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Święto Konstytucji 3 Maja

W piątek 28.04.2017 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się uroczysty apel z okazji
226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczczono święto narodowe, przypomniano ważne
fakty z historii Polski. Zadbano o odpowiednią scenografię, wyeksponowano symbole narodowe
Polski. Dzieci ubrane były odświętnie.

Apel  rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.  Uczniowie klasy IV, V i VI recytowali
wiersze i śpiewali  pieśni patriotyczne. Kacper Król ubrany w strój stylizowany odpowiednio
do epoki  oświecenia  odegrał  rolę  króla  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego.  Przybliżono
postanowienia konstytucji 3 maja, prawa uzyskane przez wszystkie stany.

Część artystyczną odegrali uczniowie z klasy IV, V i VI pod kierunkiem pani Doroty Kiełbasa.
Aktorzy  zostali  nagrodzeni  brawami,  a pani  dyrektor  Marta  Magier  podziękowała  uczniom
za występ.

Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom pani
dyrektor oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania
w polskości  oraz przygotowania  do życia  w demokratycznym  państwie.  Ten  dzień  jest
wspaniałą  okazją,  by uzmysłowić  rolę  i znaczenie  takich  słów  jak  ojczyzna  i patriotyzm.
Przybliża  fakty  z historii  Polski,  często  zapomniane  i nie  do końca rozumiane  przez dzieci
i młodzież.

Cieszymy się wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.



Dzień Rodziny

30  maja  2017 r.  w naszej  szkole  odbyła  się  uroczystość  z okazji  Dnia  Rodziny.  Na tę
wyjątkową akademię przybyli najważniejsi goście – rodzice.

Święto  Rodziny  zainaugurowała  pani  dyrektor  Marta  Magier,  która serdecznie  powitała
zaproszonych gości i złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Następnie odbył  się program słowno – muzyczny przygotowany przez dzieci z klas 0 – III
pod opieką  wychowawczyń:  Anny  Chmura,  Marii  Koprucha  i Bożeny  Kwiatkowskiej.  Zebrani
rodzice z uśmiechem na twarzy, z wielką dumą, a nawet z łezką w oku oglądali występy dzieci.
Uczniowie  dali  wspaniały  popis  swoich  zdolności  i umiejętności  recytatorskich  i wokalnych.
Wszyscy goście nagrodzili występ wielkimi brawami. Była to okazja do spędzenia razem miłych
chwil,  złożenia  przez dzieci  podziękowań swoim rodzicom za troskę,  dobre słowa,  a przede
wszystkim  za miłość,  której nic  nie zastąpi.  Oprócz  gorących  podziękowań  i serdecznych
życzeń czekała niespodzianka – prezenty dla rodziców.

Następnie  odbył  się  popis  umiejętności  wokalnych  ucznia  klasy  III  Daniela  Zdybla
oraz uczennicy klasy VI Małgosi Chwałek.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie pt. Dyzio przygotowane przez uczniów klas
IV – VI promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie. Uczniowie
pod opieką  pani  Ewy  Kniaź-Pawelczyk  i pani  Agnieszki  Celińskiej  w humorystyczny  sposób
zaprezentowali tematyczne scenki.

Ostatnim punktem imprezy była degustacja sałatek warzywnych i owocowych przygotowanych
przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Taka  uroczystość  pozostawia  po sobie  nie tylko  miłe  wspomnienia,  ale przede  wszystkim
cementuje  więzy  rodzinne,  zachowując  tym  samym  tradycje,  jakie  budowane  są
w społeczności lokalnej.

  



    

Szkoła z pasją – występ iluzjonisty

29 maja 2017 r. naszą szkołę odwiedził Ryszard Goclon – iluzjonista. W widowisku wzięli 
udział uczniowie wszystkich klas. W godzinnym programie mistrz iluzji zaprezentował wiele 
magicznych sztuczek – karcianych, z piłeczkami, naczyniami z wodą, kolorowymi chusteczkami,
latającymi kulami, metalowymi kółkami i sznureczkami. Do swoich występów zapraszał uczniów,
więc każdy ochotnik mógł poznać tajemnicę magii z bliska, a nawet spróbować swoich sił 
w niezwykłych sztuczkach.

Uczniowie  byli  zdumieni  i zachwyceni  niezwykłymi  umiejętnościami  iluzjonisty.  Podpatrując
zmagania mistrza mogli  wziąć  do rąk niektóre rekwizyty.  Występowi artysty towarzyszyła
muzyka super disco.  Nie zabrakło  także radości,  śmiechu,  zdziwienia,  zachwytu i wielkiego
zaskoczenia. To niesamowite przedstawienie zostało zwieńczone wielkimi brawami.

   



Dzień Dziecka

W tym roku Dzień Dziecka obchodziliśmy inaczej.  Wszyscy uczniowie naszej szkoły razem
z nauczycielami wybrali  się na wycieczkę do lasu.  Wielką niespodziankę sprawiła  wszystkim
piękna słoneczna pogoda. Maluchy dzielnie pokonywały długą dla nich trasę wędrówki do lasu.
W wyznaczonym  miejscu  uczniowie  klas  starszych  przygotowali  ognisko,  w tym  czasie
najmłodsi uczestniczyli w konkursie malowania twarzy. Zabawy w lesie były wielką atrakcją dla
najmłodszych  uczestników.  Była  pogoń  i poszukiwanie  ukrytego  skarbu,  chowanie  się
przed poszukującym oraz podchody.

Jedną  z głównych  atrakcji  było  pieczenie  kiełbasek  i jabłek,  które  potem  z apetytem
pałaszowano.  Pyszne  kiełbaski  upieczone  własnoręcznie  na ognisku  smakują  znakomicie.
Mnóstwo  emocji,  radości,  trochę  niepokoju,  bo  ten  las  taki  wielki,  zdobywanie  nowych
doświadczeń, wypatrywanie zwierząt i plany, by koniecznie podchody powtórzyć. Dzieci, pełne
wrażeń, wróciły do szkoły, gdzie jeszcze czekały na nich inne słodkości z okazji Dnia Dziecka.

  

     



V Powiatowy Festiwal Piosenki i Tańca

W niedzielę 4 czerwca 2017 r.  przy zalewie w Żółkiewce, podczas obchodów Dnia Dziecka,
odbył się V Powiatowy Festiwal Piosenki i Tańca. Organizatorami festiwalu byli: Wójt Gminy
Żółkiewka,  Ośrodek  Kultury  Samorządowej  w Żółkiewce  oraz Starostwo  Powiatowe
w Krasnymstawie. Wszystkich zebranych powitali: Pani Anna Podgórska – Dyrektor Ośrodka
Kultury  Samorządowej  w Żółkiewce  oraz Pan  Jacek  Lis  –  Wójt  Gminy  Żółkiewka.  Festiwal
rozpoczął  się  gościnnym  występem  zespołu  DZHERELO  ze Lwowa.  Prezentacje  taneczne
i wokalne oceniało jury w składzie: Krystyna Kobylańska – instruktor tańca, Dorota Podgórska
– Drozd – nauczyciel muzyki, Marek Majewski – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki powiatu krasnostawskiego.

Dwoje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Festiwalu Piosenki: Daniel Zdybel z klasy III,
który zaśpiewał  piosenkę „Nie zapomnij”  i Małgorzata Chwałek z klasy  VI,  która zaśpiewała
piosenkę  „Tamta  dziewczyna”.  W dalszej  kolejności  zostały  ogłoszone  wyniki
przez przewodniczącego komisji Marka Majewskiego. Werdykt brzmiał następująco:

 w I grupie wiekowej do lat 9, w kategorii konkursowej solista, I miejsce zajął Daniel
Zdybelze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie,

 w II grupie wiekowej do lat 12, w kategorii konkursowej solista, III miejsce zajęła
Małgorzata Chwałek ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie.

Jury  wręczyło  zwycięzcom  statuetki,  nagrody  rzeczowe  oraz dyplomy,  ufundowane
przez Starostwo  Powiatowe  w Krasnymstawie,  Wójta  Gminy  Żółkiewka,  Ośrodek  Kultury
Samorządowej w Żółkiewce. Organizatorzy zapewnili dzieciom bezpłatny wstęp na zjeżdżalnie
i dmuchane zamki.

Uczniów  przygotowały  panie:  Anna  Chmura  i Dorota  Kiełbasa.  Zwycięzcom  gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

            



Wycieczka do Krasnobrodu

7 czerwca 2017 r. dzieci z klasy IV wraz z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami, ks. Jerzym
Komą i wychowawczynią Martą Magier wyjechały do Krasnobrodu. Głównym celem pielgrzymki
był  udział  we mszy  świętej  w Sanktuarium  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny
odprawionej przez ks. Jerzego Komę w intencji dzieci z klasy IV, które w tym roku obchodziły
Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Po Mszy Św. wszyscy wysłuchali bardzo ciekawej historii
o sanktuarium i cudownym obrazku Matki  Bożej  Krasnobrodzkiej.  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.

Oddając  cześć  Matce  Bożej  Krasnobrodzkiej  udaliśmy  się  na spacer  do Kaplicy  Objawień
na Wodzie,  zatrzymaliśmy się  na krótką modlitwę i nabraliśmy cudownej wody.  Po spożyciu
pysznych lodów i kanapek na świeżym powietrzu zmęczeni,  ale silniejsi  i ubogaceni duchowo
wróciliśmy do Chłaniowa.

      

             



Wycieczka do bajkowej krainy „Magicznych Ogrodów”

8 czerwca 2017 r. 41 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce do bajkowej krainy
„Magicznych  Ogrodów”  –  parku  tematycznego  w Janowcu  k.  Kazimierza  Dolnego.  Nasi
uczniowie odkrywali  piękno oraz uroki natury, mieli  możliwość choć na chwilę przenieść się
w baśniowy  świat  .  Po wejściu  na teren  Ogrodów  uczestników  wycieczki  powitał  Król
Krasnoludów  wraz  ze swoimi  Wojami.  Park  składa  się  z kilkunastu  krain  tematycznych,
do których dociera się wędrując wśród szumiących wodospadów, strumieni, kwitnących drzew
oraz pachnących i kolorowych kwiatów.

Wkomponowane w otoczenie place zabaw wyposażone są w urządzenia sprzyjające pobudzaniu
zmysłów i zdobywaniu nowych umiejętności. Dzieci bawiły się w Wodnym Świecie, w Smoczym
Gnieździe, krainie zamieszkałej przez smoki – mogły także bez obaw wspinać się po grzbietach
tych  niezwykłych  stworzeń.  Przejazd  kolejką  po Kwiatowej  Dolinie  pozwolił  poznać
zamieszkałe  tam  Wróżki  Smużki,  olbrzymią  gąsienicę,  ziemne  skrzaty  Bulwiaki  i psotliwe
włochate Mordole.  Dużo  emocji  wzbudziło  Marchewkowe Pole,  na którym rosną marchewki
większe od ludzi. Nie brakowało dobrej zabawy!

    

    



Rajd rowerowy do Nielisza

Dnia 13.06.2017 roku grupa uczniów z klas IV – VI pod opieką pani Doroty Kiełbasy oraz pani
Ewy  Kniaź  –  Pawelczyk  wyruszyła  na rajd  rowerowy  nad zalew  w Nieliszu.  Celem  naszego
wyjazdu było aktywne spędzanie czasu wolnego oraz podziwianie flory i fauny zalewu.  Była
to z całą pewnością fascynująca wyprawa, wymagająca dużej wytrwałości i samodyscypliny.

Uczniowie mieli okazję lepiej poznać możliwości swojego ciała oraz dotlenić umysł. Poza 
przepięknym, bardzo dużym zalewem, zobaczyli również elektrownię wodną z turbiną Kaplana 
znajdującą się na zaporze zalewu w Nieliszu. Dzieci miały też okazję pospacerować i miło 
spędzić czas na plaży. Pełni wrażeń, zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy do szkoły.

Pielgrzymka do Częstochowy

Dzieci  z klasy  III  naszej  szkoły  wraz  z rodzicami  wyruszyły  dnia  20  czerwca  2017  roku
o godz.  06:00 spod Kościoła  Parafialnego w Chłaniowie  do duchowej  stolicy Polski  –  Jasnej
Góry. Pielgrzymce przewodniczył Proboszcz Parafii Ksiądz Jerzy Koma. Obecne były również
panie:  Anna  Chmura,  Renata  Rząd,  Ewa  Kniaź  –  Pawelczyk.  Pielgrzymka  miała  charakter
dziękczynny  za dar  przyjęcia  Sakramentu  Pierwszej  Komunii  Świętej.  Głównym  punktem
pielgrzymki była wspólna Msza Święta w kaplicy NMP z udziałem dzieci z różnych zakątków
Polski. Następnie zwiedzaliśmy Jasną Górę. Potem 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 modlitwę. 

    



O godz.  21:00  ponownie  udaliśmy  się  przed obraz  Matki  Bożej  Częstochowskiej  na Apel
Jasnogórski.  Po Apelu wyruszyliśmy w drogę powrotną.  Mimo upalnej  pogody i wielu  godzin
spędzonych w autokarze, atmosfera na pielgrzymce była pełna radości i zadowolenia.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca 2017 roku zebraliśmy się, aby wspólnie zakończyć rok szkolny 2016/2017.
Uroczystość  ta  tradycyjnie  rozpoczęła  się  mszą  świętą  odprawioną  o godz.  8:00
w miejscowym kościele przez księdza Jerzego Koma. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli
do szkoły.  Tam,  w sali  gimnastycznej  o godz.  9:00  nastąpił  dalszy  ciąg  uroczystości.
Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Marta Magier. Uczniowie klasy piątej i szóstej
przygotowali  występ  artystyczny.  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.  Pozostali  otrzymali  świadectwa
po zakończeniu  akademii  w swoich  klasach.  Na szkolnej  uroczystości  było  obecnych  wielu
rodziców, dumnych ze swoich dzieci. 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.

    



      

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej „Cztery pory
roku”

W dniu 9 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Płonce odbył się XII Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski  pod patronatem Wójta  Gminy  Rudnik.  W konkursie  uczestniczyło  20  uczniów
z trzech  szkół:  Płonki,  Rudnika  i Chłaniowa.  Każdy  z recytatorów  musiał  przygotować  dwa
utwory,  w tym  jeden  obowiązkowy  wiersz  Kazimierza  Przerwy-  Tetmajera  ”  W lesie”
i Mieczysława  Brauna  „Krajobraz  polski”,  a drugi  dowolny,  tematycznie  związany  z porami
roku.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – dzieci z klas I – III – w tej grupie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Krzysztof
Domański z klasy II oraz Amelia Pakuła i Daniel Zdybel z klasy III.

II  grupa  –  dzieci  z klas  IV  –  VI  –  w tej  grupie  naszą  szkołę  reprezentowały  uczennice:
Małgorzata Chwałek, Karolina Magier i Diana Krzysztoń z klasy VI.

Osobami  odpowiedzialnymi  za przygotowanie  recytatorów  do konkursu  były  panie:  Maria
Koprucha i Dorota Kiełbasa.

Kryteria  oceny tego konkursu  były  następujące:  dobór repertuaru,  interpretacje  utworów
(tempo,  intonacja),  ogólny wyraz artysty.  Jury w składzie:  pani  Urszula  Kamieniecka i pani
Teresa Świst wysłuchało wszystkich uczestników, dokonało oceny i przyznało nagrody.

Uczeń  klasy  III Daniel  Zdybel  zajął I miejsce w I grupie  wiekowej  i otrzymał  książkową
nagrodę. Uczennica klasy VI Małgorzata Chwałek zajęła II miejsce w II grupie wiekowej
i również otrzymała nagrodę książkową. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a opiekunowie  pisemne  podziękowania.  Konkurs  był  zorganizowany  na wysokim  poziomie.



Dziękujemy  pani  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w Płonce  Barbarze  Ochniowskiej-Łyś
i organizatorom za zaproszenie i miłe przyjęcie.

     

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 27 marca do 28 kwietnia
2017 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.

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 w tym roku zebrano: 777,94 zł.  Warto podkreślić, że ta suma jest znacznie
wyższa niż w latach ubiegłych. Zebrane pieniądze wpłacono na konto Lubelskiego Hospicjum
dla dzieci im. Małego Księcia.

Bardzo  dziękujemy  wszystkim  uczniom,  nauczycielom  oraz mieszkańcom  naszej  parafii
za udział w akcji. 



Konkurs promujący program „Owoce i warzywa w szkole”

Organizatorem  konkursu  pod hasłem:  „Zdrowe  odżywianie  –  zdrowe  dzieci”  promującym
program  „Owoce  i warzywa  w szkole”  była  Agencja  Rynku  Rolnego  w Warszawie
reprezentowana przez prezesa Oddziału Terenowego ARR w Lublinie Łukasza Hołubowskiego.

Celem konkursu było:

 propagowanie zasad zdrowego żywienia,
 rozwój kreatywności i pomysłowości wśród dzieci,
 kształtowanie  prawidłowych  nawyków  żywieniowych  wśród  dzieci  uczęszczających

do klas 0 – III,
 promowanie  oraz informowanie  o produktach  rolnych  i żywnościowych,  metodach  ich

produkcji, a także systemach jakości produktów.



Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 w dowolnej technice.
Tematyka  pracy  musiała  być  ściśle  związana  z programem  „Owoce  i warzywa  w szkole”
oraz nawiązywać do prawidłowego odżywiania i trybu życia.

W konkursie  wzięło  udział  11  uczniów  z naszej  szkoły  z klas  0  –  III.  Szkolna  komisja
konkursowa wyróżniła trzy prace, które zostały przesłane do Agencji Rynku Rolnego Oddziału
Terenowego  w Lublinie.  W ocenie  prac  decydującym  kryterium  były:  zgodność  z tematyką
konkursu i jej trafne przedstawienie, sposób trudności wykonania,  pomysłowość i estetyka.
Każda placówka oświatowa mogła zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

Laureaci każdego z miejsc I, II oraz III otrzymają jedną nagrodę.

Podczas finału konkursu Komisja Konkursowa przyzna:

1. I miejsce – tablet LG pad80,
2. II miejsce – dysk zewnętrzny Maxtor M3,
3. III miejsce – kamera internetowa 4 World.

W grupie wiekowej klas 0 – III zostały wyróżnione prace:

 Klaudii Małysz – klasa III,
 Dawida Janickiego – klasa II,
 Rafała Podgórskiego – klasa I.

Wszystkim uczniom dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie.

     

Nagrody dla Natalii Szewczyk i Patryka Czopa w konkursie „Legendy 
Ziemi Krasnostawskiej”

29 maja 2017 r. podsumowano XIV powiatowy konkurs literacko – plastyczny „Legendy Ziemi
Krasnostawskiej”.  Z trzynastu  szkół  podstawowych  powiatu  krasnostawskiego  przybyli
uczniowie, nauczyciele i rodzice, których gorąco powitała dyrektor biblioteki Elżbieta Patyk.
Na początek  dwie  piosenki  brawurowo  zaśpiewała  nagrodzona  Ania  Błaszczak.  Następnie



ogłoszono werdykt jury. Komisja w składzie: J. Kawęcka, E. Nesteruk, E. Patyk, D. Korkosz
oceniła 100 prac uczniów klas IV, które nadesłano na konkurs z 16 szkół podstawowych.

Nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez powiat krasnostawski wręczył Wicestarosta
Henryk Czerniej i Naczelnik Wydziału Oświaty Marek Majewski.

W kategorii literackiej dzieci pisały własną legendę dotyczącą wybranej miejscowości powiatu
krasnostawskiego. Nagrody otrzymali:

 I miejsce  –  WIKTORIA  DUDZIŃSKA:  Legenda  o cudownym  źródełku  i świętym
Łukaszu z Łukaszówki. Szkoła Podstawowa w Surhowie. Opiekun: Justyna Rękas,

 II miejsce – NATALIA SZEWCZYK: Legenda o powstaniu Wierzchowiny i ukrytym
skarbie. Szkoła Podstawowa w Chłaniowie. Opiekun: Marta Magier,

 III  miejsce  –  JULIA  ŚWIECH:  Legenda  o Krasnymstawie.  Zespół  Szkół  nr 5
w Krasnymstawie. Opiekun: Jolanta Piątkowska – Chwaszcz.

Wyróżnienia otrzymali:

 ŁUKASZ MATYJAS: Zatopiony kościół w Krasnymstawie. Zespół Szkół nr 5 
w Krasnymstawie. Opiekun: Jolanta Piątkowska – Chwaszcz,

 PATRYK CZOP: Legenda o Chłaniowie i pantofelkach Aleksandry. Szkoła 
Podstawowa w Chłaniowie. Opiekun: Marta Magier,

 JAGODA BODAK: Łzy matki. Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym. Opiekun: 
Małgorzata Staszak,

 MILENA NIEĆKO: Legenda o powstaniu Łopiennika. Szkoła Podstawowa w Łopienniku 
Dolnym. Opiekun: Małgorzata Staszak,

 BARTOSZ CZERWIŃSKI: Krasnostawskie Chmielaki. Zespół Szkół Nr 1 
w Krasnymstawie. Opiekun: Grażyna Wojtyna,

 KAMIL SAWA: Legenda o pięknej „dziedziczce”. Zespół Szkół w Łopienniku 
Nadrzecznym. Opiekun: Dorota Grzesiak.

Legendy Ziemi Krasnostawskiej 2017 – prace literackie

W kategorii  plastycznej  zadanie  konkursowe  polegało  na zilustrowaniu  dowolną  techniką
plastyczną wybranej legendy dotyczącej powiatu krasnostawskiego. Nagrody otrzymali:

 I miejsce – OLIWIA KNAP: Gród Szczekarzew, herbu Rzew – wilczym wyciem i psim
szczekaniem  słynący.  Szkoła  Podstawowa  w Tarnogórze  Kolonii.  Opiekun:  Jolanta
Żabniak,

 II  miejsce  –  NATALIA  SZEWCZYK:  Legenda  o Krasnymstawie.  Opiekun:  Ewa
Kniaź – Pawelczyk,

 III  miejsce  –  MAJA SZEWCZUK:  Biała  pani  na ruinach  zamku  w Krupem.  Opiekun:
Agnieszka Rybczyńska – Manachiewicz.

Nagrodzone prace plastyczne można oglądać na wystawie w bibliotece do końca czerwca.

http://www.pbpkrasnystaw.pl/wp-content/uploads/2017/05/LEGENDY-ZIEMI-KRASNOSTAWSKIEJ-2017-PRACE-LITERACKIE.pdf


   

   

XXXVI Mały Konkurs Recytatorski zakończony!

12 maja 2017 r. w sali Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce zostały przeprowadzone
Eliminacje  Gminne  do XXXVI  edycji  Małego  Konkursu  Recytatorskiego  ogłoszonego
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Organizatorem eliminacji na szczeblu gminnym
był  Ośrodek  Kultury  w Żółkiewce.  Recytatorzy  zostali  podzieleni  na dwie  grupy  wiekowe:
grupa I – uczniowie klas I – III, grupa II – uczniowie klas IV – VI. Uczestnicy prezentowali
jeden wiersz.  Tematyka tekstu była  dowolna.  Powołano Jury w składzie:  Anna Podgórska –
dyrektor OKS, Ewa Wlizło – pracownik biblioteki, Katarzyna Oleszek – pracownik OKS. Jury
oceniając  brało  pod uwagę:  dobór  repertuaru  (jego  wartość  artystyczną,  oryginalność
i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretacje
utworu  i ogólny  wyraz  artystyczny.  Po wysłuchaniu  wszystkich  tekstów  Jury  wybrało
laureatów z naszej szkoły:

 W I kategorii wiekowej:
 I miejsce – Daniel Zdybel,
 II miejsce Amelia Pakuła,
 III miejsce – Klaudia Małysz,
 Wyróżnienie – Krzysztof Domański,

 W II kategorii wiekowej:



 I miejsce – Małgorzata Chwałek,
 III miejsce Diana Krzysztoń.

Uczestnicy  oraz laureaci  konkursu  otrzymali  nagrody  książkowe  ufundowane
przez organizatora eliminacji gminnych.

18  maja  w Krasnostawskim  Domu  Kultury  odbyły  się  eliminacje  powiatowe,  w trakcie
których jednym z laureatów została  Małgorzata  Chwałek,  natomiast  wyróżnienie  otrzymała
Diana  Krzysztoń.  Małgosia  7  czerwca  reprezentowała  naszą  gminę  i powiat  krasnostawski
na szczeblu wojewódzkim. Zajęła III miejsce.  Jesteśmy dumni  z występu Małgosi.  Warto
przypomnieć,  że Małgosia,  Diana  i Daniel  zdobywali  wiele  czołowych  miejsc  w konkursach
recytatorskich. Uczniów przygotowały panie: Maria Koprucha i Dorota Kiełbasa.  Wszystkim
życzymy dalszych sukcesów!

     

     

Małgorzata Chwałek laureatką II Powiatowego Konkursu Czytelniczego

31 maja  2017 r.  odbyły  się  eliminacje powiatowe konkursu  czytelniczego,  w którym wzięły
udział  2  uczennice  naszej  szkoły: Małgorzata  Chwałek i Diana  Krzysztoń.  Komisja
konkursowa  na podstawie  sześciu  protokołów  eliminacji  powiatowych  przeprowadzonych
w szkołach: SP nr 1 w Chełmie, SP nr 2 w Chełmie, ZSP nr 3 w Chełmie, SP nr 5 w Chełmie, ZS
nr 4  w Krasnymstawie,  SP  nr 2  we Włodawie  wyłoniła  laureatów  i jednym  z nich  została
Małgorzata  Chwałek.  Uczennicę  do konkursu  od kilku  miesięcy  przygotowywała  p. Marta
Magier. Gratulujemy Małgosi sukcesu!



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.
Diana Krzysztoń

Sałatka owocowa

Składniki
 ananasy w puszcze
 brzoskwinie w puszce
 pomarańcze
 kiwi
 banany
 owoc granatu
 kilka łyżek soku z pomarańczy
 1-2 łyżki soku z cytryny

Przygotowanie:
Osaczone z zalewy ananasy i brzoskwinie kroję na mniejsze kawałki. Z pomarańczy odkrawam 
dwa przeciwległe końce i ostrym nożem odcinam resztę skórki wraz z białą jej częścią. Miąższ
kroję na ćwiartki, a następnie na kawałki. Obrane banany i kiwi kroje również na mniejsze 
kawałki, wszystko razem mieszam w salaterce. Doprawiam sokiem z cytryny i sokiem z 
pomarańczy. Wierzch ozdabiam owocami granatu i sałatka gotowa.

Małgorzata Chwałek



Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

**********************************************************************************
Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, więc na początku lekcji zamiast w ławce 
siadają na kaloryferze.
- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już wysuszycie bieliznę, usiądźcie na swoich miejscach.

**********************************************************************************
Nauczycielka na lekcji:
- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie wczorajszego tematu lekcji?
- Bo to nowy zeszyt
- A gdzie stary?
- Stary w robocie.
**********************************************************************************

Kacper Chorąbała




	Lody śmietankowe
	Przygotowanie:


