 
precyzję, ruchy motoryki małej, przez co 
sprawność palców dłoni.

 Ostatnie spotkania z Ozobotem, 
były płynnym przejściem od kodowa-
nia offl  ine do kodowania przy pomocy 
tabletów lub monitorów komputerów. 
Podopieczni w wieku od 8 lat bez pro-
blemu poradzili sobie z zakodowaniem 
sposobu poruszania się i efekty świetlne 
Ozobota za pomocą tabletów i ekranów 
monitorów. Internetowy edytor wizualny 
OzoBlockly.pl był świetnym narzędziem 
do pracy z przedszkolakiem, uczniem 
edukacji wczesnoszkolnej, ale także dla 
starszych uczestników projektu. Fakt, że 
dzieci stworzyły swoje pierwsze progra-
my, które następnie realizował robot, jest 
wielką zmianą w sposobie „bawienia się” 
z robotami.

 Realizując projekt  W czasoprze-
strzeni, „młody” stał się nauczycielem 
dla jeszcze młodszej dziatwy. Pokazał, że 
programowania można uczyć odpowie-
dzialnie, metodycznie i merytorycznie, 
wplatając aktywności około programi-
styczne do codziennych zajęć i zabawy.

E.K.

Jakie są roboty?

Kuchenne, sprzątające, przemysłowe...

Są też roboty do nauki kodowania i 
programowania!
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Co wtorek spotykają się na warsztatach w „Wolnej 
strefi e” z robotyki i programowania prowadzonych przez pa-
nią inż. Elżbietę Śliz. Pracują wykorzystując roboty edukacyj-
ne Ozobot oraz puzzle do nauki kodowania i programowa-
nia. Młodzi zdolni z Brzyskiej Woli posługują się narzędziami 
dydaktycznymi, które z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane nie tylko w przypadku nauki programowania najmłod-
szych, ale również w przypadku starszych pasjonatów cyfry-
zacji. Teraz zdobywają wiedzę i umiejętności, aby następnie 
przekazać ją młodszym kolegom i koleżankom.

Zaczęli od nauki kodowania binarnego, odwiedzili 
świat Logomocji, aby później poznać Ozobotyy i środowisko 
ich pracy. Łączenie kodowania za pomocą sekwencji kolorów 
z programowaniem robotów na platformie ozoblockly.pl wy-
magało od uczestników projektu „W czasoprzestrzeni”, zada-
niowego podejścia do problemu, umiejętności przewidywania 

skutków swoich działań, logicznego algorytmicznego myśle-
nia. Organizując aktywności w formie pracy zespołowej, mło-
dzi programiści mogli nie tylko rozwiązywać sytuacje pro-
blemowe, przed którymi zostali postawieni, ale również sami 

przygotowywać zadania dla pozostałych zespołów.

Praca z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Ozo-
bot, platformy ozoblockly.pl i puzzli do Ozobota to nauka ko-
dowania i programowania, praca zespołowa, radość z twórczej 
kreatywności...to kształtowanie kompetencji przyszłości!

Koordynator projektu
„W czasoprzestrzeni”

Edyta Kusa

Mały robot w wielką misją „W czasoprzestrzeni”-
relacje uczestników

„Kolejne warsztaty projektowe ,,W czasoprzestrzeni’’ w ra-
mach programu ,,Równać szanse’’! Tym razem zajmowali-
śmy się zapisywaniem liczb w systemie binarnym oraz kodo-
waniem tras dla Ozobotów, co było dla nas zupełnie nowym 
doświadczeniem. Tworzenie tras dla robotów sprawiało nam 
wiele radości, a także wymagało logicznego i twórczego myśle-
nia oraz cierpliwości w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Nie 
sądziłam, że programowanie będzie tak interesujące!”

Magdalena

„Zajęcia rozpoczęły się od szybko i sprawnie przeprowadzo-
nego „kursu” wprowadzenia do programowania za pomocą 
kodu binarnego, następnie każdy z uczniów otrzymał zestaw, z 
którego musiał utworzyć podaną im liczbę. Uczestnicy zostali 
podzieleni na 6 grup, a każda z nich otrzymała własnego Ozo-

bota, którego musieli odpowiednio przygotować. Celem zajęć 
było zaprogramowanie trasy przy użyciu strony internetowej, 
a następnie ustawieniu jej na robotach. Już po kilkunastu mi-
nutach można było zobaczyć efekty ich pracy. Były to jeżdżące 
i świecące różnymi kolorami Ozoboty. Młodzi informatycy 
dzięki współpracy, świetnie poradzili sobie z programowa-
niem.”

Julia

„Umiejętność programowania to duża pomoc w znalezieniu 
pracy jako np. informatyk, programista. Jestem na etapie wy-
boru szkoły średniej, a te warsztaty utwierdzają mnie w prze-
konaniu, że informatyk i programista to zawód przyszłości. 
Już od najmłodszych lat można zacząć się uczyć programo-
wania. W ramach projektu „W czasoprzestrzeni” mogliśmy 

Młodzi w Krainie OZ…obotów
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doświadczyć tej nauki. 

Uczestnicy projektu byli zachwyceni, ponieważ mogli 
poczuć się jak prawdziwi programiści - programowali robo-
ty. Ozobotom można było zaprogramować różne funkcje, np. 
taniec, jazda zygzakiem, efekty świetlne oraz wiele innych. 
Uczniowie pod koniec spotkania jednogłośnie stwierdzili, że 
to było świetne doświadczenie i prosili trenera warsztatów, aby 
kolejne zajęcia odbyły się jak najszybciej.”

Piotr

„W warsztatach „Wolnej strefy” z robotyki i programowania 
uczestniczyło 15 młodych. Naszym trenerem była pani Elżbie-
ta Śliz, której przyświecała myśl: „Nauczanie przez działanie”. 
Spotkanie zaczęliśmy od wprowadzenia do programowania za 
pomocą kodu binarnego. Następnie uczestnicy zostali rozdzie-
leni na 6 grup, a każda z nich otrzymała małego i sprytnego ro-
bota. Teraz zaczęła się prawdziwa zabawa! Programowaliśmy 
trasę robotów, za pomocą programu Ozoblocky. Ustawialiśmy 
czas, ruch, efekty świetlne, dźwięki, a następnie nasze ustawie-
nia załadowaliśmy naszym Ozobotom, za pomocą światła wy-
syłanego z monitora w kierunku robota.”

Krystian

„Ozobot umożliwił nam płynne przejście od kodowania offl  i-
ne do kodowania przy pomocy tabletów lub monitorów kom-
puterów. Bez problemu mogliśmy zakodować sposób porusza-
nia się i efekty świetlne Ozobota za pomocą tabletu lub ekranu 
monitora, bez żadnych kabli.

Na warsztatach korzystaliśmy z internetowego edyto-
ra wizualnego Ozoblockly.pl. Ozoblockly.pl bazuje na języku 
programowania blockly, który podobnie jak Scratch jest języ-
kiem wizualnym (blokowym). Edytor posiada pięć poziomów 
trudności, od nowicjusza do mistrza. Dzięki temu jest odpo-
wiedni zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświad-
czonych programistów. Fakt, że stworzyliśmy swoje pierwsze 
programy, które następnie realizowały Ozoboty, jest wielką 
zmianą w sposobie nauki programowania.”

Bartek

„Ozobot zabrał mnie w niesamowitą przygodę rysowania, roz-
wiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą kolo-
rowych kodów (na kartce papieru, tablecie, czy przy pomocy 
puzzli) programowałam zadania, które następnie wykonywał 
mój robot.

Ukoronowaniem naszej umysłowej, ciężkiej pracy, był relaks i 
posiłek na świeżym powietrzu. Było wirtualnie nieziemsko.””

Zuzanna
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„Pętla czasu”

9 czerwca

Kiedy jeszcze słońce śpi, przy księżycowej latarni wstaję i po 
omacku pakuję swój bagaż podręczny. Zabieram ze sobą tylko 
najpotrzebniejsze rzeczy. Podobno te dwa dni to będzie szkoła 
życia i przetrwania. Nie wiem, co o tym myśleć...a na dodatek 
mamy nocować na jakimś leśnym pustkowiu tam, gdzie diabeł 
mówi dobranoc... i to z kim? Z duchem Józefa Zadzierskiego - 
„Wołyniaka”! Wzdrygam się na samą myśl o duchach... Jak tu 
teraz zasnąć...

10 czerwca
Świta...Nade mną obraz anioła stróża. Wypowiadam 
w myślach słowa:
„Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy,
strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.”

Przyda się pomoc kogoś z góry.

Na podwórku czeka na mnie dwukołowy rumak, dosiadam 
go i pędzę pod szkołę. Na miejsce zbiórki dojeżdżają ostatni 
rowerzyści. Czytamy mapy, szukamy przysiółka wsi Cieplice 

– Szegdy. W okresie po II wojnie światowej ta okolica 
była miejscem walk polskiego oddziału partyzanckiego 
dowodzonego przez Józefa Zadzierskiego. Wyznaczamy trasę i 
ruszamy z kopyta... W drodze nie obyło się bez problemów. Koń 
mógłby co najwyżej zgubić podkowę, a tu łańcuch, hamulce i 
upadki przez kierownicę, ale przecież nikt nie powiedział, że 
będzie łatwo. Krew się polała...

Trudy wynagradza nam pogoda (pogoda ducha też), przyroda 
i ten zapach natury. Jak pachnie natura? Biorę głęboki wdech 
i niczym noworodek uczę się oddychać. Czuję zapach lasu 
sosnowego, wilgotnego runa, kwiatu dzikiego bzu, skoszonej 
trawy. Nie mogę przestać … Jestem kilkanaście kilometrów od 
miejsca zamieszkania, ale nigdy tu nie byłam. Co to za miejsce 
odludne, zatajone przed ludzkim wzrokiem? Co przed nami 

kryje?

Wjeżdżamy do leśnego zacisza... w centrum ponad stuletnia 
leśniczówka, ptactwo, zwierzęta: owce, kozy, krowy, kucyki, 
nutrie, lamy... i Bóg wie, co jeszcze? Wita nas czarownica, jak 
o sobie mówi właścicielka. Ja bym raczej rzekła, że kobieta 
renesansu: malarka, pisarka, fl orystka, kucharka, medium...
tu stawiam wielokropek, bo tak wiele umiejętności, zdolności 
i pasji posiada. Na ścianie drewnianego budynku wisi jej 
atrybut – miotła.

Rozbijamy obozowisko. Po raz pierwszy będę spała w 
namiocie. Dużo tych pierwszych razy jak na jeden wyjazd. 
Udało się nam – dziewczynom - rozłożyć namioty, chociaż 

moi koledzy, mimo dołączonej instrukcji zapisanej werbalnie i 
pismem obrazkowym, mieli niemałe trudności. Przyszedł czas 
na pracę w zagrodzie, dzięki niej zyskamy rabat. Nakarmiliśmy 
króliki, skosiliśmy trawę, wyczyściliśmy kurniki, itd. W 
porze obiadowej samodzielnie, według wskazówek pani Eli, 
wyrabiamy ciasto, dobieramy składniki, zioła i pieczemy 
autorskie pizze. Były wyśmienite. Podobno chłopaków 
bardziej aromatyczne. No tak, słabo sobie radzą z hieroglifami, 

ale zmysł powonienia mają zdecydowanie bardziej rozwinięty. 
Popołudnie spędzamy na zbieraniu drzewa na ognisko. Nie 
zamierzałam dzisiaj zmrużyć oka, więc robimy zapasy na całą 
noc. Był też czas na odpoczynek na łonie natury, grę w piłkę, 
obcowanie ze zwierzętami.

Słońce schylając swe czoło, rozpaliło wierzchołki drzew, a my 
w grupach uczyliśmy się rozpalać ogień za pomocą krzesiwa. 
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Niestety i tym razem chłopcy okazali się lepsi. Rozniecili 
ogień i upiekli kiełbaski, w końcu mężczyźni są lepszymi 
kucharzami, niż my kobiety.

Nadeszła chwila, w której wyruszamy do 
przeszłości. Na myśl przychodzi mi nazwa 
naszego projektu „W czasoprzestrzeni” 
i nazwa zagrody „Międzyczas”, 
wszechobecny czas. Znajdujemy się w pętli 
czasu. Pani Elżbieta Starzak w prowadza 
nas do leśniczówki. Przed wejściem 
odczytujemy napis „Dom z duszą”. Przed 
oczyma ukazują się przedmioty kultury 
ludowej wsi polskiej, ale to nie one grają 
tutaj główną rolę. Najważniejsza jest dla 
nas historia tego miejsca, zbrodni, ducha 
Wołyniaka. Ciągniemy właścicielkę 
za język (brzmi jak narzędzie tortur), 
dowiadujemy się nieznanych nam dotąd 
faktów o Józefi e Zadzierskim. Wiemy, 
że bywał w leśniczówce, która była dla 
niego namiastką domu, że na swoich 
ofi cerskich butach huśtał dzieci, że został 
postrzelony i w ranę wdała się gangrena, że przy studni popełnił 
samobójstwo i po dziś dzień możemy tu usłyszeć kroki kogoś 
w ofi cerskich butach. Poznajemy dzieje duszy, jasną i ciemną 
stronę Zadzierskiego. Podobno jego ciało spoczywa pod jedną 
z grusz, a grób w Tarnawcu jest tylko symboliczny. Zaskakuje 
mnie to, że do tego miejsca niegdyś przyjeżdżali harcerze i tak 
jak my przechodzili przysłowiową „szkołę życia”. Po stu latach 
jesteśmy my. Historia kołem się toczy.

Najtrudniejsza była noc z duchem, który spacerował między 
namiotami... Nie zmrużyłam oka do rana...

11 czerwca

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od udoju kóz i na karmienia 
zwierząt w zagrodzie. Po nieprzespanej nocy, ciężko było 
zabrać się do pracy. Z kurnika i podwórka zebraliśmy jajka 

i usmażyliśmy jajecznice. Następnie wzięliśmy udział 
w warsztatach „Od udoju do serka” i własnymi rękoma 
wykonaliśmy tradycyjne kozie sery, przyprawiane według 
uznania. Przed południem zwinęliśmy obozowisko i 

zajęliśmy się kucharzeniem ph.: ”Co do 
garnka włożyć”. Rozpaliliśmy palenisko, 
przygotowaliśmy kociołek i wszystkie 
produkty do chłopskiego garnka. Obiad się 
udał, palce lizać... Po posiłku pożegnaliśmy 
gospodarzy, bo przed nami rozciągała się 
ponad 20-kilometrowa trasa. Duchy, bo 
podobno jest ich kilka, zostawiliśmy w 
spokoju.

Kolejnym punktem naszego wyjazdu 
był zalew w Ożannie. Tu po raz wtóry 
poznaliśmy historię Józefa Zadzierskiego i 
Franciszka Przysiężniaka oraz fl orę i faunę 
z tablic edukacyjnych rozstawionych wokół 
zbiornika wodnego. Przyszedł czas na próbę 
odwagi, czyli zjazd tyrolką nad zalewem. 
Miałam pewne opory związane z lękiem 
wysokości, ale po pierwszym zjeździe, 

lęk umarł i drugi był tylko przyjemnością. Odpoczynek nad 
wodą, to, to czego mi było potrzeba...

Chyba

Dobra Dusza

Projekt W czasoprzestrzeni realizowany jest w ramach 
Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży.

                                                                                                                                     E.K.

Dzień Dziecka w terenie …

Od pewnego czasu we wsi Brzyska Wola 
dochodzi do wielu przestępstw, których sprawcy 
są nieuchwytni dla lokalnej policji, a nawet 
tajnych detektywów. 

Sprawa toczyłaby się tradycyjnym rytmem, gdyby nie 
fakt, że szajka, która stoi za wszystkim, kradnie tablety, 
laptopy i urządzenia telekomunikacyjne zakupione do 
zdalnego nauczania. Skradziony ubiegłej nocy ze SP im. J. 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli sprzęt, według policyjnych 
informatorów jeszcze nie opuścił granic wsi.

Dlatego sprawę w swoje ręce wzięły nieprzypadkowe 
osoby, ale ci, którzy mają w sobie niezwykły potencjał, spryt 
i zdolności, czyli uczniowie z miejscowej szkoły. Tu nie było 
czasu na zbędne protokołowanie, analizowanie historii włamań 
i ślęczenie nad biurkiem do późnych godzin nocnych! Łup 
wart 30 000 złotych jeszcze przed zmrokiem miał rozpłynąć 
się w powietrzu, jeśli nikt go nie odnajdzie!
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Sam Sherlock Holmes poprosił uczniów klas IV-
VIII o pomoc. W pojedynkę nie udałoby mu się odnaleźć 
zrabowanych przedmiotów, a tym samym schwytać 
przestępców. Wspólnymi siłami można jednak zdziałać wiele! 
Każdy zespół detektywistyczny musiał się spieszyć, by w jak 
najkrótszym czasie zdobyć wszystkie poszlaki, połączyć je w 
całość, dotrzeć do rabusiów, a tym samym zapobiec kolejnym 
kradzieżom i przestępstwom.

Mapy, dowody, świadkowie i niezbędne akcesoria 
zostały udostępnione! Pozostało tylko liczyć na spryt młodych 
detektywów, umiejętność logicznego i trzeźwego myślenia, 
orientację w terenie i znajomość technik śledczych! 

Pierwszym punktem śledztwa było miejsce ataku na 
pana Krzysztofa M., który został przez sprawców uderzony w 
głowę, w wyniku czego stracił przytomność. Przyszedł czas 
na ponowną ekspertyzę i rozgrzebywanie spraw. W miejscach 
zbrodni Sherlock zebrał dla szkolnych detektywów dowody. 
Mieli pół godziny na dotarcie do czterech pierwszych 
punktów na mapie i na podstawie analizy zgromadzonych 
tam dowodów poznać: charakter, motyw, wzrost, wysokość 
oraz stworzyć rysopis – wskazać kim jest sprawca. A zegar 
tykał… 

Wydaje się, że szkoła to miejsce, które na co dzień 
stanowi oazę spokoju i bezpieczeństwa uczniów. A jednak to 
szkoła stała się scenerią zbrodni, a ich autor wciąż przebywał 
na wolności. Aby przybliżyć się do prawdy, uczniowie 
przesłuchali świadków: pana dyrektora, pana Wojciecha K., 
panią Andżelikę W. oraz pana Damiana K. Na mapie punkty 
od: 5.-8.

W końcu przyszedł czas na odtworzenie sceny zbrodni 
i kradzieży. Zbierając wszystko w całość, przyglądając się 
charakterowi wszystkich spraw, szkolni detektywi potwierdzili 
ich zależności, a przede wszystkim stworzyli profi l zabójcy. 
Punkt 9. na mapie.

Czy kolejna potencjalna ofi ara jest już namierzona? 
Czy udało się schwytać odpowiedzialną za zbrodnie osobę 
i udowodnić jej winę niezbitymi dowodami? Na parkingu 
– punkt 10. – tam znaleźli ostatni dowód, wystarczyło 
tylko odszukać i schwytać przestępcę. Udało się! Nagrody 
przygotowane przez Radę Rodziców czekały na młodych 
detektywów ukryte w ogrodzie edukacyjno-sensorycznym! 
To poszukiwanie było już tylko formalnością i czystą 
przyjemnością.

Dzieci z oddziału 5 i 6-latków w fi nale
IV Powiatowego Przedszkolnego Festiwalu 

Talentów „ ISKIERKA 2021”

 W środę 12 maja w MCK w Leżajsku odbyły 
się eliminacje IV Powiatowego Przedszkolnego 
Festiwalu Talentów „Iskierka 2021”. Regulamin 
dopuszczał przygotowanie dwóch prezentacji 
oraz ograniczenie grupy  do 15 dzieci. 
W eliminacjach wzięło udział 8 oddziałów przedszkolnych 

z całego powiatu.  Szkołę Podstawową im.  Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli reprezentowały dzieci 
z oddziału 5 i 6-latków przygotowane 
przez wychowawczynię Beatę Kamińską. 
11 dziewczynek wykonało  taniec lalek, a grupa mieszana ( 
11 chłopców i 5  dziewczynek) inscenizację „Dwie mamy”. 
Wsystkie dzieci wystąpiły bardzo ładnie. Do fi nału, który 
odbył  się 30 maja w MCK w Leżajsku zakwalifi kowała 
się inscenizacja. Główne role odegrały w niej Blanka 
Łazarowicz i Gabrysia Wilkos, które wspaniale wcieliły 
się w role małych mam. Pozostałe dzieci: Mikołaj Bielak, 
Filip Socha, Oliwier Starzec, Gracjan Gorący, Dominik 
Woźnica, Adaś Kotulski, Pawełek Łuc, Filip Jaśkiewicz, 
Antoś Masełek, Szymon Jaworski, Zuzia Kotulska, Julia 
Kyc i Nadia Wnuk doskonale odegrały rolę narratorów. Za 
swój występ dzieci otrzymały wyróżnienie. Każdy aktor 
otrzymał medal, a grupa wspaniała lalkę. To był dzień 
pełen wrażeń. Cieszymy się bardzo z sukcesu małych 
aktorów i życzymy im rozwijania swojego aktorskiego 
talentu.  

Wychowawczyni Beata Kamińska składa 
serdeczne podziękowania rodzicom dzieci za 
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zaangażowanie  w przygotowanie wspaniałych 
kostiumów, Paniom: Dorocie Socha i Monice Staroń 
za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdu 
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za pokrycie kosztów przejazdu. 

Beata Kamińska

Mama – to najpiękniejsze słowo świata
26 maja to jeden z najważniejszych dni w 

kalendarzu. W tym dniu swoje święto obchodzą 
wszystkie mamy.  Z tej okazji w Szkole Podstawowej 
im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli w  
grupie 5 i 6-latków odbyły się zajęcia  poświęcone 
mamom. Dzieci z radością opowiadały o swoich 
mamach, doceniając ich miłość i troskę. Z  okazji Dnia 

Mamy dzieci przygotowały krótką część artystyczną, a 
także wykonały portrety mam i piękne laurki, które wraz

 

z życzeniami zostały mamusiom wręczone przez 
ukochane pociechy. Ten dzień na długo pozostanie w 
pamięci  dzieci i  ich mam.

Beata Kamińska
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22 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Ziemia to jedyna znana nam planeta, na której istnieje życie. Jedyne miejsce w całym wszechświecie 
gdzie ludzie, zwierzęta i rośliny mają szansę na przetrwanie. Zanim człowiek tak mocno zaczął  w 
nią ingerować, zachwycała swym pięknem… I wciąż jeszcze może zachwycać, ale potrzebuje naszej 
pomocy. Każdy z nas lubi mieć porządek w domu, a przecież Ziemia to nasz wspólny dom!  
Zadbajmy więc o nią!!! 

22 kwietnia to dzień, który szczególnie 
zwraca naszą uwagę na potrzeby Matki 
Ziemi. Jednak święto to przypada tylko 
raz w roku, a to za mało, by  naprawić 
zło, które już jej wyrządziliśmy. Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowicy położona 
jest na przepięknym terenie, ponieważ 
jej najbliższym sąsiadem jest ogromny, 
a zarazem wspaniały las, gdzie dzieci 
mogą poznawać przyrodę z bliska. 
Spotkać tam można kolorowe kwiaty, 
różne gatunki drzew i grzybów. Dzieci 
mają szansę zaobserwować tam zwierzęta 
w ich naturalnym środowisku, a także 
nauczyć się rozpoznawać głosy ptaków, 
które zawsze umilają nam spacery. 

Jednak oprócz pięknej przyrody , w 
naszych lasach możemy spotkać coś, 
czego nie powinno tam być – mowa tu o 
śmieciach. Puste butelki, papiery, puszki 
po napojach, reklamówki 
i wiele, wiele innych rzeczy, które niszczą 
nasz piękny, naturalny dom. Ziemia 
i wszystko co jej dotyczy jest niezwykle 
ważne dla naszych przedszkolaków 
oraz ich rodziców, dlatego z taką ochotą 
podjęli wyzwania, które zostały im 
rzucone:

#Niech się zazieleni! – ludzie niszczą 
coraz więcej drzew i różnych innych 
roślin… Mówimy tym zabiegom STOP!!! 
Nie chcemy żyć wśród betonu! Dlatego 
sadzimy roślinki, by było pięknie i nie 
brakowało nam świeżego i czystego 
powietrza. 
#Zbieraj śmieci! – spacery to dobra 
okazja, by choć troszkę posprzątać naszą 
Ziemię. Wiemy, że jednym wyjściem 
nie zmienimy za wiele, ale jeśli wejdzie 
nam w krew zbieranie śmieci, chociaż na 
jednym spacerze w tygodniu, możemy 
znacznie  pomóc naszej  kochanej 
planecie.
# Przyroda wokół mnie! – uwrażliwiamy 
nasze najmłodsze pokolenie na potrzeby 
przyrody i szukamy jej tam, gdzie ona 
pragnie żyć, a ludzie jej to utrudniają.
W s z y s t k i e  w y z w a n i a  z o s t a ł y 
podjęte!!!Dziękujemy za to!  
Przedszkolaki sprzątały las i cały teren 
szkolny, sadziły roślinki i szukały oznak 
życia wśród betonu!!!
Oprócz tego, na zajęciach, wszystkie 
dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
d ow i e d z i a ł y  s i ę ,  j a k  w a ż n e  j e s t 
oszczędzanie energii elektrycznej oraz 
wody, dbanie o rośliny i zwierzęta, a 

także jak istotną sprawą jest segregacja 
śmieci. 
Dbajmy o naszą planetę nie tylko raz w 
roku, w końcu to NASZ DOM!
Jak powiedział Wódz Seattle  „… Ziemia 
nie jest własnością człowieka, to człowiek 
należy do Ziemi – to wiemy. Wszystko 
jest ze sobą złączone jak krew, co wiąże 
jedną rodzinę. Wszystko jest złączone. 

Co się przydarza Ziemi, przydarza się 
także synom tej Ziemi. To nie człowiek 
przędzie tkaninę życia, on jest w niej 
tylko małą nitką. Cokolwiek uczyni 
tkaninie, uczyni samemu sobie.”
                                                                                  

Anna Kłos
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Dnia 22 kwietnia 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział 
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. 
Konkurs odbywał się stacjonarnie z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. „Kangur Matematyczny” wywodzi się z Australii, 
gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych 
przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera 
O’Hallorana i jest w chwili obecnej najbardziej masową 
imprezą matematyczną na świecie.
2 czerwca Polskie Towarzystwo Matematyczne opublikowało 
wyniki tegorocznej XXX edycji konkursu. Miło nam 
poinformować, że wśród osób nagrodzonych są również 
uczniowie naszej szkoły.
W kategorii Beniamin - wyróżnienia zdobyli - uczniowie 

klasy VI: IZABELA KYCIA  i JAKUB GAJEWSKI. Tylko 
kilku punktów zabrakło, aby do grona wyróżnionych dołączyli 
uczniowie klasy VII i VIII: w kategorii Kadet Paweł Gorzelnik  
- 81,25 pkt.  (wyróżnienie  83,75) Maciej Dynowiec -  95,00 
pkt. (wyróżnienie  98,75).
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w XXX edycji 
konkursu, zaś nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów matematycznych.

Urszula Kotulska (Koordynator akcji)

Znamy już wyniki Międzynarodowego Konkursu 
„Kangur Matematyczny”

Ogromne gratulacje dla matematycznych umysłów 
naszej szkoły!

Konkurs Biblijny
2 marca 2021r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy 
został przeprowadzony pierwszy etap (szkolny) Konkur-
su Biblijnego pod hasłem „Jezus gromadzi Kościół na 
Świętej Wieczerzy”. Jego przedmiotem była znajomość 
wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza.  
Szkolny etap wyłonił 3 zwycięzców: Paweł Gorzelnik i 
Agnieszka Nowak – z kl. VII, Agata Gorzelnik – kl. VI. 
Uczniowie ci reprezentowali naszą szkołę w drugim eta-
pie konkursu – etap dekanalny, który odbył się 6 maja - 

ze względu na pandemię COVID 19 w swoich szkołach. 
Literatura w tym etapie obejmowała większość treści 
Ewangelii według św. Mateusza. Etap dekanalny wyłonił 
3 fi nalistów, wśród których niestety zabrakło naszych 
uczniów, choć niewiele zabrakło. Może za rok…? Powo-
dzenia!!!

Ks. Piotr Piechuta

Dobre praktyki
w Szkole Podstawowej 
w Dąbrowicy

  Instytut Edukacji Pozytywnej to fundacja, która powsta-
ła w 2014r. Celem organizacji jest przedstawienie nowego, 
innego sposobu edukacji dzieci i młodzieży. Obszary, któ-
rymi zajmuje się fundacja to między innymi nowe tech-
nologie, wychowanie, zdrowie psychiczne, profi laktyka 
uzależnień. 
W ramach prowadzonej w szkole innowacji pedagogicz-

nej ph.„Mediacja ma moc” nasi szkolni mediatorzy pod 
kierunkiem opiekunów na prośbę przedstawiciela Insty-
tutu Edukacji Pozytywnej – aktora Marcina Mrozińskiego 
przygotowali fi lm promujący dobre praktyki mediacyjne. 
Przedsięwzięcie jest swego rodzaju podsumowaniem do-
tychczasowych działań mediacyjnych prowadzonych na 
terenie naszej szkoły.
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W akcji promującej stosowanie dobrych praktyk w zakre-
sie mediacji i komunikacji bez przemocy udział wzięły 
placówki objęte programem „Myślę pozytywnie”. 
 Mamy nadzieję, że przygotowany przez naszych 
uczniów film stanie się inspiracją dla innych szkół i w 
znaczny sposób przyczyni się do promocji oraz upo-

wszechniania zasad prawidłowej mediacji w środowisku 
szkolnym.

Koordynatorzy mediacji

Mediujemy! 
Z żyrafą w tle problemy rozwiązujemy

  Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów na 
drodze dobrowolnych negocjacji, umożliwia właściwą 
komunikację oraz łagodzi powstające napięcia, pomagając 
w wypracowaniu kompromisu. Nic dziwnego, że jest 
coraz częściej rozpowszechniana w szkołach.
W kwietniu i maju pedagog szkolny pani Agata 
przeprowadziła cykl lekcji dla uczniów klasy II i III w 
celu zaprezentowania najmłodszym przedstawicielom 
społeczności szkolnej sposobów radzenia sobie z 
nieprzyjemnymi uczuciami i agresją. W czasie zajęć 
uczniowie dowiedzieli się, jak eliminować negatywne 
emocje i agresję oraz poznali pozytywne sposoby 
rozwiązywania konfliktów. Efektem tych działań był 
Szkolny Konkurs Plastyczny promujący język żyrafy pod 

hasłem „Królowa życzliwości”. Laureatami konkursu 
zostali: Ilona Jaworska z kl. II oraz Magdalena Bodak, 
Alicja Brzyska i Łucja Piskor z kl. III.
Kolejnym przedsięwzięciem promującym mediacje w 
szkole był konkurs na pracę przestrzenną ph. „Życzliwa 
żyrafa – na ratunek Ziemi” skierowany do uczniów klas I – 
VII. Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie żyrafy 
jako symbolu mediacji, popularyzowanie sposobów 
porozumiewania się bez przemocy oraz dbałość o 
środowisko naturalne. Kreatywne wykorzystanie 
surowców wtórnych w formie przestrzennej konkursowej 
żyrafy stało się zarazem apelem o to, by dbać o najbliższe 
otoczenie i naszą planetę Ziemię.
Laureatami konkursu ,,Życzliwa żyrafa - na ratunek 

Ziemi” zostali: Adrian Ćwikła, Kamila 
Skowronek, Zuzanna Szpetnar z kl. I; Ilona 
Jaworska, Oliwia Markowicz, Maksymilian 
Otręba, Jakub Sadlej z kl. II; Alicja Brzyska 
z kl. III; Mikołaj Dynowiec i Milena Otręba 
z kl. IV, Magdalena Goch kl. V, Agata 
Gorzelnik kl. VI oraz Paweł Gorzelnik kl. 
VII.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie, zaś zwycięzcom 
składamy gratulacje.

Koordynatorki mediacji
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Nasza uczennica laureatką konkursu językowego

Z wielką przyjemnością przekazujemy informację o 
ogromnym sukcesie Sabiny Mieruckiej z klasy III, która zo-
stała laureatką II miejsca konkursu wojewódzkiego z języka 
angielskiego SUPER LION. Wzięła ona udział w prestiżo-
wym, wojewódzkim konkursie z języka angielskiego SUPER 
LION, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Za-
kres materiału sprawdzanego na konkursie obejmuje wiedzę i 
umiejętności językowe z klas I-III.

Konkurs odbył się 13 maja 2021 roku, w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Tarnobrzegu. Sabina rywalizowała z uczenni-
cami i uczniami z całego Podkarpacia. 
Sabinie i jej Rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzy-
my dalszych sukcesów w kolejnych latach szkolnych.
Uczennicę do konkursu przygotowała Elżbieta Darnia, na-
uczyciel języka angielskiego.

ED

Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie
Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami XX Powiatowego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II ph. „Z Janem 

Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie” zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym. Celem konkursu 
było poszerzenie wiedzy na temat życia i nauczania św. Jana Pawła II i Jego pielgrzymki do Polski oraz zainteresowanie postacią 
Ojca Świętego. 

Zadanie uczniów polegało na napisaniu pracy pisemnej na podstawie rozważań Papieża zawartych w encyklice o 
Eucharystii: „Ecclesia de Eucharistia”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii uczniów klas IV- VI: 
Izabela Kycia zdobyła I miejsce, zaś w kategorii klas VII – VIII Paweł Gorzelnik wywalczył miejsce II. 

Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani Haliny Kyci. 
Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

HK

Zapobiegamy pożarom
Dobiegły końca XVIII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „100 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży zapobieganiem zagrożeniom, ochroną 
przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Prace naszych uczniów 
zdobyły uznanie w oczach Jury, o czym świadczy duża grupa laureatów konkursu.
W I grupie wiekowej – przedszkola: 
Błażej Szpetnar zajął II miejsce – (opiekun: p. Monika Staroń), 
Nina Kusa - III miejsce (opiekun p. Elżbieta Kryń), zaś
Agata Sadlej – zdobyła wyróżnienie (opiekun p. Anna Kłos)
W III grupie wiekowej – szkoły podstawowe klasy V – VIII:
Izabela Kycia otrzymała wyróżnienie (opiekun p. Mateusz Pęcak).
Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, zaś laureatom gratulujemy.

HK
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  Dzień Mamy i Taty 
    w przedszkolu

26 maja - Dzień Matki oraz 23 czerwca - Dzień 
Ojca to jedne z najbardziej wyjątkowych dni w roku. 
Szczególny czas, w którym dzieci mają okazję pokazać 
jak bardzo kochają swoich rodziców.

W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, 
wspólne świętowanie było niemożliwe. Nasze 
przedszkolaki zaprezentowały swój program wokalno - 
recytatorski online dla swoich rodziców, a własnoręczne 

upominki wręczyły w domu. Dzieciaki bardzo się starały, 
żeby wierszem i piosenką podziękować rodzicom za 
miłość, cierpliwość i troskę. Uroczystości z okazji „Dnia 
Mamy i Taty” dostarczyły wszystkim wiele radości i 
szczęścia.

                                                                                                                    
Ewa Sęk

Mamo, Tato, co Wam dam:

Jedno serce, kt
óre mam

A w tym sercu róży kwiat

Mamo, Tato żyjcie „
Sto lat”.
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TYDZIEŃ ULGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBROWICY

  W maju bieżącego roku, wraz z po-
wrotem uczniów klas 4-8 do nauki w 
systemie stacjonarnym, Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy przyłączyła 
się do Ogólnopolskiej Kampanii „Ty-
dzień ulgi”. Była to akcja społeczna 
zainicjowana przez Instytut Psycho-
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
której głównym przesłaniem było 
umożliwienie dzieciom powrotu do 
szkoły w jak najlepszej atmosferze, 
wolnej od stresów, lęków i napięć. 
Mając na uwadze przede wszystkim 
dobro każdego ucznia, grono peda-
gogiczne naszej szkoły postanowiło 
wprowadzić od 17.05 do 21.05 czas 
bez sprawdzianów, odpytywania i 

kartkówek, jak również sprawdzania 
zeszytów prowadzonych podczas na-

uki zdalnej. Priorytetem w tym czasie 
były przede wszystkim działania, któ-
re miały na celu wspieranie integracji 

rówieśniczej, kondycji psychicznej 
oraz poczucia bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży. Uczniowie niejedno-
krotnie wyrażali swoją radość wyni-
kającą z podarowania im ,,Tygodnia 
ulgi”, natomiast nasza szkoła została 
dodatkowo oznaczona sercem na 
mapie akcji oraz otrzymała certyfi -
kat potwierdzający udział w tak waż-
nym dla uczniów, ale także rodziców 
i nauczycieli przedsięwzięciu.  

A.Z

W dniu 11 maja 2021 r. w 
Miejskim Centrum Kultury w Leżaj-
sku odbył się IV Powiatowy Festiwal 
Talentów „Iskierka 2021” organi-
zowany dla przedszkolaków z całego 
powiatu leżajskiego. Celem festiwalu 
jest odkrywanie wyjątkowych zdol-
ności u dzieci i pokazywanie ich sze-

rokiej publiczności na scenie MCK. 
Nasze przedszkole było reprezento-
wane przez pięć  dziewczynek - w ka-
tegorii recytacja.

Dzieci wykazały się nieby-
wałą odwagą sceniczną, a ich inter-
pretacja i dykcja zachwyciły Jury. 
Do konkursu fi nałowego zakwalifi -

kowały się: Diana Mierucka z wier-
szem „Czego mi się chce” Danuty 
Wawiłow; Emilia Mierucka „Mleko” 
Jana Brzechwy; Maja Jarmuziewicz 
„Żuk” Jana Brzechwy oraz Nina Kusa 
„Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy. 

30 maja 2021 r. również 
w Miejskim Centrum Kultury                  

Przedszkolaki zdobywają Leżajsk
Sukcesy dzieci przedszkolnych w IV Powiatowym Festiwalu 

Talentów „Iskierka 2021”
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Dzień Dziecka najbardziej 

uśmiechnięty dzień ze wszystkich dni w 
roku uczniowie klas IV – VIII spędzili 
aktywnie. W tym dniu wyjechali do Za-
grody Edukacyjnej „Międzyczas” w Cie-
plicach, by po kilkumiesięcznej przerwie 
związanej z obostrzeniami nareszcie 
spędzić czas razem. 

Na miejscu grupę przywitała 
Pani Elżbieta Starzak, która przedstawiła 
obowiązujące zasady oraz plan działań. 
A grafi k był napięty… 

Już na samym początku zanim 
uczniowie przeszli do zaplanowanych 
zadań, musieli udać się w plener i zna-

leźć „ciekawe” - ich zdaniem - rośliny 
łąkowe. Trzeba przyznać, że wybór był 
ogromny. Wokół rozpościerały się dy-

wany traw. Gdy w dłoniach uczestników 
znalazły się spore bukiety, przewodnicz-
ka zaprosiła uczniów na teren zagrody. 
I zrobiło się ciekawie…

Co to jest bluszczyk kurdyba-
nek? Czym różni się babka lancetowata 
od babki szerokolistnej? Jakie właściwo-
ści posiada bodziszek lekarski, a jakie 
glistnik jaskółcze ziele? Nasza przewod-
niczka z ogromną pasją opowiadała o za-
letach i zastosowaniu darów natury. Stąd 
niewątpliwie każdy zapamiętał, choćby 
jedną nazwę. Zwłaszcza, że nasi pod-
opieczni samodzielnie opisywali zebrane 
wcześniej rośliny (wykorzystując atlas 
ziół). Szybko okazało się, że „ciekawa ro-
ślina”, to niekoniecznie roślina łatwa do 
opisu.
Niemałym zaskoczeniem były również 
nazwy roślin: fi rletka poszarpana, żółtni-
ca, psia ruta, krwawnik pospolity, wyka 
kosmata wzbudziły wiele śmiechu. 

Po lekcji przyrody odbyły się 
warsztaty plastyczne, podczas których 
uczniowie poznali ciekawą i nietypową, 
chociaż mającą swe początki już w pre-
historii technikę plastyczną, jaką jest 
fi lcowanie czesanki wełnianej. Było tym 
ciekawiej, że dotychczas nikt, nie spotkał 
się z taką techniką, więc wszyscy z uwa-
gą słuchali wskazówek pani Eli. Okazało 
się, że wystarczy wełna, folia bąbelko-
wa, ciepła woda z mydłem oraz sprawne 
ręce, a sfi lcowana wełna daje niezwykłe 
możliwości i mogą z niej powstać praw-
dziwe arcydzieła. 

Nie lada wyzwaniem było rów-
nież tworzenie obrazów roślin łąkowych 
z fi lcu, pianki plastycznej i koralików. 
Wycinanie nietuzinkowych wzorów oraz 

współpraca, zaowocowały kolorowym, 
łąkowym dywanem. 

Potem przyszedł czas na zwie-
dzanie „Domu z duszą”, czyli podróż w 
przeszłość, podczas której można było 
poznać życie naszych przodków. Ale to 
nie koniec atrakcji…

Wyjazd nie mógł obyć się bez 
integracyjnego ogniska i przepysznych 

kiełbasek konsumowanych na łonie na-
tury wśród wszechobecnej zieleni. Na 
zakończenie nadszedł czas na rekreację, 
czyli wspólne gry i zabawy z piłką oraz 
karmienie zwierząt gospodarskich. 

Podsumowując, było ciekawie, 
aktywnie i zespołowo.
     
    HK

w Leżajsku odbył się Koncert Fina-
łowy Powiatowego Przedszkolnego 
Festiwalu Talentów „Iskierka 2021” 
Nina Kusa zdobyła III miejsce i tym 
samym stała się laureatką IV Powia-
towego Przedszkolnego Festiwalu 
Talentów „Iskierka 2021”. Ogrom-
nym talentem i obyciem scenicznym 
mogą pochwalić się również: Maja 
Jarmuziewicz, Emilia Mierucka i 
Diana Mierucka, które zdobyły wy-
różnienia podczas Festiwalu. Bar-
dzo się cieszymy z osiągnięć naszych 
dziewczynek oraz serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Ewa Sęk

Dzień Dziecka, czyli edukacja, rekreacja i integracja w „Międzyczasie”



37

  
Celem konkursu było 

zachęcenie rodziców i wychowawców 
do rozmów z dziećmi na temat 
wartości rodziny w ich życiu, 
podkreślenie znaczenia rodziców i 
rodziny w kształtowaniu osobowości 
każdego człowieka oraz rozwijanie 
talentów plastycznych dzieci.

W   konkursie wzięło udział 
około 4500 dzieci z  całej Polski. 
Konkurencja była ogromna, techniki 
prac różnorodne i bardzo ciekawe. 
Wyłoniono spośród nich 50 prac, w 
tym jedną z naszej szkoły. Ogłoszenie 

wyników odbyło się na kanale 
Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=Y-txQjUXepQ

Jesteśmy dumni z tego, iż 
nasza podopieczna, Nina Kusa z 
oddziału przedszkolnego, z grupy 
sześciolatków zdobyła wyróżnienie. 

Gratulujemy serdecznie 
Nince ogromnego talentu! Cieszymy 
się wspólnie z Ninką i życzymy 
dalszych sukcesów!

Ewa Sęk

 

Recytujemy z humorem
Dnia 02.06.2021r odbył się w naszej szkole drugi 

etap konkursu recytatorskiego o tematyce humorystycznej. 
Konkurs skierowany był do najmłodszych; dzieci z 
oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III. Jego 
głównym celem była popularyzacja twórczości różnych 
poetów oraz rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci.

W pierwszym etapie zmagań przebiegających w 
oddziałach przedszkolnych i poszczególnych klasach 
wyłoniono po czterech reprezentantów do drugiego 
szkolnego etapu konkursu, w którym swoje umiejętności 
zaprezentowało ostatecznie dziewiętnaścioro dzieci. Pani 
Dyrektor Jadwiga Stopyra rozpoczynając konkurs życzyła 
wszystkim owocnych zmagań oraz sukcesów.
Współzawodnictwo między dziećmi przebiegało w miłej 
i radosnej atmosferze.
W kategorii grup przedszkolnych jury konkursowe w 
składzie: Ilona Rodecka, Marzena Bucior i Monika Staroń 
najlepiej oceniło:
- Emilię Mierucką („0”) - I miejsce,
- Ninę Kusą („0”) – II miejsce,
- Dianę Mierucką (5-l) – III miejsce.
Wyróżnienia otrzymały : Maja Jarmuziewicz („0”), Agata 
Sadlej (5-l) i Anna Skowronek (4-l).
W kategorii klas I –III najlepiej zaprezentowały się:
- Daria Otręba (kl.I) – I miejsce,

- Julia Kubaj (kl.III)  – II miejsce,
- Aleksandra Król (kl.III) – III miejsce.

Wyróżniono: Oliwiera Otrębę (kl.III), Magdalenę Bodak 
(kl.III) i Zuzannę Szpetnar (kl.I)
Konkurs zorganizowali nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej: Zofi a Frączek Skwara, Janusz Pęcak i 
Lucyna Pietrycha.

L.P.

 „Na początku była miłość – 
moja rodzina”

III Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla Dzieci - 

rozstrzygnięty

 Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Na początku 
była miłość – moja rodzina” było Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
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Kim jestem? Kto decyduje o mojej przyszłości?
Dnia 10 czerwca w naszej szkole 

odbył się cykl spotkań profi laktyczno 
– motywujących z Panem Piotrem 
Ślęzakiem. Zajęcia prowadzone 
przez znanego realizatora działań 
profi laktycznych i dramowych miały 
na celu poprawę samopoczucia wśród 
uczniów po tak trudnym dla nich okresie 
izolacji. 

Spotkanie podzielone zostało 
na grupy wiekowe. W zajęciach „Mam 
hobby” uczestniczyli uczniowie klas I – VI, 
natomiast zajęcia „Przyszłość? – spotkanie 
z ciekawym człowiekiem” dedykowane 
były uczniom klas VII – VIII. Następnie 
odbyła się prelekcja dla nauczycieli 
„Wszystkie dzieci nasze są”.

Pan Piotr uzmysłowił wszystkim 
jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają 
ciekawość, cierpliwość, przyjaźń, rodzina i szacunek 
dla drugiego człowieka. Jego słowa: „Wierzę, że każdy 
z nas posiada dar, który warto poznać. Jest to osobisty 

potencjał, który pozwala odnaleźć 
szczęście” zapadły wszystkim głęboko w 
pamięć i uzmysłowiły uczestnikom, że to 
oni są kreatorami swojej przyszłości.

Aktor zmieniający się w żywą 
rzeźbę opowiadał o rozwijaniu swoich 
pasji, zainteresowań, o przygodach 
związanych z alpinizmem i podróżami. 
W formie spektaklu teatralnego ukazał 
historię swojego życia. 

Mamy nadzieję, że spotkanie 
z ciekawym człowiekiem zachęciło 
uczniów do poszukiwania lub 
realizowania swoich pasji, bo w każdym 
z nas drzemie potencjał.

Projekt został sfi nansowany 
ze środków Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Serdecznie dziękujemy.

HK

Jedziemy do PowerlanduJedziemy do Powerlandu

Ogromne znaczenie w pod-
stawowej formie aktywności dziecka 
mają zabawy ruchowe, które kształ-
tują  jego sprawność, koordynację ru-
chów i orientację przestrzenną. 

9 czerwca b.r. uczniowie z 
klas I-III, pod troskliwą opieką wy-
chowawców, wyjechali na oczekiwa-
ną  z utęsknieniem, tym bardziej, że 
po tak długiej przerwie, spowodo-
wanej sytuacją epidemiologiczną i 
nauką zdalną, wycieczkę autokarową 
do Rodzinnej Strefy Zabawy „Power-
land”  w Biłgoraju. Podró ż przebie-
gła w miłej, wesołej i rozśpiewanej 

atmosferze. Pogoda, na szczęście, 
dopisała. Na miejscu, oczom dzieci 
ukazał się prawdziwy „zaczarowany 
świat zabawy” zarówno w sali, jak i 

na ogromnym placu zewnętrznym: 
różnorodne zjeżdżalnie, gry, base-
ny z kulkami, Euro Bungee, park li-
nowy, dmuchańce, labirynt, wioska 
indiańska, park trampolin, zagroda 

z żywymi zwierzętami i wiele, wiele 
innych  atrakcji. Po kilkugodzinnym  
„szaleństwie” zmęczone, ale szczęśli-
we dzieci ze smakiem zjadły pyszny 
obiad na świeżym powietrzu i wróci-
ły do domu. 
                                                                                                                             

Janusz Pęcak
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Z okazji Dnia Ziemi obchodzonego na 
świecie 22 kwietnia, panie Barbara Łusz-
czak oraz Magdalena Podobińska zorga-

nizowały konkurs językowo-plastyczny  
adresowany do uczniów klas IV- VIII. 
Zadanie konkursowe polegało na przy-
gotowaniu plakatu ze sloganem, hasłem 
w języku angielskim promującym Dzień 
Ziemi i przesłaniu fotografi i tej pracy 
online.
Konkurs zorganizowano w celu podno-
szenia świadomości ekologicznej wśród 
uczniów, doskonalenia umiejętności pi-
sania w języku angielskim, zachęcenia 
uczniów do działania na rzecz ochrony 
środowiska oraz kształtowania ich wy-
obraźni plastycznej, kreatywności, jak 
również inspirowania do aktywności 
twórczej.

Oto wyniki:
Pierwsze miejsce:  Zofi a Szpetnar- kla-
sa V, Artur Ożga- klasa IV oraz Klaudia 
Fusiarz- klasa VIIa. Drugie miejsce: 

Przemysław Bersetka- klasa VIb,  Emilia 
Pasek –klasa V oraz Wiktoria Trójniak- 
klasa VIIb. Trzecie miejsce: Julia Haj-
dasz- klasa V, Aleksandra Kotulska, klasa 
IV oraz Mateusz Podobiński –klasa VIIa
Wyróżnienia:,  Amelia Chudy- klasa 
V, Amelia Kyc- klasa VIIb, Katarzyna 
Szpyt- klasa VIIb, Kamil Dąbek -kla-
sa VIII, Emila Baj klasa- VIa, Tomasz 
Fusiarz- klasa IV, Andrzej Łuszczak- kla-
sa VIb, Szymon Łuszczak – klasa VIIa 
Amelia Bucior- klasa VIb
Gratulujemy i dziękujemy za udział w 
konkursie!

Magdalena Podobińska

Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, 
przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej 

pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie 
                                           Wódz Seattle

DZIEŃ ZIEMI 2021
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Majowe święta – dni , o których należy pamiętać.
W maju obchodzimy trzy święta: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w 

historii Polski.
  

 Jak co roku, w naszej szkole miała odbyć się akademia 
poświęcona obchodom Święta Konstytucji 3 Maja. Jed-
nakże, ze  względu na  sytuację epidemiczną, tradycyjną 
formę musieliśmy zastąpić prezentacją multimedial-
ną dla starszych, jak i tych młodszych uczniów. Młodsi 
uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności recyta-
torskie i pamiętając o Dniu Flagi pokazać się na zdjęciach 
z fl agą Polski. Uczniowie przypomnieli sobie, skąd  wzię-
ły się święta majowe, dlaczego je świętujemy , komu je za-
wdzięczamy i o tym , że Konstytucja to najważniejszy do-
kument w państwie. Określa, czym zajmują się najistot-
niejsze organy władzy, jak są wybierane i kontrolowane . 

Zawiera katalog prawi obowiązków obywateli. Natomiast 
przedszkolaki jako ,,Mali patrioci’’ także uroczyście przy-
gotowywali się do świąt majowych w swoich grupach. 
Panie przeprowadziły zajęcia związane z tematem świąt 

majowych, dzieci nauczyły się piosenek i wierszyków pa-
triotycznych. Wykonały także piękne prace plastyczne.

 Joanna Gdula
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Obchody Dnia Świętego Patryka na języku angielskim 

  17 marca uczniowie 
szkoły w Kuryłówce świę-
towali Dzień Św. Patryka. 

Klasy 1-3 wzięły udział w konkur-
sie plastycznym, którego celem było 
kształtowanie wyobraźni uczniów 
poprzez prace plastyczne,  rozwijanie 
twórczej aktywności dzieci, zapozna-
nie  z mitologią irlandzką,  zwłaszcza 
z postacią Leprechauna,  a przede 
wszystkim zapoznanie z tradycjami 
i obchodami Dnia Świętego Patryka- 

patrona Irlandii .
Dzieci miały możliwość zaprezento-
wania swoich umiejętności  szerszej 
publiczności. Wykonane prace zosta-
ły wyeksponowane na szkolnej gaze-
tce ściennej .
W klasach 1-4 pani Barbara Łuszczak 
przeprowadziła lekcje okolicznościo-
we przybliżając uczniom postać Św. 
Patryka. Zielony kolor zdominował 
ten szczególny dzień.  Uczniowie, 

w ubraniach w kolorze zielonym  
oglądali prezentacje w języku an-

gielskim, przygotowywali koniczyn-
ki – jeden z symboli Irlandii. Zajęcia  

umożliwiły uczniom wykazanie się 
wiedzą szkolną i pozaszkolną .
Pod okiem pani Magdale-
ny Podobińskiej chętni ucznio-
wie z klas  5-7 wzięli udział 
w quizach na temat Irlandii, Danii i 
Św. Patryka, natomiast ochotnicy z 
klasy 8 przygotowali ciekawe prezen-
tacje multimedialne na ten temat.

Barbara Łuszczak

 „JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!” 
  Pod takim hasłem przedszkolaki 
ze wszystkich oddziałów 
przedszkolnych  przyjęły wyzwanie 
zainicjowane przez Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Jana Pawła II 
w Jarosławiu. Celem akcji jest 
„poszerzenie świadomości na temat 
autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni 
osobom z autyzmem i ich rodzinom”. 
Wyzwanie, to akcja upamiętniająca 

Światowy Dzień Autyzmu przypadający 
2 kwietnia i mający na celu podnoszenie 
świadomości społecznej na temat 
autyzmu. Choć coraz więcej wiemy na 
temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, 
wciąż jest jeszcze wiele niewyjaśnionych 
kwestii w tym zakresie. Bardzo ważne 
jest, aby od najmłodszych lat uwrażliwiać 
dzieci na potrzeby drugiego człowieka, 
uczyć je tolerancji i szacunku, będzie 
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to bowiem procentować w przyszłości. 
Dziękujemy za nominację przekazaną 
przez oddziały przedszkolne w Brzyskiej 
Woli 

Z wielką radością przystąpiliśmy do akcji 
na rzecz osób z autyzmem w ramach 
#challengeniebieskiemotyle2021 
Do wykonania zadania nominujemy:   

Oddziały przedszkolne w Dąbrowicy

Zapraszamy wyżej wymienione oddziały 
przedszkolne do uczestnictwa w 
wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła 
II w Jarosławiu.
CELEM akcji jest POSZERZANIE 
ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 
AUTYZMU I PRZEKAZANIE 
ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z 
AUTYZMEM I ICH RODZINOM. 

Jak przekazać taką niebieską iskierkę 
przyjaźni  To bardzo proste
Wystarczy: 

Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy 
służb mundurowych).

Wykonać pracę plastyczną np. odbić 
niebieskie ręce w kształcie motyla lub 
serca albo wykonać dowolną aktywność 
wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec 
motyla”.

Zrobić zdjęcie lub nagrać fi lm z 
tworzenia pracy i wstawić na swój profi l 
na Facebook oraz przesłać na adres: 
motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft .
com 
Ważne, aby na zdjęciu lub fi lmie ujęte 
były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI 

NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane 
lub napisane).

Nominować kolejne trzy osoby 
(może to być również grupa klasowa, 
oddział przedszkolny lub instytucja) i 
powiadomić je o tym.

Każda osoba włączająca się do akcji 
#challengeniebieskiemotyle2021 do 
publikowanego zdjęcia lub fi lmu dołącza 
skopiowany tekst, podając nominowane 
przez siebie osoby. 

Na wykonanie zadania każdy 
Nominowany otrzymuje 48 godzin.
Trzymamy kciuki za nominowane osoby 
i życzymy powodzenia 

Anna Grabarz

WYNIKI KONKURSU CHEMICZNEGO
„SZALONY CHEMIK” PT. ATOMY I CZĄSTECZKI

Dnia 15 kwietnia  2021 roku zorgani-
zowano  w naszej szkole międzyszkolny 
konkurs  pt.” Atomy i cząsteczki”, któ-
ry był skierowany do uczniów klas VII  
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci 
w Kuryłówce oraz Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej 
Woli.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów. 
Konkurs  miał za zadanie sprawdzić wie-
dzę uczniów z zakresu chemii klasy VII , 
zgodnie z zakresem zagadnień udostęp-
nionych konkursowiczom.
Zwycięzcami konkursu zostali:

1. Anna Jachimowicz , Szkoła Pod-
stawowa w Brzyskiej Woli- I 

miejsce
2. Przemysław Zagaja, Szkoła Pod-

stawowa w Kuryłówce- II miej-
sce

3. Adam Pawelec Szkoła Podsta-
wowa w Kuryłówce- III miejsce

Pozostali uczestnicy konkursu ze Szkoły 
Podstawowej w Kuryłówce: Alicja Zdeb, 
Amelia Kyc, Wiktoria Trójniak, Alek-
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sandra Dziechciarz, Ewa Bucior, Wiktor 
Świerczek, Aleksandra Student, Maksy-
milian Kula.
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplo-

my i nagrody ufundowane przez Szkołę 
Podstawową w Kuryłówce.
Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.

Komisja konkursowa : Katarzyna Stawo-
wy i Joanna Serkiz

Katarzyna Stawowy

Nasi uczniowie na sły� ych obrazach
W kolejnej odsłonie prac plastycznych uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej w Kuryłówce możemy 
podziwiać ich niezwykle kreatywne projekty wykonane w ramach lekcji plastyki. Tym razem wyzwanie dotyczyło 
stworzenia na nowo istniejącego już dzieła sztuki. Efekty tego zadania dowodzą nie tylko o pomysłowości 
młodzieży, ale także potwierdzają jej wrażliwość artystyczną, ogromną wyobraźnię, humor i dystans do siebie. 

Autor Małgorzata Sztyrak
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Sukces ucznia Szkoły Podstawowej  w Kuryłówce
Skromny, pracowity, elokwentny, 

zdolny,  o wysokiej kulturze osobistej- 
takimi słowami określa swojego ucznia 
Adama Pawelca pani Małgorzata Kordas, 
nauczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej im. Franciszka Kyci.     
            Kończący się rok szkolny był 
dla Adasia niezwykle pracowity, ale 
zakończony sukcesem. Adam został 
fi nalistą  Kuratoryjnego Konkursu  
Przedmiotowego z Języka Polskiego! 
Motywem przewodnim tegorocznego 
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Światowy Dzień bez Tytoniu 2021
  
31 maja, w pierwszym dniu nauki stacjonarnej,  szkoła w Kuryłówce włączyła się w obchody  
Światowego Dnia bez Tytoniu. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na 
powszechność nałogu palenia papierosów oraz  jego negatywne skutki zdrowotne. 

Aby promować zdrowy styl życia wolny od nało-
gu nikotynowego, uczniowie pod kierunkiem pedagoga 
szkolnego przygotowali  krótką audycję przez radiowę-
zeł szkolny – odtworzyli  scenkę w gabinecie lekarskim  
z udziałem pacjenta uzależnionego od nikotyny. Roz-
mowa między chorym a lekarzem uświadamiała jedno: 
palenie niszczy zdrowie człowieka i przyczynia się do 
wielu poważnych schorzeń. 
     Ponadto w holu szkoły przygotowano gazetkę na te-
mat szkodliwości palenia papierosów. W szkole odbył 
się również konkurs dla ucz. kl.6-7 na najciekawszą pre-
zentację multimedialną ph. „Chcesz być zdrowy- NIE 
PAL”.  Konkurs został przygotowany przez panią 
pedagog i nauczyciela biologii, panią Katarzynę 

Stawowy. 
 A oto jego wyniki:
Dawid Skiba (kl.7a)- I miejsce
Szymon Łuszczak (kl.7a)- II miejsce 
Przemysław Berestka (kl.6b)- III miejsce 
Wyróżnienia: Martyna Pęcak (kl.7a),  Agata Pierczyk 
( kl.7a), Katarzyna Szpyt (kl.7b). 

Zwycięzcy już wkrótce  otrzymają dyplomy i nagrody 
książkowe.
Serdecznie gratulujemy!
                                                                                                                    

Małgorzata Kordas

konkursu  były słowa A. Fredry:            
Sobie prawdę rzec – najwspanialsza 
prawda. Przygotowania trwały  od  
września. Adaś pod okiem opiekuna 
zgłębiał m.in. wiedzę na temat lektur 
szkolnych, wskazanych dzieł sztuki, 
spektakli teatralnych, reportaży i innych 
tekstów kultury  (łącznie 38 wymaganych 

pozycji). Po  sukcesie na etapie szkolnym 
zakwalifi kował się do etapu rejonowego, 
gdzie uzyskał bardzo wysoki wynik 
(pierwsza dziesiątka) i zakwalifi kował 
się do etapu wojewódzkiego. Udział w 
etapie wojewódzkim konkursu zapewnił 
mu zaszczytny tytuł fi nalisty. Pragniemy 
podziękować Rodzicom Adama  za 

wspieranie go podczas przygotowań 
konkursowych   i równocześnie 
serdecznie pogratulować  sukcesu syna. 

                                                                                                                               
MK
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Niezwykły spektakl
W poniedziałek  24 maja 

br. z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz  uczniowie z klas 
1-3 uczestniczyli w interaktywnym 
spektaklu pt. „Alicja -online” przy-
gotowanym przez Katolicki Teatr 
Edukacji. Jest to przedstawienie, 

które łączy świat fi lmu ze światem 
teatru. Bierze w nim udział grupa 
aktorów, którzy wzbogacają widowi-
sko takimi efektami jak pokaz baniek 

mydlanych, balonów oraz ledowe 
show.

Dzieci bawiły się doskonale, wspól-
nie z Kotem mogły zaśpiewać pio-
senkę urodzinową dla Alicji, tańczyć, 
klaskać,   łapać bańki mydlane, spa-
cerować po tajemniczej planszy. Na 
koniec oczywiście nie zabrakło na-
gród, dzieci otrzymały książeczki z 
labiryntami oraz okulary 3D.  

Anna Grabarz

Uczestnictwo w VI Kongresie 
Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych

08.06.21 członkowie Szkol-
nego Koła Mediatorów z kl.8  wraz 
z opiekunem, p. Małgorzatą Kor-
das oraz przyszli mediatorzy  z kl.7a 

uczestniczyli  online w VI Kongresie 
Mediatorów Szkolnych i Rówieśni-
czych, którego organizatorami było 
Podkarpackie Centrum Mediacji i 
Podkarpacki Kurator Oświaty.  

Członkowie Szkolnego Koła 

Mediatorów mieli okazję 
utrwalić sobie wiedz o mediacjach, 
wysłuchać informacji o działalności 
innych klubów mediatorów z Pod-
karpacia, zapoznać się z ich doświad-
czeniami, jak również obejrzeć sy-

mulację mediacji. Na koniec nasi me-
diatorzy brali udział w drużynowym 
Quizie wiedzy o mediacjach. 

Udział w kongresie tylko 
utwierdza w przekonaniu, że warto 
stosować mediacje w szkole. Cieszy 
nas również fakt, że należymy do co-
raz szerszego grona szkół promują-
cych i stosujących mediacje w prak-
tyce, bo  naprawdę warto!

Małgorzata Kordas
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Zacząć  to połowa sukcesu. 
Laureaci X Podkarpackiego Konkursu 
Literackiego „Gdy słowa dojrzewają” w 
Szkole Podstawowej im. F.Kyci w Kuryłówce.

  Konkurs? Ale jak to? 
O czym mam pisać? Jak 
zacząć? Czy ja w ogóle 
umiem napisać takie kon-
kursowe opowiadanie? Od-

powiedź jest prosta – jeśli nie spróbujesz, 
nie dowiesz się. Tylko zacznij!  Wokół 
smutek, niepewność, a nawet strach, 

wszędzie słychać tylko te dwa słowa: 
pandemia i covid. Okazuje się jednak, że 
młodzież nadal ma szalone pomysły, luz 
i poczucie humoru. Jeśli do tego doda-

my jeszcze ciężką pracę u podstaw, czyli 
pisanie, pisanie i… pisanie, to mamy już 
gotowy przepis na sukces! 
Taki sukces odniosły dwie uczennice 

Naszej Szkoły, które zostały laureatka-
mi X Podkarpackiego Konkursu Lite-
rackiego „ Gdy słowa dojrzewają”. To 
Maja Szybiak z klasy 6b, która zajęła 
II miejsce oraz Amelia Bucior z tej sa-
mej klasy, która otrzymała wyróżnienie. 
Obie uczennice szlifowały swój literac-
ki warsztat pod kierunkiem p. Joanny 
Serkiz. Ich prace oceniło profesjonalne 
jury, w którego skład weszli przedstawi-

ciele: Kwartalnika literacko-artystyczne-
go „Fraza” w Rzeszowie, rzeszowskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich, 
Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” 
w Stalowej Woli, a także Robert Bednarz 
– Starosta Niżański. Łącznie z całego wo-
jewództwa wpłynęło 96 prac, w tym 20 
zestawów wierszy oraz 76 tekstów z ka-
tegorii „proza”
Maja napisała przezabawną, ale jedno-
cześnie pełną ciepła opowieść o swojej 
rodzinie zatytułowaną „Johira z Ha-

noi”. „Opowiadanie Mai wyróżniało się 
przede wszystkim poczuciem humoru 
i pewnym luzem – to bardzo rzadkie w 
młodzieńczych tekstach” – tak o pracy 
naszej uczennicy wypowiedział się p. Ry-
szard Mścisz, członek jury i organizator 
konkursu. Amelia natomiast pokusiła się 
o napisanie  pierwszego rozdziału powie-
ści fantastycznej, której wydarzenia roz-
grywają się w tajemniczej szkole („Szko-

ła czasów”).  Obie uczennice pokazały, że 
wyobraźnia nie ma dla nich granic.
Rozdanie nagród, połączone z warsz-
tatami literackimi odbyło się 1 czerwca 
2021 r. w Zespole Szkół w Jeżowem. Nie-
stety, z powodu obostrzeń związanych z 
pandemią, na tę uroczystość zaproszono 
wyłącznie laureatów trzech pierwszych 
miejsc, więc po odbiór nagrody pojecha-
ła tylko Maja Szybiak, ale wszystkie na-
grody dotarły również do Amelii Bucior. 
W szkole zorganizowano małą „uroczy-
stość”, podczas której pani dyrektor Ja-
nina Paja serdecznie pogratulowała obu 
laureatkom oraz życzyła im dalszych 
sukcesów literackich.  
Ogromnie się cieszę, że pomimo wszech-
ogarniającej smutkiem pandemii, nasze 
uczennice znalazły zaskakująco piękne 
promyki słońca, które rozkręciły kre-
atywność, zaangażowanie i chęć pracy. 
A może mijamy na korytarzach przyszłe, 
sławne pisarki? Oby! 

Joanna   S.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA
Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, 
przypadającego na dzień 5 czerwca, w naszej szkole w 
Kuryłówce Wolontariusze Szkolnego Koła PCK oraz 
wybrani uczniowie wzięli udział w akcji sprzątania 
świata. Uzbrojeni w rękawiczki, worki i kamizelki 

odblaskowe oczyszczali teren wokół szkoły oraz stadionu 
z zanieczyszczeń. Akcja miała ma celu nie tylko fi zyczne 
oczyszczenie terenu, ale przede wszystkim praktyczną 
edukację uczniów w zakresie ochrony przyrody i 
wypracowanie pozytywnych postaw proekologicznych. 
Młodzież spisała się na medal. A poniżej kilka zdjęć z 
wyprawy:

Katarzyna Stawowy

Jak poprawić nastrój po izolacji w domu, czyli o spotkaniu 
z ciekawym człowiekiem

09.06.21 w szkole w Kuryłówce odbyły  się 
spotkania profi laktyczno-motywujące z Panem Piotrem 
Ślęzakiem. Uczniowie klas 1-6 uczestniczyli  w zajęciach 
ph. „Mam hobby”, a uczniowie klas 7-8 w spotkaniu nt. 
„ Przyszłość?- spotkanie z ciekawym człowiekiem”. 

Podczas spotkania przed publicznością 
prowadzący wykonał artystyczny makijaż, zamienił się 
w żywą rzeźbę i interesująco opowiadał o swoim życiu, 
m.in. o przygodzie z alpinizmem, dalekich wyprawach. 
Niezwykłe opowieści zostały wzbogacone slajdami, 
fi lmami i muzyką. 

Młodsi uczniowie mieli okazję przekonać się, że 
dzięki pasjom możemy wiele osiągnąć i przede wszystkim 
odreagować wszelkie stresy i niepowodzenia. Warto więc 
poszukiwać i robić to, co naprawdę daje satysfakcję. Starsi 

uczniowie z kolei podczas spotkania mogli uświadomić 
sobie, że to my kreujemy rzeczywistość i decydujemy o 
swojej przyszłości.

Mamy nadzieję, że spotkanie z Panem Piotrem 
Ślęzakiem zachęciło uczestników spotkania do 

poszukiwania pasji i realizowania swoich marzeń. To 
doskonały sposób na wszelkie smutki i poprawę nastroju! 

Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi 
Dziechciarzowi, przewodniczącemu Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Kuryłówce, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia, 
za umożliwienie nam udziału w spotkaniach. 

Małgorzata Kordas
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NASZE CHEERLEADERKI
  Z ogromną dumą informujemy, że uczennice naszej 
szkoły Lena Kluz, Maja Wójcik, Natasza Kotuła i Alek-
sandra Mołdoch brały udział w IV MISTRZOSTWACH 
POLSKI CHEERLEADERS w Kielcach.
 Zdobyły I miejsce drużynowo w kategorii Cheer Fre-

estyle Pom Dzieci Drużyny.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy!

Agnieszka Burda

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Klaudia Fusiarz 
zdobyła III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego 
Strażackiego Konkursu Plastycznego, w kategorii wiekowej 
– szkoły kl.V-VIII. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Burda

SUKCES 
W KONKURSIE 
STRAŻACKIM
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Czytanie książek (lektur) 
oprócz tego, że jest „najlepszą zaba-
wą, jaką sobie ludzkość wymyśliła 
(W. Szymborska) jest jednocześnie 
zmorą, piętą Achillesa, twardym 
orzechem do zgryzienia i gwoździem 

do trumny wielu uczniów i to nie tyl-
ko w czasach pandemii. 

Jak zainteresować uczniów? 
Najlepiej poprzez zabawę. Polonistki 
ze Szkoły Podstawowej     im. F. Kyci 
w Kuryłówce, p. J. Serkiz i p. M. Kor-

das zaproponowały uczniom udział  
w niecodziennym projekcie literac-
kim, który był realizowany w maju br. 
Zabawa polegała na tym, aby wcielić 
się w bohatera z dowolnej lektury, 
ucharakteryzować się i zrobić zdjęcie. 
Ponadto, uczniowie mieli również 
ułożyć kilka zdań o danej postaci. 
Tak przygotowana fotografi a miała 
być zagadką. Uczniowie zgromadzi-
li  sporo zdjęć z bardzo ciekawymi 
opisami. Najlepsze z nich, na począt-

ku czerwca, zostały umieszczone na 
tablicy przy wejściu do szkoły. Teraz 
już wszyscy mogą wziąć udział w za-
bawie próbując zgadnąć, czyja twarz 
wygląda znajomo. 

Zabawa była przednia, a przy-
gotowane zdjęcia niebanalne. Prze-
cież nawet małe rzeczy można robić 
z zaangażowaniem, wtedy stają się 
ważne i wielkie.  

                              J. Serkiz, M. Kordas

„ Małe co nieco zrobione  z wielkim sercem”
Podsumowanie projektu: „ Twoja twarz wygląda znajomo”.
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Ten duch pojawił się jako trzeci. I chociaż nie 
wypowiedział ani jednego słowa, najbardziej 
przeraził pewnego bankiera.  
 

Mały, przebojowy chłopiec, który 
mieszka z rodzicami we Francji i lubi 
grać w kulki. 

 

Mam trójkę rodzeństwa. Mocno przeżywałam 
śmierć Aslana.  

 

 

W pogoni za 
królikiem trafiła 
do dziwacznej 
krainy. Czy to był 
tylko sen? 
 

 

To ogród spowodował, że 
zaczęła się uśmiechać. 
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81. rocznica zbrodni katyńskiej
 

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez 
funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tysiącach obywateli 
II Rzeczypospolitej pomordowanych w obozach w 
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, do dziś pozostaje 
niezabliźnioną raną. 
31 lat temu w 50. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, władze 
ZSRS, a ściślej mówiąc Prezydent Michaił Gorbaczow 
przyznał się do mordu katyńskiego udostępniając 
kopie dokumentów. Oświadczenie to uznawane jest za 
przełom w wyjaśnianiu okoliczności śmierci polskich 
ofi cerów. Jednak wiemy, że było to tylko zrządzenie losu, 
chwilowa słabość i do dziś Rosja nie zgodziła się na pełne 
ujawnienie akt katyńskich.

W 2008 roku została zapoczątkowana pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego akcja 
„KATYŃ ocalić od zapomnienia” - polegająca na 
posadzeniu Dębów Pamięci, na 70 rocznicę zbrodni 

katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden Dąb to jedno 
nazwisko, sadzony jest w miejscowości urodzenia ofi ary 
zbrodni katyńskiej. Uczestnicy projektu zobowiązują się 
do opieki nad Dębem i umieszczenia informacji komu 
zastał poświęcony.
Na terenie Gminy Kuryłówka posadzone są trzy Dęby 
Pamięci. 
Pierwszy Dąb poświęcony starszemu posterunkowemu 
Policji Państwowej Józefowi Czerwonce z Brzyskiej 
Woli zamordowanemu w Twerze, posadzony został 25 
września 2009 roku przy Szkole Podstawowej im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli. 
Drugi Dąb poświęcony majorowi inżynierowi Józefowi 
Czajce z Tarnawca zamordowanemu w Katyniu, 
posadzony został 2 października 2009 roku w Kuryłówce 
przy kościele parafi alnym. 
Trzeci Dąb poświęcony posterunkowemu Policji 
Państwowej Ferdynandowi Bielakowi  z Kuryłówki 
zamordowanemu w Twerze, posadzony został w 80. 
Rocznicę Zbrodni Katyńskiej 10 kwietnia 2020 r. przy 
Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. 
W 81. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej Wójt Gminy 
Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska oraz przedstawiciele 
społeczności szklonych opiekujących się dębami zapalili 
znicze i pomodlili się w intencji zamordowanych. 
        
  goklp
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     In memoriam – ku pamięci

6 maja 2021 r. dotarła do nas działaczy kultury smutna 
wiadomość, zmarł pan Henryk Piskor z Dąbrowicy - 
można o nim powiedzieć legenda muzyki ludowej. Mu-
zyką swoich okolic zainteresował się bardzo wcześnie, 
chętnie przysłuchiwał się grajkom ludowym na weselach 
i zabawach. Pierwsze skrzypce otrzymał od brata w wieku 

12 lat, w krótkim czasie (około 6 miesięcy) nauczył się na 
nich grać, nie będzie przesadą stwierdzenie, że folklor to-
warzyszył mu przez całe życie. Grał na wszelkiego rodza-
ju świeckich zabawach, weselach, potańcówkach ale rów-
nież na uroczystościach kościelnych. Czasem wspominał, 
kiedyś to były wesela, kilka dni przed i kilka dni po, plą-
sy, oczepiny, a te bramy weselne - wszystko trzeba było 
ośpiewać, a muzyka ludowa brzmiała mocno, ino echo 
niosło się po polach. Był wieloletnim działaczem kultury, 
członkiem kapeli ludowej działającej w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Jeszcze 
niedawno aktywnie kultywował ludową tradycję muzycz-
ną i przekazywał ją kolejnym pokoleniom poprzez dzia-
łalność w zespole folklorystycznym Jagoda z Dąbrowicy. 
Barwnie opowiadał, lubił rozmawiać z ludźmi, zawsze 
miał czas by zatrzymać się i pogadać. Pan Henryk był 
człowiekiem o niezwykłym humorze, podczas jednego z 
ostatnich spotkań z okazji dnia seniora na pytanie, jak 
tam (panie Heniu) zdrowie? Odpowiadał: super, tylko ci-
śnienie 200/120, ale niższe mogłoby mi zaszkodzić. 
Jego życie i działalność pokazują całe piękno kultury lu-
dowej, bo nie jest ważne ile masz lat, ważne co Ci w duszy 
gra, a kiedy chwycił za swoje skrzypce werwy mógł mu 
pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. …mówi się, że nie 
ma ludzi niezastąpionych, może to prawda, ale niektó-
rych będzie trudno zastąpić. 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…
Działacze Kultury 29 maja obchodzą swoje święto, jednak 
dla nas działaczy kultury z gminy Kuryłówka tegoroczny 
maj przynosi drugą smutną i jakże bolesną wiadomość. 
Przychodzi nam pożegnać naszą koleżankę Laurę, osobę 
o mocnym charakterze i wielkim sercu. Angażowała się w 
życie społeczne, parafi alne, kulturalne, jeszcze niedawno 
razem z nami śpiewała podczas uroczystości patriotycz-
nych czy koncertów kolęd. Mocno włączała się w działal-
ność Koła Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce będąc jego 
wiceprzewodniczącą, ale przede wszystkim była aktywną 
działaczką - artystyczne serwetki, kwiaty z krepiny, ozdo-
by bożonarodzeniowe to zaledwie część jej talentu. Nigdy 

nie odmówiła nam pomocy, nie zapominając przy tym o 
rodzinie. Ciężko w takiej chwili znaleźć słowa, które opi-
sałyby nasz smutek, cokolwiek byśmy nie napisali, cokol-
wiek byśmy nie mówili – to wszystko za mało, za późno, 
za…  Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi. 
       

w    imieniu GOK, GBP, KGW
      

Leszek Połeć dyrektor GOK w Kuryłówce

Ile  byś nie  miał lat,  i lu rozmów byś 
nie  przeprowadził ,  i lu  utworów byś 
n i e  z a g r a ł ,  i l u  d r ó g  b y ś  n i e 
p r z e m i e r z y ł ,  z a w s z e  b ę d z i e  z a 
s z y b k o ,  z a  s z y b k o  b y  o d c h o d z i ć . . . 
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2 kwietnia Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ustanowiła Światowym Dniem Świadomości 
Autyzmu jest to ogólnoświatowa inicjatywa „Na 

niebiesko dla autyzmu”.  Śmiało możemy powiedzieć, 
że kwiecień to miesiąc poświęcony autyzmowi. W 
tym czasie wiele organizacji przygotowało liczne 
działania, poprzez które można podzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem ze społeczeństwem. 

Autyzm nie jest problemem innych ludzi, to nie 
jest tak, że mnie ten problem nie dotyczy, z całą 
pewnością każdy z nas zna w swoim otoczeniu kogoś 
autystycznego. W ostatnich latach wzrosła częstość 
występowania zaburzeń należących do spektrum 
autyzmu, może on występować nawet u jednej na 
100 osób.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła 
II w Jarosławiu zainicjował pewną akcję społeczną 
polegającą na wykonaniu pracy plastycznej 
pokazującej np.: odbite niebieskie ręce w kształcie 
motyla lub serca albo wykonanie dowolnej 
aktywności według własnej inwencji twórczej. 17 
kwietnia 2021 roku Koło Gospodyń Wiejskich, 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kuryłówce 
również włączyły się do tej akcji wykonując 
pracę plastyczno-przestrzenną. Jednocześnie 
NOMINUJĄC do uczestnictwa w wyzwaniu każdego 
kto czyta te słowa i czuje taką potrzebę. Jednocześnie 
nadmienię, że Urząd Gminy w Kuryłówce również 
przyjął wyzwanie dołączając się do tej jakże 
szlachetnej inicjatywy. Trzymamy kciuki i mamy 
nadzieję, że bez szczególnej nominacji włączycie się 
do akcji.

goklp

Jeste�my z Wami

Niebieskimi Motylami 
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KALÓWCE

77. rocznica wydarzeń na 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem
(54) 653-73-57 lub 123 456 789
www.naprawdeswietnastrona.pl

77. Rocznica wydarzeń na „Kalówce” miała symboliczny 
wymiar. W niedzielę 20 czerwca br. 15 minut przed Mszą 
świętą w kościele parafi alnym pw. Św. Józefa chór męski 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce wykonał trzy 

pieśni patriotyczne Orzeł Biały, Być wszędzie gdzie nas 
nie ma, Marsz strzelców, po czym nastąpiła liturgia. 
Mszę koncelebrowali neoprezbiter ks. Gerard Terech 
pochodzący z Gwizdowa wraz proboszczem Parafi i 

Tarnawiec ks. Piotrem Babijczukiem oraz wikariuszem 
ks. Damianem Decem. Po zakończeniu nabożeństwa 
orkiestra poprowadziła delegacje władz gminy, księży 
wraz z parafi anami przed pomnik na „Kalówce”, tam 
oddano hołd poległym. Oprawa muzyczna uroczystości 
przez chór męski i orkiestrę dętą GOK sprawiła, 
ze uroczystość mimo skromnych obchodów miała 
podniosły i godny charakter.

        
   goklp
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Historycznie, relaksacyjnie, wielopokoleniowo

Będzie padać, czy nie będzie? Te pytania przepełnione 
obawą już kilka dni przed wydarzeniem spędzały sen z 
powiek organizatorom. Ponad 180 osób zgłosiło swój 
akces na rowerową eskapadę. To był już piąty, historycz-
ny rajd rowerowy organizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczna w Kuryłówce i 
piąty, tak jak poprzednie również udany. Wiele starań 
aby pokonać problemy logistyczne, zadbać o bezpieczeń-
stwo uczestników rajdu, to tylko niektóre zadania jakie 

stanęły przed ekipą organizatorów. 

Tegoroczna, około dwudziestokilometrowa trasa wiodła 
spod remizy strażackiej w Kuryłówce przez Ożannę na-
stępnie Rzuchów do Piskorowic.  

Piękna zieleń koszulek rajdowych wkomponowała się 
idealnie w otaczającą przyrodę na trasie rajdu. A, że rajd 
historyczny to niezawodny Pan Roman Szałajko dzielił 
się z nami wybranymi smaczkami wyciągniętymi z lokal-
nej historii. W Piskorowicach przywitał nas serdecznie 
dyrektor tamtejszej szkoły. Tam także zwiedziliśmy hi-
storyczną izbę pamięci, która jest miejscem szczególnym, 
gdyż założyli ją pasjonaci historii, którzy w 2015 roku wy-

dobyli z Sanu wojskową łódź transportową z okresu I woj-
ny światowej.  W środku znaleziono karabiny, amunicję i 
wojskowe łopatki.  Tak zaczęła się przygoda z muzealnic-
twem pana Władysława Czapli. W pomieszczeniu daw-
nego składu węgla miejscowej szkoły zaczął kompletować 
eksponaty, których obecnie jest już setki, m.in. elementy 
uzbrojenia i wyposażenia wojsk austriackich i rosyjskich 
z okresu I wojny światowej. Są też prawdziwe unikaty, jak 
słup graniczny, postawiony w okolicach po 17 września 
1939 roku oraz przedmioty użytkowe z ubiegłego wieku.
Kolejnym etapem poznawania lokalnej historii było 
wspomnienie ogromnej tragedii, jaka miała miejsce w 
kwietniu 1945 roku. O tym mówiła historyk tutejszej 
szkoły Maria Czapla. Zginęło wtedy wiele ukraińskich 
rodzin oczekujących na transport w ramach przesie-
dlenia. Na tamtejszym cmentarzu przystanęliśmy przy 
zbiorowej mogile upamiętniającej wcześniej wspomnia-

ne zdarzenie. Mieliśmy również okazję zwiedzić ruiny 
wzniesionej w 1842 r. grecko-katolickiej cerkwi pw. Iwa-
na Bohosława, która uległa zniszczeniu w październiku 
w 1945 roku, podczas palenia wsi przez oddziały UPA 
(spłoną wówczas dach i wnętrze budowli). Mieszkańcy 
chcieli zachować budynek, niestety w latach 60-tych  XX 
wieku decyzją ówczesnych powiatowych władz komuni-
stycznych rozpoczęto burzenie cerkwi, którą całkowicie 
zniszczono.  W późniejszym okresie mieszkańcy Pisko-
rowic z gruzów cerkwi usypali kopiec, natomiast obok 
ruin powstała Kaplica pw. św. Jana Ewangelisty, której 
uroczyste poświecenie nastąpiło w 70. rocznicę spalenia 
cerkwi. 

Szlakiem Naszej Historii

V Rajd Rowerowy
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Jak podczas każdego rajdu, tak i tym razem   uczestniczy-
liśmy we mszy świętej w piskorowickim kościele. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy się w Piskorowicach Mo-
łyniach, a dokładnie przy dworku Zamoyskich, lecz ze 
względu na charakter prowadzonej tam placówki (Dom 
Pomocy Społecznej) teren przyległego parku i wnętrza 
dworu są niedostępne dla zwiedzających, ale budynek 
doskonale jest widoczny spoza ogrodzenia. Dowiedzieli-
śmy się, że historia zachowanego do dziś dworu związana 
jest z XV Ordynatem Zamoyskim, Maurycym Klemen-
sem, który od 1889 roku objął zarząd nad dobrami ro-
dowymi. Droga powrotna wiodła również przez las, a że 
temperatura nie była wysoka to i jechało się dobrze. Rajd 
kończył się w Ożannie. Widok, kiedy pierwsi rajdowcy 
wjechali na plac za szkołą, (obecnie Klub Seniora) a po 
nich następni i następni, aż cała przestrzeń zapełniła się 
rajdowcami, był niesamowicie wzruszającym obrazem. 
Jestem przekonana, że to właśnie tego typu impreza wie-

lopokoleniowa, jaką niewątpliwie stał się rajd, jest najlep-
szą metodą na integrację społeczności lokalnej. Wymu-
szona przez obostrzenia covidowe długotrwała izolacja 
ludzi sprawiła, że tym więcej było chętnych na tego typu 
relaks. Bo to, że rajd, pomimo pokonanych kilometrów 
sprawił uczestnikom dużo satysfakcji widać było po ich 
uśmiechniętych twarzach, po radosnym gwarze podczas 
spożywania kiełbasek i słodkości.

Wiele „pieczeni przy jednym ogniu” udało się upiec or-
ganizatorom, bo i poznanie kolejnego kawałka lokalnej 

historii, relaks sportowy, integracja wielopokoleniowa, a 
wszystko to w pięknej scenerii i dobrej atmosferze.

Dziękujemy organizatorom

Uczestniczka

Szanowni Państwo, za nami V rajd rowerowy „Szlakiem Naszej 
Historii”. Rok przerwy związany z pandemią Covid-19 spowo-
dował, że było trochę obaw by wszystko dograć i  o niczym nie 
zapomnieć. Jak zwykle mogłem liczyć na pomoc wielu życz-
liwych ludzi, którym w tym miejscu chciałbym podziękować

Dziękuję za miłe przyjęcie i wielką pomoc dyrektorowi Szko-
ły Podstawowej w Piskorowicach Dariuszowi Misiowi oraz 
przewodnikom po historii: nauczycielce pani Marii Czapla 
oraz pasjonatowi historii Piskorowic Władysławowi Czapli. 
Przy tej okazji nie można pominąć także naszego stałego prze-
wodnika, pasjonata historii – Romana Szałajki. Raj, w którym 
bierze udział ponad 180 osób to duże wyzwanie logistyczne, 
więc współpraca z profesjonalnymi służbami to priorytet. 
Dziękuję strażakom ochotnikom z OSP im. Józefa Szczęsnego 
w Kuryłówce oraz OSP w Kulnie za wzorowe zabezpieczenie 
miejsc newralgicznych na trasie rajdu. Dziękuję ratownikom 
medycznym z CRM w Jarosławiu oraz naszym dzielnicowym 
z KPP w Leżajsku za obecność i czuwaniem nad bezpieczeń-
stwem uczestników. Dziękuje paniom, które przygotowywały 
„słodkie co nie co”, kawkę i herbatkę oraz pyszne kiełbaski: 
Sylwii, Marii, Małgorzacie, Beacie, Róży, Władysławie, Rena-
cie oraz „laskom” z naszych instytucji, a także pomagającym 
nam kolejny raz Róży i Marii. Pomocna, męska ręka kolegi 
Marka też się przydała. Pozostali pracownicy także mieli od-
powiedzialne zadania dokumentując rajd z ziemi i powietrza 
lub jadąc jako łącznicy w peletonie. Dziękuje Markowi Nerowi 
i pracownikom interwencyjnych z gminy za to, że uczestnicy 
rajdu mieli na czym usiąść i spokojnie zjeść. Słowa podzięko-
wań płynące z ust uczestników po zakończeniu rajdu świad-
czą, że sprostaliśmy zadaniu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, 
również pogodzie – była idealna! A za rok jedziemy do…

                                                                                       Leszek Połeć  
dyrektor GOK w Kuryłówce                       
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” (Janusz 

Korczak) Na rozpoczęcie imprez plenerowych czekał 
chyba każdy z nas, ale nie mamy wątpliwości, że jedną 
z najbardziej wyczekiwanych przez najmłodszych, spra-
gnionych zabawy i beztroskiego szaleństwa były obchody 
Dnia Dziecka. Mimo panujących obostrzeń i wkradają-
cych się wątpliwości czy w tym roku się to w ogóle uda, 
organizatorzy postanowili zorganizować imprezę zgodnie 
z wytycznymi pozwalającymi na jej przebieg. Przecież nie 
ma nic piękniejszego niż uśmiech szczęśliwej pociechy, 

a to wspaniała okazja, by zobaczyć je na ich twarzach 
dzięki atrakcjom z których w końcu mogli skorzystać. 
Czy dla młodszych czy dla starszych. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie - duże, kolorowe zjeżdżalnie, basen z 
piłkami, trampoliny, ogromne dmuchane kule pływające 
po wodzie, balony, coś na słodko - darmowe lody. Jeden 
z organizatorów imprezy - Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych zachęciła uczniów klas 
V - VIII do wypełniania ankiet na temat różnego rodzaju 
zagrożeń i uzależnień związanych z paleniem papiero-
sów, nadużywaniem alkoholu i substancji odurzających. 

Ankietowani otrzymali drobne upominki, ponadto 
wśród uczestników rozlosowano nagrody. O frajdę 
nie tylko dla milusińskich, ale i całych rodzin przez 
konkursy i pokazy zadbał znany już nam Klaun 

Fred. Bańki mydlane, tańce, wygibasy… Wspaniale, że 
tak wielu rodziców zaangażowało się w zabawę ze swoimi 
pociechami. Obecność ich, pomoc i spędzony wspólnie 
czas jest bez wątpienia najlepszą nagrodą jaką mogli wy-
grać. Który z młodych chłopców nie marzył, by zostać 
strażakiem? Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przygo-
towała tor przeszkód dla ochotników i pasjonatów straży 
pożarnej. Chętnych nie brakowało, z przyjemnością pró-
bowali swoich sił przy pompowaniu wody i kierowaniu 

do celu. Teraz zapewne nie jednemu chłopcu nie straszny 
jest wąż strażacki, a hełm na głowie być może rozpalił 
chęć realizowania w przyszłości trudniejszych zadań 
związanych z tym zawodem. Ciężko było zakończyć ten 

dzień, pełen wrażeń i szaleństwa… Czy było warto? TAK! 
Przede wszystkim po to, by najmłodsi mieli okazję czer-
pać przyjemność z zabawy i pielęgnować wspomnienia, 
które w jakieś mierze odebrano im przez ostatnie długie 
miesiące.

gokkr

DZIEN DZIECKA

,
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SpotkanieSpotkanie
z Folklorem i Biesiadą 

 

W niedzielę , 27 czerwca br. Brzyska Wola zamieniła 
się w kolorową, rozbrzmiewającą ludową i rozrywkową 
muzyką, pachnącą doskonałym jedzeniem wioskę. Tego 
dnia Wiejski Dom Kultury przyjął w swoje gościnne pro-
gi uczestników XV już imprezy plenerowej „Spotkanie 
z Folklorem i Biesiadą”. Organizatorami wydarzenia byli 
Wójt Gminy Kuryłówka, Gminny Ośrodek Kultury i Bi-
blioteka, a współorganizatorem Powiat Leżajski. Impreza 
pomimo wcześniejszych perypetii pogodowych zosta-
ła bardzo starannie przygotowana przez pracowników 
GOK i GBP w Kuryłówce.

Biesiada rozpoczęła się „z małym poślizgiem” na scenie 
kolejno pojawiały się zespoły śpiewacze: Jarzębina z Ku-
ryłówki i  Ożanny, zespół KGW Słoboda, Kalina z Ko-
lonii Polskiej, Jagoda z Dąbrowicy. Wszystkim paniom 
dziękujemy za udział w imprezie, za przypominanie i 
ratowanie od zapomnienia starych piosenek i pieśni 
biesiadnych. Z rąk pani Wójt Agnieszki Wyszyńskiej i 
Przewodniczącego Rady Gminy pana Dominika Kusego 
wszystkie zespoły otrzymały piękne, własnoręcznie przez 
pracowników ośrodka kultury i biblioteki wykonane sta-
tuetki. Tak jak dwa lata temu były to „Ludowe Baby”, ale 
zdaniem wielu jeszcze piękniejsze.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich naszej gminy nie tyl-
ko pięknie śpiewały, ale również były autorkami pysz-
nych ciast i przekąsek, które z wdziękiem prezentowały 
i częstowały zebranych biesiadników. W podziękowaniu 
za włożony trud w przygotowaniu potraw, każde z Kół: 

Brzyska Wola, Dąbrowica, Kolonia Polska, Kuryłówka, 
Ożanna, Słoboda, Tarnawiec i Wółka Łamana otrzymało 
czek o wartości 250 zł. Orkiestry Dętej działającej przy 
GOK w Kuryłówce nie muszę nikomu przedstawiać. Jak 
zawsze bardzo dobrze przygotowana, pod batutą pana 
Marka Burdy wykonała dwa marsze i kilka utworów 
ludowych. Dużym urozmaiceniem imprezy był występ 
Bogdana Pęcaka, akompaniatora zespołów śpiewaczych, 
który tym razem wykonał kilka pięknych, nastrojowych 
utworów na wyjątkowym instrumencie - Fletni Pana.

Po raz pierwszy na tego typu imprezie zaprezentował się 
zespół wokalny Na Obcasach, panie wykonały brawuro-
wo kilka piosenek rozrywkowych i ludowych. Prezen-
towały się uroczo,  niby „polne kwiaty”, w kolorowych, 
zwiewnych sukienkach. Brawa należą się też Dawidowi,  
opiekunowi muzycznemu. I kolejna nowość kapela Wie-
my o co chodzi, kilku młodych, zdolnych chłopaków wy-
stępujących w tej kapeli sprawiło, że ręce same składały 
się do oklasków! Wisienką na torcie był Koncert Stylowej 
Orkiestry Tanecznej z Lublina. Pięciu „stylowych” pa-
nów  oraz ich muzyka bardzo przypadła wszystkim do 
gustu. Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych 
– były zjeżdżalnie, stoiska z zabawkami, lody , popcorn, 
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napoje. W międzyczasie nieopodal naszej biesiady od-
był się mecz piłki nożnej między drużynami LKS Brzy-
ska Wola – ŁKS Łowisko zakończony remisem 1:1, ten 
cenny punkt sprawił, że gospodarze w kolejnym sezonie 
ponownie zagrają w „okręgówce” – gratulujemy. Następ-
nie pani Wójt wręczyła 3 okolicznościowe kufl e w wersji 
limitowanej otrzymali je: Prezes Janusz Kuszpa, trener 
Artur Kyć i kapitan Rafał Kyć, po czym nastąpiła licytacja 
pozostałych kufl i. Walka o nie była bardzo zacięta, a w jej 
wyniku do skarbonki trafi ło ponad 500 złotych.

Dla wszystkich występujących i pomagających w przy-
gotowaniu biesiady zaserwowano smakowicie upieczone 
na grillu przez p. Marka i pomagające mu panie kiełba-
ski. Były też zimne napoje zrobione z cytryn i pachnącej 
mięty, kawa, herbatka. To zresztą jest już taka niepisana 
tradycja, że z imprez przygotowanych przez wyżej wy-
mienionych organizatorów nikt nie wraca głodny i spra-
gniony.

Pogoda też była dla nas łaskawa, atmosfera znakomi-
ta, widownia dopisała, mimo wielu podobnych imprez, 
które odbyły się w najbliższych okolicach. Trochę póź-
niej przy akompaniamencie chłopaków z kapeli Wiemy 
o co chodzi, do których dołączyli muzycy z orkiestry dę-
tej, kapeli Jagoda i oczywiście Józef, impreza przybrała 

charakter typowej biesiady, a śpiew niósł się po okoli-
cy. Około godz. 21 pałeczkę przejął  DJ i przygrywał do 
tańca wszystkim chętnym – chodzą słuchy, że do samej 
północy. Dodam jeszcze, że takim dobrym duchem tej  
imprezy i prowadzącym całość był dyrektor GOK Leszek 
Połeć. Dziękujemy wszystkim za wszystko a szczególnie 
Firmie Inventor A. Burek i powiatowi leżajskiemu za 
wsparcie fi nansowe, a strażakom ochotnikom z Brzyskiej 
Woli za pomoc organizacyjną, mamy nadzieję do zoba-
czenia za rok! 

        
   gbpcs

PIKNIK CHRYTATYWNY POMAGAMY AGNIESZCE

W tym samym dniu w Kulnie na placu przy OSP od-
był się piknik charytatywny „Pomagamy Agnieszce”, w 
organizację oprócz Wójta Gminy Kuryłówka Agniesz-
ki Wyszyńskiej zaangażowały się wszystkie organizacje 
społeczne działające w tej miejscowości: Koło Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Radny Rady Gmi-
ny, Sołtys Sołectwa Kulno i Rada Sołecka, lokalny zespół 
muzyczny Fenix oraz parafi a Bystre, gdzie ks. Proboszcz 
podczas mszy świętych zachęcał do przyjścia i wspoma-
gania tego jakże szczytnego celu. Swoją cegiełkę dołożyli 
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również strażacy ochotnicy z OSP im. Józefa Szczęsnego 
w Kuryłówce, którzy wykonali pokaz ratownictwa dro-
gowego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, 
który reprezentowała Orkiestra Dęta. 

Podczas pikniku można było spróbować pysznej strażac-
kiej grochówki, kiełbaski z grila, a KGW Kulno przygoto-
wało stoisko niczym ze światowych targów kulinarnych. 
Były atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanych zam-
ków, balonów i animatorów zachęcających do zabawy. 
Wszystko dźwiękami muzyki umilał i do tańca zapraszał 
zespół muzyczny Fenix.

I na koniec, to co było najważniejsze w tych wydarze-
niach, a mianowicie CEL! czyli pomoc Agnieszce. 

Kolejny raz potwierdziła się zasada „SAM NIE MOŻESZ 
NIC – RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO”. Podczas Spo-
tkania z Folklorem w Brzyskiej Woli uzbierano kwotę 
3191,33 złotych, natomiast na pikniku w Kulnie rekordo-
we 9300,00 złotych. BRAWO, BRAWO, BRAWO, pięknie 
dziękuję wszystkim. Leszek Połeć 

 dyrektor GOK w Kuryłówce.
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„Przewóz”  Stasiuka książka o czymś - o
ludziach, o miejscu, o czasach, twarda, bez
złudzeń, ocena nas jako narodu, naszej historii; „
Nocni myśliwi” Marka Łuszczyny - najbardziej
spektakularna akcja drugiej wojny światowej, w
której kluczową rolę odegrali nasi rodacy.
Historia najsłynniejszej ucieczki opowiedziana po
raz pierwszy z polskiego punktu widzenia; „Zapis
zarazy” - są wydarzenia, które zmieniają
wszystko i po których nic już nie jest takie, jak
było przedtem - o takim właśnie wydarzeniu
opowiada ta historia. W jednej chwili ludzkość
stanęła na krawędzi katastrofy, w obliczu
tajemniczej epidemii, która zniszczyła
teraźniejszość, zmieniła wyobrażenie o
przeszłości, wywołała lęk i pytania o przyszłość:
czy pandemia to przypadek czy nie i co nas
czeka?; „Zmora„ Małeckiego - porażający thriller
kryminalny, w którym rodzinne sekrety zyskują
niszczycielską moc…  

 „Odnaleziona” Magdy Stachuli - wciągająca od
pierwszej strony kontynuacja „Oszukanej”, „Nikt nie
musi wiedzieć” - Katarzyna Bonda, prezentuje kolejną
część uwielbianej przez czytelników (i wyczekiwanej!)
serii z psychologiem śledczym – Hubertem Meyerem;
Klaudi Bianek „Zawsze i na zawsze” oraz „Taką Jaka
jesteś” z cyklu „Życie po Tobie”; cudowny „Wianek z
pawich piór” Olszanowskiej - ostatnia część
czterotomowej opowieści o mieszkańcach Gradowa,
ich radościach i smutkach, niespełnionych marzeniach
i zawiedzionych nadziejach, rodzących się lub
gasnących uczuciach, o na pozór spokojnym, 

zwyczajnym życiu, które
w rzeczywistości wcale
takie nie jest; 
czy też „Wieczory na
Miodowej 3” 
 wzruszająca opowieść
o sile kobiecości, która
drzemie w każdej z nas!

Te oraz inne pozycje znajdziecie w naszym
katalogu on-line na stronie
https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/start#/

„Ks i ą żk i  kocha j ą  każdego ,  k to  j e  o tw i e r a ,  da j ąc

mu  poczuc i e  bezp i eczeńs twa  i  p r z y j a źń ,  n i c zego  

w  zam ian  n i e  żąda j ąc . . . "

.  

                                                             
P O R A  N A  K O L E J N E  P R O P O Z Y C J E
K S I Ą Ż K O W E  Z  N A S Z E J  S T R O N Y ,  O T O  O N E :

 „ Z  K Ą C I K A  M A Ł E G O  C Z Y T E L N I K A ”  M . I N . :

                                                           C o r n e l i a  F u nk e

„ Z  r ó ż n e j  b e c z k i … ” m . i n .  :  

„ K o n t y n u a c j e … ”  m . i n . :

propozycje dla naszych najmłodszych
czytelników czyli edukacyjne
opowiadania do nauki czytania z serii
Duże Litery, Już Czytam i Zaczynam
Czytać,  kolejne przygody
niesamowitej Martynki oraz nowa,
urzekająca ilustracjami, mądra
książka – „perełka” stworzona przez
autorki niezapomnianej Śnieżnej
siostry, czyli „Strażniczka Słońca”. 

książki o sile miłości, nadziei, skłaniające do uśmiechu,
wzruszające do łez, zamknij oczy i poznaj historie z nich
płynące, odkryj tajemnice, zatrać się w emocjach…

„ C o ś  d l a  d u s z y … ” :   

Strażniczka Słońca to pełna przygód
opowieść o stracie i towarzyszącej jej
goryczy, walce z lękiem, ale też o miłości,
szczęściu, nadziei na nową wiosnę oraz o
tym, jak ważne są w przyrodzie
równowaga i następujące po sobie pory
roku. Bo to właśnie zimę, wiosnę, lato i
jesień norweskie autorki postanowiły
uczcić cyklem pięknych książek.
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Niespełna rok temu, brzegi Sanu, obok mostu 
w Kuryłówce porośnięte były wielką trawą, krzakami 
i chwastami. Dzięki wspólnej pracy i wielkiemu 
zaangażowaniu całej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
im. Józefa Szczęsnego w  Kuryłówce powstało miejsce, które 
jest jedną z wizytówek naszej gminy. Chętnie odwiedzają 
go rowerzyści oraz turyści przejeżdżający przez San. Często 
można spotkać tu osoby, które szukając chwili spokoju i 
zadumy, przysiadają na ławce obok  Kamienia Papieskiego. 

Jako inicjatorzy całej inwestycji nie poprzestaliśmy 
tylko na budowie i odsłonięciu kamienia. Na bieżąco 
opiekujemy się  otoczeniem. Kosimy trawę, wykonujemy 
prace porządkowe i konserwacyjne. Aby upiększyć to 
miejsce wokół pomnika zostały zasadzone kwiaty, a 
nocą cały teren oświetlany jest lampą solarną, którą 
ostatnio zamontowaliśmy. Wspólnymi siłami udało się 
odkopać mocno zamuloną praktycznie nie widoczną 
przystań kajakową. Włożyliśmy dużo pracy aby ponownie 
uformować brzegi Sanu i obsiać je  trawą.  
Staramy się aby z każdą nową wykonaną inwestycją teren 
otaczający Kamień Papieski stawał się coraz piękniejszy i 
atrakcyjniejszy. 

Kamień Papieski 
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 KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZNE WAKACJE 2021” 
NA TERENIE POWIATU LEŻAJSKIEGO

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku prowadzi działania profi laktyczno-informacyjne 
nakierowane na edukowanie mieszkańców powiatu leżajskiego na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony ludności. Jednym z takich działań jest kampania społeczna „Bezpieczne wakacje”. W 
ramach tej kampanii prowadzone są pogadanki, szkolenia, pokazy sprzętu i publikowane materiały informacyjne na 
stronie internetowej komendy www.gov.pl/web/kppsp-lezajsk oraz w gazetach lokalnych. Z uwagi na zbliżający się okres 
wakacyjny, przekazujemy kilka podstawowych informacji i porad, skierowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży 
oraz ich rodziców.

I. Podczas pobytu w lesie i na tere nach leśnych należy przestrzegać następujących zasad:
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m 

od granicy lasu zabronione jest: 
1) rozniecanie ognia, poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2) wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
3) korzystanie z otwartego ognia.

2. Nie wolno wchodzić na: uprawy leśne o wysokości do 4 m, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, 
ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone. 

3. Należy poruszać się pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami tylko drogami leśnymi, po których 
ruch jest dozwolony i oznaczony drogowskazami.

II. Podczas pobytu nad wodą należy przestrzegać następujących zasad:
1. Kąpać się w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratownika 

wodnego. 
2. Nie kąpać się w miejscach nieznanych i niebezpiecznych (w gliniankach, stawach, żwirowiskach, rzekach), które 

mogą być bardzo zanieczyszczone, zarośnięte i głębokie.

3. Nie wolno pływać w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana, a także na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w 
pobliżu urządzeń i budowli wodnych (mostów, zapór, portów itp.).

4. Przestrzegać regulaminu kąpieliska (biała fl aga – kąpiel dozwolona, czerwona fl aga – kąpiel zabroniona, brak 
fl agi – nie ma ratowników).

5. Mieć ciągły nadzór nad dziećmi znajdującymi się w wodzie (obecność ratownika nie zwalnia rodziców lub 
opiekunów z obowiązku pilnowania dzieci).

6. Nie pływać w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza oraz przebywać za długo w wodzie, gdyż grozi 
to wychłodzeniem organizmu (hipotermią).

7. Nie pływać w nocy, po zmroku, w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
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8. Nie skakać do wody, gdy skóra jest nagrzana, a także w miejscach nieznanych, gdy nie wiadomo, jaka jest głębokość 
wody i jak jest ukształtowane dno.

9. Nie pływać po spożyciu alkoholu, a także na czczo lub bezpośrednio po posiłku.

10. Nie wrzucać do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, opakowań, itp.

11. Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętać o założeniu dziecku kamizelki ratunkowej z 
kołnierzem, która musi być dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz zapięta.

III. Podczas pobytu w górach należy przestrzegać następujących zasad:
1. Przed wyjściem w góry należy zapoznać się z trasą (długość, czas przejścia itp.) oraz ewentualnymi trudnościami, 

które mogą wystąpić podczas wędrówki (warunki pogodowe, różnica wysokości, możliwość napotkania dzikich 
zwierząt).

2. Zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór i obuwie oraz wyposażenie (mapa, kompas, itp.).
3. Zabrać ze sobą telefon komórkowy (z naładowaną baterią) i wpisanymi numerami alarmowymi (112, 985, 

601 100 300) oraz wgraną aplikacją RATUNEK, podręczną apteczkę, leki (stale przyjmowane), żywność i płyny 
(izotoniki, woda mineralna). 

4. Wychodząc z miejsca noclegu należy poinformować właścicieli (personel) i najbliższe osoby o planowanej trasie 
wędrówki i godzinie powrotu. 

5. Unikać wędrówek podczas burzy, deszczu i bezpośrednio po nich (śliskie kamienie, wezbrane potoki stwarzają 
dodatkowe niebezpieczeństwo urazu lub kontuzji).

6. Podczas burzy i wyładowań atmosferycznych nie używać telefonów komórkowych i nie chować się pod drzewami 
(może w nie uderzyć piorun, mogą się złamać, itp.).

7. Wyjść na trasę jak najwcześniej rano, aby zakończyć wędrówkę przez zmrokiem i mieć zapas czasowy na 
nieprzewidziane sytuacje na szlaku (załamanie pogody, zmęczenie itp.).

8. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących w górach, a także parkach narodowych, rezerwatach, 
obszarach chronionego krajobrazu itp. miejscach. 

W imieniu strażaków i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku życzymy bezpiecznych i udanych wakacji wszystkim mieszkańcom naszego powiatu i osobom wypoczywającym 
na ziemi leżajskiej.

Opracował: st. bryg. Jacek Grzywna, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku.

Wybory w Ochotniczych Strażach Pożarnych
Przez  cały  mies iąc  czer wiec  br.  t r wała  kampania 
sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych na terenie Gminy Kuryłówka. Ochotnicy 
podsumowali działalność stowarzyszeń w minionej kadencji, 
wytyczyli kierunki działań na najbliższy okres oraz wybrali 
zarządy, komisje rewizyjne, delegatów na zjazd gminny i 
przedstawicieli do zarządu oddziału gminnego. We wszystkich 
zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ze strony oddziału 
powiatowego/gminnego związku OSP uczestniczyli Agnieszka 
Wyszyńska Wójt Gminy Kuryłówka, zarazem wiceprezes 
zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kuryłówce i Roman 
Szałajko – wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego Z 
OSP RP w Leżajsku, zarazem komendant gminny ochrony 
przeciwpożarowej w Gminie Kuryłówka. W zebraniach 
uczestniczyli oficerowie Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Leżajsku: st. bryg Jacek Grzywna z-ca 
komendanta powiatowego PSP w Leżajsku, brygadierzy: 
Czesław Kolano, Robert Krajewski i Wojciech Długosz.
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 Wybory w Ochotniczych Strażach Pożarnych  
 
Przez cały miesiąc czerwiec br. trwała kampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kuryłówka. Ochotnicy podsumowali działalność 
stowarzyszeń w minionej kadencji, wytyczyli kierunki działań na najbliższy okres oraz wybrali 
zarządy, komisje rewizyjne, delegatów na zjazd gminny i przedstawicieli do zarządu oddziału 
gminnego. We wszystkich zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ze strony oddziału 
powiatowego/gminnego związku OSP uczestniczyli Agnieszka Wyszyńska Wójt Gminy 
Kuryłówka,  zarazem wiceprezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kuryłówce i Roman 
Szałajko – wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Leżajsku,  zarazem 
komendant gminny ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kuryłówka. W zebraniach 
uczestniczyli oficerowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku: st. bryg 
Jacek Grzywna z-ca komendanta powiatowego PSP w Leżajsku, brygadierzy: Czesław Kolano, 
Robert Krajewski i Wojciech Długosz. 
 
Oto wybrane składy zarządów: 
 

Lp. Nazwa 
stowarzyszenia 

Prezes Wiceprezes/ 
naczelnik 

straży 

skarbnik Sekretarz Członek 
zarządu 

1. OSP Brzyska 
Wola 

 

Karol 
Koperda 

Janusz 
Socha 

s. Mariana 

Grzegorz 
Bachórz 

Jacek 
Kotulski 

Justyna 
Staroń 

2. OSP 
Dąbrowica 

 

Tadeusz 
Łapka 

Mariusz 
Kusy, 

Tomasz 
Gruca, 
Jacek 

Gajewski 
z-ca naczelnika 

Jan Misiąg Małgorzata 
Pędziwiatr 

 

3. OSP 
Jastrzębiec 

 

Dominik 
Smędra 

Mariusz 
Woźny 

Marek 
Wnuk 

Marek 
Rakszawski 

 

4. OSP Kolonia 
Polska 

Adam 
Buniowski 

Jerzy 
Skweres, 
Michał 
Otręba 

z-ca 
naczelnika 

Anna 
Beniowska 

Beata 
Karaś 

 

5. OSP Kulno Bogdan 
Małysa 

Paweł Szpyt Hubert 
Szabat 

Marek 
Pierścionek 

Ernest 
Szczuc 

6. OSP im. Józefa 
Szczęsnego w 

Kuryłówce 

Marek 
Ner 

Piotr 
Dziechciarz, 

Grzegorz 
Bucior, 

 

Bogusław 
Jędrzejowski 

Łukasz 
Ćwikła 

 

7. OSP Ożanna Mieczysław 
Krupa 

Bogdan 
Kotulski, 

Krzysztof 
Wilkos 

Iwona 
Kotulska 

Andrzej 
Kotulski- 
gospodarz 

8. OSP Wólka 
Łamana 

Piotr 
Skowronek 

Waldemar 
Janda 

Mateusz 
Staroń 

Daniel 
Skowronek 

Tomasz 
Leniart 
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                            Klub Seniora w Ożannie

  Gmina Kuryłówka otrzymała 
dofi nansowanie w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 
2021-2025, Edycja 2021r. Moduł 
II- Zapewnienie funkcjonowania 
Dziennego Domu „Senior+”/ 
Klubu „Senior+”. Całkowita wartość 
zadania ujęta we wniosku 48 060,00 
zł, w tym przyznana dotacja wynosi 
24 030,00 zł, wkład własny Gminy 
również 24  030,00 zł. Realizacja 
projektu zakłada dofi nansowanie 
bieżącej działalności Klubu Senior 
+ w Ożannie, powstałego w ramach 
otrzymanej dotacji w 2020 r. 

Projekt zakłada zwiększenie aktyw-
nego uczestnictwa seniorów w życiu 
lokalnej społeczności, zapewnienie 
im wsparcia, przeciwdziałanie ich 
izolacji i marginalizacji, jak również 

umożliwienie seniorom rozwijania 
zainteresowań i pasji poprzez orga-
nizowanie zajęć dostosowanych do 
ich potrzeb i możliwości. Oferta Klu-
bu Senior + w Ożannie skierowana 
jest do osób powyżej 60 roku życia, 
mieszkańców Gminy Kuryłówka, 
prowadzone są tam zajęcia mające na 
celu poprawę kondycji psychofi zycz-
nej seniorów poprzez organizowanie 
zajęć kulturalno-artystycznych, edu-
kacyjno-informacyjnych i  integra-
cyjnych. Klub Seniora jest miejscem 
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codziennych spotkań seniorów z te-
renu całej gminy.

W trakcie spotkań poruszane są za-
gadnienia związane ze zdrowym try-
bem życia, odżywianiem seniorów 
jak również motywowanie seniorów 
do systematycznej pracy nad sobą. 

Działania Klubu opierać się będą na 

realizacji zgłaszanych przez seniorów 
potrzeb, z  uwzględnieniem ich sta-
nu zdrowia, sprawności motorycznej 
oraz intelektualnej, oraz będą na bie-
żąco modyfi kowane i uaktualniane w 
zależności również od sytuacji epi-
demiologicznej. Projekt jest realizo-
wany w terminie od 01.04.2021r. do 
31.12.2021r. 

Jesteśmy przekonani, że Klub Se-
niora w Ożannie stanie się ulubio-
nym miejscem naszych Seniorów, w 
którym otrzymają wparcie, rozwiną 
swoje pasje, zainteresowania, a nade 
wszystko spotkają przyjaciół, w gro-
nie których zechcą spędzać jak naj-
więcej czasu.
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W dniu 20 maja 2021 r. na stadionie sportowym w 
Kuryłówce odbył się I turniej w ramach Powiatowej 
Ligii Orlików 2021 zorganizowany przez Powiatowe 
Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku. Do udziału 
w rozgrywkach zgłosiło się 6 drużyn z terenu Powiatu 
Leżajskiego. Podczas turnieju rozegrano 15 meczów, 
których wyniki prezentują się następująco:

1. Złotsan Kuryłówka - Sparta Leżajsk II - 3 : 6
2. Sparta Leżajsk I - Azalia Wola Zarczycka  -5 : 1
3. Grodziszczanka Gr. I - Złotsan Kuryłówka -3 : 5
4. Grodziszczanka Gr. II - Sparta Leżajsk I- 0 : 9
5. Azalia Wola Zarczycka - Grodziszczanka Gr. II- 6 : 5
6. Sparta Leżajsk II - Grodziszczanka Gr. I-3 : 0
7. Złotsan Kuryłówka - Sparta Leżajsk I -2 : 7
8. Sparta Leżajsk II- Azalia Wola Zarczycka-2 : 7
9. Sparta Leżajsk I - Grodziszczanka Gr. I-12 : 1
10.  Grodziszczanka Gr. II - Złotsan Kuryłówka- 4 : 1
11.  Grodziszczanka Gr. II - Sparta Leżajsk II - 4 : 1
12.  Azalia Wola Zarczycka - Grodziszczanka Gr. I-14 : 2
13.  Złotsan Kuryłówka  - Azalia Wola Zarczycka-5 : 8

14.  Sparta Leżajsk II - Sparta Leżajsk I -3 : 8
15.  Grodziszczanka Gr. I - Grodziszczanka Gr. II -1 : 12

Na półmetku rozgrywek tabela prezentuje się następująco:

1. Sparta Leżajsk I 15 pkt. Bramki: 41:7
2. Azalia Wola Zarczycka 12 pkt. Bramki: 36:19
3. Grodziszczanka Grodzisko Dolne I9 pkt. Bramki: 25:18
4. Sparta Leżajsk II   6 pkt. Bramki: 15:22
5. Złotsan Kuryłówka  3 pkt. Bramki: 16:28
6. Grodziszczanka Grodzisko Dolne I 0  p k t .  

Bramki: 7:46

Klasyfi kacja końcowa rozgrywek będzie oparta na wynikach 
turnieju w Kuryłówce i planowanym rewanżu, który odbędzie 
się w Leżajsku 24 czerwca 2021r.

Organizatorzy rozgrywek serdecznie dziękują Pani Agnieszce 
Wyszyńskiej - Wójt Gminy Kuryłówka - za swoją obecność 
na turnieju, gorący doping wszystkim zgromadzonym 
zawodnikom a przede wszystkim za zapewnienie wyżywienia 
dla strudzonych w grze młodych adeptów piłki nożnej.

Dziękujemy również gospodarzom obiektu w Kuryłówce – Panom Mariuszowi Kyc oraz Wiesławowi 
Gorącemu za doskonale przygotowane boisko do rozgrywek i czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju. 


