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

 
Dnia 6 stycznia 2018 roku w święto Trzech Króli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Chłaniowie przedstawili w Kościele parafialnym jasełka pt. Przyjdź Dzieciątko Jezus!  
W bardzo interesujący sposób dzieci ukazały wydarzenia biblijne związane z narodzeniem 

Pana Jezusa. Wszyscy w pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem odegrali 

swoje role. Na scenie pojawili się aniołowie, pasterze, paź, królewna i diabełki. Do Dzieciątka, 

Maryi i Józefa tradycyjnie przybyli Trzej Królowie. Jasełka skłoniły nas do refleksji i zadumy 

nad naszym codziennym życiem. Dziękujemy Bogu za mądrość Trzech Mędrców, za naukę 

płynącą z ich wędrówki i za ich spotkanie z Nowonarodzonym. Tak jak oni, tak i my szukajmy 

prawdziwej drogi do Betlejem… 

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma podziękował uczniom i paniom Marii Koprucha 

i Renacie Rząd 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. 

Bardzo miłą niespodzianką był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników od Pana 

Stanisława Krzysztonia. Życzymy, aby Bóg, który przyszedł do nas obdarzał wszystkich 

parafian swoimi łaskami, pokojem i  radością serca, zdrowiem i wszelkim dobrem. 

Niech Gwiazda Betlejemska rozświetli życia mrok, a błogosławieństwo Dzieciny 

niech towarzyszy wszystkim w każdym dniu Nowego Roku 2018! 

 

 

     



 

 



XXV Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek 
 

W niedzielne popołudnie 14 stycznia 2018 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył 

się XXV 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 IV, V, VI i VII (22 osoby) 

przedstawiająca Jasełka pt. Przyjdź Dzieciątko Jezus! Osobami odpowiedzialnymi 

za przygotowanie były panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Słowa wdzięczności kierujemy 

do wszystkich rodziców za zaangażowanie i pomoc przy organizacji jasełek. Charakteryzacja 

dzieci i projekty kostiumów przygotowane przez rodziców tworzyły wspaniały klimat, 

w którym rodziło się Dzieciątko Jezus. 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. Na ręce Pani dyrektor Anny Podgórskiej składamy podziękowania 

za przygotowanie tej imprezy. 

 



     

 

Dzień Babci i Dziadka 
 

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne 

dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych 

kochanych babć i dziadków. Dnia 22.01.2018 roku o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej 

w Chłaniowie odbyła się uroczystość z okazji ich święta. Był to niezwykły dzień, nie tylko dla 

dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To spotkanie było pełne uśmiechów, 

wzruszeń, łez i radości. 

Na wstępie pani dyrektor Marta Magier przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. 

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami  

przygotowali program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki 

okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Obecnym na spotkaniu zapadł 

w pamięci występ dwojga solistów – Małgorzaty Chwałek z klasy VII i Daniela Zdybla z klasy 

IV – którzy wykazali się kunsztem śpiewając przepiękne kolędy. 

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych 

formach artystycznych. Artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście 

ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci 

obdarowały swoich ukochanych gości upominkami. Były to piękne laurki z życzeniami. 

Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. 

Uczniowie poczuli się prawdziwymi gospodarzami  tej uroczystości. Spotkanie upłynęło w miłej 

i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez wiersze i piosenki mogły wyrazić swoje uczucia 

za trud włożony w ich wychowanie. Dzięki mądrości życiowej starszych osób życie staje się 

lżejsze i piękniejsze. Życzymy wszystkim babciom i dziadkom samych pięknych chwil w życiu 

i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. 

Podziękowania ślemy dla państwa Barbary i Henryka Szewczyków, którzy ofiarowali słodkości 

dla wszystkich dzieci. 



 

 

 

Zabawa choinkowa 2018 

W sobotnie popołudnie 27 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyła się zabawa noworoczna. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 12:00. Uczniowie przybyli wraz z rodzicami, rodzeństwem 

i znajomymi. Zabawę rozpoczęto tańcami przy dynamicznej muzyce zespołu Select. O godzinie 

14:00 przybyli zaproszeni goście: ks. Jerzy Koma, Wójt Gminy Żółkiewka P. Jacek Lis, Radni 

Rady Gminy Żółkiewka: P. Andrzej Zając i P. Marcin Podsiadły. Uczniowie klas 0 – VI 



zaprezentowali przedstawienie pt: „Calineczka” – opowieść o dążeniu do wolności i piękna, 

o ukochaniu świata przyrody, słońca, ciepła, kwiatów i ptaków, a także o tęsknocie za tym, co 

piękne, ciepłe i jasne, delikatne i kruche, niepowtarzalne i dalekie… Dzieci przygotowały Panie 

Agnieszka Celińska i Magdalena Małysz, zaś piękne dekoracje „wyczarowały” Panie Maria 

Koprucha i Renata Rząd. Widzowie przyjęli spektakl z aplauzem. 

Pani Dyrektor Marta Magier złożyła serdeczne życzenia noworoczne wszystkim obecnym, 

dzieciom życzyła przede wszystkim zdrowia i rozwijania swoich talentów. Następnie Wójt 

Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis podziękował za zaproszenie i złożył noworoczne życzenia 

dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom i rodzicom. Wspólnie z radnymi obdarował także dzieci 

słodkościami. Kolejną część imprezy stanowił poczęstunek przygotowany przez rodziców dla 

uczniów i gości. Wieczorem przybył z ogromnym workiem prezentów wyczekiwany 

przez wszystkich Św. Mikołaj. To była niezapomniana zabawa!!! 

   

 



 

Spotkanie z policjantami 
 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i edukację związaną 

z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym 19 lutego 2018 roku uczniowie oddziału 

przedszkolnego oraz klas I-VII uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowymi Posterunku Policji 

w Żółkiewce mł. asp. Konradem Walkiewiczem i mł. asp. Januszem Konefałem. Spotkanie odbyło 

się w dwóch grupach wiekowych. Dzieci młodsze miały okazję porozmawiać z policjantami 

o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady 

poruszania się po ulicy, jako pieszy i podczas jazdy rowerem. Zwrócił uwagę 

na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi i zwierzętami. 

Omówił sposoby ich unikania. W klasach IV-VII tematem spotkania było bezpieczeństwo, 

zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych 

zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Podczas spotkania policjanci 

wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci. Uświadomili, jakie 

mogą być konsekwencje niewłaściwych zachowań. Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży internet 

jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, 

a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania. Kwestia 

bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz 

ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, 

dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali pytania. Jako pedagodzy 

i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie 

uczniów w szkole i poza nią. 



 

 

     

 



Spektakl teatralny „Duch skrzyni i różnorodność kultur Europy” 
 

Dnia 20 lutego 2018 r. o godz. 09:00 uczniowie klas 0 – IV udali się do Krasnegostawu 

na spektakl teatralny pt. „Duch skrzyni i różnorodność kultur Europy”. Opiekunami grupy były 

panie: Bożena Kwiatkowska, Anna Chmura, Renata Rząd i Maria Koprucha. 

Spektakl rozpoczął się o godz. 10.00 i trwał 70 minut. Został przygotowany przez Polski Teatr 

Muzyczny z Wrocławia. Scenariusz opracował Tomasz Kanczewski, a muzykę skomponował 

Tomasz Krezymon. Barwne dekoracje i kostiumy przygotowała Klaudia Sadolewska – Moskal. 

W spektaklu kulturalno – rozrywkowym wystąpili – Polska: babcia, tata, Leon i pies Puszek; 

Niemcy: Leon; Francja: Lea i Clara; Hiszpania: Jose Sabeza de Toro i Pablo Diego, Francisco 

de Paula; Wielka Brytania: Archibald Ponury i Potwór z Loch Ness; Włochy: Francessa i Duch 

skrzyni. 

Dzieci poznały historię 9-letniego Kuby, który za przyczyną niewinnego zbiegu okoliczności był 

zmuszony do poszukiwania najważniejszych i symbolicznych wartości w krajach sąsiadujących 

z Polską. Główny bohater przypadkowo uwolnił złego ducha skrzyni żywiącego się strachem, 

nienawiścią, kłamstwem, bólem i łzami. Wspólnie z Puszkiem – psem Kuby, dzieci odbyły podróż 

po krajach Europy w celu odszukania największego skarbu świata. Uczniowie poznawali 

ciekawe elementy kultury tych państw. Dzięki pomocy rezolutnego byczka Hose, Kubie udało 

się pokonać strasznego ducha. W trakcie interaktywnego przedstawienia widzowie stawali się 

uczestnikami wydarzeń, poszukiwali słów – kluczy, zaklęć które powstrzymywały złośliwego 

ducha skrzyni. Widowisko było pełne wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji, a także 

ciekawych kostiumów. Zły duch stracił swoją moc przez głośne wykrzykiwanie dobrych słów 

takich jak: miłość, piękno, dobroć, radość. Uczniowie przekonali się jak ważna jest przyjaźń, 

odwaga i humor. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli sztukę. Gra aktorska, scena, 

muzyka i rekwizyty przyciągały uwagę widzów. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły 

we wspólnej, radosnej zabawie ze śpiewem i tańcem. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Walentynkowe mini-torciki bezowe: 

Składniki (na 2 torciki): 

 4 białka z jaj 

 szczypta soli 

 200 g drobnego cukru do wypieków 

 1 łyżeczka soku z cytryny 

 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej 

 330 g śmietany 30 % 

 250 g mascarpone 

 4 łyżki cukru pudru 

 2 małe słoiczki konfitury wiśniowej 

 czekoladowe serduszka 

 

Sposób przygotowania: 

1. Przygotowanie bezy: 

Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. Stopniowo dodajemy cukier i miksujemy, 

dążąc do uzyskania lśniącej bezy. Na koniec dodajemy sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną. Na 

blasze wykładamy papier do pieczenia. Rysujemy 4 zarysy serduszek. Bezę przekładamy do 

rękawa cukierniczego, wyciskamy na papier do pieczenia tak, aby utworzyła 4 serca. Bezy 

wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C i natychmiast zmieniamy temperaturę na 

140 st. C. Pieczemy 35-40 minut. Studzimy w wyłączonym piekarniku. 

2. Przygotowanie kremu i przełożenie bezy: 

Śmietanę ubijamy, dodajemy cukier puder i mascarpone. Tworzymy dwa torciki bezowe 

przekładane następująco: beza - krem - konfitura - beza - krem - konfitura. Na wierzchu 

każdego deseru układamy czekoladowe serduszko. 

 

Smacznego  

 

Kacper Chorąbała 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


