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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w naszej szkole 

Święto obchodzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja to uroczystość doniosła i 

ważna dla każdego Polaka. Konstytucja z 1791 roku była drugą na świecie spisaną konstytucją i 

jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Na tę szczególną okazję uczniowie klasy IV i V 

Szkoły Podstawowej w Chłaniowie pod opieką wychowawczyni Doroty Kiełbasa przygotowali 

uroczysty apel, pragnąc przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia. Wierszem i przepełnioną 

miłością do ojczyzny piosenką przenieśli zebraną publiczność w odległe czasy i minione wieki, 

kiedy to wielcy patrioci podjęli próby reform będącego w ciężkiej sytuacji państwa polskiego. 

Artyści z wielkim przejęciem i zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Można 

było usłyszeć "Marsz Polonia", "Witaj majowa jutrzenko" oraz "Jak długo na Wawelu". 

Niesamowite wykonania utworów poetyckich wzbudziły w oglądających wiele pozytywnych 

emocji i wzruszeń. To przedstawienie dostarczyło nam informacji o historii naszego kraju 

oraz pozwoliło poznać los ludzi z tamtego okresu. 

      

      

 



Powrót do przeszłości, czyli niecodzienny pokaz historyczny w naszej 

szkole 

W dniu 19 maja 2016 roku dzieci ze Szkoły w Chłaniowie miały możliwość uczestniczenia w 

pięknym pokazie historycznym pt. "Historia i kultura wsi polskiej", przygotowanym przez 

Grupę Artystyczną Sami Swoi. W odpowiednio przygotowanej scenografii, w dobranych do 

minionej epoki strojach artyści opowiadali nie tylko o gospodarzach, ale także o tym, czym się 

ludzie dawniej trudnili i co robili. 

Cały program historyczny, który zaprezentowali poruszał szereg różnorodnych zagadnień 

tematycznych. Artyści pokazali tradycyjny strój chłopski noszony na co dzień, jak i od święta 

oraz przedstawili charakterystykę wiejskiej chaty. Poprzez legendę o zręcznym kowalu 

Dunstanie, który przechytrzył samego diabła wyjaśnili symbolikę podkowy. W dość ciekawy 

sposób opowiedzieli także historię pieniądza, prezentując jednocześnie proces wybijania 

monet przy udziale uczniów. Opowiadając o ginących zawodach w Polsce, przybliżyli postać 

Ceklarza - pachołka miejskiego, którego zadaniem było pilnowanie porządku oraz wyłapywanie 

włóczęgów i żebraków. Niemałym zainteresowaniem cieszyła się również możliwość osobistego 

zapoznania się z bogatą kolekcją rekwizytów i narzędzi - m.in. kołowrotkiem, cepem, sierpem 

czy też grabiami. Wiele radości dostarczyła przygotowana dla dzieci zabawa - bieg w workach 

na wyścigi. Mamy nadzieję, że ta barwna opowieść o przeszłości zauroczyła serduszka naszych 

uczniów.  

   



 

 

 Festyn rodzinny 

Dnia 1 czerwca 2016 roku został zorganizowany festyn rodzinny. W tym dniu uczniowie klas 0-

III pod czujnym okiem wychowawczyń przygotowali dla rodziców program artystyczny z 

okazji Dnia Matki i Ojca. Wszyscy pięknie recytowali wierszyki i śpiewali piosenki, składali 

najserdeczniejsze życzenia swoim rodzicom. Nie odbyło się bez wzruszeń, gdyż niejednej 

mamie popłynęła łza radości po policzku. 

           

W dalszej części dnia rodzice i uczniowie klas młodszych bawili się uczestnicząc w zabawach 

ruchowych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawie z chustami animacyjnymi oraz 

skakaniu w workach. W tym samym czasie na uczniów klas IV-VI czekały ciekawe zadania. 

Wszyscy chętni wzięli udział w biegu zorganizowanym na terenie zielonym wokół naszej szkoły. 

Trasa była wymagająca, ale do mety dotarli wszyscy uczestnicy. Następnie uczniowie w 

grupach przygotowywali zdrowe i pięknie udekorowane kanapki oraz smaczne sałatki. Każdy 

uczeń miał możliwość sprawdzić własne umiejętności w dekorowaniu owocami słodkiej 

babeczki. Oczywiście nie mogło się obyć bez rywalizacji sportowej. Współzawodnictwo 



sportowe odbyło się miedzy klasami w konkurencjach takich jak: skoki w workach, 

przenoszeniu wody w kubkach, rzutu do celu i innych. Rywalizację wygrała klasa VI, drugie 

miejsce zajęła klasa V, a trzecie klasa IV. Uczniowie za uczestnictwo otrzymali zdrowe 

nagrody w postaci świeżych owoców. Odbył się również mecz piłki nożnej między klasą VI i 

"Resztą świata". Drużyna "Reszty świata" wspierana była przez panią Agnieszkę Celińską, 

mimo to przegrała mecz. W czasie zmagań sportowych uczniowie mogli pokrzepić się 

przygotowanym przez rodziców poczęstunkiem - gorącą kiełbaską z bułką i napojem, a na 

deser otrzymali lody. 

Wszyscy świetnie się bawili. Dzień ten z pewnością na długo zapisze się w pamięci uczniów.  

     

     

 

 Pielgrzymka na Jasną Górę 

Dzieci pierwszokomunijne z naszej szkoły wraz z rodzicami wyruszyły dnia 8 czerwca 2016 

roku o godz. 05:00 spod Kościoła Parafialnego w Chłaniowie do duchowej stolicy Polski - 

Jasnej Góry. W tym świętym miejscu prosiliśmy Maryję, aby Ona - Najlepsza Matka 

prowadziła, ochraniała i kształtowała serca dzieci. Pielgrzymce przewodniczył Proboszcz 

Parafii Ksiądz Jerzy Koma. Obecne były również panie: dyrektor szkoły Marta Magier, Alina 

Harasim i Maria Koprucha. Zmierzając do Częstochowy zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej 

patronki rodzin w Leśniowie. Leśniów jest niezwykłym miejscem, położonym 35 km od 

Częstochowy. W tym miejscu znajduje się przepiękna gotycka figura uśmiechniętej Madonny, 

którą podarował Książę Władysław Opolczyk w 1382 roku w dowód wdzięczności za upragniony 



dar wody. Przybywający tam Pątnicy już od ponad 6 wieków oddają się w Macierzyńską opiekę 

Maryi. Pielgrzymi za wstawiennictwem Leśniowskiej Patronki Rodzin, otrzymują wiele obfitych 

łask. Pełen ciepła i uroku uśmiech Maryi niesie nadzieję, że w trudach życia człowiek nigdy nie 

jest sam, bowiem Matka trzymająca na ręku Boże Dzieciątko, pragnie ofiarować Je każdej 

osobie, która chce całym sercem Je przyjąć. Opiekę nad Sanktuarium sprawują Ojcowie 

Paulini - zakonnicy, którzy otaczają Maryję specjalną czcią i miłością. 

 

O godzinie 12:00 przybyliśmy do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze. Od godz. 

12.30 do godz. 15.00 mieliśmy czas dla siebie. Każdy spędził go na swój sposób - niektórzy 

poszli na ciepły posiłek, inni poświęcili czas na zakup pamiątek, a jeszcze inni na dłuższą 

osobistą modlitwę. Po przerwie obiadowej Siostra Zakonna Dominikanka, jako przewodniczka 

oprowadził nas po Bazylice, następnie zwiedziliśmy Skarbiec, Salę Rycerską i Muzeum 600-

lecia. Na koniec przeszliśmy Drogę Krzyżową w parku klasztornym, który otacza Sanktuarium. 

Uroczysta Msza Święta w intencji naszej pielgrzymki odbyła się o godz. 16: 45 ,w czasie 

której dziękowaliśmy Bogu za każde przychodzenie Jezusa do naszych serc pod postaciami 

eucharystycznymi. Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej modliliśmy się w intencji dzieci, 

aby żyły pobożnie, rozumnie i sprawiedliwie oraz były strzeżone od złego. 

Ważnym wydarzeniem, którym wyjątkowo w nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia 

Bożego zostaliśmy obdarowani było przejście przez Bramę Miłosierdzia na Jasnej Górze. 

Wpatrując się w oblicze Jezusa Miłosiernego, który stał się dla nas Bramą, modliliśmy się: 

Jezu ufam Tobie! Maryjo czuwaj nad nami wszystkimi! Czuwaj nad nami wszystkimi, aby nikt z 

nas nie zginął! Przechodząc przez bramę Miłosierdzia Bożego na tym miejscu, jakim jest 

Jasna Góra tylko Bogu samemu zawierzaliśmy nasze życie. Każdy z nas mógł otrzymać odpust 

zupełny za siebie lub za kogoś zmarłego. 



Program pielgrzymki przewidziany był do godziny 21:30. O godz. 21: 00 ponownie udaliśmy się 

przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ze wszystkimi pielgrzymami modliliśmy się w 

intencjach naszej Ojczyzny i pokoju na całym świecie. Po Apelu Jasnogórskim wyruszyliśmy w 

drogę powrotną. Atmosfera na pielgrzymce była pełna radości i zadowolenia. Wracając 

dziękowaliśmy Jezusowi i Jego Matce za każdy dzień naszego życia. Ufamy, że Jej 

Niepokalane Serce będzie nas zawsze prowadziło do Jezusa. 

        

 

Wycieczka do Krasnobrodu  

Dnia 15 czerwca 2016 r. dzieci z klasy IV i kilkoro z innych klas wraz z rodzicami i dziadkami 

wyjechały do Krasnobrodu. Głównym celem wycieczki był udział we mszy świętej w 

Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odprawionej w intencji dzieci z klasy IV, 

które w tym roku obchodziły Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Przy okazji zwiedziliśmy 

również Regionalne Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej przy parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny oraz ptaszarnię. Wszyscy mieli okazję podziwiać bogactwo fauny i flory 

Roztocza oraz zapoznać się ze sprzętem gospodarstwa domowego i rolnego 

wykorzystywanego na wsi. Następnie udaliśmy się na spacer do Kaplicy Objawień na Wodzie. 

Po spożyciu pysznych lodów i kanapek na świeżym powietrzu zmęczeni, ale pełni wrażeń 

wróciliśmy do Chłaniowa. 

      



       

 

Wycieczka do Bałtowa 

W dniu 14 czerwca 2016 roku wyjechaliśmy na wycieczkę do Bałtowa. W wycieczce udział 

wzięli uczniowie klas I-V z wychowawcami. Pierwszym punktem naszej wycieczki było 

zwiedzanie zabytkowego młyna. Dzieci miały możliwość zobaczenia "na własne oczy" procesu 

przemiany ziarna w mąkę. Bałtowski Zwierzyniec zwiedzaliśmy podróżując amerykańskim 

schoolbusem. Podziwialiśmy dziką zwierzynę: stada jeleni i muflonów, bydło szkockie, 

wielbłądy, strusie, daniele, lamy oraz wiele innych fascynujących zwierząt. Spacerując wśród 

wybiegów Dolnego Zwierzyńca poznaliśmy barwny świat ptaków i małych ssaków. Podziwialiśmy 

kolorowe papugi, żurawie koroniaste, oraz rzadko spotykane gatunki gęsi, kaczek, bażantów i 

gołębi. Następnie w towarzystwie przewodnika zwiedzaliśmy Jurapark, gdzie dzieci podziwiały 

naturalnej wielkości modele dinozaurów oraz innych prehistorycznych stworzeń. Dzieciaki 

poszerzyły swoją wiedzę o nowe słownictwo i ciekawostki związane z prehistorycznym 

światem. Następnym, jakże emocjonującym punktem naszej wycieczki, było zwiedzanie 

Oceanarium. Dzięki nowoczesnej technologii dowiedzieliśmy się, jak wyglądało podwodne życie 

miliony lat temu. Kolejną atrakcją była "Kraina Koni". Zwiedzając pod opieką instruktora 

nowoczesną stajnię poznaliśmy wiele ras koni. Uwieńczeniem naszej wycieczki był posiłek oraz 

zabawy na placu zabaw i smaczne lody. 

Z wycieczki wszyscy wrócili pełni wrażeń i zadowoleni, choć jednak troszkę zmęczeni. 

     



     

   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 24 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2015/2016. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. 

Jerzego Komę w miejscowym kościele. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły, 

gdzie w sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Wszystkich zebranych powitała 

Pani Dyrektor Marta Magier. Uczniowie klasy szóstej przygotowali występ artystyczny, który 

dostarczył wielu wspomnień i wzruszeń. 

Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom z celującymi i bardzo dobrymi wynikami w 

nauce, wzorowym zachowaniem, laureatom licznych konkursów powiatowych i wojewódzkich, 

świadectwa z wyróżnieniem, stypendia naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Żółkiewka 

Pana Jacka Lisa. Listy gratulacyjne dla rodziców nagrodzonych uczniów wręczał Pan Wojciech 

Kaczmarczyk. Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wakacji bezpiecznych, 

udanych , pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń. Następnie uczniowie i rodzice 

spotkali się ze swymi wychowawcami w klasach, gdzie dziękowali nauczycielom za ich trud, 

cierpliwość i poświęcenie. 

Najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli: 

Klasa I: Domański Krzysztof, Król Jakub  

Klasa II: Pakuła Amelia, Brożek Natalia, Tomiło Weronika, Zdybel Daniel 

Klasa III: Jonasz Amelia, Szewczyk Natalia, Czop Patryk 

Klasa IV: Kwiecińska Julia (5,36), Król Kacper (5,0), Prus Patryk (5,0)  

Klasa V: Chwałek Małgorzata (5,45), Krzysztoń Diana (5,45), Kawiorski Kacper (4,91), 

Chorąbała Kacper (4,82) 

Klasa VI: Surowiecka Ilona (5,54), Pawelec Hanna (5,18), Zdybel Julia (5,09), Chwałek 

Aneta (5,0) 



Hania Pawelec za zdobycie najwyższej liczby punktów z 3 części na sprawdzianie klasy 

VI w nagrodę otrzymała nagrodę rzeczową - tablet. 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

Akcja "Twój dar Serca dla Hospicjum" 

 

Nasza szkoła już po raz kolejny przyłączyła się do akcji charytatywnej "Twój Dar Serca dla 

Hospicjum". Celem tego przedsięwzięcia była zbiórka środków finansowych na rzecz 

Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Akcja trwała od 14 marca do 29 kwietnia 

2016 r. Zbiórka pieniędzy do puszki odbywała się w szkole, a także dzięki uprzejmości 

naszego ks. proboszcza Jerzego Komy w kościele w Chłaniowie i Bzowcu. 

W tym roku otrzymane wsparcie finansowe Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia 

przeznaczy na zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, zakup 

sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego oraz pomoc 

socjalną dla podopiecznych i ich rodzin. 

Uczniowie z naszej szkoły, angażując się w to przedsięwzięcie, mieli możliwość lepszego 

zrozumienia potrzeb swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chorych dzieci, które 

bardzo cierpią i potrzebują wsparcia. 

Podczas akcji zebrano: 515 zł. Zebrane pieniądze wpłacono na konto Lubelskiego Hospicjum 

dla Dzieci im. Małego Księcia. 

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom: dzieciom, nauczycielom oraz mieszkańcom naszej 

parafii. 



       

        

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej "Woda w 

różnych postaciach" 

10 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Płonce odbył się XI Międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Rudnik. W konkursie uczestniczyło 17 uczniów z 

trzech szkół: Płonki, Rudnika i Chłaniowa. Każdy z recytatorów musiał przygotować dwa 

utwory, w tym jeden obowiązkowy. Pierwsza grupa wiekowa wiersz Marka Dąbrowskiego 

"Chmurka", natomiast druga grupa wiekowa wiersz Jolanty Herman "Deszcz", a drugi dowolny, 

jednak tematycznie związany z wodą. 

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 reprezentowały uczennice: 

Amelia Pakuła i Weronika Tomiło z klasy II, 

 II grupa - dzieci z klas IV - VI - w tej grupie naszą szkołę reprezentowały uczennice: 

Małgorzata Chwałek, Diana Krzysztoń oraz Karolina Magier z klasy V. 



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 

II Amelia Pakuła zajęła III miejsce w I grupie wiekowej, a Małgorzata Chwałek 

uczennica klasy V zdobyła I miejsce w II grupie wiekowej. Dziewczynki otrzymały cenne 

nagrody. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie pisemne 

podziękowania. Konkurs stał na wysokim poziomie. Dyrekcji i organizatorom bardzo 

dziękujemy. 

       

 

XXXV Mały Konkurs Recytatorski 

11 maja 2016 r. o godz. 9:00 w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbył się XXXV 

Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych. Repertuar uczestnika stanowił 

jeden wiersz lub fragment prozy nieprezentowany w innych konkursach. Uczniowie 



prezentowali dzieła największych poetów, były to teksty nowe, rzadko prezentowane w 

konkursach. Czas występu recytatora nie mógł przekroczyć 5 minut. Jury w składzie: Anna 

Podgórska, Katarzyna Oleszek i Krystyna Adamczuk oceniało występujących w kategoriach 

klas I - III i IV - VI według następujących kryteriów: 

 Oryginalność tekstu 

 Poprawność dykcyjna 

 Interpretacja utworów 

 Ogólny wyraz artystyczny 

W konkursie wzięło udział 9 uczniów naszej szkoły. A oto uczniowie z poszczególnych klas 

występujący w konkursie i prezentujący następujące wiersze: 

Klasa II: 

 Małysz Klaudia - Maria Konopnicka - "Kukułeczka" 

 Tomiło Weronika - Maria Konopnicka - "Stefek Burczymucha" 

 Pakuła Amelia - Julian Tuwim - "Zosia Samosia" 

Klasa III: 

 Cimek Agata - Maria Konopnicka - "Krasnoludki" 

 Szewczyk Natalia - Maria Konopnicka - "Co Staś widział w polu" 

Klasa V: 

 Swuł Alicja - Julian Tuwim - "Gdyby" 

 Chwałek Małgorzata - Maria Terlikowska - "Straszny sen" 

 Krzysztoń Diana - Danuta Wawiłow - "A gdy będę dorosła" 

 Magier Karolina - Dorota Gellner - "Przyjęcie" 

       

 

Konkurs zakończył się ogłoszeniem laureatów. Z naszej szkoły wyróżnienia i nagrody zdobyli 

następujący uczniowie: 



W kategorii uczniów klas I - III wyróżnienie zdobyła Amelia Pakuła uczennica klasy II. 

Z kolei w kategorii klas IV-VI Małgorzata Chwałek uczennica klasy V zdobyła miejsce 

pierwsze. Drugie miejsce otrzymała Diana Krzysztoń uczennica klasy V. 

Nagrodzeni i wyróżnieni oraz inni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. Laureaci 

z naszej szkoły zostali wytypowani przez Jury do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w 

Krasnymstawie, który odbędzie się 19 maja 2016 r. w Krasnostawskim Domu Kultury. 

Po wręczeniu nagród wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który zorganizował 

Ośrodek Kultury Samorządowej. Opiekunami odpowiedzialnymi za przygotowanie uczniów do 

konkursu recytatorskiego były panie: Dorota Kiełbasa i Maria Koprucha. 

Zwycięzcom, wyróżnionym i uczestnikom gratulujemy. 

       

 

Konkurs "Legendy Ziemi Krasnostawskiej" podsumowany 

W ramach Tygodnia Bibliotek 11 maja podsumowano XIII Powiatowy Konkurs Literacko - 

Plastyczny "Legendy Ziemi Krasnostawskiej" organizowany przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. 

Na początku Elżbieta Patyk, dyrektor biblioteki powitała przybyłych uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

Jury w składzie: Joanna Kawęcka, Eliza Nesteruk, Dorota Korkosz oceniło 142 prace uczniów 

klas IV z 16 szkół podstawowych powiatu krasnostawskiego. 

W kategorii plastycznej brały udział dwie nasze uczennice: Julia Kwiecińska i Dorota 

Matyjaszek. Dziewczynki ilustrowały wybrane legendy dotyczące powiatu krasnostawskiego. 

Cieszy nas wyróżnienie, które otrzymała Julia Kwiecińska za plastyczne przedstawienie 

legendy: Gród Szczekarzew, herbu Rzew - wilczym wyciem i psim szczekaniem słynący. 

Natomiast pracę Doroty Matyjaszek zakwalifikowano na wystawę. Opiekun: Dorota Kiełbasa. 



Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez powiat 

krasnostawski. Wręczali je sekretarz powiatu Wojciech Hryniewicz i dyrektor PBP Elżbieta 

Patyk. Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli.  

Gratulacje dla Julki i Doroty! 

       

Małgosia Chwałek najlepszą recytatorką!  

Dnia 23.05.2016 r. Małgosia Chwałek i Diana Krzysztoń z klasy V wzięły udział w XIII 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Konopnickiej. W wykonaniu Małgosi 

publiczność miała okazję wysłuchać wiersza Wiery Badalskiej "Ballada o królewnie, która 

na wszystko kręciła nosem", natomiast Diany utworu Danuty Wawiłow "A jak będę 

dorosła..". W Konkursie wystąpiło 29 recytatorów. Jury w składzie: Izabella Gawęcka, Marta 

Zatorska, Stanisław Kliszcz, Andrzej Woźniak zadecydowało, że Małgosia została laureatką 

tego konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 czerwca 2016 roku na Rynku w 

Krasnymstawie. Nastrój był bardzo podniosły i uroczysty. Nasza uczennica otrzymała dyplom i 

nagrodę książkową. 

Warto przypomnieć, że Małgosia i Diana zdobywały wiele czołowych miejsc w konkursach 

recytatorskich. Uczennice przygotowała Dorota Kiełbasa. Małgosi gratulujemy, dziewczynkom 

życzymy dalszych sukcesów! 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata  Chwałek 

 
 

Mus malinowy 
 

Składniki: 

 1/2 kg malin 

 białka z 6 jaj  

 3/4 szklanki cukru pudru 

 łyżeczka żelatyny 

 

Oto moja propozycja ubioru na lato: długa 

sukienka na ramiączkach w kolorach: biały, 

żółty, i szary albo koszulka z krótkim 

rękawkiem w kolorze biało-miętowym. Na 

pewno będzie wygodna. 

Chciałabym także zaproponować koszulę z 

3/4 rękawkiem, w kolorze biało-

niebieskim. 

Do tych ubrań polecam także bardzo 

fajne akcesoria, np. torebkę w pięknych 

kolorach lata oraz wygodne okularki w 

kolorze fioletowym. 
 

Polecam także bardzo 

wygodne buty w kolorach 

lata, np. sandałki lub 

koturny. Na pewno będą 

pasować do stroju, który 

zdecydujecie się nosić. 
 

 

 



Sposób przyrządzenia: 

Żelatynę rozpuścić w kilku łyżkach wrzącej wody i ostudzić. Maliny zmiksować blenderem. 

Białka z cukrem pudrem ubić na sztywna pianę. Do piany, cały czas ubijając dodajemy 

schłodzoną żelatynę oraz owoce. Rozkładamy do schłodzonych pucharków i wstawiamy do 

lodówki. Przed podaniem możemy ozdobić całymi owocami oraz listkami z mięty.  

Smacznego  

 

 

Ciastka owsiane 

 
Składniki: 

 220 g brązowego cukru  

 100 g białego cukru  

 225 g miękkiego masła 

 2 jaja 

 2 łyżeczki cukru waniliowego 

 150 g mąki pszennej 

 0,5 łyżeczki sody 

 1 łyżeczka soli  

 1 szklanka siekanych orzechów włoskich 

 250 g płatków owsianych błyskawicznych 

 

Sposób przygotowania:  

Mikserem ubijamy masło z cukrem (brązowym i zwykłym) na gładką masę. Dodajemy jaja i 

cukier waniliowy. W osobnym naczyniu delikatnie mieszamy mąkę, sól, sodę i masę maślaną, aż 

składniki się połączą. Dodajemy siekane orzechy i płatki. Na blachę wyłożoną papierem do 

pieczenia nakładamy niewielkie porcje ciasta. Ciastka pieczemy około 12 min. w piekarniku 

nagrzanym do temperatury 165 stopni Celsjusza. Po wyjęciu ciastek czekamy kilka minut, aż 

stwardnieją. Przekładamy je na kratownicę, by wystygły od spodu. I mamy ciasteczka gotowe. 

Smacznego   

 

 Małgorzata Chwałek 

 



 
 

Na zakończenie roku szkolnego pani dyrektor zwraca się  

do uczniów:  

- Życzę wam przyjemnych wakacji, dużo radości 

i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.  

Uczniowie odpowiadają:  

- Nawzajem. 

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

Pod koniec roku szkolnego tata Jasia przypomina sobie, że w ciągu roku nie interesował się 

edukacją swojego synka. Każe więc Jasiowi pokazać pierwszy zeszyt z brzegu. Tata przegląda 

kartki i marszczy brew:  

- Oj, nierówno literki piszesz. 

 Jasio odpowiada:  

- Tatusiu, to nie literki, to nuty. 

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

Gdy Jasio wrócił do domu po zakończeniu roku szkolnego, zniecierpliwiony ojciec pyta go:  

- No Jasiu, pokaż mi świadectwo. 

Jasio na to:  

- Ale nie mam. 

- A czemu? - pyta ojciec.  

- Bo pożyczyłem koledze, który chciał nastraszyć swojego tatę. 

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

Jasio wraca ze szkoły i mówi do swojego ojca:  

- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy.  

- A czemu? 

-Nie musisz kupować książek na następny rok, zostaje w tej samej klasie. 

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

 

 

 
 

 

 

 
 

Małgorzata Chwałek 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


