
 Rok szkolny 2018/2019 

  

  

 

   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 Kazirodowi, 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.  

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. 

 

Dziękujemy państwu Teresie i Józefowi Przytyckim  z Broad St. (USA) za wpłatę 

na konto  „Nagrody im. Józefa Szczepanka – pierwszego nauczyciela Szkoły Podstawowej  w Gorajcu” 

dla najlepszego matematyka w  roku szkolnym 2018/2019 r. kwoty 500 zł, aby utrzymywać fundusz na 

stałym poziomie. 



01 marca 2019 r. 

 

 Dziękujemy panom: Marcinowi Marciniakowi i Hubertowi Bracławikowi – 

pracownikom „Lubelskiego Stowarzyszenia Rowerowego LSFR” w Lublinie za przeprowadzenie  

w naszej szkole zajęć  pt. „Rowerem Bezpiecznie”. 

28 marca 2019 r. 

 

 Dziękujemy pani Annie Mielnik-Smarkali za pomoc w zorganizowaniu 

transportu i udostępnienie zdjęć z eliminacji do IV Wojewódzkiego Konkursu  "Matematyka  

z kalkulatorem graficznym", zorganizowanych przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. 

Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. 

29 marca 2019 r. 

 

Dziękujemy pani Violetcie Braszko – pielęgniarce szkolnej,  pani Ewelinie 

Osman – fizjoterapeutce, pani Agnieszce Malec – psycholog, panu Kazimierzowi Jarosławskiemu – 

zawodowemu strażakowi, panu Mirosławowi  Krukowskiemu – policjantowi oraz panu Marianowi 

Malinowskiemu – lekarzowi spec. ginekolog,  za profesjonalne przeprowadzenie zajęć dotyczących 

poznawania zawodów, w roku szkolnym 2018/2019.  

Kwiecień, 2019 r.

 

Dziękujemy Rodzinie Nawalany – państwu Barbarze i Piotrowi oraz córce 

Joannie za przekazanie w darze do naszej biblioteki różnorodnych pozycji książkowych. 

Otrzymane książki wzbogaciły księgozbiór, a nasi czytelnicy z pewnością znajdą wśród nich coś 

ciekawego dla siebie. 

Pani Barbara zd. Szczepanek jest wnuczką Józefa Szczepanka, pierwszego nauczyciela szkoły  

w Gorajcu. 

Kwiecień, 2019 r.

 



Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju, a szczególnie panu Janowi 

Koman- kierownikowi Wydziału Edukacji oraz społecznościom szkolnym biłgorajskich szkół średnich, 

za zaproszenie uczniów klasy ósmej oraz gimnazjalistów naszej szkoły na dni otwarte.  

Dziękujemy za  umożliwienie odwiedzenia każdej z palcówek oświatowych, zapoznanie z ofertą 

edukacyjną oraz bazą warsztatową,  zapewnienie  uczniom i opiekunom transportu, posiłku w RCEZ 

oraz zaopatrzenie w materiały promocyjne. 

29 kwietnia 2019 r. 

 

Dziękujemy społeczności szkolnej Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony 

Środowiska im Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu za zaproszenie uczniów i opiekunów naszej szkoły 

na otwarcie Roztoczańskiej Akademii Matematyki. Było to niecodzienne wydarzenie wpisujące się  

w pamięć o wielkich osiągnięciach polskiej matematyki na przestrzeni ostatnich stu lat. Punktem 

kulminacyjnym było stworzenie Trójkąta Sierpińskiego przez uczniów z dziewięciu zaproszonych szkół 

oraz gości. Na szkolnym placu powstał wyjątkowo efektowny fraktal złożony z 243 osób.  

Gratulujemy Gospodarzom za przygotowanie tak wyjątkowego przedsięwzięcia! 

30 kwietnia 2019 r. 

 

Dziękujemy, panu Sławomirowi Zawiślakowi – posłowi na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, za nieodpłatne przekazanie do zbiorów biblioteki szkolnej trzy czterotomowe 

książki, materiały z dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944,  

które zebrał, opracował i wydał w latach 1945-1947 dr Zygmunt Klukowski.                                             

Zachęcamy do zapoznania się z lekturą nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także mieszkańców Gorajca 

i okolic 

30 kwietnia 2019 r. 

 

Dziękujemy pani Agacie Borowiec- posłowi na Sejm RP, za zorganizowanie 

spotkania dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – VI naszej szkoły z żołnierzami  

z Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady z Lublina. Goście pokazali części osobistego 

wyposażenia, noszony mundur oraz uzbrojenie armii. Dzieci dowiedziały się, że żołnierze nie tylko 

bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza 

granicami kraju. 

20 maja 2019 r. 

 



 

Składamy serdeczne podziękowanie pracownikom Politechniki Koszalińskiej na 

czele z Dziekanem Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Błażejem Bałaszem, prof. PK, którzy  

w czasie wizyty uczniów i nauczycieli naszej szkoły na Wydziale Mechanicznym dn. 28 maja 2019 r. 

umożliwili poznanie zagadnień z energetyki odnawialnej oraz udział w wykładzie i zajęciach 

laboratoryjnych, otrzymali też pamiątkowe gadżety. 

Dziękujemy dr hab. inż. Stanisławowi Duerowi, prof. Politechniki Koszlińskiej (absolwentowi Szkoły 

Podstawowej w Gorajcu) za wygłoszenie wykładu pt. „Energia XXI wieku”. 

Dziękujemy mgr inż. Jackowi Fiuk za umożliwienie udziału w pokazowych zajęciach laboratoryjnych 

dotyczących energetyki i zaprezentowanie urządzeń energetyki odnawialnej. 

Dziękujemy dr inż. Konradowi Zajkowskiemu za umożliwienie udziału w pokazowych zajęciach 

laboratoryjnych dotyczących działu elektromagnetycznego i zaprezentowanie oraz omówienie zasady 

działania  Tesli i drabinki Jacoba. 

28 maja 2019 r. 

 

Składamy serdeczne podziękowanie panu Janowi Ciszek- Burmistrzowi  

m. Karlina, panu Sławomirowi Połomskiemu- Dyrektorowi Biura PZW Okręg Koszalin i panu 

Tomaszowi Plewie- Prezesowi Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego, 

za umożliwienie zwiedzania Karlina i Białogardu oraz poznania sposobu hodowli narybku  

w Ośrodku Hodowli Ryb w Liśnicy, a przy tym bardzo miłe przyjęcie  uczniów i nauczycieli naszej szkoły 

w czasie 5- dniowej wycieczki nad Morze Bałtyckie w dniach 27-31 maja 2019 r. 

29 maja 2019 r. 

 

 Dziękujemy panu Tomaszowi  Przytyckiemu, prawnukowi  Józefa Szczepanka- 

pierwszego nauczyciela szkoły w Gorajcu, za wręczenie pieniężnej Nagrody im. Józefa Szczepanka dla 

najlepszego matematyka w roku szkolnym 2018/2019. 

Dziękujemy fundatorom Nagrody: pani Teresie Przytyckiej i panu  Józefowi Przytyckiemu- rodzicom 

pana Tomasza. 

Pani Teresa zd. Szczepanek jest wnuczką Józefa Szczepanka, pierwszego nauczyciela szkoły  

w Gorajcu. 

 19 czerwca 2019 r. 

 



 Dziękujemy panu Marianowi Szuperowi - Wójtowi Gminy Radecznica za 

pozdrowienia skierowane do wszystkich uczestników uroczystości zakończenia roku szkolnego 

2018/2019 i przekazanie uczniom klasy VIII i III gimnazjum oraz ich wychowawcom pamiątkowych 

gadżetów. 

19 czerwca 2019 r. 

 

  

 

 

 


