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   Dziękujemy Pani Annie Grzywnie i Pani  Magdalenie Osińskiej – Rybaczuk  

za pomoc, pełnienie roli opiekunów w rajdzie rowerowym  ,,śladami walk o niepodległość",  

z noclegiem w Górecku Kościelnym w dniach 20-21 września 2018 r. 

 Dziękujemy Panu Marianowi Szuperowi - Wójtowi Gminy Radecznica i Panu 

Marcinowi Kuligowi - Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury  w Radecznicy, którzy przybyli na 

uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści zostali obdarowani przez gości dyplomami, 

upominkami i koszem słodyczy. 

 16 października 2018 r. 

 

 Wyrazy podziękowania kierujemy do firmy Produkcja i Handel Michał 

Staniszewski, za pomoc w organizacji przedsięwzięcia – sprzedaż zniczy. Otrzymaliśmy je po 

konkurencyjnych cenach oraz mieliśmy możliwość wypożyczenia stołów. Całkowity dochód  zostanie 

przekazany na pomoc misjom. Cieszymy się bardzo, że razem możemy pomóc. 

5 listopada 2018 r. 

 

 Dziękujemy Pani Joannie Małysz za wsparcie poczęstunku dla zaproszonych 

gości w związku z akademią z okazji 100- Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

15  listopada 2018 r. 



 

 Dziękujemy Pani Violetcie Braszko – pielęgniarce szkolnej za przekazanie 

nagród dla dzieci za aktywną, systematyczną fluoryzację zębów. 

 Grudzień,  2018 r. 

Dziękujemy Dzielnicowym KP w Szczebrzeszynie: mł. asp. Mirosławowi 

Krukowskiemu i mł. asp. Konradowi Gontarzowi za  przeprowadzenie pogadanki z dziećmi 

 i uczniami naszej szkoły związanej z bezpieczeństwem w czasie zimy. 

18 grudnia  2018 r. 

 

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Smarkala za wykonanie oryginalnej choinki do 

sali lekcyjnej (klasy I) i ufundowanie pięknej choinki – dekoracji na uroczystość "Jasełka 2018".    

 21 grudnia 2018 r. . 

 

Dziękujemy Panu Bolesławowi Kaziród, za pięknie wykonaną oryginalną szopkę 

wigilijną. Dziękujemy również  za wykonanie wielu elementów stolarskich na potrzeby naszej szkoły.   

21  grudnia 2018 r.  

 

Dziękujemy Pani Angelice Jarosławskiej - ambasador filmu „Dywizjon 303. 

Historia Prawdziwa” oraz Panu Januszowi Jarosławskiemu – absolwentowi naszej szkoły z 1982 r. za 

przeprowadzenie pięknej lekcji historii oraz ofiarowanie ciekawych materiałów do księgozbioru 

biblioteki szkolnej. 

15 stycznia 2019 r. 

 



Dziękujemy Panu Janowi Skrzypie – emerytowanemu nauczycielowi, 

absolwentowi  naszej szkoły w 1960 r. za przybycie w nasze mury i spotkanie z uczniami. Pan Jan 

przedstawił swoją drogę do osiągnięcia zawodu oraz dzieląc się wspomnieniami, opowiadał o życiu 

ludzi w dawnych latach, w tym o warunkach nauki w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku. 

21  stycznia 2019 r. 

 

Dziękujemy  Rodzinie Jarosławskich: Państwu Lucynie i Januszowi, Pani 

Angelice i Panu Krystianowi za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu i czuwanie nad przebiegiem 

wycieczki szkolnej do Warszawy. 

25 stycznia 2019 r. 

 

 Dziękujemy Pracownikom Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na czele   

z Dyrektorem – dr Adamem Buławą za wielką życzliwość, ufundowanie sporo różnych upominków dla 

uczestników wycieczki.  

25 stycznia 2019 r. 

 

 Dziękujemy Panu Janowi Skrzypie – wyjątkowemu Przyjacielowi naszej Szkoły 

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

przeszłości oraz pomoc w ich opisywaniu. Pan Jan jest niezwykle zaineresowany historią lokalną, 

tworzy ciekawe utwory pisane wierszem oraz wspomnienia z dawnych lat. Niektóre z nich są 

zamieszczone na naszej stronie w zakładce: Absolwenci. 

Luty, 2019 r. 

 

  

  

 

  

 


