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Dzień Samorządności 

21 marca 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Samorządności. Wzorem lat ubiegłych 

wszystkie zajęcia lekcyjne prowadzone były wtedy przez uczniów klasy VII pod opieką 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Z pewnością było to ciekawe doświadczenie dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Tego dnia odbył się również quiz patriotyczny „Co Ty wiesz o Polsce?”, który został 

zorganizowany przez panie Magdalenę Małysz, Agnieszkę Celińską i Alinę Harasim w ramach 

obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości („Rok dla Niepodległej”). Celem konkursu 

było rozwijanie zainteresowania naszą ojczyzną, poszerzenie wiedzy o Polsce i jej historii 

oraz wdrażanie do pracy zespołowej. W quizie patriotycznym brały udział dwuosobowe zespoły 

– reprezentanci z każdej klasy 0-III oraz IV-VII. Drużyny po kolei losowo wybierały numer 

pytania (1-20) i udzielały odpowiedzi na pytania (test wyboru). Po 5 rundach pytań punkty były 

zliczane, jednak konieczna była dogrywka, zarówno w quizie dla uczniów młodszych, jak 

i starszych. W kategorii klas 0-III zwyciężyła drużyna z klasy III, reprezentowana 

przez Krzysztofa Domańskiego i Kacpra Magra, natomiast w kategorii klas IV-VII najwięcej 

punktów zdobyli uczniowie z klasy VII, Małgorzata Chwałek i Kacper Kawiorski. Zwycięskie 

drużyny otrzymały słodkie upominki. 

 

        
 



 
 

W Krzyżu – miłości nauka 
 

Dnia 28 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie z okazji 

zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się spotkanie refleksyjno – 

modlitewne: W Krzyżu – miłości nauka. 

Za całokształt spotkania byli odpowiedzialni: Proboszcz Parafii św. Mateusza z Chłaniowa – 

ksiądz Jerzy Koma, panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Całej uroczystości towarzyszyły 

pieśni o charakterze pasyjnym, które przygotowała i śpiewała z uczniami pani Agnieszka 

Celińska. Drogę Krzyżową prowadzili uczniowie klasy IV, V i VII. W modlitewnym skupieniu 

rozważaliśmy XIV stacji Drogi Krzyżowej. 

Rozważania przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej, pomagały nam w odnalezieniu 

sensu cierpienia w codziennym życiu. Modląc się jednoczyliśmy się z cierpiącym Bogiem tu 

na ziemi, odkrywając sens swojego życia w tym pięknym akcie modlitwy i miłości. Adorując 

krzyż Chrystusa, nie wychwalamy cierpienia, lecz miłość. Jezus nie tyle został zabity. On 

oddał za nas swoje życie. Znak hańby stał się znakiem zwycięstwa. Rozpamiętując mękę 

i śmierć Pana Jezusa możemy doświadczyć potęgi miłości jaką Bóg ma do każdego z ludzi. Pan 

Jezus daje się ukrzyżować z miłości do nas. On tak nas kocha, że oddaje za nas swoje młode, 

piękne życie. Przelewa całą swoją Krew. Ofiaruje się Bogu Ojcu z miłości ku nam, jako ofiara 

przebłagalna za nasze grzechy. Czyni to, aby nas obdarować zbawieniem i otworzyć nam 



bramy do nieba. Jezus odkupił nas przez zasługi męki i śmierci na krzyżu. Nie zmarnujmy 

Chrystusowej ofiary i Jego wyniszczenia się za nas. Przychodźmy pod krzyż Jezusa i wraz 

z Maryją Matką Bolesną zbierajmy każdą kroplę Jezusowej Krwi. Z przebitego Boku Jezusa 

wraz z wodą i krwią wypływają strumienie Bożych łask. Przyjmijmy je i z ich pomocą 

przemieniajmy swoje serca. Prostujmy życiowe drogi. Nawracajmy się. O taką żywą wiarę 

w miłość Boga do nas, w tym dniu modliliśmy się wszyscy razem w naszej szkole. Stacje Drogi 

Krzyżowej prowadzone przez uczniów zachęcały każdego z nas do pokładania nadziei 

w potędze Krzyża. 

Na zakończenie spotkania pani dyrektor szkoły Marta Magier złożyła życzenia wielkanocne 

nauczycielom i całej społeczności uczniowskiej. Następnie wszyscy dzieliliśmy się chlebem 

i jajkiem wielkanocnym składając sobie życzenia. 

Spotkanie W Krzyżu – miłości nauka zakończyło się radośnie i świątecznie. 

Życzmy sobie wzajemnie, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzał nas pokojem 

i błogosławieństwem. Niech nas bezpiecznie prowadzi po drogach życia pomagając pełnić wolę 

Boga Ojca. Niech On będzie naszą radością i siłą dziś, jutro i zawsze. Błogosławionych 

i wspaniałych Wielkanocnych Świąt. Smacznego święconego jajka i spełnienia wszystkich 

świątecznych życzeń. 

 

 
 



    
 

 
 

 

Dzień Ziemi 

 

23 kwietnia uczniowie klasy czwartej razem z panią Agnieszką Celińską przygotowali 

uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi. Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie wszystkim 

ludziom problemów związanych np. ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem 

gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania 

na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska. 

 

W tym roku, w sposób szczególny zwrócono uwagę na zanieczyszczenia naszej planety 

plastikowymi odpadami. Hasłem przewodnim było: „End Plastic Pollution”. 

 

Obecnie do śmieci wyrzucane są duże ilości butelek plastikowych, które nigdy się nie rozłożą. 

A przecież plastikowe butelki można wykorzystać na wiele sposobów: np. do dekoracji 



w ogródku, przy produkcji bluz z polaru (na jedną bluzę potrzeba 35 plastikowych butelek). 

Można z nich zrobić różne ozdoby, rzeźby, doniczki na rośliny, zbudować z nich szklarnię, 

a nawet dom. Liczy się inwencja. Ochrona przyrody to ważne zadanie. 

Warto wiedzieć, że stos makulatury, który ma wysokość siedmioletniego dziecka, pozwala 

uratować sześciometrowe drzewo. Dzięki przetopieniu jednej puszki oszczędzamy energię 

potrzebną do zasilania telewizora przez 3 godziny. Przetopiona szklana butelka pozwala 

na oszczędzanie energii, która wystarcza do oświetlenia pokoju przez 4 godziny. 

Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Wiemy, że jesteśmy 

jego częścią i chroniąc je przed zanieczyszczeniami gwarantujemy sobie lepsze zdrowie, 

a nawet życie. Ograniczajmy korzystanie z plastikowych opakowań, gdy mamy taką 

możliwość! 

       
 

      
 



Wycieczka do Warszawy 

26 kwietnia 2018 roku uczniowie  naszej szkoły  wraz z opiekunkami: p. Ewą Kniaź – Pawelczyk, 

p. Magdaleną Małysz i p. Dorotą Kiełbasa udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy. 

Grupa liczyła 33 osoby: 30 dzieci z klas III-VII oraz trzy nauczycielki. Wcześnie rano, bo 

o 4.00 zebraliśmy się przed kościołem, by wyruszyć w kilkugodzinną podróż autokarową 

do naszej stolicy. 

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się 

Kolumna Zygmunta III Wazy. Tutaj spotkaliśmy się z przewodnikiem. Od razu 

pomaszerowaliśmy pod Zamek Królewski, który został zbudowany w stylu barokowo – 

klasycystycznym. Zwiedziliśmy również część muzealną zamku. Potem powędrowaliśmy na ul. 

Świętojańską, gdzie mieści się Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana 

Chrzciciela. Tuż obok niej położony jest pierwszy cmentarz w Warszawie. Wkrótce poszliśmy 

na tzw. „Górę Gnojną”. Dawniej znajdowało się tam wysypisko śmieci, które częściowo 

zabierała Wisła. Teraz z tego miejsca roztacza się piękny widok. Następnie pospieszyliśmy 

na Rynek Starego Miasta. Pośrodku placu stoi pomnik Warszawskiej Syrenki. Niedaleko mieści 

się restauracja „Bazyliszek”, nad wejściem której wisi podobizna potwora. Przewodnik 

opowiedział nam legendy, a później przeszliśmy przez ul. Piwną i Miodową. Niebawem 

znaleźliśmy się przy Pomniku Małego Powstańca, który upamiętnia najmłodszych uczestników 

Powstania Warszawskiego. Wracając w kierunku autokaru skręciliśmy na Krakowskie 

Przedmieście, by zobaczyć Pałac Prezydencki. Akurat odbywała się zmiana warty. Następnie 

udaliśmy się na Plac Piłsudskiego, by tam odwiedzić Grób Nieznanego Żołnierza oraz niedawno 

wykonany pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. 

      



       

Kolejnym punktem programu był wjazd windą na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i Nauki 

oraz podziwianie przepięknej panoramy Warszawy. Pogoda była słoneczna, więc widok zapierał 

dech w piersiach. 

Po tych przeżyciach musieliśmy ochłonąć, więc wybraliśmy się na spacer do Łazienek 

Królewskich Uczestnicy wycieczki zachwycali się florą i fauną tego parku, do zdjęć „pozowały” 

nam przepiękne pawie i liczne wiewiórki. 

Po spacerze udaliśmy się na obiad do restauracji obok Łazienek Królewskich. Po obiedzie 

zjedliśmy jeszcze pyszne lody i gofry. 

Nasz pobyt zakończyliśmy zwiedzaniem Stadionu PGE Narodowy. Wraz z przewodnikiem 

przeszliśmy trasą „Piłkarskie Emocje”. Jest to droga piłkarzy przybywających na stadion, 

strefa zawodnicza, szatnia, płyta boiska, łazienki. Obejrzeliśmy również trybuny. Mieliśmy 

możliwość zasiąść na ławkach kibiców oraz zajrzeć w różne ciekawe miejsca. 

Nasza wycieczka dobiegała końca. Ze stolicy wyjechaliśmy o 18:30. Pod kościołem w Chłaniowie 

byliśmy o 22:50, gdzie na dzieci z utęsknieniem czekali już rodzice. 

Była to interesująca wyprawa i wszyscy uczestnicy z niecierpliwością czekają na kolejną 

wycieczkę! 

 

 

 



      

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” 

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się 

w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu zorganizowała 

ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza 

duma”. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Najważniejszym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli 

naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym 

z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. 

W styczniu chętni uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu. Szkolna komisja 

konkursowa wyróżniła trzy prace: Klaudii Małysz kl. IV, Patryka Czopa kl. V, Kacpra Chorąbały 

kl. VII. Zostały one przekazane do biura Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego. 19 marca 

2018 roku w Galerii Rzeźby prof. M. Koniecznego w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie 

wystawy i podsumowanie etapu okręgowego konkursu. Uczniowie naszej szkoły otrzymali 

dyplomy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 



 

 

 

XLI Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
 

1 marca 2018 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje 

gminne XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Turniej przeprowadzony został w 3 kategoriach wiekowych: uczniów szkół 

podstawowych klas IV – VI (SP Żółkiewka i SP Chłaniów), gimnazjum (klasy VII szkół 

podstawowych i gimnazjum) oraz szkoły ponadgimnazjalnej. 



Eliminacje gminne zostały poprzedzone etapem szkolnym, który w naszej szkole odbył się 28 

lutego. W wyniku tych eliminacji wyłoniona została piątka najlepszych osób, 

która reprezentowała naszą szkołę na forum gminnym. 

1. Julia Kwiecińska – kl. VI 

2. Weronika Tomiło – kl. IV 

3. Daniel Zdybel – kl. IV 

4. Kacper Król – kl. VI 

5. Agata Cimek – kl. V 

6. Karolina Magier z kl. VII w drugiej grupie wiekowej. 

Etap gminny odbył się w Ośrodku Kultury Samorządowej. Do rozwiązania był test składający 

się z 45 pytań. W kategorii szkół podstawowych nasi uczniowie zajęli poszczególne miejsca: 

I –Julia Kwiecińska 

IV – Weronika Tomiło 

V – Daniel Zdybel 

IX – Kacper Król 

X– Agata Cimek 

V – Karolina Magier 

     

Na zakończeniu konkursu obecni byli: Wójt Gminy Żółkiewka pan Jacek Lis oraz prezes 

Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Marian Kania, 

którzy wręczyli uczestnikom nagrody oraz pogratulowali uczniom wiedzy z zakresu 

pożarnictwa. 

Zwyciężczyni turnieju – Julia Kwiecińska – reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach 

powiatowych, które odbyły się 23 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Państwowej Straży 

Pożarnej w Krasnymstawie. 

W konkursie powiatowym uczestniczyli najlepsi uczniowie wyłonieni w etapach gminnych 

w całym powiecie. Do rozwiązania był test składający się z 30 pytań. 



Mamy zaszczyt poinformować, że w kategorii szkół podstawowych nasza uczennica Julia 

Kwiecińska z kl. VI zajęła III miejsce spośród 9 osób z powiatu uczestniczących w tej 

grupie. Za osiągnięty wynik otrzymała nagrodę – wodoszczelną kamerę sportową z rąk 

Starosty Krasnostawskiego pana Janusza Szpaka. Gratulujemy Julce i życzymy dalszych 

sukcesów w przyszłości. Uczennicę do konkursu przygotował Grzegorz Kiełbasa. 

 

 

Amelia Pakuła finalistką Konkursu Matematycznego Pangea 2018 

Konkurs Matematyczny Pangea organizowany jest od kilku lat przez Międzynarodową Szkołę 

Meridian. Celem konkursu jest rozwijanie matematycznych pasji, odkrywanie talentów 

i upowszechnianie nawyku matematycznego myślenia. Konkurs przeprowadzany jest 

w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, 

Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. Konkurs jest 

adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas 4-7. Organizowany jest w dwóch etapach: 

etap szkolny koordynowany w szkołach przez nauczycieli przedmiotu, etap finałowy 

w siedzibie Międzynarodowej Szkoły Meridian w Warszawie. W etapie 

finałowym konkursu uczestniczy po 30 zakwalifikowanych uczniów z każdej klasy. 



W tym roku w szkolnym etapie Konkursu Matematycznego Pangea brało udział ponad 11 

tysięcy uczniów z całej Polski, w tym kilku uczniów z naszej szkoły. Uczniów zgłosiła 

i przygotowała pani Alina Harasim, nauczycielka matematyki. Do etapu finałowego dostała 

się Amelia Pakuła, uczennica klasy IV. 

W piątek 6 kwietnia 2018 roku odbył się finał Konkursu Matematycznego Pangea 

w Międzynarodowej Szkole Meridian w Warszawie przy ul. Gładkiej 31/B. Nasza finalistka 

na konkurs pojechała z rodzicami oraz wychowawcą, panią Magdaleną Małysz. Etap finałowy 

konkursu rozpoczął się o godzinie 12.00 i trwał 90 minut. Następnie uczestnicy konkursu wraz 

z gośćmi mieli skromny poczęstunek, a potem czas wolny. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 

podczas ceremonii wręczenia nagród o godzinie 16.00 w „Och-Teatrze” przy ul. Grójeckiej 65 

w Warszawie. 

Amelia Pakuła otrzymała tzw. „brązowy medal”, dyplom oraz upominki. Gratulujemy Amelii 

i życzymy jej wielu sukcesów. 

 

 

 



    

Konkurs wielkanocny 

W marcu uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Kultury 

Samorządowej w Żółkiewce. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wykonywania 

i strojenia palm, wykonywania pisanek metodą tradycyjną oraz szukania nowych innowacyjnych 

technik, rozwijanie zainteresowania tradycjami i kulturą regionu oraz rozwijanie aktywności 

twórczej wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas 0-VII. 

Wszystkie prace zostały przekazane do OKS w Żółkiewce, gdzie nastąpiła prezentacja 

konkursowych wytworów. 

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w sali Ośrodka Kultury w Żółkiewce zostały ogłoszone wyniki konkursu 

wielkanocnego. Jury w składzie: Ewa Wlizło, Ewa Zachariasz i Anna Jarosz oceniło prace 

uczniów. W swojej ocenie zwracano uwagę na zgodność z tematem, kreatywność, wyobraźnię, 

estetykę, właściwy format oraz samodzielność wykonania pracy. We wszystkich kategoriach 

wyróżniono 16 osób. 

Uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni w następujących kategoriach: 

W I grupie wiekowej (uczniowie klas 0 – III): 

 kategoria stroik wielkanocny: 

 Dawid Janicki, 

 Klaudia Janicka, 

 kategoria palma: 



 Joanna Daniło, 

 Marta Daniło. 

W II grupie wiekowej (uczniowie klas IV – VI): 

 kategoria stroik wielkanocny: 

 Natalia Brożek, 

 Paweł Edel, 

 Dorota Matyjaszek. 

W III grupie wiekowej (uczniowie klas VII i gimnazjum): 

 kategoria pisanki tradycyjne: 

 Małgorzata Chwałek, 

 kategoria pisanki techniką dowolną: 

 Diana Krzysztoń. 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy nagrodzonym! 

 

 



 

XV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Życie i twórczość Marii Konopnickiej” 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie zorganizował XV Powiatowy 

Konkurs Plastyczny o życiu i twórczości znanej poetki Marii Konopnickiej. Patronat 

nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. 

Głównymi celami konkursu było: 

 pogłębianie wiedzy uczniów na temat działalności M. Konopnickiej, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i sztuką, 

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wartości moralnych i postaw 

życiowych ukazywanych w twórczości M. Konopnickiej, 

 umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej uczniów szerszemu kręgowi 

odbiorców. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej 

technice. Treść pracy miała ilustrować wybrany utwór literacki poetki lub prezentować życie 

i działalność M. Konopnickiej. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z naszej szkoły z klas I- 

VII. Prace ich zostały przekazane do Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie. Prace 

będą oceniane w czterech grupach wiekowych: grupa I (dzieci w wieku 4-6 lat), grupa II 

(klasy I- III szkoły podstawowej), grupa III (klasy IV – VI szkoły podstawowej), grupa IV 

(klasy VII i gimnazjalne) W ocenie prac decydującym kryterium będą: walory estetyczne, 

zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie. 



W pierwszej grupie wiekowej prace wykonali następujący uczniowie: 

1. Klaudia Janicka – klasa I 

2. Kacper Magier – klasa III 

3. Dawid Janicki – klasa III 

4. Jakub Król – klasa III 

W drugiej grupie wiekowej prace wykonali następujący uczniowie: 

1. Klaudia Małysz – klasa IV 

2. Amelia Pakuła – klasa IV 

3. Kacper Kwieciński – klasa IV 

4. Oliwia Brożek – klasa V 

5. Patryk Czop – klasa V 

6. Natalia Szewczyk – klasa V 

7. Diana Krzysztoń – klasa VII 

8. Małgorzata Chwałek – klasa VII 

Wszystkim uczniom dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie. 

      

XV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej „Kwiaty w 

poezji i prozie” rozstrzygnięty! 

26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Płonce odbył się XV Międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski Poezji Dziecięcej „Kwiaty w poezji i prozie” pod patronatem Wójta Gminy 

Rudnik. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z trzech szkół: Płonki, Rudnika i Chłaniowa. 

Każdy z recytatorów musiał przygotować dwa utwory, w tym jeden obowiązkowy. Pierwsza 

grupa wiekowa wiersz Władysława Broniewskiego „Pierwiosnek”, natomiast druga grupa 



wiekowa wiersz Elżbiety Bieńko – Kornackiej „A gdyby tak…”, a drugi dowolny, jednak 

tematycznie związany z kwiatami. 

Głównym celem konkursu było: budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie 

zainteresowań twórczością polskich poetów, promowanie sztuki żywego słowa w środowisku 

szkolnym, wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich, ukazanie piękna 

poezji, nawiązanie współpracy między placówkami oraz popularyzowanie twórczości poetów 

opisujących piękno przyrody i krajobrazu ojczystego. Konkurs przebiegał w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

 I grupa – dzieci z klas I – III – w tej grupie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 

Sandra Brożek, Łucja Magier i Krzysztof Domański, 

 II grupa – dzieci z klas IV – VII – w tej grupie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 

Małgorzata Chwałek, Diana Krzysztoń oraz Daniel Zdybel. 

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie recytatorów do konkursu były panie: Maria 

Koprucha i Dorota Kiełbasa. 

Jury wysłuchało wszystkich uczestników, dokonało oceny i przyznało nagrody. 

Uczennica klasy I Sandra Brożek zajęła II miejsce w I grupie wiekowej i Daniel Zdybel 

uczeń klasy IV zdobył również II miejsce w II grupie wiekowej. Dzieci otrzymały cenne 

nagrody książkowe. Wszyscy recytatorzy dostali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie pisemne 

podziękowania. Konkurs stał na wysokim poziomie. Dziękujemy pani dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Płonce Barbarze Ochniowskiej-Łyś i organizatorom za zaproszenie i miłe 

przyjęcie. 

 

 



Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” 

 

24.04.2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie został 

podsumowany etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy 

pożarom”. Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową 

oraz tradycją i życiem środowisk strażackich. Był organizowany w pięciu kategoriach 

wiekowych. Spośród 461 prac z całego województwa lubelskiego komisja konkursowa wyróżniła 

po 4 prace w każdej kategorii. Uczennica klasy IV Klaudia Małysz otrzymała wyróżnienie 

w kategorii klas IV-VI. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Gratulujemy Klaudii i życzymy dalszych sukcesów. 

     

 

  „Czytanie jest przygodą” – wyróżnienie dla Krzysztofa Domańskiego 

25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie 

odbyło się podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela 

Makuszyńskiego. Głównym organizatorem tego konkursu była Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową 

nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Konkurs odbył się pod patronatem Pana Marka 

Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana 

Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin, Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum 

Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem i Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego 

Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Relacje z zakończenia konkursu zostały 

także zaprezentowane w TVP3 w Panoramie Lubelskiej w dniu 25 kwietnia 2018 r. 



Głównymi celami konkursu było: 

 zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył 

dla dzieci, 

 poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich, 

 rozwijanie talentów literackich, 

 popularyzacja czytelnictwa. 

Tematyka prac konkursowych obejmowała następujące zagadnienia: 

1. List do wybranej osoby przekonywujący o słuszności słów pisarza, że „Uśmiech jest 

największym skarbem świata. 

2. Wiersz poświęcony bohaterowi lub bohaterom twórczości Kornela Makuszyńskiego. 

3. Radość i smutek na stronach książek Kornela Makuszyńskiego. 

Komisja konkursowa ustaliła następujące kryteria oceny prac: 

 samodzielność, 

 twórcza realizacja wybranego tematu, 

 wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, 

 poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna. 

W tym roku na konkurs wpłynęło 437 prac z 15 województw Polski. Z poziomu edukacyjnego 

klas I – III – 89 prac oraz z poziomu edukacyjnego klas IV-VII – 348 prac. 

Z naszej szkoły w tym konkursie wzięli udział uczniowie: Dawid Janicki, Kacper Magier, 

Krzysztof Domański, Amelia Pakuła, Chwałek Małgorzata, Chorąbała Kacper i Karolina Magier. 

Prace zostały ocenione 28 marca 2018 roku przez Jury konkursu w składzie: 

p. dr Mariusz Banach, p. mgr Aneta Głowacka, p. mgr Katarzyna Kapek, p. dr Ilona 

Nowakowska – Buryła. Przyznano nagrody i wyróżnienia. 

Uczeń naszej szkoły Krzysztof Domański otrzymał wyróżnienie za wiersz pt: „Draki Koziołka 

Matołka” w kategorii klas I – III. Ucznia zgłosiła i przygotowała do konkursu p. Maria 

Koprucha. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Gratulujemy Krzysiowi i życzymy mu dalszych sukcesów. 



 

    

 

 



 

 

Józef Piłsudski to w powszechnej opinii jeden z ojców niepodległej Polski. 

Wielkie dzieło, jakim było odzyskanie niepodległości to efekt walki i pracy wielu 

pokoleń Polaków. Oddajmy hołd tym, którzy na różnych frontach i różnymi 

środkami walczyli o realizację najważniejszego celu – odbudowę 

Rzeczpospolitej, dlatego też w tym i w kilku następnych numerach gazetki 

„Kleks” pojawią się artykuły na temat tych bohaterów. 

 

 

 

Józef Piłsudski (1867-1935) 

Józef Piłsudski to postać powszechnie kojarzona z polskim czynem niepodległościowym, choć 

nie każdy pamięta jego przedlegionową przeszłość. Przed 1914 rokiem przyszły marszałek był 

poddanym cara, ale szybko dał się we znaki rosyjskiemu zaborcy. Dał się poznać jako 

spiskowiec i wywrotowiec. Był wielokrotnie więziony. 

 

Piłsudski w 1914 roku utworzył I kompanię kadrową, która wyruszyła z Galicji do Królestwa 

Polskiego z zamiarem wywołania powstania. Strzelcy spotkali się tam z obojętnością, a nawet 

niechęcią. Mimo to idea legionowa przetrwała. Brygadier Piłsudski był później komendantem I 

Brygady Legionów oraz współtwórcą konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1917 



roku został uwięziony przez Niemców. Jego przyjazd z Magdeburga, gdzie przebywał, do 

Warszawy, jest uznawany symbolicznie za początek polskiej niepodległości (przyjechał 10 

listopada; dzień później objął dowództwo nad wojskiem).,  

 

 

 

 

 

 

W okresie II Rzeczypospolitej Piłsudski sprawował wiele najważniejszych funkcji w państwie 

– jako Naczelnik, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Generalny Inspektor Sił 

Zbrojnych, minister spraw wojskowych, dwukrotny premier oraz marszałek Polski. W 1922 

roku namawiano go do startu w wyborach prezydenckich, ale Piłsudski odmówił. Cztery lata 

później przejął pełnię władzy w państwie organizując tzw. zamach majowy. Od tej pory 

sprawował autorytarne rządy zyskując sobie wielu przeciwników. Z głównym – Romanem 

Dmowskim – różnił się nie tylko z powodu poglądów, ale także zaszłości miłosnych. Obaj 

zakochali się w jednej kobiecie - Marii Juszkiewiczowej, która ostatecznie poślubiła 

Piłsudskiego. 

 

Józef Piłsudski odznaczony był m.in.: Orderem Orła Białego, Virtuti Militari kl. I, II i V, 

Polonia Restituta kl. I, Krzyżem Niepodległości z mieczami i czterokrotnie Krzyżem 

Walecznych. 

 

 

Kacper Chorąbała 
 

. 

  



 
 

 

Lody śmietankowe: 

Składniki: 

 500 ml mleka 

 8 żółtek 

 150-200 g cukru 

 250 ml śmietanki 36% 

 

Przygotowanie: 

Żółtka ucieramy z cukrem. Mleko zagotowujemy i wlewamy je stopniowo do naczynia z 

żółtkami wstawionego do garnka z wrzątkiem, cały czas mieszając trzepaczką. 

Gdy masa zgęstnieje, zdejmujemy z ognia i dalej mieszamy, aż do wystygnięcia. 

Śmietankę ubijamy i łączymy z masą mleczno-jajeczną. 

Całość przekładamy do maszynki do kręcenia lodów i wkładamy do zamrażalnika. Jeśli jej nie 

posiadamy, pamiętajmy o mieszaniu masy podczas mrożenia. 

Smacznego  

 

Babeczki jogurtowe: 

Składniki: 

 1 duże jajko 

 1/4 szklanki drobnego cukru 

 1 łyżka cukru wanilinowego 

 3/4 szklanki jogurtu (truskawkowego lub naturalnego) 

 1 szklanka mąki pszennej (144 g) 

 

 



 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 20 g roztopionego masła 

 opcjonalnie - odrobina barwnika różowego w żelu lub 1 op. budyniu truskawkowego (w 

miejsce 2 łyżek mąki pszennej) 

 

 

 
 

Wskazówki: 

Lukier na białku: 

1 białko jaja + 1 szklanka cukru pudru 

Do miseczki włożyć składniki i wymieszać. Przykryć i odstawić na 12 godzin w temp. pokojowej. 

Można skrócić czas oczekiwania jeśli jest taka konieczność, lukier też wyjdzie, ale do 

dekoracji pierniczków lepiej nastawić wcześniej. 

Smacznego  

Kacper Chorąbała 

 

 

Przygotowanie: 

Jajka i jogurt ogrzać do temperatury 

pokojowej. Piekarnik nagrzać do 180 

stopni C. 

Jajko ubić z cukrem i cukrem wanilinowym 

na puszystą i białą masę. Dodać jogurt, 

roztopione masło, przesianą mąkę wraz z 

proszkiem do pieczenia oraz odrobinę 

barwnika w żelu jeśli używamy. 

Delikatnie wymieszać łyżką tylko do 

połączenia się składników na jednolitą 

masę lub krótko zmiksować mikserem na 

minimalnych obrotach. 

Wyłożyć do 6 foremek i piec przez 20 - 

22 minuty. Polukrować gdy są jeszcze 

ciepłe (z poniższego przepisu wystarczy 

1/4 ilości lukru). Na surowe ciasto można 

położyć po 2 maliny. 

 



 

 

 


