
 Rok szkolny 2016/2017 

  

 

 

Dziękujemy Karolowi Kwiatkowskiemu – Absolwentowi naszej szkoły  

za udostępnianie serwera, dzięki czemu możemy prowadzić stronę szkoły! 

Wrzesień 2016 r. 

 

Dziękujemy Przyjaciołom i Absolwentom naszej szkoły: Erykowi Menu, 

Stanisławowi Jachymkowi, Mariuszowi Kaziród , Bożenie Kruszyńskiej, Teresie Mazurek, Emilii 

Mróz, Michałowi Nalepie, Jarosławowi Olech, Mariuszowi Osman, Michałowi Ruszczakowi, Amelii 

Smarkala, Krzysztofowi Smarkala, Iwonie Smoter, Elżbiecie Surmacz, Bożenie Wasil, Stanisławowi 

Wolskiemu za aktywny udział w Jasełkach Wielopokoleniowych pt. "Betlejem to my sami", dla 

uczczenia setnej rocznicy powstania naszej szkoły. 

22 grudnia 2016 r. 

  

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Mielcarkowi i Panu Wiesławowi Górniak, za 

pomoc w organizacji przedsięwzięcia – Orszak Trzech Króli, przede wszystkim  przygotowanie  

i transport koni. Marsz z ich udziałem  był szczególną atrakcją tego orszaku. 

6 stycznia 2017 r. 

 

Dziękujemy Panu Markowi Komornik, za spotkanie z najmłodszymi dziećmi, 

przybliżenie im tajników sztuki malarskiej, przygotowanie wystawy pięknych obrazów. 

7 kwietnia 2017 r. 

  



Dziękujemy Panu Krzysztofowi Smarkala  za przekazanie i transport piasku do 

piaskownicy na przyszkolnym placu zabaw. 

Maj, 2017 r. 

  

Dziękujemy Panu Andrzejowi Cieślak za ufundowanie gabloty na "kapsułę czasu", dla 

upamiętnienia setnej rocznicy powstania naszej szkoły. 

Lipiec,  2017 r. 

 

Dziękujemy Panu Jarosławowi Olech za okazaną pomoc w usytuowaniu kamienia 

pod tablicę upamiętniającą ludzi zasłużonych dla rozwoju szkolnictwa w Gorajcu, z okazji Jubileuszu 

100 – lecia Szkoły w Gorajcu. Pan Jarosław służył swoim sprzętem. 

 Sierpień,  2017 r. 

 

Dziękujemy Państwu  Joannie i Edwardowi Małyszom  - właścicielom firmy FISTASZEK, 

za ufundowanie tablicy upamiętniającej ludzi zasłużonych dla rozwoju szkolnictwa  

w Gorajcu, z okazji Jubileuszu 100 – lecia Szkoły w Gorajcu. 

Sierpień,  2017 r. 

 

Dziękujemy Pani  Kazimierze Ciupik zd. Małysz  - absolwentce naszej szkoły z 1963 r. 

za ufundowanie własnoręcznie wykonanych haftem krzyżykowym obrazów w ramkach, nawiązujących 

tematycznie do setnej rocznicy powstania naszej szkoły. 

 Sierpień,  2017 r. 

 

Dziękujemy Absolwentom naszej szkoły: Pawłowi Bielak, Stanisławowi Jachymkowi, 

Lucynie Jaskuła, Danucie Jóźwiak, Henrykowi Kot, Jadwidze Krzak, Janowi Skrzypie, Amelii Smarkala, 

Stanisławowi Wolskiemu, za aktywny udział w uroczystej akademii związanej  

z Jubileuszem 100 – lecia Szkoły w Gorajcu. 



    14 sierpnia 2017 r. 

 

 Dziękujemy Ks. Grzegorzowi Kuzdra – administratorowi i proboszczowi parafii 

Gorajec w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, za pamięć, przesłanie pięknej książki – pamiątki 

z okazji setnej rocznicy powstania naszej szkoły. 

Wrzesień, 2017 r. 

 

 Dziękujemy Panu Sławomirowi Haścowi zam. w Dzierżoniowie, s. Włodzimierza  

i Stefanii Hasiec – nauczycieli i kierowników szkoły w Gorajcu w czasach wojennych, za przesłanie 

czasopisma "Tygodnik Dzierżoniowski". Zawarty jest w nim ciekawy artykuł "Nauczyciele – wspomnień 

czas" dotyczący naszej szkoły, w tym uroczystości jubileuszowych. 

Listopad, 2017 r. 

 

 

 

  

  

  

  

 


