
 Rok szkolny 2017/2018 

 

  

 

 Dziękujemy Pani Magdalenie Osińskiej – Rybaczuk za pomoc w przygotowaniu 

programu artystycznego " O niepodległość" , w ramach 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę - namalowanie pięknego pejzażu przedstawiającego polską drogę i polski krajobraz.  

10 listopada 2017 r. 

  

Dziękujemy Panu Zygmuntowi Krasnemu - Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szczebrzeszyna za spotkanie z uczniami naszej szkoły, ciekawe opowieści o swoich pasjach, 

zainteresowaniach, twórczości oraz  historii naszego regionu.  

1 grudnia 2017 r. 

 

Dziękujemy Pani Magdalenie Osińskiej – Rybaczuk  i Pani Annie Mielnik – Smarkala za 

wsparcie poczęstunku – spotkania opłatkowego  oraz Panu Krzysztofowi Smarkala za ufundowanie 

pięknych  choinek – dekoracji związku z uroczystością "Jasełka 2017". 

23  grudnia  2017 r. 

 

 Dziękujemy serdecznie Panom: Tadeuszowi Wujcowi zam. Opole i Stanisławowi  



Gozdeckiemu zam. Gorajec – Zagroble – Kolonia, absolwentom Publicznej Szkoły Powszechnej  

w Gorajcu w 1952 r. za inicjatywę uzupełnienia rozdziału „W kręgu absolwentów” w monografii  

z okazji Jubileuszu 100 – lecia Szkoły w Gorajcu. Dzięki Panów zaangażowaniu stworzony został wykaz 

uczniów klasy siódmej z roku szkolnego 1951/1952 oraz możliwe było dopisanie kilku nazwisk 

rocznika starszego. W wydanej publikacji podana była mała liczba uczniów z powodu braku danych  

w dokumentacji. 

19 stycznia 2018 r. 

  

Dziękujemy Panu Janowi Rawiakowi, hojnemu darczyńcy,  za nieodpłatne 

przekazanie desek w celu wymiany obramowań piaskownicy. 

Marzec,  2018 r. 

  

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Wujcowi, który zaangażował się w opis fotografii  

z konferencji nauczycielskiej w Podborczu, z końca lat czterdziestych. Uczynił to na podstawie 

otrzymanego z Archiwum Państwowego w Zamościu imiennego wykazu nauczycieli pracujących  

w latach 1947 – 1950 w szkołach podstawowych w gminie Radecznica. 

9 kwietnia 2018 r. 

 

 Dziękujemy Pani Dianie Olech – absolwentce Publicznego Gimnazjum  w Gorajcu  

w 2005 r., obecnie pracującej jako  stewardesa w Polskich Liniach Lotniczych LOT, za przyjęcie 

zaproszenia na spotkanie z uczniami naszej szkoły. Mogli oni uzyskać podstawowe informacje na 

temat tego ciekawego zawodu.  

8 maja 2018 r. 

  

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Popko – pracownikowi AGRO – BET Grzegorz Charkot  

za przekazanie i transport piasku do piaskownicy na przyszkolnym placu zabaw. 

Maj,  2018 r. 



  

Dziękujemy Ojcu Mariuszowi – Misjonarzowi Afryki ze Zgromadzenia 

Misjonarzy Ojców Białych w Natalinie, który towarzyszył nam w podróży na uroczystość 

podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji. Miała ona miejsce  

w Niepokalanowie. Ojciec Misjonarz zadbał o oryginalne stroje, w które każdy z uczestników 

miał możliwość ubrania się. 

  29 maja 2018 r. 

 

 Dziękujemy Dominikowi Dubaj, absolwentowi naszej szkoły z 2016 roku, który 

zrealizował obraz filmowy z próby bicia Rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących poloneza 

w naszej szkole. Wykonał też ciekawe zdjęcia z "lotu ptaka" za pomocą własnego drona. 

8 czerwca 2018 r. 

 

 Dziękujemy Panu Stanisławowi Krukowskiemu i Panu Mirosławowi Krukowskiemu, 

którzy pełnili funkcje: świadka i  stewarda w czasie próby bicia Rekordu Polski w ilości par 

jednocześnie tańczących poloneza w naszej szkole.  

8 czerwca 2018 r. . 

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Wujcowi, za opracowanie i przesłanie cennych 

wspomnień z czasów szkolnych. Zamieszczone są na stronie naszej szkoły w zakładce: Absolwenci – 

Wspomnienia naszych absolwentów. Pan Tadeusz Wujec czyni wielkie działania w kierunku - "By czas 

nie zaćmił i niepamięć". 

  9 czerwca 2018 r.  

 

Składamy serdeczne podziękowanie dla Państwa Teresy i Józefa Przytyckich – 

Fundatorów Nagrody im. Józefa Szczepanka pierwszego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gorajcu 

dla najlepszego matematyka. 



 Jesteśmy wdzięczni za ufundowanie nagrody pieniężnej. Mamy nadzieję, że będzie to zachęta dla 

młodych ludzi do współzawodnictwa i rozwijania swoich zainteresowań.  

26 czerwca 2018 r. 

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Mielcarkowi za dostarczenie kamienia pod tablicę – 

oznaczenie "Dębu Niepodległości". 

Lipiec,  2018 r. 

 

 Dziękujemy Panu Krzysztofowi Mielcarkowi za pomoc w zamontowaniu kablowej sieci 

internetowej w całej szkole oraz  za wszelkie prace przy remontach, usuwaniu usterek. Kiedy jest taka 

potrzeba, Pan Krzysztof zawsze przybywa z pomocą. 

Sierpień, 2018 r.  

 

 Dziękujemy Panu Mieczysławowi Sikorze – wyjątkowemu Przyjacielowi naszej Szkoły 

za zaangażowanie, nieocenioną pomoc i wsparcie w pozyskiwaniu wielu cennych zdjęć z dawnej 

przeszłości oraz pomoc w ich opisywaniu.  

Sierpień,  2018 r. 

 

 

  

 


