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227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

30 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyła się uroczysta akademia 

z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt 

z historii Polski uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pań Renaty Rząd i Doroty Kiełbasa 

przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Zadbano 

o odpowiednią scenografię, wyeksponowano symbole narodowe Polski. Dzieci ubrane były 

odświętnie. Uroczystość tę zainicjowało odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się 

część artystyczna. Swoim udziałem w Święcie Konstytucji 3 Maja mieliśmy okazję 

zamanifestować uznanie dla twórców pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej, 

spisanej ustawy zasadniczej, która była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych 

Rzeczypospolitej. Była to również dobra okazja do ukazania naszym uczniom przywiązania 

do symboli narodowych i żywa lekcja historii Polski.  Aktorzy zostali nagrodzeni brawami, 

a pani dyrektor Marta Magier podziękowała uczniom za występ, podkreśliła, że uroczystość 

niosła przesłanie również dla nas, że patriotyzm powinniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako 

naród tak żyć, żeby nasza ojczyzna rozwijała się duchem wolności, odpowiedzialności 

i wzajemnego szacunku. 

 

Uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją i wychowawcami wzięli również udział w lokalnych 

uroczystościach  3 maja. Młodzież miała okazję jeszcze raz zaprezentować swój program 

artystyczny przed szerszą publicznością w kościele parafialnym w Chłaniowie po mszy świętej. 

Nie zapomnieliśmy też o przepięknym święcie – uroczystości Maryi Królowej Korony Polskiej. 

Przypomnieliśmy historię tego wydarzenia z dn. 1.04.1656 r., gdy król Jan Kazimierz 

w katedrze we Lwowie oddał się wraz ze swoim wojskiem w opiekę Matce Boskiej. 300 lat 



później w roku 1956 kardynał Stefan Wyszyński odnowił te śluby na Jasnej Górze 

w Częstochowie i zawierzył nasz naród Maryi. To oddanie i zaufanie Polaków Matce Bożej 

trwa do dziś. Ks. proboszcz Jerzy Koma serdecznie podziękował uczniom i nauczycielom 

za cenną lekcję naszej wielkiej historii. Ogromne wyrazy podziękowania dla wszystkich 

artystów, którzy poświęcili swój czas i natrudzili się, aby ten dzień nie został zapomniany 

w naszej lokalnej społeczności. 

 

 
 

Rajd rowerowy do Nielisza pod hasłem „Dla Niepodległej” 

Dnia 23.05.2018 roku 15 uczniów z klas V – VII pod opieką pani Ewy Kniaź – Pawelczyk 

oraz pani Doroty Kiełbasy wyruszyło na rajd rowerowy po najbliższej okolicy i nad zalew 

w Nieliszu. W tym roku przyświecało nam hasło „Dla Niepodległej” Ten wyjazd był efektem 

zaplanowanego przez nauczycielki działania edukacyjnego związanego z obchodami setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem wyjazdu było odwiedzenie miejsc 

pamięci, aktywne spędzenie czasu wolnego oraz podziwianie flory i fauny zalewu. Uczniowie 

mieli okazję lepiej poznać możliwości swojego ciała oraz dotlenić umysł. Była to z całą 

pewnością ciekawa lekcja historii oraz fascynująca wyprawa, wymagająca dużej wytrwałości 

i samodyscypliny. Wyruszyliśmy spod szkoły o godzinie 9:00. Najpierw udaliśmy się do kościoła 

parafialnego w Chłaniowie, by zobaczyć pamiątkową tablicę, na której widnieją nazwiska 

mieszkańców wsi zamordowanych przez służący Niemcom Ukraiński Legion Samoobrony. 



Pacyfikacja miała miejsce w godzinach rannych 23 lipca 1944 roku. Ofiarą zbrodni padło 45 

osób. Następnie pojechaliśmy na miejscowy cmentarz i tam zapaliliśmy znicze na wspólnej, 

zbiorowej mogile, w której spoczęli tragicznie zmarli ludzie. Po oddaniu im hołdu udaliśmy się 

pod pomnik znajdujący się w centrum Chłaniowa, który upamiętnia wszystkich mieszkańców 

miejscowości, którzy oddali życie w czasie II wojny światowej. Uczciliśmy ich pamięć minutą 

ciszy i również zapaliliśmy znicze. Potem prosto pojechaliśmy do Nielisza. Poza przepięknym, 

bardzo dużym zalewem zobaczyliśmy również elektrownię wodną z turbiną Kaplana znajdującą 

się na zaporze zalewu. Dzieci miały też okazję pospacerować i miło spędzić czas na plaży. 

W Nieliszu spożyliśmy również posiłek w miejscowej restauracji, by mieć siłę na powrót 

do domu. Nasza trasa wyniosła około 40 kilometrów. Pełni wrażeń, zadowoleni, zmęczeni, 

ale szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. 

 

 



 

Dzień Mamy i Taty 

 

Dzień Mamy i Taty to wyjątkowe święto, każdy z nas je zna i szanuje. Z tej okazji dnia 29 

maja 2018 r. o godz. 10.30 najmłodsza społeczność naszej szkoły – dzieci z klas 0 – III, 

dziękowała swoim rodzicom za trud wychowania. Nad częścią artystyczną czuwały 

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

 



Pani dyrektor Marta Magier powitała wszystkich zebranych i złożyła rodzicom 

najserdeczniejsze życzenia. Dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność 

za matczyną dobroć i cierpliwość oraz kochające serce. Tatusiom dziękowały za ich pracę, 

mądrość i ojcowski autorytet. Niektórym mamom kręciła się łezka w oku, a na twarzach 

tatusiów malował się uśmiech i duma ze swoich pociech. Rodzice gromkimi brawami nagrodzili 

występ swoich dzieci. Na koniec uczniowie wręczyli rodzicom drobne upominki. Atmosfera 

tej uroczystości była podniosła i bardzo radosna. 

Dziękujemy pani Agnieszce Edel za słodycze przygotowane dla dzieci. 

 

 

Dzień Dziecka w naszej szkole 

Wycieczka jest jednym z najmilszych momentów w życiu klasy, szczególnie wycieczka 

do pobliskiego lasu z okazji Dnia Dziecka. To święto obchodzone jest niemal na całym świecie. 

Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. Różnice wynikają 

przede wszystkim z tradycji narodowych i religijnych danego obszaru kulturowego. Dzień 

Dziecka w Polsce obchodzony jest 1 czerwca. 



W środę 30 maja 2018 roku uczniowie z naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawczyniami 

wybrali się na wyprawę do lasu. Był piękny, słoneczny dzień. Całą trasę pokonaliśmy pieszo. 

Przypomnieliśmy sobie przy okazji jak przyjemnie jest wędrować na świeżym powietrzu polną 

drogą. Obserwowaliśmy przyrodę i zachodzące w niej zmiany. Często słyszeliśmy przepiękny 

śpiew ptaków. Gdy doszliśmy na miejsce, panie wychowawczynie wraz z najstarszymi uczniami 

przygotowały i rozpaliły ognisko, na którym wszyscy piekli przepyszne kiełbaski i pianki. 

Po posiłku mogliśmy się wspólnie pobawić. Była pogoń i poszukiwanie ukrytego skarbu, chowanie 

się przed poszukującym oraz podchody i budowanie szałasów z gałęzi. Wielką atrakcją, 

szczególnie dla maluchów, był konkurs malowania twarzy. Wszyscy podeszli do niego z wielkim 

zapałem. Piknik w lesie był bardzo udany. Pogoda i humor nam dopisały. Zmęczeni, 

ale uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły. Nasze wesołe miny na zdjęciach świadczą o tym, że ten 

dzień był naprawdę wspaniały. Z pewnością go powtórzymy. 

      

      



Wycieczka do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” 

W dniu 11 czerwca 2018 r. uczniowie z naszej szkoły wyjechali na wycieczkę do Parku 

Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”. Tam czekała na nas pani przewodnik oraz wspaniałe 

atrakcje: 

 zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz Latającej Chaty Tajemnic, 

 zabawa przy lewitujących kuleczkach, zdjęcia z głową na patelni oraz rzut oka 

do Studni Nieskończoności, 

 szukanie rozwiązań zagadki Lewitującego Kranu i zabawa w poszukiwaczy przygód 

w Wiklinowym  Labiryncie, 

 wrażenie lewitacji w Tunelu Zapomnienia oraz spacer przez Lasek Doświadczeń, 

 spacer Ścieżką Złudzeń oraz zabawa na polu dmuchańców, 

 zaduma przy Niemożliwym Trójkącie, partyjka Gigantycznych Szachów oraz Mega 

Chińczyka, 

 Kraina Łamigłówek oraz wizyta przy Meblach Olbrzyma oraz wspólne budowanie 

z Gigantycznych Klocków, 

 świat do góry nogami, czyli przygoda w Zakręconym Domku, 

 zagubienie się w Lustrzanym Labiryncie wraz z jego kolumnami oraz wizyta 

w tajemniczym Pokoju Amesa. 

Zmęczeni, ale radośni zjedliśmy obiad, a później mogliśmy kupić pamiątki i jeszcze raz 

skorzystać z ulubionych atrakcji parku. Nasz wyjazd był świetnym połączeniem miłej zabawy 

i atrakcyjną formą edukacji. Może kiedyś jeszcze tam wrócimy. 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały: p. Anna Chmura, p. Renata Rząd, p. Dorota Kiełbasa, 

p. Ewa Kniaź – Pawelczyk. 

 



 

 

 



Dzień Dziecka i VI Powiatowy Festiwal Piosenki i Tańca w Żółkiewce 

10 czerwca 2018 r. w Żółkiewce podczas Dnia Dziecka odbył się VI Powiatowy Festiwal 

Piosenki i Tańca. Organizatorami byli: Wójt Gminy Żółkiewka, Ośrodek Kultury Samorządowej 

w Żółkiewce, Starosta Powiatowy w Krasnymstawie.  

Nasi uczniowie pokazali swoje umiejętności w prezentacji wokalnej i tanecznej. W kategorii 

solista do lat 12 Daniel Zdybel i Małgorzata Chwałek. Natomiast w kategorii do lat 12 układ 

taneczny zaprezentował zespół Cool Dance w składzie: Daniel Zdybel, Małgorzata Chwałek, 

Diana Krzysztoń, Agata Cimek, Paulina Ekalt, Oliwka Brożek, Natalia Brożek, Amelia Pakuła, 

Karolina Magier oraz Julia Kwiecińska. 

Wszyscy dostali duże brawa, dyplomy za udział, upominki oraz poczęstunek od organizatorów. 

Niedzielne popołudnie minęło w miłej i radosnej atmosferze. 

 

 



Pielgrzymka do Częstochowy 

Dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 06:00 dzieci pierwszokomunijne z klasy III wyruszyły 

na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski. W pielgrzymce uczestniczył Ks. Proboszcz 

Jerzy Koma, pani Maria Koprucha oraz rodzice. Wszyscy chcieliśmy podziękować Bogu 

przez wstawiennictwo Matki Bożej za dar I Komunii Świętej. 

Na Jasnej Górze mieliśmy okazję zwiedzić najciekawsze miejsca takie jak: Skarbiec, Salę 

Rycerską, Arsenał, a także Muzeum 600-lecia. Dzięki temu dzieci miały szansę zapoznać się 

ze znaczeniem Jasnej Góry w dziejach Polski. O godz. 16:45 ks. Jerzy Koma przed cudownym 

obrazem Matki Bożej odprawił Mszę Świętą w intencji dzieci i ich rodziców. Każdy z nas miał 

również czas wolny na zakupienie pamiątek lub indywidualną modlitwę. Zrobiliśmy również 

kilka wspólnych pamiątkowych zdjęć. Zgromadziliśmy się razem o godz. 21:00 na Apelu 

Jasnogórskim, aby jeszcze raz zawierzyć swoje życie Maryi Królowej Polski, modląc się 

z ludźmi z całego świata dziesiątką różańca i śpiewając pierwszy hymn Polski „Bogurodzica”. 

Gdy wszyscy wrócili do autokaru wyruszyliśmy w drogę powrotną. Odjechaliśmy z parkingu 

około 22.00. Podróż przebiegła spokojnie. W Chłaniowie byliśmy około godz. 03:00. Mimo 

zmęczenia byliśmy bardzo zadowoleni z pielgrzymki. Zapewne każdy czuł się lepiej, gdy wrócił 

do domu po modlitwie i czynnym udziale w podróży do duchowej stolicy Polski. Wspólne 

pielgrzymowanie łączy się z niezapomnianymi przeżyciami, integruje dzieci na innej 

płaszczyźnie niż życie szkolne. Dziękujemy serdecznie wszystkim za wszystko. 

 



 

 



Wycieczka do Krasnobrodu 

W piątek 15 czerwca 2018 r. dzieci z klasy IV wraz z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami, 

ks. Jerzym Komą oraz wychowawczynią panią Magdaleną Małysz wyjechały do Krasnobrodu. 

Głównym celem pielgrzymki był udział we mszy świętej w Sanktuarium Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny. Po przybyciu do świątyni wszyscy wysłuchali bardzo ciekawej 

historii o sanktuarium i cudownym obrazku Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Potem o godzinie 

10.00 ks. Jerzy Koma odprawił mszę świętą w intencji dzieci z klasy IV, które w tym roku 

obchodziły Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Po mszy św. udaliśmy się na Kalwarię 

Krasnobrodzką, by tam w ciszy rozważać stacje Drogi Krzyżowej. Następnie zwiedziliśmy 

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 do Kaplicy Objawień na Wodzie, 

zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę i nabraliśmy cudownej wody. Po spożyciu pysznych 

lodów zmęczeni, ale silniejsi i ubogaceni duchowo wróciliśmy do Chłaniowa. 

     



 

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2017/2018 . Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą 

świętą odprawioną o godz. 8:00 w miejscowym kościele przez naszego księdza proboszcza 

Jerzego Komę. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam, w sali gimnastycznej 

o godz. 9:00  nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie 

klasy czwartej, piątej, szóstej i siódmej pod kierunkiem pani Renaty Rząd i Doroty Kiełbasa 

przygotowali występ artystyczny. Po inscenizacji głos zabrała pani dyrektor szkoły Marta 

Magier. Dziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za ciężką pracę w tym roku szkolnym 

oraz podsumowała ważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Następnie wręczyła: świadectwa 

z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom z celującymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce 



oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz stypendia naukowe ufundowane 

przez Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa. Natomiast nagrodę dla najlepszej uczennicy 

Amelii Pakuła i listy gratulacyjne dla rodziców nagrodzonych uczniów przekazywał Pan Henryk 

Jaremek – przewodniczący Rady Gminy Żółkiewka. 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. Tak więc kolejny rok szkolny za nami. 

Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie. Mamy nadzieję, że wszyscy będą miło wspominać ten 

czas spędzony razem. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

 



 

 

 

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 26 lutego do 27 

kwietnia 2018 r. Zbiórka pieniędzy do puszki odbywała się w szkole, a także dzięki 

uprzejmości naszego ks. proboszcza Jerzego Komy w kościele w Chłaniowie. 

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: 612,67 zł. 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 recytatorski „A to Polska właśnie” 

Dnia 14 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się konkurs 

recytatorski  wierszy patriotycznych „A to Polska właśnie”. Rok 2018 jest rokiem 

upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania  przez Polskę niepodległości. Konkurs stał się 

znakomitą okazją, by poprzez poezję kształtować u dzieci postawy patriotyczne. Była 

to również okazja, aby popularyzować piękno i wartości narodowej kultury, rozbudzać 

zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijać recytatorskie uzdolnienia dzieci. Wiersze 

przypominały trudną drogę Polaków do uzyskania wolności. Uczniowie uczyli się szacunku 

do państwa i narodu polskiego poprzez pełną emocji recytację. Na wstępie pani Maria 

Koprucha przywitała zebranych gości, a następnie zaprosiła wszystkich recytatorów 

do prezentacji przygotowanych przez nich wierszy. Dzieci recytowały wiersze znanych 

polskich poetów. 

Konkurs przygotowały panie: Dorota Kiełbasa i Maria Koprucha. W konkursie wzięło udział 16 

uczniów z klas I – VII, którzy przygotowali ciekawe i oryginalne wiersze o tematyce 

patriotycznej. 

Recytację oceniło Jury w składzie panie: Renata Rząd, Dorota Kiełbasa i Maria Koprucha. 

Komisja biorąc pod uwagę interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny 

przyznała następujące nagrody: 

 w kategorii klas I – III: 

 I miejsce: Krzysztof Domański – kl.III, wiersz Marii Konopnickiej pt. „Kochasz 

ty dom”, 

 II miejsce: Łucja Magier – kl. I, wiersz Władysława Bełzy pt. „Ziemia rodzinna”, 

 III miejsce: Joanna Daniło – kl. III, wiersz Władysława Bełzy pt. „Co kochać?”, 

 w kategorii klas IV – VII: 

 I miejsce: Małgorzata Chwałek – kl. IV, wiersz Jana Pietrzaka pt. „Taki kraj”, 

 II miejsce: Amelia Pakuła – kl.IV, wiersz Władysława Bełzy pt. „Legenda o garści 

ziemi polskiej”, 

 III miejsce: Klaudia Małysz – kl. IV, wiersz Janusza Kawałko pt. „Ta Polska”. 

Za udział w konkursie recytatorskim zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Dzięki takim konkursom 

dzieci miały okazję stanąć ze swym talentem przed większą publicznością, a to zapewne 

zaowocuje sukcesem w przyszłości. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy, 

ponieważ poziom konkursu był wysoki i wyrównany. Uczestnicy dali dowód na to, że patriotyzm 

wyrażony wierszem wcale nie jest nudny, lecz wzrusza i jest jedną z wielu barw miłości 

do naszej ojczyzny. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania recytatorom i ich opiekunom, komisji 

oceniającej, a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu. 

 



 

 

37. Mały Konkurs Recytatorski 

17 maja 2018 roku o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbył się 

37. Mały Konkurs Recytatorski Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Dotyczył dzieł 

największych mistrzów pióra. Tematyka tekstów była dowolna. Każdy uczestnik przygotowywał 

jeden utwór. Czas występu miał być nie dłuższy niż pięć minut. 

W konkursie udział wzięło dziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Chłaniowie z klas: I, 

III, IV, VI. 

 klasa I: 

 Sandra Brożek 

 Łucja Magier 

 klasa III: 

 Krzysztof Domański 

 Joanna Daniło 

 klasa IV: 

 Natalia Brożek 



 Klaudia Małysz 

 Amelia Pakuła 

 Daniel Zdybel 

 klasa VI: 

 Julia Kwiecińska 

 Dorota Matyjaszek 

W kategorii: klasy I – III wyróżnienie otrzymał Krzysztof Domański. W kategorii: klasy IV – 

VI pierwsze miejsce osiągnęła Amelia Pakuła – uczennica klasy IV, a drugie miejsce zajął 

Daniel Zdybel – uczeń klasy IV. 

Amelia Pakuła i Daniel Zdybel zostali zakwalifikowani do eliminacji na szczeblu 

powiatowym 37. Małego Konkursu Recytatorskiego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 

w Lublinie. 

21 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w Krasnostawskim Domu Kultury odbyły się te eliminacje. 

Nasi uczniowie recytowali naprawdę wspaniale, jednak nie zostali zakwalifikowani 

do wojewódzkiego etapu konkursu. 

Dzieci przygotowały panie: Maria Koprucha i Dorota Kiełbasa. 

 

 



     

 

Wyróżnienia w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Życie i twórczość 

Marii Konopnickiej” 

 

Dnia 17.05.2018 roku w Sali Lustrzanej Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie miało 

miejsce podsumowanie XV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Życie i twórczość Marii 

Konopnickiej”. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. 

Na podsumowanie konkursu przybyło liczne grono nagrodzonych i wyróżnionych finalistów 

konkursu wraz z opiekunami. Przybyłych powitała dyrektor MDK – Małgorzata Prus, gratulując 

laureatom i życząc dalszych sukcesów. Komisja w składzie: B. Żuk, T. Stasiak, J. Litkowska 

oceniła 137 prac, spośród których nagrodziła i wyróżniła prace w pięciu kategoriach 

wiekowych. Nagrody i wyróżnienia wręczał Pan Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady 

Powiatu. Uczniowie klasy V Oliwia Brożek i Patryk Czop otrzymali wyróżnienia w kategorii 

klas IV-VI. Natomiast grono uczniów naszej szkoły otrzymało dyplomy za udział pracy 

w wystawie pokonkursowej. Wszystkie prace można oglądać na wystawie do 15 czerwca 2018 

roku. 



 

 

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” 

Dnia 18 maja 2018 roku w Krasnostawskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje XV 

Turnieju Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”. Rywalizowały między sobą drużyny 

z ośmiu szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Weronika 

Tomiło, Daniel Zdybel , Konrad Berbeć, Natalia Szewczyk, Kacper Król i Julia Kwiecińska. 

Otwarcia konkursu dokonał zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie mł. 

insp. Janusz Pudźwa, który powitał zebranych, życzył drużynom zdrowej rywalizacji 

i wszystkim uczestnikom dobrej zabawy. Podobnie jak w latach poprzednich drużyny 

rywalizowały w trzech konkurencjach. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test 

oraz dokonać ,”Prezentacji Szkoły oraz Bezpiecznego Hasła”. Integralną częścią konkursu był 

wybór najciekawszego plakatu przedstawiającego „Projekt koszulki”. Po bardzo wyrównanej 

rywalizacji wygrała drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie. Drugie 

miejsce zajęła drużyna z Siennicy Różanej, natomiast trzecie z Krupego. Drużyna naszej 

szkoły zajęła miejsce czwarte. W tym roku dodatkowo wyróżnione zostały dwie drużyny. 

Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienie za kreatywność podczas prezentacji szkoły, 

zaś uczniowie z Łopiennika Nadrzecznego za stworzenie najciekawszego projektu koszulki. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy a pozostali uczestnicy nagrody rzeczowe ufundowane 

przez miejscowe przedsiębiorstwa i samorządy. Naszej drużynie gratulujemy. 



       

 

Konkurs „Legendy Ziemi Krasnostawskiej” podsumowany 

6 czerwca 2018 roku podsumowano XV Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Legendy 

Ziemi Krasnostawskiej” organizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Starostwo 

Powiatowe w Krasnymstawie. 

Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas IV ze wszystkich szkół powiatu 

krasnostawskiego. Jego celem jest: budzenie zainteresowań czytelniczych, inspirowanie 

do zgłębiania wiedzy o najbliższym środowisku, jego historii i legendach, kształcenie 

umiejętności przekazywania treści literackich, wspieranie działań twórczych. Konkurs 

realizuje się w dwóch formach: kategoria plastyczna i kategoria literacka. W kategorii 

plastycznej należało zilustrować wybraną legendę dotyczącą wyłącznie powiatu 

krasnostawskiego. Natomiast w kategorii literackiej trzeba było stworzyć własną legendę 

związaną z miejscowością powiatu krasnostawskiego. 

Na początku spotkania dyrektor biblioteki pani Elżbieta Patyk powitała przybyłych uczniów, 

rodziców i nauczycieli. Następnie dwie dziewczynki z Młodzieżowego Domu Kultury zaśpiewały 

trzy piosenki uświetniając tym samym tę uroczystość. 

Jury oceniło prace literackie oraz plastyczne uczniów klas IV z 16 szkół podstawowych 

powiatu krasnostawskiego. 

W kategorii plastycznej brało udział czworo naszych uczniów: Klaudia Małysz, Amelia Pakuła, 

Daniel Zdybel i Paulina Ekalt . Niestety dzieci nie zdobyły żadnej nagrody, mimo że w ciekawy 

sposób zilustrowały wybrane legendy. Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani Ewy Kniaź – 



Pawelczyk. Cieszy nas jednak trzecie miejsce, które otrzymała Amelia Pakuła w kategorii 

literackiej za napisanie legendy o Wierzchowinie. Opiekunem była pani Dorota Kiełbasa. 

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez powiat 

krasnostawski. Wręczali  je Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 

i Turystyki pan Sławomir Kamiński i dyrektor PBP pani Elżbieta Patyk. Nie zabrakło również 

podziękowań dla nauczycieli. Prace literackie zostały zebrane w formie książkowej. Ukażą się 

również w czasopiśmie „Nestor”. Wystawę prac plastycznych można oglądać w bibliotece. 

Gratulacje dla Amelki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. W poprzednim numerze gazetki „Kleks” pojawił się artykuł o 

Józefie Piłsudskim, natomiast w tym numerze zajmiemy się postacią Romana 

Dmowskiego. 

 

Roman Dmowski (1864-1939) 

Roman Stanisław Dmowski to polski polityk, mąż stanu, publicysta polityczny, minister spraw 

zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. 

Współzałożyciel Narodowej Demokracji(endecji, ruchu narodowego), główny ideolog 

polskiego nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy, postulujący w pierwszym etapie 

zjednoczenia wszystkich ziem polskich i uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, 

a później odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i ententą, zaś w opozycji do 

państw centralnych (w szczególności Niemiec). Związany z ruchem neoslawistycznym. Delegat 

Polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu. 

Zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego i jego projektu tworzenia państwa 

federacyjnego – wizji wielowyznaniowej i wielonarodowościowej Polski, twórca 

inkorporacyjnej koncepcji państwa narodowego, zakładającej polonizację ludności niepolskiej 

za tą linią. 



 

W opozycji do Piłsudskiego 

Na początku XX wieku, gdy Polska jeszcze marzyła o "wybiciu się na niepodległość", starły się 

ze sobą dwie koncepcje wizji przyszłego wolnego państwa, stworzone przez dwóch wielkich 

Polaków – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Myśl pierwszego z nich oparta była na 

romantycznych wspomnieniach o I Rzeczpospolitej – kraju wielu narodów, oraz na wierze w 

możliwość wywalczenia niepodległej Polski orężem. Jej podstawę stanowiła historia i tradycja. 

Druga koncepcja państwa była chłodną kalkulacją, trzeźwą oceną sytuacji, odwołaniem do 

więzów etnicznych i nowej formuły narodu. 

Choć ostatecznie dzisiejsza Polska bliższa jest marzeniom Romana Dmowskiego, jego postać 

nie jest tak znana jak jego politycznego rywala. Natomiast stworzone przez niego podstawy 

ideologii endecji budzą nieustannie wielkie kontrowersje. 
 

Sukces dyplomatyczny 

Gdy wybuchła wojna, Dmowski wyjechał na zachód, gdzie jako prezes Komitetu Narodowego 

intensywnie angażował się w działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, 

doprowadzając m.in. do utworzenia we Francji Armii Polskiej, będącej zalążkiem przyszłych sił 

zbrojnych II RP. Razem z Ignacym Paderewskim położył również nieocenione zasługi w 

negocjacjach z wielkimi mocarstwami, doprowadzając 28 czerwca 1919 do podpisania traktatu 

wersalskiego, uznającego prawo Polaków do niepodległego państwa. 

W II RP, w roku 1923 sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Chjeno-

Piasta, w 1926 powołał do życia Obóz Wielkiej Polski, organizację endecką pozostającą w 

stałym konflikcie ze stronnictwem sanacyjnym. W 1928 roku z kolei utworzył Stronnictwo 

Narodowe. 

 

Wybór sprzymierzeńca 

O jakiej Polsce Roman Dmowski marzył i gdzie upatrywał szans na odzyskanie niepodległości? 

Jakie były główne założenia polskiej endecji i dlaczego do dziś pozostają poglądami budzącymi 

tyle sporów? 



Przede wszystkim Dmowski przed I wojną światową przyszłość naszego kraju i nadzieję na 

autonomię widział w sojuszu z Rosją, angażując się po stronie ruchu neoslawistycznego. 

Skrzętnie ukrywał hasła wolnościowe, aby tym samym nie zrazić wschodniego mocarstwa do 

pomysłu odbudowy państwa polskiego – po latach sam pisał, że aby osiągnąć swój cel musiał 

"fraternizować z bydłem". Mimo to swą postawą przysporzył sobie wielu wrogów – często 

uważany za lojalnego sługę zaborcy, oskarżany był o zdradę. W przeciwieństwie do Józefa 

Piłsudskiego niezwykle obawiał się zagrożenia ze strony Niemiec, które postrzegał jako 

państwo silniejsze pod względem cywilizacyjnym, mogące zniszczyć polską kulturę. 

Idee narodowościowe 

Jego wizja odbudowanej już Polski opierała się na asymilacji narodowej. Będąc pragmatykiem, 

twierdził że koncepcja Rzeczpospolitej jako federacji złożonej z wielu egzystujących obok 

siebie narodów, jest po 123 latach niewoli nierealna. Dostrzegał świadomość własnej 

tożsamości Litwinów, Ukraińców, Białorusinów i Żydów oraz ich tendencje separatystyczne, 

mogące w przyszłości zagrozić jedności młodego i słabego jeszcze państwa polskiego. Dlatego 

też nie chciał dla Polski granic szeroko rozciągających się na wschód, ani nie widział miejsca 

dla mniejszości narodowych w odbudowanym kraju. Zakładał polonizację ludności znajdującej 

się w granicach RP, szczególnie skrajne były jego poglądy antysemickie. 

Dmowski głosił również tzw. egoizm narodowy – jego zdaniem należało realizować cele całego 

narodu nawet kosztem pogwałcenia zasad etycznych, kosztem dobra jednostki. Poglądy 

nacjonalistyczne stały się wyjściem dla licznych oskarżeń ideologa endecji o kreowanie 

polskiego faszyzmu. Promowanie założeń Romana Dmowskiego miało duży wpływ na 

niekorzystne stosunki władz II RP z mniejszościami narodowymi (stanowiącymi ok. 35 proc. 

społeczeństwa), a także przyczyniło się do pogłębienia wzajemnej niechęci Polaków i Żydów. 

 

 

  



 

 

 

 


