
ROK SZKOLNY 2008/2009 
 
 
Skład grona pedagogicznego: 
 
Aneta Bachusz   J. niemiecki  
Barbara Chomka  Nauczanie zintegrowane, technika  
Marzena Draganik  Nauczanie wczesnoszkolne  
Piotr Haszczyn   Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, informatyka  
Ks.Paweł Hałas  Religia  
Marta Jasińska  Przyroda, świetlica  
Patryk Krawiec   J. niemiecki - zastępstwo  
Alicja Król   Muzyka, chór  
Anna Majda   J. polski, historia, wdż  
Halina Noworolska  Nauczanie zintegrowane, plastyka  
Sabina Nowosielecka Matematyka, biblioteka  
Agata Prokopska  Nauczanie zintegrowane  
Ewelina Urban  Wychowanie fizyczne  
Marta Wojdyło  J. angielski  
Elżbieta Walus   Matematyka - zastępstwo  
Justyna Kurasz  j. polski - praktykantka  
Anna Pytlowana  Wychowanie fizyczne-praktykantka  
Kamila Czech   J. polski praktykantka 
Lidia Buś   J. polski - praktykantka 
 
Pracownicy obsługi: 
Elżbieta Buchowska 
Maria Pinda 
Józef Pinda 
Jan Zaleski 
 
Opieka podczas dowożenia uczniów: 
Marta Ślimak 
 
1 września rozpoczęcie roku szkolnego: W pierwszym dniu roku szklonego 2008/2009 
po uroczystej mszy św. w kościele Parafialnym w Babicach, Wójt Gminy Krzywcza Wi-
told Szpytman wspólnie z dyrektorem szkoły Piotrem Haszczynem oddali do użytku 3 
pomieszczenia na II kondygnacji szkoły. Następnie ks. P. Hałs poświęcił nowo oddane 
sale. W bieżącym roku szkolnym do babickiej szkoły będzie uczęszczać 112 uczniów, z 
którymi będzie pracowało 13 nauczycieli.  

 



W dniach 3 – 5 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Misjach, które odbyły 
się w parafii z okazji 500 lecia jej istnienia. Uczniowie wysłuchali nauk rekolekcyjnych 
oraz brali udział w naukach śpiewu. 

 
W dniu 13 września (sobota) w szkole odbyły się zajęcia; ze względu na odrabianie dnia 
10 XI. W tym też dniu przypadała 69 rocznica bitwy o Krzywczę. Z tego względu pano-
wie z Przemyskiej Grupy Rekonstrukcji Wydarzeń Historycznych przedstawili mundury 
w jakich walczyli Polacy z Niemcami, a p. Mirosław Majakowski prezes grupy, przedsta-
wił szlak bojowy 11 Karpackiej Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. Prugara – Ke-
tlinga i przebieg bitwy o Krzywczę. Panowie odpowiedzieli również na liczne pytania 
uczniów. Dlaczego to robimy? Żeby oddać hołd wszystkim żołnierzom, którzy brali 
udział w walkach o wolną Polskę.  

 



13 września po informacjach w prasie o groźbach pod adre-
sem prof. Franka Wilczka w związku z otwarciem laborato-
rium w Szwajcarii otrzymaliśmy list od żony Franka Betsy: 
Proszę się niepokoić o Franka. Jest dokładnie jedna zwariowana 
osoba, która pisze grożące listy do Franka, ale on mieszka bar-
dzo daleko od nas i policja ma go na oku. Ten człowiek jest pod 
nadzorem policji, żeby nie zrobił czegoś złego. To dostało się do 
wiadomości, ponieważ Frank wspomniał o tym do przyjaciela, 
który bardzo głupio opowiedział gazecie dużo więcej przeraża-
jącą wersję historii, robiąc wydźwięk, jak gdyby wielu ludzi wy-
syłało groźby. Często myślimy o tobie i Babicach. Nie zapomnia-
łam o twoim życzeniu, by zobaczyć zdjęcie Franka grającego w 
szachy, ale on zawsze gra z komputerem zamiast na szachowni-
cy, która jest bardziej fotogeniczna. Jesteśmy w tej chwili w Nowym Jorku, ponieważ wy-
dawca Franka promuje jego nową książkę pt. Lekkości Bycia. Jest to zajęcie bardzo przy-
jemne, ale pracochłonne. Najcieplejszy życzenia dla ciebie i twojej szkoły, Betsy 
4 września odbyła się szkolna wywiadówka. Na spotkaniu ogólnym obecnych było 53 

rodziców, co stanowi 73%. Dyrektor szkoły 
przedstawił Plan Pracy Szkoły na rok 2008/2009 
oraz w sprawach bieżących przedstawił stan or-
ganizacji świetlicy szkolnej. Opiekunka Rady Ro-
dziców p. B. Chomka przedstawiał preliminarz 
wydatków RR na rok szkolny. Informujemy, że 
składka na Radę Rodziców wynosi w bieżącym 
roku szkolnym 4 zł od rodziny (na miesiąc). Wy-
chowawcy klas zapoznali rodziców z wymaga-
niami edukacyjnymi, Szkolnym Systemem Oce-
niania oraz zatwierdzali Klasowe Plany Wycho-
wawcze.  

18 września uczennice klasy VI brały udział w lekcji nauki pływania pod kierunkiem p. 
Eweliny Urban na pływalni w Przemyślu. Lekcje będą prowadzone raz w miesiącu w 
ramach zajęć rekreacyjno - sportowych. 
26 września w ramach zajęć świetlicowych odbyło się spotkanie z absolwentką naszej 
szkoły P. JOANNĄ ZALESKĄ, która z grupą przyjaciół odbyła podróż do Azji samocho-
dem marki "Nysa". Podróżniczka opowiedziała o niezwykłych wydarzeniach i przygo-
dach podczas podróży np; jak natknęli się na rosyjskie czołgi jadące na Gruzję. Dodat-
kową atrakcją były zdjęcia wyświetlane podczas opowieści.  
9 października odbył się w naszej szkole konkurs pt. "Ochrona środowiska a zdrowie 
człowieka". W konkursie wzięło udział 5 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali: Maciej 

Krzywiński – 24 punkty, Szpiech Kamila - 21 punkty, Rafał 
Osypanka – 20 punkty. Wyżej wymienieni uczniowie kwalifi-
kują się do następnego etapu no kursu. Konkurs przeprowa-
dziła i nadzorowała p. Marta Jasińska. 
 
6 października Justyna Durys brała udział w wojewódzkich 
zawodach lekkoatletycznych w Rzeszowie. Uczennica kl.V 
uzyskała bardzo dobry rezultat rzucając piłeczką palantową 
36,5 m. Opiekę nad zawodniczką sprawowała p. E.Urban. 
 



6 października szkoła wzbogaciła się o sprzęt sportowy 6 piłek, koszulki treningowe 
oraz 50 szt. oznaczników boiskowych, dzięki zaangażowaniu p. E. Urban, która zakupiła 
wymieniony sprzęt w Anglii za kwotę 200 zł z funduszy szkoły. 
3 października biblioteka szkolna wzbogaciła się o 60 książek uzyskanych od Fundacji 
Pomocy Bibliotekom Polskim z Warszawy. Duże zasługi w pozyskaniu książek ma p. An-
drzej Sikorski, który w Warszawie odebrał książki i wysłał do naszej szkoły. 
1 października drużyna chłopców w składzie: D.Beer, M.Bugiel, M.Krzywiński, S.Pempek, 
P.Przepaśniak, K.Wilczek, S.Piekarz, P.Szpiech, F.Chruścicki, J.Ślimak brała udział w Tur-
nieju Piłki Nożnej w Przemyślu z okazji 100 lecia powstania Miejskiego Klubu Polonia. 
Drużyna zajęła VI miejsce po wygranej z SP Ostrów 2:0 i przegranych z Polonią 2:1 i SP 
nr 15 Przemyśl 2:0. Drużynę prowadziła p. Ewelina Urban.  

 
 
2 października uczniowie naszej szkoły z klas starszych brali udział w akcji Sprzątanie 
Świata. Uczniowie pod kierunkiem p. Marty Jasińskiej uczyli się segregacji śmieci, a jed-
nocześnie uporządkowali większą część Babic. 
2 października uczniowie naszej szkoły brali udział w Powiatowych Zawodach w lekko-
atletyce, które odbyły się w Birczy. Najlepszy wynik uzyskała Justyna Durys (na zdjęciu), 
która wynikiem 33,5 m wygrała rywalizację w rzucie piłeczką palantową, trzecią lokatę 
zajął Piotr Przepaśniak, który skoczył w dal 4.08 m. W zawodach pod opieka p. Eweliny 
Urban startowali również Jakub Ślimak (Bieg na 60 m - V miejsce - 9.71 s.) i Paweł 
Szpiech (rzut piłeczką palantową - VII miejsce 41.5 m).  
10 października w Krasiczynie odbyły się Powiatowe Zawody w Biegach Przełajowych, 
w których wzięli udział nasi uczniowie: Jakub Ślimak (V miejsce) i Paweł Przepaśniak 
(na zdjęciu z dyplomem) w biegu na 500 m oraz Paweł Szpiech (XIX miejsce) i Piotr 
Przepaśniak (X miejsce) w biegu na 1000 m. Najlepiej z całej czwórki spisał sie Paweł 
Przepaśniak, który zajął II miejsce. Opiekę nad naszymi biegaczami sprawowała p. Ewe-
lina Urban. 



 
13 października uczniowie klasy 0 i I brali udział w projekcji filmu pt. Higiena jamy ust-
nej, zaś uczniowie pozostałych klas oglądali film pt. Jak radzić sobie z agresją. 
13 października odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej w wykonaniu 
uczniów kl. III i IV. Scenariusz przygotowały p. B.Chomka i S.Nowosielecka, które czuwa-
ły nad programowym przebiegiem uroczystości. Chór szkolny pod kierunkiem p. A. Król 
zaprezentował wiązankę pieśni na cześć pedagogów. Dyrektor szkoły wręczył swoje 
nagrody, które otrzymały Panie: M. Jasińska, A. Król, H. Noworolska i E. Buchowska. Uro-
czystość zakończyły życzenia dla dyrekcji i pedagogów od Przewodniczącej Rady Rodzi-
ców p. M.Ślimak. 

 
15 października odbyła się dyskoteka dla uczniów z klas IV - VI zorganizowana i nadzo-
rowana przez wychowawczynie: p. M.Jasińską, p. S.Nowosielecką, p. A.Majdę. 



18 października Paweł Przepaśniak brał udział w Wojewódzkich Biegach Przełajowych 
w Kolbuszowej pod opieką p.Eweliny Urban.  
21 października p. higienistka Katarzyna Pyra z p. M. Jasińską zorganizowały kurs 
pierwszej pomocy. Uczniowie klasy V w teorii i praktyce uczyli się jak zachować sie w 
sytuacjach, w których trzeba udzielić poszkodowanej osobie pierwszej pomocy. P. 

Szpiech (na zdjęciu) uczy się wykonywać masaż serca. 
21 października 11 (M. Krzywiński, S.Lach, P. Przepaśniak, K. 
Wilczek, M. Bugiel, P. Szpiech, K. Kurasz [na zdjęciu obok], I. Ra-
dymska, G. Jurkiewicz, S. Piekarz, G.Zaleska), uczniów z naszej 
szkoły przystąpiło do konkursu z j. niemieckiego organizowane-
go przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Kon-
kurs przeprowadził p. Patryk Krawiec nauczyciel j. niemieckiego. 
21 października 9 uczniów klasy I pod opieką p. Haliny Noworol-

skiej miało swoje tradycyjne pasowanie na ucznia. W obecności sztandaru szkoły, rodzi-
ców oraz całej społeczności szkolnej uczniowie klasy złożyli przyrzeczenie oraz zostali 
pasowani na ucznia przez dyrektora szkoły Piotra Haszczyna. Przewodniczący szkoły 
Maciej Krzywiński przypił każdemu uczniowi szkolną tarczę na znak przyjęcia do spo-
łeczności szkolnej. Po części artystycznej uczniowie posadzili swoje drzewko i mieli po-
częstunek przygotowany przez rodziców.  

 
22 października 51 uczniów z klas 0 -III wyjechało do Przemyśla, by obejrzeć baśń pt." 
W tajemniczej krainie krasnali". Wyjazd zorganizowały panie M. Draganik, B. Chomka, H. 
Noworolska, A. Prokopska. 
28 października zgodnie z planem pracy SU, był Dniem Kolorowym. Uczniowie zamiast 
mundurków byli ubrani na kolor zielony. Jak widać na załączonym zdjęciu do zabawy 
przyłączyli się również nauczyciele.  
 



 
30 października klasy V i VI brały udział w wycieczce w ramach projektu Poznaj Najbliż-
szą Okolicę. Uczniowie wybrali się na Ścieżkę Przyrodniczą Broduszurki znajdująca się 
w Winnym Podbukowiana. Odwiedzili również prywatne Muzeum p. Roberta Szybiaka 
w Dubiecku, w którym znajdują się skamieniałości z czasów prehistorycznych oraz ka-
mienie szlachetne i inne minerały. Obiektem zainteresowań naszych uczniów była rów-
nież Regionalna Izba w Śliwnicy oraz zamek i park w Dubiecku. Wycieczkę zorganizowa-
ły p. Marta Jasińska i Anna Majda.  

 
31 października sekcja ekologiczna zrobiła porządki na grobach nieznanych żołnierzy 
oraz księży spoczywających na starym i nowym cmentarzu. Uczniowie zanieśli kwiaty i 
znicze ufundowane przez Urząd Gminy w Krzywczy. Również sami przez październik 



prowadzili akcje wśród uczniów na zakup zniczy, których zakupiono 5. Akcję prowadziła 
p. M. Jasińska.  
 
3 listopada został rozstrzygnięty VI Szkolny Konkurs na Najpiękniejszy Różaniec, któ-
remu patronowała Akcja Katolicka z Babic. Uczniowie wykonali przepiękne różance 
m.in. z laskowych orzechów, dzikiej róży, fasoli, szparagówki, pestek dyni, ziemniaka, 
kasztanów. I miejsce zajęła G. Mezgier, II miejsce T. Rosiwal, III I. Radymska. Przyznano 
również dwa wyróżnienia, które otrzymali J.Durys i P.Buś.  
 

 
 
7 listopada w ramach Radosnego Obchodu 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 50 
uczniów z klas 0 - III odwiedziło obiekt Zawodowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Tam 
obejrzeli wozy bojowe, sprzęt strażacki oraz wysłuchali pogadankę o pracy strażaka. 
Wśród opowiadających o swojej pracy był Piotr Pytlowany absolwent naszej szkoły. Na-
stępnie uczniowie zwiedzili Jednostkę Wojskową w Przemyślu, gdzie obejrzeli sprzęt 
wojskowy oraz umundurowanie i broń. Głównym organizatorem wyjazdu była p. 
A.Prokopska.  



 
 
9 listopada w Babicach odbyły się Gminne Obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości organizowane przez wójta gminy Krzywcza Witolda Szpytmana. We mszy św. w 
intencji ojczyzny wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieka p. M. Draga-
nik. Po mszy św. zaproszeni gości, poczty sztandarowe, poprzedzone orkiestrą dętą OSP 
z Medyki udali się na babicki cmentarz, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów na gro-
bie Stanisława Radomyskiego organizatora Związku Strzeleckiego w Babicach. Na za-
kończenie odbyła się w GOK część artystyczna, na którą złożył się koncert pieśni patrio-
tycznej w wykonaniu Orkiestry Dętej z Medyki i chóru Gloria z Babic oraz montaż słow-
no - muzyczny w wykonaniu babickich dzieci zorganizowanych w grupę artystyczna w 
GCK w Babicach. Wójt gminy wręczył nagrody dla zwycięzców w konkursie plastycznym 
pt. Moja Mała Ojczyzna. I miejsce w kategorii kl.I - III zdobyła Kamila Lach, w kategorii 
kl.IV - VI, I miejsce zdobyła Ewelina Lasz, a III miejsce Karolina Cwenar.  



 
 
12 listopada w kl.III odbył sie konkurs z j. angielskiego na temat znajomości zwyczaju 
Halloween w krajach anglojęzycznych, w który wzięło udział 5 uczniów. Zwyciężył To-
masz Zaleski, II miejsce zajęła Izabela Wilczek, III miejsce Sylwia Szpiech. W nagrodę 
uczniowie otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody. Organizatorką konkursu była p. M. 
Wojdyło. 
12 listopada odbyła się szkolna akademia z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści. Uczniowie kl VI i chór szkolny zaprezentowali scenki, wiersze i piosenki związane 
tematycznie ze świętem. Uczniowie w odświętnych strojach i pomalowanymi twarzami 
w barwy narodowe radośnie obchodzili rocznicę Odzyskania Niepodległości. Akademię 
przygotowały p. A. Majda i A. Król. 



 
15 listopada - klasa II przepowiada ostrą zimę, z tego powodu uczniowie wraz z wycho-
wawczynią p. A. Prokopską przygotowali karmniki dla ptaków i umieścili przed oknem 
swojej klasy.  

 
 



16 listopada - uczniowie wraz z pocztem sztan-
darowym, nauczyciele, nauczyciele emeryci oraz 
pozostali pracownicy szkoły brali udział w po-
grzebie śp. Marii Płowieckiej - matki p. Alicji 
Król. W mowie pożegnalnej dyrektor szkoły 
Piotr Haszczyn powiedział m. in.:  
(...)Żegnamy dziś osobę, która była bardzo mocno 
związana z Babicką szkołą. Raz przez osobę swo-
jej córki Alicji, która w niej pracuje, po drugie 
przez syna Leopolda, który na ciche słowa matki – 
synu pomóż –pomagał w wielu pracach remon-

towych i potrzebach szkoły, nie szczędząc swojego grosza. Za ten dar troski o naszą szkołę 
dziś chciałbym złożyć rodzinie nad grobem śp. Marii serdeczne podziękowanie. Bo od mat-
ki wszystko się zaczęło, i życie, i szkoła, i dobre wychowanie, i zwykła codzienność (...) 
19 listopada w Bibliotece Publicznej w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięciem VIII Po-
wiatowego Konkursu Plastycznego na ilustrację do utworów Agnieszki Fronczek. Wśród 
nagrodzonych uczniów z naszej szkoły znalazł się Paweł Pasternak. Wyróżnienia otrzy-
mali Wiktor Undziakiewicz i Andżelika Szymańska. Prace powstały pod kierunkiem p. H. 
Noworolskiej, która z uczniami była w Przemyślu na uroczystości rozdania nagród. 
od 20 do 23 listopada w pomieszczeniach szkoły stacjonowali harcerze z 77 Spadochro-
nowej Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej.  
20 listopada pracownicy Parków Krajobrazowych w Przemyślu (p. Przemysław KUNYSZ 
i p.Małgorzata TARCZYŃSKA - GÓRA) przedstawili naszym uczniom uroki fauny i flory 
Pogórza Przemyskiego. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć świetlicowych. 
 

 
22 listopada Maciej Krzywiński (wynik 20 pkt), Rafał Osypanka (wynik 20 pkt), i Kamila 
Szpiech (wynik 17 pkt), brali udział w półfinale wojewódzkiego konkursu Wiedzy Eko-
logicznej pt. Ochrona Środowiska, a Zdrowie Człowieka, który odbył się w obiekcie Poli-
techniki w Rzeszowie. Aby wystąpić w finale należało zdobyć 23 punkty - zabrakło nie-



wiele. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili zamek w Dubiecku. Opiekę nad uczniami 
sprawował P. Haszczyn.  

 
24 listopada klasa VI pisała Sprawdzian Próbny 
dla ucznia kończącego Szkołę Podstawową. 
Sprawdzian nadzorowały p. A.Majda i E.Urban. 
Klasa uzyskała średni wyniki 22,7 punkta.  
25 listopada odbyła się wywiadówka. Na spo-
tkaniu ogólnym dyrektor szkoły Piotr Haszczyn 
przedstawił zagrożenia dla dzieci płynące z in-
ternetu oraz złożył sprawozdanie z działalności 
szkoły za okres od ostatniej wywiadówki do 25 
listopada. Następnie rodzice spotkali się z wy-
chowawcami klas. W spotkaniu uczestniczyli 
rodzice 92 uczniów. 

 
25 listopada po raz drugi S.U. zorganizo-
wał "Kolorowy Dzień". Tego dnia więk-
szość uczniów przyszła do szkoły w 
ciuszkach koloru niebieskiego. Nauczycie-
le również przyłączyli się do naszej zaba-
wy i ubrali się tego dnia na niebiesko. 
26 listopada wszystkie klasy kontynu-
owały fluoryzację zębów, które przepro-
wadza p. higienistka K. Pyra. 
26 listopada odbył się Ogólnopolski Kon-
kurs EDI z j. polskiego, w którym wzięło 



udział 14 uczniów. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: kl. IV - 4 
uczniów, kl.V - 6 uczniów, kl.VI - 4 uczniów. Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. 
Anna Majda. 

 
27 listopada odbył się Ogólnopolski Konkurs EDI z matematyki, w którym wzięło udział 
12 uczniów z klasy IV - 4, kl.V - 4, VI - 4. Konkurs przygotowała i nadzorowała p. Sabina 
Nowosielecka. W tym samym dniu odbył się szkolny konkurs Pieśni Patriotycznej zor-
ganizowany przez p. Alicja Król i sekcję artystyczną S.U. 10 uczestniczek konkursu za-
prezentowały pieśń obowiązkową i dowolną. I miejsce zajęła Kamila Lach, II miejsce 
Gabriela Jurkiewicz, III miejsce Kamila Szpiech i Sabina Lach. Poniżej zdjęcia z obu kon-
kursów. 

 
 
27 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa od godz. 12.00 do 15.00 dla klas 0 - III, od 
15.30 do 19.00 dla klas IV - VI. Poczęstunki dla klas zorganizowali rodzice wspólnie z 
wychowawcami. Gry i zabawy, wróżby andrzejkowe oraz dyskotekę przygotował Samo-
rząd Uczniowski. 



 
1 grudnia - od kilku lat tradycją naszą jest dekorowanie szkoły wieńcem adwentowym, 
na którym zapala się kolejne świece. Również w tym roku u progu Adwentu witała 
uczniów zapalona świeca adwentowa. Wieniec wykonała p. M. Ślimak. Do świetlicy 
szkolne zostały przekazane przez p. Martę Rykowską z Przemyśla zabawki: klocki, puz-
zle, pluszaki, lalki, samochodziki. Za mikołajkowy prezent bardzo dziękujemy. 

 
1 grudnia odbył się comiesięczny apel szkolny, na którym dyrektor szkoły wręczył dy-
plomy uczniom biorącym udział w Konkursie Pieśni Patriotycznej. Zwyciężczynią kon-
kursu została Kamila Lach, która jednocześnie otrzymała nagrodę publiczności. Nagro-
dy ufundowała p. Alicja Król. Na czwartej lekcji odbył się Ogólnopolski Konkurs Przed-
miotowy EDI z historii, w którym wzięło udział 8 uczniów - 4 z klasy V i 4 z klasy VI. 
Konkurs przygotowała i nadzorowała p. Anna Majda. 
  

 
do szkoły na kolor czerwony. 
5 grudnia odwiedził naszą szkołę Święty Mikołaj. Na to nadzwyczajne spotkanie 
uczniowie czekali z niecierpliwością i dobrze się przygotowali. Pani A. Prokopska zor-
ganizowała konkurs plastyczny o Świętym Mikołaju, w którym wzięło udział 40 uczniów 
z klas 0 - III. Jury I miejsce przyznało Kacprowi Krawcowi. On też oraz wszyscy biorący 



udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody oraz gratulacje od samego Świętego 
Mikołaj. Przed rozdaniem prezentów kl.0 przygotowała program artystyczny - wierszem 
i piosenką przywitały miłego gościa oraz po rozdaniu prezentów pożegnały i zaprosiły 
za rok. Inscenizacje przygotowała p. M. Draganik z pomocą p. A. Król. Po części arty-
stycznej Mikołaj obdarował dzieci prezentami, również grzeczni nauczyciele otrzymali 
podarunki. W poszczególnych klasach uczniowie również "bawili" się w Świętego Miko-
łaja. 

 
5 grudnia z okazji wizyty w szkole Świętego Mi-
kołaja był dniem kolorowym. Uczniowie przyszli 
ubrani  
9 grudnia w GCK w Babicach odbyło się I Mię-
dzy- przedszkolny Przegląd Widowisk, In-
scenizacji i Przedstawień Teatralnych pt. Sa-
nie Świętego Mikołaja. W spotkaniu brały udział 
dzieci z oddziałów przedszkolnych z Babic, 
Krzywczy, Ruszelczyc i Reczpola. Każda zerówka 
zaprezentowała się program artystyczny za, któ-
ry otrzymała dyplom i słodycze. Rozstrzygnięty 
został również konkurs plastyczny pt. Moja miejscowość dla uczniów z zerówki. Wszyst-
kie prace zostały nagrodzone, a prezenty rozdawał sam Święty Mikołaj. Był również czas 
na wspólne gry i zabawy. Animatorką spotkania była nauczyciela SP Ruszelczyce p. Da-
nuta Ząbecka.  



 
8 grudnia odbył się konkurs ze znajomości książki pt. "Opowieści z Narnii. Lew, Czarow-
nica i stara szafa". W konkursie, który zorganizowała p. Sabina Nowosielecka w ra-
mach zajęć bibliotecznych wzięło udział 10 uczniów z klas IV - VI. 

 
 
8 grudnia pracownice Banku PKO Bank Polski p. Beata Fedyk i Aneta Ochęduszko 
przekazały naszej szkole zestaw 23 książek w ramach realizowanego przez bank pro-
gramu wspólnie z Fundacją ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom. Za mikołajowy poda-
runek serdecznie dziękujemy. 



 
  
9 grudnia uczennice z Samorządu Uczniowskiego ubrały choinkę, 
która przyozdabia hol I piętra. także we wszystkich klasach po-
jawiły się elementy dekoracyjne związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia: wieńce na drzwiach klas, stroiki, elementy z papieru 
i bibuły. 

 
9 grudnia odbył się I 
etap Szkolnego konkursu czy-
telniczego pt.: ”Wiersze Julia-
na Tuwima", ze znajomości 
twórczości poety.  W konkur-
sie, który zorganizowała p. 
Sabina Nowosielecka w ra-
mach zajęć bibliotecznych 
wzięło udział 8 uczniów z klasy II i III.  
 

 
10 grudnia uczniowie klasy IV wraz z wychowawczy-
nią Sabiną Nowosielecka brali udział w pogrzebie ojca 
kolegi Tomka  ŚP. Jana Rosiwala, który przedwcześnie 
zmarł w wieku 37 lat. Drogi Tomku tak się w życiu zda-
rza -  te szczęśliwe dni, które przeżyłeś ze swoim ojcem 
muszą Ci wystarczyć do końca życia. Rodzinie - nauczy-
ciele, uczniowie i pracownicy szkoły składają wyrazy 
współczucia.  
 
 
12 grudnia p.Józef Szpiech bezpłatnie naprawił drzwiczki do szafek na buty. Za czas 
poświęcony na pomoc dla szkoły serdecznie dziękujemy.  
11 grudnia Kamila Kurasz uczennica klasy V odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca w 
konkursie na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową zorganizowanym przez Muzeum Zie-
mi Przemyskiej. Uroczystość odbyła się w nowej siedzibie muzeum. 
11 grudnia na sali gimnastycznej odbył się Szkolny Turniej mini piłki nożnej. W turnieju 
wzięło udział 4 zespoły  - 15 uczniów z klas IV - VI. Sprawozdanie z turnieju w linku 
Sport Szkolny.  
16 grudnia w ramach zajęć bibliotecznych odbył się II etap szkolnego konkursu czytelni-
czego "Wiersze Juliana Tuwima". I miejsce zajął uczeń klasy III Tomasz Zaleski, II miej-



sce uczennica klasy II Patrycja Krawczyk, miejsce III także uczennica klasy II Olga Bu-
giel. Organizatorem konkursu była p.S. Nowosielecka. 

Rozstrzygnięty został również konkurs "Opowieści z Narnii. Lew, cza-
rownica i stara szafa." I miejsce zajęła uczennica klasy IV Magdalena So-
sa (na zdjęciu), II i III miejsce uczennice klasy V - Gabriela Jurkiewicz i 
Edyta Hadam 
17 grudnia chór szkolny mieszany Pelicano brał udział w II Wojewódz-
kim Przeglądzie Kolęd pt. W drodze do Betlejem w Rzeszowie. Przegląd 
odbywa się w ramach realizowanego w szkole programu Śpiewająca Pol-

ska, który prowadzi nauczycielka muzyki p. Alicja Król. Chór został oceniony wysoko na 
Srebrne Pasmo. Gratulacje dla pani dyrygentki i uczniów biorących udział w przeglą-
dzie. 

 
. 
18 grudnia przedstawicie Banku Zachodniego WBK p. Wojciech Kostecki i p. Elżbieta 
Terpiłowska przekazali czek w wysokości 1 500 zł na doposażenie świetlicy szkolnej w 
ramach programu Fundacji Banku Dziecięcych Uśmiechów. Za świąteczny prezent 
serdecznie dziękujemy. 
 



 
 
19 grudnia w klasach odbyły się spotkania wigilijne, na których uczniowie dzielili się 
opłatkiem i składali sobie życzenia. Odbyło się również spotkanie całej społeczności 
szkolnej na akademii z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Przed  jej rozpo-
częciem dyrektor szkoły wręczył dyplomy i drobne nagrody rzeczowe dla zwycięzców 
konkursów czytelniczych - "Wiersze Juliana Tuwima", "Opowieści z Narnii. Lew, Czarow-
nica i stara szafa", plastycznego "Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa" oraz 
na Najpiękniejszą szopkę, którego zwycięzcą został Wiktor Bednarz (dokładnie wyniki 
w linku Osiągnięcia Uczniów). Następnie uczniowie przedstawili piękną inscenizację pt. 
Wigilia, którą przygotowała p. Ewelina Urban i A.Król. Nie zabrakło kolęd, a przewodni-
czący klas podzielili się opłatkiem z wychowawcami klas, nauczycielami emerytami oraz 
innymi pracownikami szkoły. 



 
19 grudnia rozpoczął się remont sali nr 1 oraz holu parteru. W prace zaangażowali się 
rodzice uczniów kl.II: p. Marek Staszkiewicz, p. Tomasz Buchowski, p. Marek Ban-
dyk, p. Tadeusz Król, p. Robert Kaszycki, p. Zygmunt Sosa oraz p. Józef Karpiński i 
Józef Pinda. W klasie zbito tynki na wysokości lamperii, wykonało się nowe tyki, wy-
szpachlowano i pomalowano ściany. Za  zaangażowanie w prace serdecznie dziękujemy. 

 

 
 



20 grudnia w GCK w Babicach odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez 
nauczycieli i uczniów SP w Babicach. Inicjatorką imprezy była p Marta Jasińska - opie-
kunka świetlicy szkolnej, której w tym przedsięwzięciu pomogły panie A.Król, A.Majda, 
S. Nowosielecka i E.Urban. Część artystyczną rozpoczął chór Pelicano, który zaśpiewał 
starodawne pieśni adwentowe i najszersze polskie kolędy. Następnie uczniowie przed-
stawili inscenizację pt. Wigilia w reżyserii p.E.Urban, zespół fletów prostych zagrał kilka 
kolęd. Na koniec koncert kolęd polskich zaprezentował chór Gloria pod dyrekcją p.Alicji 
Król. Następnie widzowie i zaproszeni goście kupowali ozdoby świąteczne, stroiki, 
wieńce, które wykonali uczniowie pod nadzorem nauczycieli. Dochód z kiermaszu prze-
znaczony będzie na organizację wycieczki do Zakopanego.  
 

 
 
3 stycznia zakończył się remont klasy nr 1 oraz holu I piętra i lamperii klatki schodowej. 
Prace malarskie wykonywał p. Tadeusz Buś. Szczególne podziękowania za pomoc w 
realizacji tego zadania dyrektor szkoły składa p. Józefowi Pindzie i p. Markowi Stasz-
kiewiczowi, którzy wykonali wiele prac fachowych oraz pracownikom obsługi p. Marii 
Pindzie, p. Elżbiecie Buchowskiej i p. Marcie Ślimak za bardzo dużo prac porządko-
wych. Przerwa świąteczna w naszej szkole była pracowita, efektem czego jest pięknie 
odnowiona sala nr 1, (a w niej nowe karnisze), klatka schodowa oraz szafki na obuwie 
zmienne. 



 

 
Podkarpackie Kuratorium Oświaty rozstrzygnęło konkurs pt. Radosne Obchody Świę-
ta Niepodległości, w którym wzięliśmy udział. Jednak wśród laureatów konkursu nie 
znalazła się nasza szkoła. W konkursie brało udział jedynie 70 szkół z całego wojewódz-

twa. Wniosek konkursowy i załączniki przygo-
towała p. Anna Majda.  
7 stycznia odbył się comiesięczny apel poświę-
cony bieżącej działalności szkoły. Wręczono na 
nim również dyplomy i nagrody uczniom biorą-
cym udział w konkursie plastycznym 
pt. Ilustracja utworu Juliana Tuwima, w którym 
brali udział uczniowie z klas II i III. I miejsce za-
jęła Sylwia Szpiech, II miejsce Patrycja Kraw-
czyk, III miejsce Jakub Buchowski. Konkurs 
zorganizowała p. Agata Prokopska. 
 

8 stycznia odbył się szkolny Turniej Mini Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców. W tur-
nieju wzięło 35 uczniów: 4 drużyny dziewcząt oraz 4 drużyny chłopców. Wśród chłop-
ców wygrała klasa VI1, a wśród dziewcząt kl.V (Serduszka). Organizatorem turnieju był 
Piotr Haszczyn w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Junior". 
12 stycznia odbył się II etap konkursu matematycznego pt. Mistrz Łamigłówki Matema-
tycznej 2008/2009. Konkurs trwał przez 6 tygodni od 17 listopada 2008r. do 7 stycznia 
2009r. Do I etapu przystąpiło 21 uczniów z klas IV - VI, raz w tygodniu otrzymywali za-
dania (łamigłówki, zagadki matematyczne)do rozwiązania. Uczniowie, którzy zdobyli 
najwyższą ilość punktów w tym etapie, przeszli do etapu II (finału). W finale wzięło 
udział 6 uczniów: K. Szpiech (13p.), G. Jurkiewicz (12p.), I. Radymska (12p.), P. Szpiech 
(12p.), M. Krzywiński (11p.), G. Zaleska (11p.). Mistrzem Łamigłówki Matematycznej 
2008/2009  została uczennica klasy VI Kamila Szpiech. Konkurs został zorganizowany 
przez  p. Sabinę Nowosielecką.  



12 stycznia uczennice klasy VI wyjechały na lodowisko do Przemyśla, gdzie pod okiem p. 
Eweliny Urban uczyły się jeździć na łyżwach w ramach zajęć Rekreacyjno - Sportowych. 
Dziewczęta odwiedziły również stok narciarski, gdzie zjeżdżały na sankach. 

 
13 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Krzywczy odbył się Gminny Konkurs Re-
cytatorski o tematyce patriotycznej. W konkursie, po etapie szkolnym, wzięli udział 
uczniowie z klas  Przygotowania Przedszkolnego (zerówka), przy szkołach w Babicach, 
Reczpolu i Ruszelczycach oraz Przedszkola w Krzywczy. Wszyscy uczniowie otrzymali 
wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród książkowych. Naszą szkołę reprezentowali: 
Gracjan Kasprowicz, Kacper Krawiec, Mikołaj Prokopski pod opieką p. Marzeny 
Draganik. 

 
13 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Kolęd zorganizowany przez Zarząd Chóru Pelica-
no oraz p. Alicję Król i p. Martę Jasińską. W konkursie wystąpiło 9 solistek. Na zdjęciu 
Karolina Huk podczas swojego występu. 

 
13 stycznia odbył się w szkole konkurs interdyscyplinarny z przedmiotów matematycz-
no - przyrodniczych, w którym wzięło udział 7 osób (z klasy V - 3 - Gabriela Jurkiewicz, 
Izabela Radymska, Gabriela Zaleska - z kl.VI - 4 - Maciej Krzywiński, Michał Lach, 
Rafał Osypanka, Kamila Szpiech). Uczniów do konkursu przygotowały p. 



S.Nowosielcka i p. M. Jasińska. Nikt z uczniów nie uzyskał wymagane 60% punktów, 
aby awansować do II etapu konkursu. 
14 stycznia odbył się w naszej szkole Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej dziewcząt i 
chłopców w ramach Szkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wśród dziewcząt startowało 
2 zespoły. Wygrały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Reczpolu pokonując 2:1 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Babicach. Wśród chłopców do rywalizacji zgłosiły 
się szkoły z Krzywczy, Reczpola i Babic. I miejsce zajęła SP w Reczpolu, II miejsce SP Ba-
bice, III miejsce SP Krzywcza. Organizatorem turnieju była p. Ewelina Urban w ra-
mach  Uczniowskiego Klubu Sportowego Junior działającego przy miejscowej szkole. 
Sędzią głównym był p. Łukasz Ziemiański. Zwycięskie zespoły otrzymały puchar i dy-
plomy ufundowane przez dyrektora szkoły w Babicach. 

 
15 stycznia Zarząd Chóru Pelicano zorganizował dyskotekę dla członkiń chóru, na którą 
zaproszeni zostali także chłopcy. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwały 
panie Alicja Król i  Marta Jasińska. 

 
16 stycznia - korzystając z zimowej aury klasa IV urządziła konkurs na najpiękniejszą 
figurę ze śniegu. Nagrodą było umieszczenie zdjęcia na naszej stronie internetowej. Gra-
tulacje!!! 

 



20 stycznia odbył się w szkole 
konkurs interdyscyplinarny z 

przedmiotów humanistycznych, 
w którym wzięło udział 8 osób (z 
klasy V - 5 - Justyna Durys, Ewe-
lina Lasz, Gabriela Jurkiewicz, 
Izabela Radymska, Gabriela 
Zaleska - z kl.VI - 3 - Maciej 
Krzywiński, Sabina Lach, Kami-
la Szpiech). Uczniów do konkur-
su przygotowała p. Anna Majda. 
Maciej Krzywiński uzyskał 72% 
punktów, a Gabriela Zaleska 60% 
i zgodnie z regulaminem konkur-
su zostali wpisani na listę 

uczniów możliwych do zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego. 
21 stycznia uczniowie klas 0 - III zaprosili do szkoły swoje Babice i Dziadków, któ-
rzy licznie wstawili się w sali gimnastycznej, aby obejrzeć program artystyczny przygo-
towany przez wnuków z okazji ich Święta. Wszystkich zebranych powitał dyrektor szko-
ły Piotr Haszczyn, który podkreślił znaczenie tego święta w dzisiejszej rzeczywistości. 
Następnie odbyły się popisy uczniów z kl.0, których przygotowała p. Marzena Draga-
nik, po nich wystąpiła kl.I, która zaprezentowała inscenizację pt. Czerwony Kapturek w 
reżyserii p. Haliny Noworolskiej. Kl. II pod opieką p. Agaty Prokopskiej przygotowała 
inscenizację "Śpiąca Królewna", a kl. III pod kierunkiem p. Barbary Chomki przygoto-
wała wiersze. Całość piosenkami okrasiły wszystkie dzieci, które przygotowała p. Alicja 
Król. Nie zabrakło tradycyjnego Sto Lat, drobnych upominków i życzeń od wnuków.  Po 
części artystyczne kontynuowano spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku oraz trady-
cyjnych polski kolędach. Nie zabrakło wspomnień, gdy Dziadek i Babcia chodzili do szko-
ły. 

 



 
23 stycznia uczniowie naszej szkoły z klas IV, V i VI (35 uczniów),  wyjechali do Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej do Rzeszowa na spektakl pt. Ania z Zielonego Wzgórza. Po 
spektaklu uczniowie spotkali się z aktorami, którzy opowiadali o kulisach realizacji 
sztuki. Wyjazd zorganizowała p. Anna Majda we współpracy z p. A.Król i M.Jasińską. 

 
22 stycznia odbyła się Rada Pedagogiczna, na której zatwierdzono wyniki uczniów za I 
półrocze.  
27 stycznia był dniem kolorowym. Uczniowie 
przyszli ubrani do szkoły nie w mundurki, ale 
tym razem na biało. Dni kolorowe organizuje 
Samorząd Szkolny. 
 
27 stycznia odbyła się wywiadówka. Na spotka-
niu ogólnym dyrektor szkoły przedstawił spra-
wozdanie z działalności szkoły za I półrocze oraz 
zamierzenia na II semestr. Został również przed-
stawiony stan prawny na dzień obecny Reformy 
Szkoły. 

 
28 stycznia teatrzyk "Pinokio" przedstawił sztukę 
pt. Mój Najlepszy Przyjaciel dla uczniów kl.0 - III. 
W interaktywnym spektaklu udział wzięło 43 
dzieci. 
 
 



29 stycznia odbyła się we wszystkich klasach zabawa karnawałowa. Uczniowie kl.0 -III 
swoje uroczystości rozpoczęli od godziny 12  i zakończyli o 15. Samorząd Uczniowski 
przygotował dla nich szereg konkursów i zabaw, a wychowawcy i rodzice kanapki i 
słodki poczęstunek. Od godziny 16 do 19 swoje zabawy urządzały klasy IV - VI. Wszyscy 
świetnie się bawili tylko, jak zwykle za krótko. 

 
30 stycznia uczniowie kl.VI (15 osób) w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych brali 
udział w nauce jazdy na łyżwach, które zorganizowała p. Ewelina Urban. Zajęcia odbyły 
się na sztucznym lodowisku w Przemyślu. Następnie uczniowie odwiedzili stok narciar-
ski, gdzie zjeżdżali na sankach.  

 
2 lutego odbyła się Rada Pedagogiczna, na której podsumowano wyniki  dydaktyczno - 
wychowawcze szkoły za I półrocze. 
od 4 lutego remontowano salę nr 10, gdzie zdarto stare powłoki farby, wykonano szpa-
chlowanie i pomalowano. W sali nr 6 i 7 zamontowano umywalki z bieżącą wodą, a w 
ubikacjach na II piętrze dozowniki na mydło w płynie. Prace wykonano za fundusze wła-
sne szkoły. 

 
5 lutego - nasza szkoła została zakwalifikowana do programu pt. Pierwsze uczniowskie 
doświadczenie drogą do wiedzy 



Od 6 do 12 lutego trwało usuwanie usterek na poddaszu budynku celem odbioru przez 
SANEPID. Wykonano wentylację grawitacyjną, w ubikacjach wentylację mechaniczna i 
wstawiono 1 drzwi wewnętrzne, wykonano kołnierz ochronny z płytek obok umywalki, 
obudowano płyta gipsowa słupy podtrzymujące konstrukcje dachu. Prace wykonał 
Urząd Gminy w Krzywczy. 

 

 
16 lutego tygodniową  praktykę studencką z języka polskiego u p. Anny Majdy odbywa-
ją absolwentki naszej szkoły: p.Lidia Buś i p.Kamila Czech. 
16 lutego pierwszy dzień nauki po feriach. Na długiej przerwie wręczono uczniom  z klas 
I - III  Dyplomy Pochwalne za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 
Wyróżnienie otrzymali: Wiktoria Karpińska, Joanna Dec, Wiktor Undziakiewicz, 
Gabriela Grzegorzak, Paweł Pasternak, Karol Staszkiewicz, Kamila Lach, Tomasz 
Bendkowski, Kondrad Kaszycki, Patrycja Krawczyk, Karolina Huk, Samuel Rab-
czak, Andżelika Szpiech, Sylwia Szpiech, Kamil Zaręba. Uczniom klas IV - VI Rada 
Pedagogiczna przyznaje tytuł Wzorowego Ucznia, który otrzymali: Jakub Ślimak, Filip 
Chruścicki, Gabriela Zaleska, Izabela Radymska, Maciej Krzywiński, Sabina Lach, 
Kamila Szpiech, Rafał Osypanka. Za wysokie wyniki sportowe uczniowie: Paweł 
Przepaśniak i Justyna Durys otrzymali stypendia motywacyjne. P. Sabina Nowosie-
lecka wręczyła dyplomy i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie Mistrz 
Łamigłówki Matematycznej. 



 
19 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie emerytów, członków ZNP z Gminy 

Krzywcza. Na zdjęciu inicjatorka spo-
tkania p. Danuta Sosa oraz nestorka 
emerytów p. Wilhelmina Skubisz 
19 lutego ogłoszony wyniki Ogólno-
polskiego Konkursu  Edi z następują-
cych przedmiotów: matematyki, języka 
polskiego i historii. Konkursy odbyły 
się w naszej szkole 26 i 27 listopada. W 
konkursie historycznym Maciej 
Krzywiński i Rafał Osypanka zajęli 7, 
a Sabina Lach 9 miejsce. Gratulacje dla 
uczniów i p. Anny Majdy, która przy-
gotowała uczniów do konkursu. 
23 lutego rozpoczęła praktykę szkolną 

p. Magdalena Chomka studentka Psychoprofilaktyki Społecznej Uniwersytetu Rze-
szowskiego. 

24 lutego był w szkole dniem kolorowym.  Uczniowie 
przyszli ubrani na czarno z powodu zbliżającego się 
Wielkiego Postu.  
25 lutego p. Marzena Draganik brała udział w szko-
leniu dotyczącym realizacji programu edukacyjnego 4 
Pory Roku Przedszkolaka. Szkoła otrzymała pakiet 
edukacyjny do realizacji tego programu. 
4 marca 15 uczniów klasy VI wzięło udział w Ogólno-
polskim Próbnym  Sprawdzianie dla ucznia kończące-
go Szkołę Podstawową, który zorganizowała Oficyna 
Wydawnicza OPERON wspólnie z Gazetą Wyborczą. 

Nad poprawnością przebiegu sprawdzianu czuwała komisja w składzie p. Anna Majda i 
Sabina Nowosielecka. Klasa uzyskała średni wynik 26,8 punktu (na 40 możliwych do 
zdobycia), co stanowi 66,7%. W pytaniach zamkniętych uczniowie uzyskali średni wynik 
16,9 punktu (na 23 możliwe do zdobycia) jest to 73,4%. W pytaniach otwartych średni 
wynik wyniósł 9,8 punktu - 57,6%. Najwyższy wynik to 37 punktów a najniższy 20. Do-
kładne statystki będą znane pod koniec miesiąca. 
 



 
2 marca odbył się comiesięczny apel szkolny, na 
którym dyrektor szkoły przedstawił zamierzenia 
do realizacji w miesiącu marcu. Wręczył również 
dyplomy dla uczniów, którzy brali udział w kon-
kursach przedmiotowych EDI. 
5 marca odbyła się uroczystość mianowania 
uczniów klasy I na czytelnika biblioteki. Ceremonię 
poprzedziła część artystyczna przygotowana przez 
p. Sabinę Nowosielecką z klasą IV i p. Alicję Król 
z chórem szkolnym. Uczniom wręczono pamiąt-
kowe dyplomy oraz książki ufundowane przez 

Sklepik Szkolny. 

 
  
6 marca dziewczęta z klasy VI kontynuowały naukę jazdy na łyżwach pod okiem p. Ewe-
liny Urban. Lekcja odbyła się w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych na lodowisku w 
Przemyślu.  
6 marca Bank Spółdzielczy w Krzywczy oraz właściciel apteki w Krzywczy p. Jan Mro-
zek przekazali wsparcie finansowe na organizację szkolnej wycieczki do Zakopanego. Za 
gest życzliwości, uczniowie, nauczyciele i dyrektor szkoły składają serdeczne podzięko-
wanie. 
12 marca odbyła się lekcja pt. Z flagą narodową przez historię najnowszą Polski, który 
zorganizował Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie w ramach prowadzo-
nego projektu pt. Lekcje z historii najnowszej. W zajęciach prowadzonych przez p. Mał-
gorzatę Kutrzebę wzięli udział uczniowie kl. V i VI.  



 
13 marca pani Wilhelmina Skubisz - emerytowana nauczycielka naszej szkoły udo-
stępniła zdjęcie grona pedagogicznego z roku 1927. Na zdjęciu w pokoju nauczycielskim 
dyrektor szkoły Władysław Łopatka oraz z lewej Stefania Kochalska i Klaudia Stani-
sława Łamkowa. 

 
19 marca odbyło się spotkanie z panem sierżantem Maciejem Świrkiem dzielnicowym 
gminy Krzywcza. Pan policjant przedstawił uczniom z kl.IV, V i VI zagadnienie związane 
z agresją w tym także odpowiedzialność karnej. Spotkanie odbyło się w ramach realiza-
cji programu profilaktycznego szkoły. 

 
20 marca otrzymaliśmy wiadomość, że nasz chór szkolny został zakwalifikowany do VI 
edycji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska". 
20 marca, jak obyczaj pradawny karze, uczniowie z klasy II i III pożegnali zimę, a przy-
witali wiosnę. Przygotowania rozpoczęto kilka dni temu od przygotowania Marzan. P. A. 



Prokopska ogłosiła konkurs klasowy na Najpiękniejszą Marzannę, w którym I miejsce 
zajął Karol Staszkiewicz, II Maksymilian Szpiech, a III Konrad Kaszycki i Wiktoria 
Czech. Po rozstrzygnięciu konkursu, mimo niesprzyjającej pogody, uczniowie udali się 
korowodem nad San, gdzie dokonali uroczystego pożegnania zimy. Matka natura obieca-
ła, że od soboty zniknie śnieg i będzie więcej słońca. 

 
24 marca Studio Małych Form Teatralnych z Krakowa zaprezentowało naszym 
uczniom interaktywny spektakl pt. O dwóch taki, co ukradli księżyc. Przedstawienie 
obejrzeli uczniowie z wszystkich klas.  

 
28 marca Gabriela Zaleska, Filip Chruścicki, Sławomir Piekarz, Paweł Szpiech i Ra-
fał Osypanka brali udział w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się na 
sali gimnastycznej Gimnazjum w Krzywczy. Występ naszych uczniów, pod opieką p. 
Eweliny Urban, był traktowany jako "sportowy udział", gdyż nasz szkoła nie posiada 
sprzętu do nauki tenisa stołowego. 

 



28 marca obecny Samorząd Uczniowski jest bar-
dzo kreatywny. Z miesiąca na miesiąc zaskakuje 
swoimi pomysłami. Tym razem aktywni działa-
cze SU wpadli na pomysł zorganizowania "Dnia 
Krawata". Uczniom pomysł się spodobał i chłop-
cy przyszli do szkoły w krawatach, a dziewczyny 
w spodniach. 
1 kwietnia odbyła się akademia z okazji IV rocz-
nicy Śmierci Jana Pawła II. Uczniowie przed-
stawili część artystyczną o życiu Ojca Świętego. 
Zespół muzyczny zagrał na fletach pieśń "Barka", 

a szkolny chór zaśpiewał kilka piosenek. Integralną częścią uroczystości był konkurs 
plastyczny na portret Jana Pawła II. Na zakończenie uczniowie odmówili modlitwę o 
beatyfikację.  

 

 
 
 
 
2 kwietnia dyrektor szkoły brał udział w ogólnopolskiej inaugu-
racji Roku Juliusza Słowackiego, która odbyła się w Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemyskiej. W uroczystości wzięli udział 
naukowcy, którzy zajmują się twórczością Słowackiego, władze 
świeckie i kościelne, delegacje z Krzemieńca i organizacje polo-
nijne z Ukrainy oraz młodzież szkolna. Po uroczystej inaugura-
cji odbyła się projekcja filmu o Krzemieńcu oraz otwarcie 4 wy-
staw związanych z poetą.  Inicjatorem obchodów  jest dyrektor I 
Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu Pan Tomasz Dziumak 
(na zdjęciu z dyrektorem babickiej szkoły). 

 
2 kwietnia 15 uczniów kl.VI pisało Sprawdzian kończący Szkołę Podstawową. Uczniowie 
klasy V w tym samym czasie mieli sprawdzian próbny.  



 
 3 kwietnia odbyła się szkolna inauguracja Roku Juliusza Słowackiego w 160 rocznicę 
śmierci poety. Na uroczystości byli obecni uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Juliusza Słowackiego w Przemyślu: Justyna Bugiel, Agnieszka Sosa i Piotr Jurkiewicz 
(nasi wychowankowie). Dyrektor Liceum Pan Tomasz Dziumak wystosował list do 
społeczności szkolnej (w tym czasie brał udział w uroczystościach w Rzeszowie) w któ-
rym m.in. czytamy (...) Jako Przewodniczący Podkarpackiego Komitetu Obchodów 200 
rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego chcę wyrazić zadowolenie i podziękować za trud 
włożony przez społeczność szkolną w organizację przedsięwzięć związanych z propago-
waniem osoby i twórczości Juliusza Słowackiego (...). Po części oficjalnej klasa VI, pod kie-
runkiem p. Anny Majdy, zaprezentowała program artystyczny, a chór szkolny pod kie-
runkiem p. Alicji Król uświetnił występ artystów pieśnią. Integralną częścią uroczysto-
ści było otwarcie wystawy pt. Kartka pocztowa czy elektroniczna? przygotowana w 
ramach projektu edukacyjnego z kl. V pod kierunkiem Piotra Haszczyna.  

 

 
 8 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. 
Uczniowie klasy II wspomagani przez uczniów z kl.0 przedstawili program artystyczny, 
w którym zaprezentowali zwyczaje i symbolikę związaną z nadchodzącymi świętami. 
Dzieci złożyły również wszystkim życzenia świąteczne oraz zaśpiewały tematycznie 



związane piosenki. Akademię przygotowała p. A. Prokopska i A. Król. Następnie dyrek-
tor szkoły wręczył dyplomy dla uczniów, którzy brali udział w  5 Szkolnym Konkursie 
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną (klasy IV - VI - I miejsce Gabriela Wolarz) 
oraz Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną (kl. 0 - III I miejsce Joanna Dec). Konkurs 
zorganizowały p. H. Noworolska i M. Wojdyło.  

 
5 kwietnia odbyło się podsumowanie Powiatowego Kon-
kursu na Najpiękniejszą Pisankę i Palmę Wielkanocną. Im-
preza cyklicznie odbywa się od kilkunastu lat w Reczpolu. 
W konkursie na Najpiękniejszą Palmę IV miejsce zajęła 
nasz uczennica Gabriela Kopiec. 
 
 
17 kwietnia w naszej szkole odbył się Gminny Przegląd 
Recytatorski pt. Czar Wielkanocy. W przeglądzie udział 
wzięli uczniowie z Klas Przygotowania Przedszkolne-
go przy szkołach w Bachowie, Babicach, Ruszczycach i 
Reczpolu oraz Przedszkola z Krzywczy. Każdy uczestnik 
zaprezentował wiersz związany z Wielkanocą, za co 
otrzymał dyplom i drobny upominek. Naszą szkołę repre-
zentowały: Kamila Pawlik, Natalia Wojtowicz i Alek-

sandra Zaręba. Spotkanie przygotowała p. Marzena Draganik. 



 
  
 

20 kwietnia uczniowie klasy III: Andżelika 
Szpiech, Sylwia Szpiech i Tomasz Zaleski brali 
udział w VII międzyszkolnych "Spotkaniach Or-
tograficznych" (etap gminny), które organizowa-
ła Szkoła Podstawowa w Krzywczy. Z trójki 
uczniów do etapu Powiatowego zakwalifikowała 
się Sylwia Szpiech. Uczniów przygotowała do 
konkursu p. Barbara Chomka. 
21 kwietnia nasza 
szkoła otrzymała 
pierwszą dostawę po-

mocy naukowych w ramach programu Pierwsze Uczniowskie 
Doświadczenie Drogą do Wiedzy. Otrzymaliśmy: zestaw 
LOGICO Piccolo - 25 sztuk, trzech zestawów książeczek po 51 
sztuk, folii do wielokrotnego użytku w ilości 25 sztuk, maza-
ków ścieralnych w ilości 25 sztuk oraz jednej płyty CD instruk-
tażowej, zestaw historyjek obrazkowych - 20 tablic, zestaw 
kolorowe łyżki, zestaw bambusowe kształtki, gra planszowa 
do 25 gier, gra planszowa 50 gier, gra planszowa Poczta, bajki-
grajki - zestaw 11 książeczek, książka ROK wierszem malowany i 4 zestawy historyjek 
obrazkowych. 
23 kwietnia klasa III pisała ogólnopolski sprawdzian dla ucznia kończącego I etap edu-
kacyjny. Sprawdzian organizuje wydawnictwo Operon. Klasę do sprawdzianu przygoto-
wała wychowawczyni p. Barbara Chomka. 

 
23 kwietnia odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi, którą przygotowała p. Marta Ja-
sińska z klasą V. Inscenizacja pt. Teleekspres przypomniała wszystkim o konieczności 



ochrony Matki Natury. Okolicznościowe pieśni zaśpiewał szkolny chór Pelicano pod kie-
runkiem p. Alicji Król. Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego, któ-
rego zwycięzcą został Mateusz Bugiel, II miejsce zajął Rafał Osypanka, a III Michał Lach. 

 
28 kwietnia odbyła się wywiadówka, na której dyrektor szkoły podsumował 5 letnią 
kadencję sprawowania urzędu, omówił również organizację szkoły na rok szkolny 
2009/10 oraz przedstawił wyniki Sprawdzianu próbnego kl.V i Ogólnopolskiego Spraw-
dzianu po kl.III. Odbyło się również referendum w sprawie obowiązku noszenia mun-
durków w nowym roku szkolnym, które jeszcze trwa, by wypowiedzieli się wszyscy ro-
dzice.  
28 kwietnia odbyła się audycja muzyczna poświęcona muzyce folkowej. Zespół instru-
mentalny (altówka i akordeon) przestawił muzykę charakterystyczną dla krajów sło-
wiańskich. 

 
30 kwietnia odbyła się akademia z okazji 218 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Ma-
ja, którą przygotowała p. Sabina Nowosielecka z kl. IV i chór szkolny pod dyrekcją p. 
Alicji Król. Po montażu słowno - muzycznym, zespół muzyczny zagrał na fletach frag-
ment Ody do radości - hymnu Zjednoczonej Europy, a zespół taneczny złożony z 
uczniów kl.II i III zatańczył Poleczkę. Zespoły przygotowała p. A. Król. Podczas akademii 
nawiązano również do V rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 V) i Święta 
Flagi Państwowej (2V). 



 

 
4 maja odbył się comiesięczny apel szkolny, na którym podsumowano realizację zadań 
dydaktyczno - wychowawczych w miesiącu kwietniu i przedstawiono plan pracy 
na miesiąc maj. 
4 maja odbył się w Dubiecku Archidiecezjalny Konkurs o Świętym Pawle - etap deka-
nalny. Naszą placówkę reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego: Gabriela Jurkiewicz 
(zajęła w etapie dekanalnym IX miejsce), Gabriela Wolarz (X miejsce), Jakub Ślimak 
(XI miejsce). Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a po 
konkursie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek. Uczniów do konkursu przy-
gotował ks. Paweł Hałas.  
 

5 maja odbył się doroczny, klasowy, konkurs 
wiedzy  o Juliuszu Słowackim - patronie szkoły. 
Tym razem przechodni puchar dyrektora szkoły 
za zwycięstwo odebrała klasa VI w składzie: 
Kamila Szpiech, Sabina Lach, Maciej Krzywiński. 
Drugie miejsce zajęła klasa V, a trzecie klasa IV. 
Konkurs zorganizowała p. Anna Majda we 
współpracy z p. S.Nowosielecką i M. Jasińską. 
Więcej wiadomości w linku Rok Juliusza Słowac-
kiego.  
  

 
8 maja zakończyło się zbieranie kart w referendum dotyczącym noszenia mundurków 
szkolnych. W głosowaniu brali udział rodzice uczniów (98 uprawnionych). Aby referen-
dum było ważne musiało w nim wziąć udział 50 % rodziców. Ostatecznie głos swój od-
dało 77 osób, co stanowi 78,5 %. Na pytanie: Czy jesteś za kontynuacją noszenia stroju 
szkolnego (mundurku) w roku szkolnym 2009/2010? TAK zaznaczyło 34 rodziców NIE 



43. W związku z powyższym w nowy roku szkolnym w naszej szkole nie będzie obo-
wiązku noszenia mundurków. 
8 maja odbyły się Klasowe Konkursy Ortograficzne w kl. II i III za pomocą programu 
komputerowego pt. Dyktando. W klasie II zwyciężczynią została Patrycja Krawczyk - 
 6627 pkt., a w klasie III Sylwia Szpiech, która uzyskała wynik 11987 pkt. Organizato-
rem konkursu był P. Haszczyn. 
  
12 maja uczniowie klasy 0 zostali przebadani pod kątem dojrzałości szkolnej przez pra-

cowników Poradni Pedagogiczno - Psycholo-
gicznej z Przemyśla. 
12 maja do świetlicy szkolnej zostały przekaza-
ne, przez p. B. Haszczyn, maskotki, które poda-
rowała rodzina Saltzmann z Niemiec. 
 
 
 
14 maja dotarła druga część pomocy naukowych 
do realizacji programu Pierwsze Uczniowskie 
Doświadczenie Drogą do Wiedzy. Otrzymaliśmy 
następujące pomoce: ser szwajcarski, mozaika 

XXL, klocki Geo, korale matematyczne, studnia Jakuba, trójkąt matematyczny. Zdjęcia 
poniżej (zerówka testuje zabawkę ser szwajcarski, a klasa III - studnię Jakuba). 

 
15 maja Sylwia Szpiech brała udział w etapie powiatowym konkursu pt. "Spotkania 
Ortograficzne", który odbył się w Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu. Uczennicę do 
konkursu przygotowała p. Barbara Chomka. 
20 maja odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej, w który udział brali uczniowie z SP 
Krzywcza, SP Ruszelczyc i SP Babic. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Babic po zwy-
cięstwach z SP Krzywcza 3:1 i SP Ruszelczacach 5:1. II miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa z Krzywczy po zwycięstwie 3:0 z SP Ruszelczyce. Organizatorem turnieju była na-
uczycielka naszej szkoły p. Ewelina Urban. Wspólne zdjęcie uczestników turnieju z na-
uczycielami: p. Marią Gajdzik z SP Krzywcza, p. Beatą Laską z SP Ruszelczyce. 



 
22 maja odbyła się Lekcja Iluzji pt. Abrakadabra. Pan Magik przedstawił program arty-
styczny złożony z pokazów zręcznościowych i śmiesznych scenek, w które włączył 
uczniów. Nauczył dzieci kilka sztuczek zręcznościowych. 

 
25 maja otrzymaliśmy w ramach programu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenie 
Drogą Do Wiedzy stolik na akcesoria sportowe i stojak wielofunkcyjny na teatrzyk ku-
kiełkowy. 
26 maja odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki, którą przygotowali p. Marta 
Wojdyło, p. Patryk Krawiec i p. Alicja Król. Licznie zebrane Mamy obejrzały program 
artystyczny w wykonaniu swoich pociech: recytację wierszy, koncert pieśni w wykona-
niu szkolnego chóru Pelicano i klasy II, a zespół taneczny zatańczył Poleczkę. Na koniec 
odbył się konkurs wiedzy dla Mam i ich pociech. Kwiaty, życzenia i drobne upominki dla 
Mam przygotowane przez dzieci zakończyły to wyjątkowe w roku spotkanie. 



 
27 maja klasy IV, V i VI w sumie 37 uczniów wyjechały na 3 dniową wycieczkę pod opie-
ką swoich wychowawców. Celem wyjazdu są Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice (śla-
dami Jana Pawła II) oraz Zakopane. Wiele trudu w przygotowanie wyjazdu oraz pozy-
skanie środków finansowych od sponsorów włożyły panie wychowawczynie: S. Nowo-
silecka, M.Jasińska, A.Majda. Wycieczkowiczom życzymy szerokiej drogi i właściwej 
pogody. 
27 maja klasa I wyjechała na kilkogodzinną wycieczkę do Krzywczy pod opieka wycho-
wawczyni p. H. Noworolskiej. 
28 maja p. Ewelina Urban z uczennicą Sylwią Szpiech brały udział w podsumowaniu 
programu pt. Na ratunek dzieciom Konga. Spotkanie odbyło się w Warszawie, gdzie 
ambasadorzy programu p. Artur Żmijewski i p. Małgorzata Foremniak wręczali po-
dziękowania szkołom, które zbierały pieniądze dla dzieci z Konga. Więcej informacji w 
linku Na ratunek dzieciom Konga. 

 
28 maja ogłoszono wstępne wyniki Sprawdzianu. Nasi uczniowie uzyskali średni wynik 
21.4 jest to 5 stanin (skala od 1 do 9). Średni wynik dla Polski wyniósł 22.64, wojewódz-
twa podkarpackiego 23.0, powiatu przemyskiego 20,7, gminy Krzywcza 21.1. 



1 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Dziecka. Na program uroczystości złożyło się 
spotkanie z wychowawcami klas, następnie odbył się konkurs pomiędzy klasami I, II i III 
dotyczący znajomości baśni Andersena, który został zorganizowany przez p. S. Nowo-
sielecką w ramach programu Cała Polska Czyta Dzieciom (relacja w linku Biblioteka - 
aktualności biblioteczne).  Wręczono również dyplomy i nagrody dla uczniów kl.III, któ-
rzy brali udział w konkursie matematycznym. Mimo niesprzyjającej pogody chłopcy z 
klas IV - VI rozegrali turniej piłki nożnej, a dziewczyny rozegrały turniej mini piłki siat-
kowej. W tym samym czasie dzieci z klas młodszych oglądały bajkę. Na zakończenie 
zmagań sportowych odbyły się biegi sztafetowe, w których rywalizowały ze sobą ze-
rówka z klasą I i klasa II z klasą III. Zawody sportowe przygotowała i prowadziła p. E. 
Urban. Wszystkie klasy na spotkaniach z wychowawcami miały poczęstunek  w postaci 
słodkości. Na zakończenie dyrektor szkoły wręczył dyplomy dla najlepszych w zawo-
dach sportowych. 

 

 
3 czerwca chór szkolny Pelicano brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Ma-
gnificat w Rzeszowie. Nasi soliści pod kierunkiem p. Alicji Król przygotowali na występ 
następujące pieśni: Wielbić Pana chcę, Bądź pozdrowiona płacząca Pani, Wśród pól zie-
lonych, Tam w ogródeczku, Gaiczek. Komisja oceniająca poziom chórów przyznała Złote 
Pasmo naszym chórzystkom. Jest to najwyższe wyróżnienie w organizowanym konkur-
sie. Gratulacje dla dziewczyn za wytrwałą pracę, a szczególnie Pani dyrygentce Alicji 
Król.  



 
3 czerwca klasa 0 pod opieką p. Marzeny Draganik brała udział w wycieczce krajo-
znawczo - turystycznej po Pogórzu Przemyskiem. Dzieci odwiedziły Centrum Edukacji 
Leśnej w Birczy, Strażnicę Graniczną w Huwanikach, Sanktuarium Matki Bożej w Kalwa-
rii Pacławskiej oraz Kopiec Tatarski w Przemyślu. Organizatorką bezpłatnej wycieczki 
dla wszystkich zerówek z gminy Krzywcza była p. Danuta Ząbecka , której serdecznie 
dziękujemy za inicjatywę i pozyskanie sponsorów na realizację zadania oraz za słodko-
ści, które otrzymały dzieci. 

 

 
   



3 czerwca 2009r. w wieku 66 lat zmarła Pani WANDA 
PILCH nauczycielka w babickiej szkole od 16 VIII 1975 
do 31 VIII 2001. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 
roku 1972 jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w 
Krzywczy, następnie pracowała w Szkołach w Reczpolu i 
Szkole nr 2 w Nienadowej Górnej. Uczyła z pasją języka 
polskiego i historii. Prowadziła przez wiele lat kółko fila-
telistyczne odnosząc sukcesy ogólnopolskie. Nie żałowa-
ła czasu dla swoich uczniów i wychowanków. Szczegól-
nie angażowała się w kultywowanie tradycji i kultury 
narodowej organizując uroczystości, akademie i apele 
związane z obchodami świąt narodowych. Jej praca była 
wysoko oceniana przez władze oświatowe i państwowe. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką 
honorową Polskiego Związku Filatelistycznego. Otrzyma-

ła również nagrodę Ministra Oświaty i dwukrotnie Nagrodę Kuratora oraz wiele nagród 
władz gminnych i szkolnych. Jej pasją było pisanie wierszy, których napisał kilkadziesiąt, 
będąc na emeryturze przygotowywała ich wydanie drukiem. Niespodziewana choroba i 
śmierć przerwała to życie pełne wielorakich owoców.  
4 czerwca nasza uczennica Gabriela Jurkiewicz została laureatem  X Powiatowego 
konkursu "Na Najlepszego Czytelnika Dziecięcego 2008/2009".   
4 czerwca nasza szkoła przyłączyła się do akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej  pt. 
"Flagi Wolności, truskawki radości" w 20 rocznicę polskiej Wolności. Z tej okazji zor-
ganizowaliśmy w naszej szkole Biegi Wolności, w których wzięło udział 36 uczniów z 
klas 0 - III. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne nagrody. O godz. 11 
utworzyliśmy flagę narodową o wymiarach 26x15m z 112 uczniów. Chłopcy w większo-
ści byli ubrani na czerwono, a dziewczyny na biało. Uczniowie mieli również baloniki w 
kolorach białym i czerwonym. Przed wyrzuceniem baloników do nieba dyrektor szkoły 
przedstawił uczniom znaczenie tej rocznicy w historii Polski. Zdjęcia z naszego święto-
wania zostały umieszczone na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej 
http://www.ceo.org.pl/portal/b_opowiem_razem_89_doc?docId=50650. 

 



5 czerwca odbył się pogrzeb ś.p. Wandy Pilch. Od godz.12.45 trwała modlitwa różań-
cowa prowadzona przez Siostry z Róży Różańcowej, do której należała p. Wanda i na-
uczycieli emerytów babickiej szkoły. Następnie zmarłą pożegnała p. Alicja Król wraz  z 
krótkim występem chóru szkolnego Pelicano. Mszę św. pogrzebową odprawili: ks. Ka-
zimierz Bugiel, który wygłosił Słowa Boże i ks. Paweł Hałas, któ-
ry przewodniczył modlitwom na cmentarzu. W ostatniej drodze zmarłej towarzyszyli 
nauczyciele babickiej szkoły, nauczyciele emeryci z całej gminy Krzywcza, wielu wy-
chowanków wdzięcznych za trud nauki oraz społeczność Babic. Podziękowanie za życie 
i pracę zmarłej oraz kondolencje dla rodziny złożył w imieniu zebranych Dyrektor ba-
bickiej szkoły Piotr Haszczyn, który m.in. wypowiedział następujące słowa: (...) Śpie-
wajmy razem wdzięcznie wesoło, bo cię kochamy babicka szkoło – to słowa hymnu szkol-
nego, który jest śpiewany na każdej ważniejszej uroczystości szkolnej, a którego słowa na-
pisała ś.p. Wanda Pilch. Zawsze śpiewając hymn szkoły będziemy pamiętać o tej, która go 
napisała. Jako społeczność szkolna jesteśmy wdzięczni Bogu i rodzinie za twórczy dar życia 
śp. Wandy Pilch (...). 

 

 

 
  



8 czerwca w Birczy odbył się Powiatowy Turniej w mini piłce nożnej, w którym brała 
udział nasza drużyna pod opieką p. Eweliny Urban. Nasi chłopcy zajęli III miejsce. 
  
9 czerwca odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego. Prawo głosu mieli 
uczniowie z klas 0 - V. Frekwencja była wysoka, a w wyniku tajnych wyborów kandydaci 
do Zarządu otrzymali następującą ilość głosów: Hadam Edyta - 4, Radymska Izabela - 8, 
Bednarz Wiktor - 3, Chruścicki Filip - 15, Szpiech Paweł - 18, Szpiech Sylwia - 17, Ślimak 
Jakub - 19, Huk Karolina - 7, Zaleski Tomasz - 7. 

 
9 czerwca odbyły się zawody lekkoatletyczne w skoku w 
dla klas 0 - III. Zawody przeprowadzili wychowawcy klas. 
Zwycięzcy w poszczególnych klasach: klasa 0 - Emanuel 
Sikorski, Klasa I - Wiktor Undziakiewicz, Klasa II -  Jakub 
Buchowski , klasa III - Piotr Kołacz. 
 
 
9 czerwca odbyła się dyskoteka zorganizowana przez Za-
rząd chóru Pelicano, w którym wzięły udział chórzystki  i 
zaproszeni gości - chłopcy. Wśród zabaw przygotowanych 
przez p. A. Król i p. M. Jasińską był konkurs na Najpięk-
niejszy strój, w którym wystartowały dziewczyny. 

 
  
9 czerwca klasy 0, II i III wybrały się na wycieczkę. W programie, której było obejrzenie 
spektaklu w teatrze Maska w Rzeszowie, wizyta w Muzeum Lalek w Rzeszowie oraz 
udział w warsztatach garncarskich w Medyni Głogowskiej. Organizatorami wycieczki w 
której udział wzięło 35 uczniów były panie wychowawczynie klas: M. Draganik, A. 
Prokopska, B. Chomka. 
11 czerwca poczet sztandarowy z naszej szkoły pod opieką p. Marzeny Draganik brał 
udział w procesji Bożego Ciała wokół babickiego rynku. 



 
16 czerwca nasze uczennice Gabriela Jurkiewicz i Gabriela Zaleska, które uczą się gry 
na pianinie, zaprezentowały wyuczone utworów muzyki poważnej. Nagrodą za kilkulet-
nią naukę były gromkie brawa zebranej publiczności. 

 
 

16 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie konkursów o zasięgu powiatowym organizowa-
nych przez Urząd Gminy w Krzywczy, którego przedmiotem była tematyka ekologiczna. 
Nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie w Dolinie Sanu oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska wręczał wójt gminy Krzywcza p. Witold Szpytman. W konkursie 
plastycznym I miejsce zajęła Gabriela Mezgier, a wyróżnienie otrzymał Maciej Krzy-
wiński. W konkursie literackim I miejsce zdobył Rafał Rosiwal, a wyróżnienia otrzyma-
li Gabriela Kopiec i Jakub Ślimak. W konkursie fotograficznym II miejsce zajął Konrad 
Kaszycki. Uroczystość odbyła się w Gimnazjum w Krzywczy. 

 
16 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania chórzystek z VI klasy. Pamiątki w postaci 
zdjęć chóru Anno Domini 2009 oraz drobne pamiątki dla wszystkich chórzystek przygo-
towała pani Alicja Król. Słowa wdzięczność za wkład pracy skierował do odchodzących 
uczennic dyrektor szkoły Piotr Haszczyn. 



 
16 czerwca odbyła się dyskoteka na pożegnanie klasy VI, w której brali udział uczniowie 
z klas IV - VI. Organizatorami imprezy były wychowawczynie klas IV - VI panie: Sabina 
Nowosielecka, Marta Jasińska i Anna Majda. 
17 czerwca uczniowie klasy V zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. 
17 czerwca odbył się kiermasz podręczników szkolnych przeprowadzony przez księ-
garnię Libera z Przemyśla. 
17 czerwca odbyła się inscenizacja fragmentu Balladyny wykonana przez uczniów klasy 
V.  Artystów do inscenizacji przygotowała p. Anna Majda. Sztukę wystawiono w ramach 
szkolnego  programu obchodów Roku Juliusza Słowackiego. 

 
 

17 czerwca uczennice naszej szkoły doskonaliły na-
ukę pływania na basenie w Jarosławiu w ramach za-
jęć rekreacyjno - sportowych pod okiem p. Eweliny 
Urban. 
  
  
  
  
  
 
 

 
18 czerwca odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klasy VI. Uczniowie koń-
czący szkołę podstawową otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce 
i pracę w Sklepiku Szkolnym oraz dyplomy i podziękowania za udział w pracach Samo-
rządu Uczniowskiego, Chóru Szkolnego, Zespołu Muzycznego fletów prostych, służbie w 
poczcie sztandarowym szkoły. Wychowawczyni klasy p. Anna Majda podziękowała ro-
dzicom pracującym w Radzie Klasowej, a dyrektor szkoły Piotr Haszczyn rodzicom pra-



cującym w Zarządzie RR. Zostały również przekazane Listy Gratulacyjne za wychowanie 
wzorowych uczniów następującym rodzinom: p. Osypankom Lachom, Krzywińskim, 
Szpiechom. Następnie uczniowie klasy VI wierszem i piosenką pożegnali nauczycieli i 
swoich młodszych kolegów. W rewanżu klasa V przedstawiła akademię ku czci naszych 
tegorocznych absolwentów i wręczyła upominki w postaci zdjęcia klasowego w szklanej 
oprawie. Na zakończenie odbyły się spotkania przy dobrym ciastku i pysznym torciku. 

 

 
19 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, które poprzedziła msza 
św. odprawiona przez ks. Pawła Hałasa. Następnie uczniowie z pocztem sztandarowym 
udali się do sali gimnastycznej miejscowej szkoły, gdzie nastąpiła dalsza część uroczy-
stości: wręczenie nagród dla wyróżniających się uczniów, podziękowań za pracę spo-
łeczną dla uczniów, wręczenie świadectw z wyróżnieniem, podziękowanie za pracę w 
Zarządzie Klasowy kl.III, przekazanie wychowawstw kl. III i kl.0, przekazanie władzy 
nowemu przewodniczącemu szkoły Pawłowi Szpiechowi oraz ceremoniał pożegnania 
uczniów kl. VI, na który złożyło się: ucałowanie sztandaru przez absolwentów, odpięcie 
tarczy szkolnej oraz wręczenie przez wychowawczynię p. Annę Majdę świadectw ukoń-
czenia szkoły. Na koniec dyrektor szkoły podziękował pracownikom obsługi i wszystkim 
nauczycielom za okres pięciu lat prac oraz życzył wszystkim udanych i dłuuuugich wa-
kacji. Absolwenci w sali komputerowej uruchomili swój link na stronie internetowej 
szkoły. 



 

 
 


