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Jasełka w Kościele parafialnym pw. św. Mateusza Apostoła w Chłaniowie 

Dnia 6 stycznia 2016 roku w święto Trzech Króli dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie 

przedstawiły w Kościele parafialnym jasełka pt. "Noc nad Betlejem". 

Św. Mateusz w Ewangelii pisze o Mędrcach ze Wschodu, którzy podążając za tajemniczą 

gwiazdą przybywają w poszukiwaniu Nowonarodzonego Króla, najpierw do pałacu Heroda, a 

potem do Betlejem. Jako wnikliwi obserwatorzy nieba, dostrzegli tajemniczą gwiazdę na 

Wschodzie. Pouczeni przez znawców Pisma, udali się do Betlejem, gdzie gwiazda zatrzymała 

się nad miejscem narodzin Jezusa. Weszli do domu i oddali Dziecięciu hołd. Złożyli Mu dary: 

złoto, kadzidło i mirrę. O tych wydarzeniach pięknie opowiedziały dzieci w jasełkach, które 

składały się z czterech scen: Wędrówka do Betlejem, Pastuszkowie przy trzodzie, Na dworze 

króla Heroda, Święta Rodzina w stajence i ich goście. Szczególnymi gośćmi w stajence u św. 

Rodziny byli Trzej Królowie, którzy składając swoje drogocenne dary, wzywają i nas do 

dawania świadectwa miłości. Kościół parafialny ten dzień stał się "małym Betlejem", a my 

świętując wraz z parafianami włączamy się do idącego przez wieki szeregu tych, którzy 

budują Nowonarodzonemu gospodę pośród ludzkich dróg, przekonani, że odkąd Syn Boży stał 

się człowiekiem i wyruszył na wędrówkę po drogach świata, odtąd można Go spotkać i kochać 

w drugim człowieku.  

       

Przesłaniem tegorocznych jasełek było, aby głębokie i radosne Święta Bożego Narodzenia 

stały się dla nas źródłem radości, nadziei i pokoju Dzieci starały się jak najpiękniej odegrać 

swoje role, wczuwały się w grane przez siebie postacie, były przejęte, ale jednocześnie 

radosne z możliwości występowania w tak wyjątkowym przedstawieniu. Ksiądz Proboszcz 

Jerzy Koma podziękował uczniom i paniom: Renacie Rząd, Dorocie Kiełbasa i Marii Koprucha za 

pięknie przygotowane jasełka. Słowa wdzięczności skierował również do pani Dyrektor Marty 

Magier za zawsze życzliwe zaangażowanie szkoły we współpracę z Parafią. Szczególnie osoby 

starsze, cieszyły się dziećmi, które grając swoje role dzieliły się talentami i wysiłkiem swojej 

pracy z innymi. Parafianie obdarzyli wykonawców serdecznymi i gromkimi brawami. 



Niespodzianką od Księdza Proboszcza był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. 

Księdzu Proboszczowi i wszystkim uczestnikom mówimy serdeczne Bóg zapłać! - 

DZIĘKUJEMY! Życzymy wszystkim parafianom, aby błogosławieństwo Bożej Dzieciny 

zapewniło zdrowie i wszelką pomyślność oraz pomogło każdemu podjąć z nowym entuzjazmem 

codzienne zadania w Nowym Roku 2016. 

            

               

XXIII Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek  

W niedzielne popołudnie 10 stycznia 2016 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył 

się XXIII Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek. Jak co roku organizacji festiwalu 

podjął się Ośrodek Kultury Samorządowej z Żółkiewki. Impreza skupiła dużą grupę 

kolędujących: dzieci, młodzież i dorosłych. Festiwal cieszy się od wielu lat dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Zaproszona publiczność podziwiała różne 

zespoły: wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry, grupy kolędujące oraz solistów. Wszyscy 

uczestnicy prezentowali wysoki poziom artystyczny. Festiwal nie miał charakteru konkursu, 

ale był prezentacją jasełek oraz przeglądem polskich kolęd i pastorałek. Podstawowym jego 

celem było poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, uwrażliwienie dzieci i młodych 

ludzi na piękno kolędowania w naszej gminie, budzenie i rozwijanie zainteresowań i 

umiejętności muzycznych, kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego oraz 

przygotowanie do publicznych wystąpień. Celem imprezy była również wymiana doświadczeń 

między wykonawcami i integracja różnych grup wiekowych.  

      



Na Festiwalu Szkołę Podstawową z Chłaniowa reprezentowała liczna grupa dzieci z klas II - VI 

przedstawiająca jasełka pt. "Noc nad Betlejem". Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie 

były panie: Maria Koprucha, Dorota Kiełbasa i Renata Rząd. Słowa wdzięczności kierujemy do 

wszystkich rodziców za zaangażowanie i pomoc przy organizacji jasełek. Uczniowie z klas II - 

V i nasi absolwenci śpiewający w scholi reprezentowali naszą parafię pw. Św. Mateusza w 

Chłaniowie. 

Pod koniec Festiwalu organizatorzy wszystkim artystom zapewnili poczęstunek oraz wręczyli 

opiekunom pamiątkowe dyplomy. Takie spotkania sprawiają wiele radości i motywują do 

podejmowania wspólnych działań na przyszłość. Dziękujemy wszystkim organizatorom za 

przygotowanie tej imprezy. 

 

 Zabawa choinkowa 2016 

Zabawa choinkowa to czas wspaniałej i radosnej zabawy. W sobotę 16 stycznia 2016 roku w 

naszej szkole odbyła się zabawa, w której uczestniczyli uczniowie klas 0-VI. Na ten dzień sala 

gimnastyczna zamieniła się na salę balową, pięknie udekorowaną balonami i łańcuchami 

wykonanymi z różnych kolorowych bibuł. W przygotowanie dekoracji byli zaangażowani 

uczniowie klas IV, V i VI pod opieką pani Ewy Kniaź - Pawelczyk. Wszystkie dzieci przybyły na 

zabawę w pięknych, karnawałowych strojach. Przy dźwiękach muzyki zespołu Select pod 

przewodnictwem Piotrka Krawca - absolwenta naszej szkoły - wszyscy bawili się doskonale. O 

godzinie 15.00 przybyli zaproszeni goście: ks. Jerzy Koma i Przewodniczący Rady Gminy pan 

Henryk Jaremek. Uczniowie ze szkolnego koła teatralnego TREMO zaprezentowali jasełka pt. 

"Noc nad Betlejem". Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie części artystycznej były 

panie: Dorota Kiełbasa, Renata Rząd i Maria Koprucha. Po zakończonych jasełkach Pani 

Dyrektor Marta Magier złożyła serdeczne życzenia noworoczne wszystkim obecnym. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy podziękował za zaproszenie i złożył noworoczne 

życzenia dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom i rodzicom. Obdarował także cukierkami 

aktorów ciekawych jasełek. W przerwach dzieci udawały się do swoich klas na poczęstunek 

przygotowany przez rodziców. Wieczorem przybył wyczekiwany przez wszystkich Św. Mikołaj 

z workiem prezentów. Zabawa choinkowa była bardzo udana. Kolejne szaleństwo dopiero za 

rok... 



    

 

      

 

 Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole 

Święto Babci i Dziadka, to najpiękniejszy dzień, w których wnuczęta obdarzają swoich 

dziadków szczególnymi dowodami miłości. Tegoroczny dzień Babci i Dziadka w naszej szkole 

odbył się 21 stycznia o godz. 10:30. 

Uczniowie klas 0 -III przygotowali wspaniałe występy na cześć naszych kochanych dziadków. 

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie tej uroczystości były panie: Bożena 



Kwiatkowska, Renata Rząd, Anna Chmura i Maria Koprucha. Na wstępie spotkania pani 

Dyrektor Marta Magier powitała wszystkich zebranych gości i złożyła serdeczne życzenia 

wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta. 

Część artystyczną rozpoczęła klasa II przedstawieniem pt. "Dziadek, stołek i rosołek" wg 

scenariusza Doroty Gellner. Następnie dzieci recytowały wiele pięknych wierszy o miłości do 

babci, o wdzięczności za to, że dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Mali artyści z 

przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa 

kierowane pod ich adresem. 

   

 

Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak 

najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Babciom i dziadkom towarzyszyły radość, uśmiech 

oraz łzy wzruszenia. Dziadkowie są najmilszymi odbiorcami "sztuki" dziecięcej. Po części 

artystycznej dzieci obdarowały babcie i dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami, a 

pani Maria Koprucha częstowała wszystkich gości cukierkami, które przynieśli dla dzieci 

dziadkowie. Na sali tradycyjnie jak co roku panowała ciepła, rodzinna atmosfera. Gorące słowa 

podziękowania należą się Państwu Marii i Stanisławowi Cholewom, którzy przygotowali 

wspaniałą niespodziankę dla wszystkich dzieci - upiekli przepyszne ciasta. Po części oficjalnej 

Pani Maria Cholewa podziękowała Pani Dyrektor Szkoły i opiekunkom za przygotowanie tej 

uroczystości. 



     

 

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam jak ważne są 

takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami w szkole. 

Jedna ze znanych sentencji bł. Matki Teresy mówi: "Miłość zaczyna się w domu, i rozwija się 

w domu. Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać". Dziękujemy babciom i dziadkom za 

bezcenny dar jakim jest tworzenie domu, okazywanie ciepła, miłości, dobroci i zrozumienia. 

Dziękujemy za wkład w wychowanie najmłodszego pokolenia. Drogim Dziadkom jeszcze raz 

życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w 

dniu ich występu. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci 

jak i dziadków! 

  

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci dla naszej szkoły 

08.02.2016 r. w Sali Kolumnowej LUW w Lublinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego 

Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

W trakcie spotkania Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek na ręce P. Wójta Gminy 

Żółkiewka Jacka Lisa i dyrektor naszej szkoły Marty Magier wręczył Złoty Medal Opiekuna 

Miejsc Pamięci Szkole Podstawowej im. Ofiar II Wojny Światowej w Chłaniowie. Takie 

odznaczenie jest przyznawane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za zasługi w 

upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z 



upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opieką nad tymi 

miejscami. 

   

 

 

Jeśli nie macie pomysłów jak ubierać się zimą - oto moje propozycje stylizacji na zimę, 

które nie tylko są wygodne i ciepłe, ale też trendy. 

                                                                    

 

 

 

 

Zimą niezbędna jest 

oczywiście kurtka. Ja 

polecam jedną z tych 

modnych kurtek. 

 

Inne ważne elementy ubioru w 

sezonie zimowych to czapka, 

szalik i oczywiście rękawiczki. 

Oto moje propozycje  

    



 

 
 

Ciasto z pianką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Składniki: 

Biszkopt: 

 5 łyżek mąki pszennej 

 5 łyżek cukru  

 4 jajka 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Pianka: 

 500 g śmietany (36%) 

 3/4 szklanki cukru  

 2 opakowania galaretki wiśniowej 

 

Pozostałe składniki: 

 dżem wiśniowy 

 1 opakowanie galaretki wiśniowej 

 tłuszcz do wysmarowania blaszki  

 papier do pieczenia 

 

Sposób przyrządzenia: 

Biszkopt: 

1. Białka ubić na sztywno z cukrem.  

2. Dodać po 1 żółtku. 

3. Wsypać przesianą przez sitko mąkę z proszkiem do pieczenia, wymieszać. 

4. Ciasto wlać do wysmarowanej tłuszczem, wyłożonej papierem do pieczenia blaszki. 

5. Piec na złoty kolor w temp. 180 stopni. 

Pianka: 

1. Galaretki rozpuścić w szklance gorącej wody. 

2. Śmietanę ubić z cukrem. 

3. Dodać wystudzoną galaretkę. 

Ciasto z pianką: 

1. Galaretkę przygotować według przepisu podanego na opakowaniu. 

2. Wystudzony biszkopt posmarować dżemem. 

3. Wyłożyć tężejącą piankę. 

4. Zalać tężejącą galaretką. 

5. Udekorować według uznania. 

 

Zimą niezbędne są również buty. Ja 

proponuję te na zdjęciu obok. 

Karolina Magier 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Na lekcji religii: 

- Kto z was, chciałby iść o nieba? 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry. Tylko Jaś siedzi  

bez ruchu. 

- A ty, mój chłopczę - pyta ksiądz - nie chcesz iść do nieba? 

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach szybko   

wrócę do domu! 

 

********************************************************************************** 
Na lekcji pani nauczycielka kazała wszystkim uczniom powiedzieć jakiego zwierzaka mają w 

domu. Doszło do Jasia, nauczycielka spytała: 

- Jasiu jakie masz zwierzątko w domu ? 

A Jaś na to: 

- Kurczaka w zamrażalniku...:) 

********************************************************************************** 

Jasio przychodzi ze szkoły. 

- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kazio przyszedł brudny do szkoły i pani go odesłała do domu! 

- I co, pomogło? 

- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni! 

********************************************************************************** 

- Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe? 

- Nie. Dlaczego?! 

- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Alicja Swuł 

Małgorzata Chwałek 



 

 

 

Zimowa krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


