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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 

4 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Poprzedziła ją Msza 

Święta w Kościele św. Mateusza w Chłaniowie, którą odprawił ks. Jerzy Koma o godz. 08:00. 

Następnie uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie rozpoczęła się 

uroczysta akademia. Część artystyczną przygotowały uczennice klasy IV, VI i VII 

pod kierunkiem p. Marii Koprucha i p. Renaty Rząd. Pani dyrektor Marta Magier serdecznie 

przywitała wszystkich zgromadzonych, przekazała najważniejsze informacje na temat 

organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym i życzyła wszystkim owocnej pracy 

oraz satysfakcji z wypełniania zadań edukacyjnych kształtujących umysły i serca młodych 

ludzi. Po uroczystości uczniowie spotkali się w  klasach ze swoimi wychowawcami. 

Na zakończenie inauguracji nowego roku szkolnego uczniowie kl. VI i VII wraz z opiekunami 

udali się pod pomnik, aby oddać hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej 

mieszkańcom Chłaniowa i Władysławina. 

W nowym roku szkolnym 2017/2018 życzymy wszystkim nauczycielom, aby każdy spędzony 

dzień  w szkole był jak wielka, niezwykła wyprawa w nieznane. Drogim rodzicom – dumy 

i radości ze swoich dzieci. Natomiast wszystkim uczniom życzymy chłonności umysłów, 

łatwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nauki w atmosferze przyjaźni i wzajemnego 

szacunku. 

 

 



                
 

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w naszej szkole 

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie Narodowe Czytanie, 

które organizowane jest corocznie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. 

W tym roku cała Polska czytała „Wesele” – dramat w trzech aktach – najsłynniejszy utwór 

Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie klasy V, VI i VII zgromadzili się 5 września 2017 r. 

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Chłaniowie na wspólnym czytaniu. W spotkaniu 

wzięły udział p. Agnieszka Celińska i Dorota Kiełbasa. 

Na początku spotkania odczytano fragmenty listu Prezydenta Polski, który zapraszał 

wszystkich Polaków do wspólnego czytania wielkich dzieł literatury polskiej. Następnie 

przedstawiona została sylwetka S. Wyspiańskiego. Uczniowie klasy VI i VII odczytali 

fragmenty dzieła. W postacie dramatu doskonale wcielili się czytający, o czym świadczyły 

gromkie brawa publiczności. 

Postanowiliśmy już zawsze uczestniczyć w tej pięknej akcji. 

 
 



               
 

 

Sprzątanie Świata 2017 

W tym roku, po raz kolejny uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem pani Agnieszki 

Celińskiej uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata, która przebiegała 

pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. 

Wiemy, że w Polsce co roku powstaje 11 milionów ton odpadów komunalnych. Przedmioty, 

które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości SUROWCAMI. To co najczęściej 

wyrzucamy, czyli: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, jest tylko wykorzystywane 

w 26%. Trzeba to zmienić! 

Od 1 lipca 2017 roku mamy nowe zasady recyklingu odpadów. Od teraz obowiązują 

nie trzy, ale pięć kolorowych pojemników, w tym jeden na bioodpady. 

Nowe przepisy obligują nas do segregowania śmieci na pięć rodzajów: 

 do niebieskich pojemników/worków trafiać ma papier, czyli m.in. tektura, gazety, 

papierowe opakowania czy ulotki. Nie powinniśmy wrzucać do nich np. zużytych 

chusteczek czy ręczników papierowych, otłuszczonych czy zabrudzonych opakowań ani 

takich powlekanych folią (np. po mleku, sokach); 

 w zielonych lądować ma szkło, czyli głównie czyste butelki i słoiki. Rozporządzenie 

pozwala rozdzielić je na kolorowe i bezbarwne, na które można dostawić pojemniki 

w kolorze białym. Do szkła dorzucić nie można doniczek, ceramiki, porcelany, żarówek 

czy szyb; 

 do żółtych wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, czyli m.in. plastikowe opakowania 

i butelki (zgniecione), opakowania wielo-materiałowe (np. kartony po mleku), reklamówki 



foliowe, puszki aluminiowe czy po konserwach, kapsle czy nakrętki. Jeśli są one 

zabrudzone, np. olejem, nadają się raczej do śmieci zmieszanych; 

 pojemniki brązowe przeznaczone są na nową frakcję, tzw. bioodpady, czyli odpadki 

z kuchni (obierki, resztki pożywienia) oraz odpady zielone (m.in. liście, gałęzie, trawa, 

kwiaty). Nie zalicza się do nich kości, zwierzęcych odchodów, popiołu czy ziemi. Odpady 

organiczne należy wyrzucać w torbach papierowych. Jeśli gromadzimy je w foliówkach, 

trzeba je opróżnić i wyrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi; 

 ostatni rodzaj pojemników (których koloru przepisy nie regulują) będą właściwe dla 

odpadów niemieszczących się w innych kategoriach, tzw. zmieszanych. Nie nadają się 

one do recyklingu i będą przetwarzane w spalarniach. Chodzi m.in. o śmieci zabrudzone, 

z zawartością, której nie mogliśmy wyodrębnić. 

W 2020 roku zgodnie z prawem UE musimy uzyskać 50% poziom recyklingu. Ważne jest, aby 

uczniowie dzięki takim akcjom nauczyli się właściwie segregować śmieci i nie przyczyniali się 

do powstawania dzikich wysypisk śmieci. 

 

 
 

 

    

 



  „Biblia i ja. Moja ulubiona opowieść biblijna” – nagroda dla Natalki 

Szewczyk 
 

8 października 2017 r. w kościele pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie 

odbyło się podsumowanie II edycji konkursu plastycznego „Biblia i ja. Moja ulubiona 

opowieść biblijna”, zorganizowanego przez świetlicę Arka dla dzieci, działającą w Centrum 

Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie. Do konkursu nadesłano 232 prace w trzech 

kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Joanna Kawęcka, Agnieszka Żuk-Słabek i Weronika 

Pazyna oceniło prace i przyznało nagrody i wyróżnienia. Uczennica klasy V Natalia Szewczyk 

otrzymała nagrodę w kategorii klas IV-VI. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie 

otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy Natalce i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 2017 

W dniu 13 października 2017 roku obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Edukacji Narodowej. 

Nie zabrakło dobrego humoru, piosenek oraz oklasków. Uczniowie z klasy czwartej i piątej 

przygotowali pod przewodnictwem Pani Magdy Małysz i Pani Agnieszki Celińskiej montaż 

słowno – muzyczny, który w zabawny sposób przedstawiał codzienność pracy nauczyciela. 

Amelia Pakuła oraz Weronika Tomiło bardzo dobrze odegrały role kobiet sprzątających 

szkolne korytarze oraz rozśmieszały publiczność szkolną swoimi spostrzeżeniami na temat 

pracy nauczyciela. 



Daniel Zdybel i Paulina Ekalt jako redaktorzy TV Chłaniów przekazali nauczycielom życzenia, 

które były pełne optymizmu i zawierały obietnice dobrego wyposażenia szkół w pomoce szkolne 

oraz zapewnili o dobrej współpracy. 

Naszym drogim Nauczycielom życzymy zadowolenia z własnej pracy, uznania i należnego im 

szacunku, wdzięczności uczniów oraz mimo kolejnych reform oświaty – więcej optymizmu. 

 

       

 

Próbna ewakuacja szkoły 

Dnia 17 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.  Głównym celem 

przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym 

zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub 



powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 11 po usłyszeniu sygnału 

alarmowego nauczyciele wraz z uczniami – zachowując wytyczne zawarte w procedurze 

ewakuacji – przedostali się drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. 

Na boisku nauczyciele złożyli meldunek, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili 

szkołę. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. Łącznie ewakuowano: 61 

uczniów, 9 nauczycieli. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. 

 

Wyjazd do teatru 

18 października 2017 r. uczniowie klas 0 – IV udali się do Teatru im. H. Ch. Andersena 

w Lublinie na przedstawienie pt. „Anioł za lodówką”. Opiekunami grupy były panie: Anna 

Chmura, Magdalena Małysz, Maria Koprucha, Bożena Kwiatkowska i Renata Rząd. Do Lublina 

dotarliśmy szczęśliwie. Spektakl rozpoczął się o godz. 11.30. Reżyserem przedstawienia był 

Daniel Arbaczewski, scenariusz opracowała Grażyna Lutosławska, scenografię przygotował 

Amir Genislaw, muzykę skomponował Rafał Rozmus, wizualizację utworzył Bogusław Beniu 

Byrski. 

Akcja rozgrywa się w jednej z lubelskich kamienic, gdzie na dachu znajduje się kamienny 

chłopiec i dwa potwory. W tej samej kamienicy mieszka przymusowo anioł, który kryje się 

za lodówką. Odleci wtedy, gdy odzyska swoją aureolę. W domu przebywają jeszcze Mama, 

Tata, Agata i Kot. Nastoletnia Agata pragnie, by wszyscy byli szczęśliwi, ale nie wie, jak 

znaleźć na to receptę. W tym samym domu, ale w innym wymiarze mieszka też żydowska 

rodzina: Sara, Mame i Tate. Żeby zmienić wymiar, trzeba wsłuchać się w bicie zegara. 

Odgłosy, szmery i szelesty codziennego życia przeplatają się z odgłosami odwiecznej walki 

dobra ze złem. 



Spektakl dostarczył dzieciom wiele ciekawych wrażeń. Na koniec zrobiliśmy kilka 

pamiątkowych zdjęć. 

        

 

 

Składamy hołd ofiarom II Wojny Światowej 

23 października 2017 roku o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie uczniowie 

klas IV – VII składali hołd ofiarom II wojny światowej. Dzieci należące do koła teatralnego 

„Tremo” przygotowały wiersze i pieśni patriotycznych związane z tą uroczystością. Pani 

Dorota Kiełbasa – nauczycielka historii – opowiedziała o wydarzeniach II wojny światowej 

i o wojennych losach mieszkańców Chłaniowa. 

Temat związany z II wojną światową nie jest poruszany w naszej szkole tylko jako wyraz 

pamięci minionego czasu, ale także również ze względu na patrona naszej szkoły – Ofiary II 
Wojny Światowej. 



W dziejach naszego narodu był czas ucisku i męczeństwa, który zapada w pamięć i kształtuje 

poglądy następnych pokoleń. Czas II wojny światowej to szczególny okres w historii Polski 

walki o niepodległość z obcym najeźdźcą, to jednocześnie czas największego męczeństwa 

Polaków. Po zajęciu polskich ziem okupanci niemal od razu przystąpili do eksterminacji warstw 

społecznych, które kształtowały siłę narodu. Ludzie ginęli na froncie, byli rozstrzeliwani 

w publicznych egzekucjach i mordowani skrycie. Swoją męczeńską drogę przechodzili 

w hitlerowskich obozach zagłady i sowieckich łagrach. 

Wspominając tamte wydarzenia chcemy, aby one zapadły głęboko w serca naszych 

wychowanków. Czynimy to ku pamięci Ofiar II Wojny Światowej, jak również ku przestrodze: 

dokąd człowiek może dojść, jeżeli zagubi prawa boskie i ludzkie… 

Każdego roku obchodzenie uroczystości związanych z Ofiarami II Wojny Światowej jest 

bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Przy okazji obchodów zachęcamy uczniów 

do wyrażania uczuć patriotycznych, a także do wyrażania wdzięczności wszystkim, 

którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. 

 

 

Wycieczka do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie i do 

Sandomierza 

24 października 2017 roku wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do Muzeum Bombki 

Choinkowej w Nowej Dębie i do Sandomierza. 

Cała grupa stawiła się punktualnie o godzinie 7:00 przed kościołem w Chłaniowie. Opiekunami 

były panie: Dorota Kiełbasa, Ewa Kniaź–Pawelczyk i Magdalena Małysz. Po sprawdzeniu 

autokaru przez panów policjantów wyjechaliśmy w drogę do Nowej Dęby. Na miejsce 



dotarliśmy około godziny dziesiątej. Od razu udaliśmy się do celu naszej wycieczki – Firmy 

Bilińskich. Pod opieką przewodnika oglądaliśmy stanowiska z choinkami z różnych części 

świata i epok, podziwialiśmy setki unikatowych i niepowtarzalnych ozdób. Obejrzeliśmy cały 

proces wyrobu ozdób choinkowych oraz pracownię z ich ręcznym malowaniem. Wielkim 

przeżyciem była możliwość samodzielnego ozdabiania bombek. Na koniec naszego pobytu 

w fabryce udaliśmy się do firmowego sklepu, gdzie każdy z nas zaopatrzył się w przepiękne 

ozdoby, które upiększą nasze choinki. Pięknym ukoronowaniem wycieczki były bombki 

z imieniem dla każdego uczestnika wyjazdu. 

 

      

Po odwiedzeniu tego wspaniałego miejsca wstąpiliśmy na obiad do trzygwiazdkowego hotelu, 

w którym zjedliśmy bardzo smaczny obiad i odpoczęliśmy w bardzo miłej atmosferze. 

Następnie udaliśmy się w drogę do Sandomierza, by kontynuować naszą wycieczkę. Razem 

z przewodnikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta aktualnie znanego z filmu „Ojciec 

Mateusz”. Tu udaliśmy się na Rynek, oglądaliśmy renesansowe kamieniczki oraz ratusz. 

Wdrapaliśmy się nawet na szczyt Baszty Opatowskiej, z której podziwialiśmy piękną 

panoramę Sandomierza i okolic. Następnie spacerowaliśmy uliczkami Sandomierza podziwiając 

jeszcze Ucho Igielne, zamek i miejsca związane z filmem „Ojciec Mateusz”. Na koniec 



odwiedziliśmy Zbrojownię Rycerską, wysłuchaliśmy legendy o dzielnej Helenie, 

która uratowała miasto przed Tatarami, a sama poniosła śmierć. Tam wzięliśmy udział w lekcji 

historii, podziwialiśmy zbroje, miecze rycerskie, katownię oraz różne narzędzia tortur. 

Po emocjach historycznych zakupiliśmy pamiątki i pełni niezapomnianych wrażeń wyruszyliśmy 

w drogę powrotną, którą urozmaicaliśmy wesołymi piosenkami. Do Chłaniowa wróciliśmy 

o godzinie 18:20. To był naprawdę udany dzień i mamy nadzieję, że wspólnie zwiedzimy 

jeszcze niejedno ciekawe miejsce… 

       

 

 



 
 

Muffinki z jabłkami 

 
Składniki: 

 2 szklanki mąki 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 2/3 szklanki cukru 

 1 szklanka mleka 

 10 dag masła roślinnego w kubeczku 

 1 jajko 

 3 średnie jabłka 

 

Przygotowanie: 

Masło roślinne (może być także extra) rozpuścić w garnku, ostudzić. Wlać mleko i 

wbić jajko, wymieszać. Mąkę, proszek do pieczenia i cukier wymieszać i dodać do 

mokrych składników. Całość wymieszać (ja zmiksowałam). Jabłka obrać ze skórki i 

pokroić w drobną kostkę, dodać do ciasta i delikatnie wymieszać. Formę do muffinek 

wyłożyć papilotkami. Ciasto przełożyć łyżeczką do papilotek prawie po same brzegi. 

Wstawić do nagrzanego piekarnika do 200 stopni C i piec 30 minut. Ostudzić na 

kratce. Smacznego  

Diana Krzysztoń 

Tarta z jabłkami 

 

 
Składniki: 

 40 dag mąki pszennej 

 4 łyżki cukru pudru 

 2 łyżeczka cukru waniliowego 

 20 dag masła zimnego 

 4 żółtka 

 1 łyżka czubata bułki tartej do posypania ciasta 

 

 



 50 dag jabłek "szara reneta" (zważone po obraniu i usunięciu gniazd 

nasiennych) 

 cukier puder do posypania 

Przygotowanie: 

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać cukier puder oraz masło i posiekać nożem na małe 

kawałki. Następnie dodać żółtka i cukier waniliowy i zagnieść szybko kruche ciasto. 

Ulepić kulę i zawinąć w papier śniadaniowy lub folię przeźroczystą i włożyć do 

lodówki na 30 minut. W tym czasie przygotować formę na tartę o średnicy 27 cm, 

wysmarować ją masłem i oprószyć mąką pszenną.  Ciasto podzielić na 2 równe części. 

Jedną część ciasta rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy na ok. 4 mm, a drugą 

część ciasta ponownie zawinąć w papier i wstawić do lodówki. Podczas wałkowania, 

aby wałek nie przyklejał się do ciasta trzeba go oprószyć mąką lub przykryć 

przezroczystą folią. Gdy ciasto będzie rozwałkowane razem z papierem do pieczenia 

przenieść je nad formę, obrócić, delikatnie odkleić papier i wyłożyć dno i boki formy 

do tarty. Spód podziurkować widelcem i ciasto wstawić do lodówki na 30 minut.  

Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i zważyć (ma być 50 dag). Pokroić na 

ćwiartki, a następnie w cienkie paski. Drugą część ciasta wyjąć z lodówki 

rozwałkować cienko (na wielkość formy na tartę), pokroić w paski (u mnie każdy 

pasek ok. 1 cm szerokości). Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Ciasto wyjąć z 

lodówki, posypać bułką tartą przez siteczko, poukładać pokrojone jabłka tworząc 

okrąg (będzie trzy warstwy jabłek, dlatego układać jabłka na przemian: pierwsza 

warstwa w jedną stronę, druga w drugą i trzecia warstwa tak jak pierwsza). Na 

jabłka ułożyć paski ciasta tworząc kratkę, paski lekko zlepić z ciastem po bokach. 

Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 50 minut. Wyjąć z piekarnika, wystudzić i 

posypać dość grubo cukrem pudrem. Tartę można też podawać na ciepło tak jak 

szarlotkę. Smacznego  

Małgorzata Chwałek 

 
 

 

 



 
 

- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw  

miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

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

Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich 

powinno otrzymać prezent: 

- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, 

co każe? 

Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie: 

- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. 

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

Kolega podwozi kolegę nowym samochodem: 

- Nie wiesz, jak często trzeba zmieniać olej? 

- Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat. 

- A co ma? 

- Budę z frytkami. 

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

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt 

go do tej pory nie znalazł... 

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

- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich kto wziął  

Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni! 

- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to  

rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

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

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

 

Kacper Chorąbała 

 

 



 

 

 

 


