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Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

3 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. 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 przygotowali uczniowie klasy V i VIII 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. VII i VIII wraz z opiekunami udali się 

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

Chłaniowa i Władysławina. 

W nowym roku szkolnym 2018/2019 życzymy wszystkim samych sukcesów, Wam drodzy 

uczniowie dobrych ocen, a Wam kochani nauczyciele dużo cierpliwości i wytrwałości w pracy 

wychowawczej i dydaktycznej. 

 

 

 

 



Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w naszej szkole 

Rok 2018 to rok, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

To czas szczególny dla każdego Polaka. Jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda będziemy 

czytali o odradzającej się i odrodzonej Polsce. Z okazji tej tak ważnej rocznicy, para 

prezydencka zaproponowała czytelnikom Przedwiośnie jako lekturę Narodowego Czytania. 

10 września 2018 r. o godzinie 13:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chłaniowie 

zgromadzili się uczniowie klasy VII i VIII na wspólnym czytaniu. W spotkaniu wzięły udział 

p. Alina Harasim i Dorota Kiełbasa. 

Na początku spotkania odśpiewano dwie pieśni patriotyczne. Następnie przedstawiona została 

sylwetka Stefana Żeromskiego. Uczniowie klasy VII i VIII oraz pani Alina Harasim i Dorota 

Kiełbasa odczytali fragmenty dzieła. Doskonale wcielili się w role, o czym świadczyły gromkie 

brawa publiczności. 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego to powieść wielu pytań, na które trudno znaleźć 

odpowiedź: w jakim kierunku zdążać, jaka ta Polska ma być, jaki powinien być ustrój. Oprócz 

„Przedwiośnia” para prezydencka proponuje czytanie tekstów „Antologii Niepodległości”, 

która zawiera bardzo ważne i cenne utwory w dziejach naszej literatury i kultury. Teksty te 

niosą szczególny przekaz, mają także swoją własną historię, która jest ściśle związana 

z dziejami naszego kraju. 

      

 



Wyjazd do kina na film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” 

W środę 12 września 2018 roku uczniowie klasy VI, VII i VIII wraz z opiekunami: ks. Jerzym 

Koma i Dorotą Kiełbasa wybrali się do Zamościa. Celem wyjazdu było obejrzenie filmu 

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w kinie „Stylowy”. Film trwał prawie 100 minut, 

wyreżyserował go Denis Delić. Uczniowie byli zachwyceni obrazem. Film wzruszał ich do łez, 

niosąc jednocześnie istotne treści wychowawcze. 

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” czerpie swoje inspiracje z bestsellerowej książki 

Arkadego Fiedlera, która relacjonuje walki polskich wybitnych lotników, którzy walczyli 

na ziemi brytyjskiej z przeważającymi siłami wroga. To prawdziwa historia wielkich asów 

przestworzy. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. 

W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę 

– Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, 

nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak 

oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla 

kolejnych pokoleń Polaków. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których brali 

udział podczas bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. 

W rolach głównych występują: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Jan Wieczorkowski, 

Antoni Królikowski, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Anna Prus i Cara Theobold. 

Świetny film, piękne zdjęcia! Naprawdę warto było go obejrzeć. Niezdecydowani obiecali 

ochoczo sięgnąć po lekturę, bowiem obraz kinowy zachęcił ich do poznania losów tych 

wspaniałych Polaków. 

 



  „Dla Niepodległej” – wyjście do lasu, pieśni patriotyczne przy ognisku i 

bieg młodych patriotów 

19 września 2018 roku w ramach obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

nasza szkoła zorganizowała wyjście do lasu. W naszym szkolnym święcie uczestniczyli 

uczniowie klas od zerowej do ósmej. Wielką niespodziankę sprawiła wszystkim piękna, 

jesienna pogoda. Po dotarciu na wyznaczone miejsce wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami 

przygotowywali ognisko. Następnie każdy w płomieniach ognia piekł kiełbaski, ziemniaki 

i jabłka. Przy ognisku własne wypieki smakowały znakomicie. Kolejną atrakcją był bieg młodych 

patriotów przygotowany przez panie: Ewę Kniaź- Pawelczyk, Bożenę Kwiatkowską i Dorotę 

Kiełbasa. W biegu tym uczestniczyły dwie grupy wiekowe dzieci. Pierwsza grupa to uczniowie 

klas: 0- III, druga IV – VIII. Każdy uczestnik biegł trzymając w rękach biało – czerwoną 

chorągiewkę – symbol czystości, odwagi i męstwa. Bieg pozbawiony był rywalizacji. Celem 

biegu młodych patriotów było budowanie postaw patriotycznych, w kształtowaniu 

których ważną funkcję spełniają nie tylko uroczystości szkolne, ale również zawody sportowe. 

Wyrazem patriotyzmu może być wysiłek fizyczny – kiedy trzeba dać coś z siebie z myślą 

o innych. Inną formą świętowania przy ognisku było śpiewanie pieśni patriotycznych. Pani 

Agnieszka Celińska grając na gitarze zachęcała, aby ze śpiewem na ustach poczuć jedność 

i radość z bycia Polakiem. Zwieńczeniem wspólnej wyprawy było malowanie twarzy pyłem 

pieczonych ziemniaków. W tej zabawie wszystkie dzieci wykazały się własną twórczością 

oraz fantazją. Czas minął w atmosferze pełnej radości i życzliwości. Wszyscy wrócili 

do szkoły w wyśmienitych humorach, pełni niezapomnianych przeżyć i nowych doświadczeń. 

 

 

 



       

 

Spacer Niepodległości 

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dn. 20 września 

2018 roku uczniowie klas 0 – III pod opieką p. Anny Chmura, p. Marii Koprucha, p. Bożeny 

Kwiatkowskiej i p. Renaty Rząd uczestniczyli w Spacerze Niepodległości. Celem spaceru było 

odwiedzenie miejsca pamięci narodowej – pomnika w miejscowości Chłaniów oddającego hołd 

pomordowanym ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa i poległym w walce z najeźdźcą 

w latach 1939 – 1944. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć poległych i zapaliliśmy symboliczny znicz. 

Spacer ten służył budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej oraz poczucia 

dumy z bycia Polakiem. 

 



Wycieczka do Wieliczki i Krakowa 

Dnia 1 października 2018 roku uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Chłaniowie 

wraz z opiekunami: panią Ewą Kniaź – Pawelczyk, panią Magdaleną Małysz i panem Grzegorzem 

Kiełbasa wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Wieliczki i Krakowa. Celem wycieczki była 

promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zapoznanie uczniów z zabytkami 

zapisanymi na światową listę zabytków UNESCO. 

Wyjazd rozpoczął się zbiórką w godzinach rannych na parkingu przy kościele w Chłaniowie, 

następnie autokarem udaliśmy się do Wieliczki. Pod opieką przewodnika zwiedzaliśmy szlak 

turystyczny w kopalni. Obejmował on Szyb Daniłowicza, który łączy powierzchnię ziemi 

z poziomem VI kopalni. Zwiedzanie zabytkowych wyrobisk rozpoczęło się na podszybiu Szybu 

Daniłowicza. Kolejnym punktem była Komora Urszula, gdzie górnicy rozpoczęli ręczne 

wydobywanie soli w 1649 roku. Zrekonstruowano tu urządzenie nadszybikowe, które 

transportuje sól. Komora Urszula połączona jest z Komorą Mikołaja Kopernika. Za tą komorą 

znajduje się kaplica św. Antoniego oraz podłużnia Kunegunda. Następnie przeszliśmy 

do Komory Pieskowa Skała, która należy do najpiękniejszych miejsc kopalni. Na trasie 

mijaliśmy jeszcze 10 komór, kaplicę Skarbnika i Pochylnię. Największy zachwyt wzbudziły 

wśród uczestników wycieczki Kaplica św. Kingi i Komora Weimar, gdzie przywitał nas duch 

Skarbek. 

      

Po zwiedzeniu kopalni soli w Wieliczce wyruszyliśmy do Krakowa. Tam, po spotkaniu z panią 

przewodnik, udaliśmy się na Powiśle pod Smoczą Jamę, gdzie poznaliśmy historię powstania 

grodu Kraka i dowiedzieliśmy się, dlaczego smok wybrał to miejsce na swoją siedzibę. 

Następnie wybraliśmy się na Wawel. Oglądaliśmy katedrę – najważniejszy kościół w historii 

Polski, gdzie koronowani byli polscy królowie i gdzie znajdują się ich groby. Pochowani są tam 

też ludzie zasłużeni dla Polski np. Tadeusz Kościuszko, Jan Poniatowski, Józef Piłsudski 

oraz prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 

w 2010 r. Na Wieży Zygmuntowskiej wszyscy mieli okazję zobaczyć słynny Dzwon Zygmunta 

i oglądać przepiękną panoramę miasta. Następnie przeszliśmy na Rynek Główny Starego 

Miasta, tam zwiedziliśmy Kościół Mariacki, Bramę Floriańską oraz Barbakan. Był też czas 

wolny, więc uczniowie kupili wiele interesujących pamiątek. Po drodze mijaliśmy też siedzibę 

arcybiskupów krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 i sławne okno, z którego papież Jan Paweł 

II zawsze podczas pielgrzymek do Polski wieczorami rozmawiał z młodzieżą. 



Do Chłaniowa wróciliśmy około godziny 22:00 – zmęczeni, ale zadowoleni, bo Kraków 

to magiczne miasto… 

 

Próbna ewakuacja uczniów 

Dnia 26 września 2018 roku 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 8:15 po usłyszeniu 

sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przeszli drogą ewakuacyjną do punktu 

zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek. Wszyscy 

bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. Łącznie 

ewakuowano: 61 uczniów i 10 nauczycieli. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. 

 



Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk 

Dnia 9 października 2018 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyło się 

spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk – pisarką i tancerką, pochodzącą 

z Częstochowy, a mieszkającą od ponad 30 lat na stałe w Australii. Autorka znana jest głównie 

z utworów dla dzieci takich jak: „Kłótnia w tornistrze”, „Nocne rozmowy” i „Chciwy 

niedźwiadek”. W swoim dorobku posiada także prozę dla dorosłych: „Odrodzenie duszy”, „Dar 

życia”, czy „Uśpione ogrody”. 

 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 0, I, II, III i IV. Pisarka rozpoczęła spotkanie 

od czytania fragmentów bajki dla najmłodszych pt.: „Nocne rozmowy”. To wierszowane 

opowiadanie przedstawiało historię zwierząt leśnych, które musiały tak jak każdy żyjący 

w grupie, przestrzegać zasad w panującej rzeczywistości. Żaby, które hałasowały nocą 

i zakłócały spokój głośnym kumkaniem, powinny nabrać szacunku dla pozostałych mieszkańców 

lasu i zrozumieć, że każdy jest inny, ma inne potrzeby, zwyczaje i prowadzi inny tryb życia. 

Dostają nauczkę i w lesie nocą znów panuje cisza potrzebna do odpoczynku po pracowitym 

dniu. 

Pani Elżbieta podczas tego spotkania przekazała wiele cennych wskazówek dotyczących 

szacunku do kolegów i nauczycieli. Wielokrotnie podkreślała, że warto czytać dużo książek, 

które poszerzają naszą wiedzę o świecie. Zachęcała, aby samo czytanie traktować jak 

element naturalnego i wszechstronnego kształtowania osobowości – jak jazdę na rowerze, 

rysowanie czy mycie rąk przed obiadem. 

Autorka opowiadała również o tym, jak żyje się ludziom w Australii, ilustrując to pokazem 

multimedialnym. Mówiła o tym, jak wygląda szkoła i nauka w Australii, jak mieszkańcy spędzają 

najczęściej swój wolny czas. To niesamowite spotkanie z kulturą „kraju kangurów” na pewno 

na długo pozostanie w pamięci czytelników. 



Pani Elżbieta Bednarczyk to osoba mająca wiele pasji i kochająca podróże. Pisarka mówiła 

o znaczeniu duchowości w życiu człowieka, o prostym uśmiechu oraz szacunku do ludzi. 

Po spotkaniu z pisarką dzieci miały możliwość nabycia książek: „Kłótnia w tornistrze”, „Nocne 

rozmowy” i „Chciwy niedźwiadek” wraz z imienną dedykacją i autografem autorki. 

 

Grzeczność i kultura osobista… Clown Walduś w naszej szkole 

„Grzeczność i kultura osobista to jest sprawa oczywista” – pod takim hasłem bawił nas clown 

Walduś. Po raz kolejny zawitał do nas 10 października 2018 roku i pokazał nam kilka swoich 

nowych sztuczek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0-VIII. Podczas wspólnej zabawy 

dzieci wykazywały się sprytem i sprawnością. Magiczne sztuczki, wesołe scenki, niecodzienne 

rekwizyty, muzyka i taniec były podstawą naprawdę dobrej zabawy. Nie zabrakło także 

podchwytliwych zagadek i ciekawych zadań. Dzieci z wielkim entuzjazmem stawiały czoło 

wyzwaniom Waldusia. Śmiechu było co niemiara! Ten pełen humoru występ dostarczył uczniom 

nie tylko wiele radości, ale i kilka cennych wskazówek. Clown poprzez zabawę zwrócił uwagę 

na to, jak ważna jest w życiu grzeczność i kultura osobista każdego człowieka. Chętni 

uczniowie wcielając się w różne postacie mieli możliwość występów. Dzieci nagradzane były 

słodyczami i brawami. Występ Waldusia wprowadził wszystkich w dobry nastrój. Chwile 

spędzone z naszym wesołym gościem minęły bardzo szybko, a zabawa była naprawdę wspaniała! 

Niezwykły clown żegnając się z uczniami zaprosił na następne spotkanie. 

 



      

Pogadanka na temat zdrowego odżywiania się 

Prawidłowe odżywianie stanowi podstawę rozwoju fizycznego, zdrowia oraz dobrego 

samopoczucia. Te zaś rzutują na aktywność uczniów w szkole i możliwości osiągania sukcesów 

edukacyjnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przede wszystkim rolą 

domu rodzinnego. Jednakże duże wsparcie może dawać szkoła, w której wiedzę z tego 

zakresu mogą otrzymywać uczniowie, jak i rodzice. 

24 października w naszej szkole odbyła się prelekcja poprowadzona przez Panią Agatę 

Wójtowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Była ona 

skierowana do uczniów klas IV- VIII i dotyczyła zagadnień związanych ze zdrowym 

odżywianiem oraz chorobach dietozależnych będących konsekwencją złego odżywiania się. 

Dzięki bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej uczniowie w sposób obrazowy mogli 

utrwalać wiedzę dotyczącą: roli głównych składników odżywczych, 10 zasad prawidłowego 

żywienia, wpływu używek na zdrowie młodego człowieka, właściwego stosowania soli 

w codziennym jadłospisie oraz pozytywnym wpływie aktywności fizycznej. Uczniowie doskonale 

wiedzą, że dzięki sprawności fizycznej utrzymuje się prawidłową wagę oraz osiąga się lepsze 

samopoczucie. Pozycja siedząca nie jest naturalną pozycją młodych osób, dlatego poruszanie 

się jest czynnikiem, który zapobiega nadwadze i otyłości. 

 



Ślubuję być dobrym Polakiem 

26 października 2018 r. o godz. 10:30 rozpoczęło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów 

naszej szkoły. Na tę ważną uroczystość przybyli goście: pan wójt – Jacek Lis, przewodniczący 

Rady Gminy Henryk Jaremek, ksiądz proboszcz – Jerzy Koma, dyrektor szkoły – pani Marta 

Magier, rodzice i uczniowie z młodszych klas ze swoimi wychowawcami. 

Zanim nastąpiło pasowanie uczniów, dzieci wykazały się swoimi umiejętnościami artystycznymi. 

Uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Ważnym gościem na tej uroczystości była 

królowa Jesieni, przed którą dzieci zdawały egzamin z: języka polskiego, recytacji, muzyki, 

przyrody, matematyki i zasad przechodzenia przez jezdnię. W zamian za poprawne 

odpowiedzi dobra królowa obdarowała uczniów swoimi darami takimi jak: uśmiech, 

pracowitość, życzliwość, przyjaźń, mądrość i ostrożność. Po zakończeniu części artystycznej 

pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na flagę państwową. Następnie Pani Dyrektor każde 

dziecko pasowała na ucznia poprzez symboliczne dotknięcie dużym ołówkiem. 

W dalszej części każdy pierwszoklasista otrzymał od wychowawcy akt pasowania na ucznia, 

a pan Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy wręczyli uczniom upominki. Na zakończenie 

uroczystości rodzice zorganizowali dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek. 

Z pewnością ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. 

      

 



 

 

 

Akcja – segregacja! 

W dniu 5 października br. uczniowie klasy czwartej wraz z Panią Agnieszką Celińską wzięli 

udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Tegorocznej edycji programu przyświecało 

hasło: „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Ze względu na zmienność pogody 

akcja była przekładana kilka razy. Dopiero na początku miesiąca dopisała nam piękna, 

słoneczna pogoda. Uczniowie posprzątali teren wokół szkoły, w tym boisko i plac zabaw. 

 

Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci. My zebraliśmy zaledwie cztery worki, 

jednak udział uczniów w akcji z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości 

na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie. 

                       

 

 



 

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 poprzednich numerach 

gazetki „Kleks” pojawiły się artykuły o Józefie Piłsudskim i Romanie Dmowskim, natomiast w 

tym numerze zajmiemy się postacią Wincentego Witosa. 

 

WINCENTY WITOS (1874-1945) 

Postać, która pozostaje w cieniu Piłsudskiego i Dmowskiego, ale zupełnie niesłusznie. Witos to 

bowiem jeden z największych mężów stanu II Rzeczypospolitej, a jednocześnie skromny wójt 

gminy Wierzchosławice w pobliżu Tarnowa. W czasach zaborów galicyjski polityk, poseł do 

austriackiego parlamentu. Przede wszystkim to przywódca ludowców, najpierw działacz 

Stronnictwa Ludowego, od 1914 roku związany z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”, od 

1939 roku – prezes PSL. W październiku 1918 roku przewodził Polskiej Komisji Likwidacyjnej, 

namiastce polskiego rządu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. 

Kiedy w 1920 roku bolszewicy zbliżali się do Warszawy, Witos stanął na czele Rządu Obrony 

Narodowej. Premierem był jeszcze dwukrotnie. Był przeciwnikiem Marszałka, czołową postacią 

powstałego w 1929 roku antysanacyjnego Centrolewu. Trzy lata później Witosa skazano w 

procesie brzeskim. Po tym, jak usłyszał wyrok półtora roku pozbawienia wolności, opuścił 

Polskę. Wrócił dopiero w 1939 roku. W czasie okupacji Niemcy próbowali nakłonić Witosa do 

współpracy i utworzenia rządu kolaboracyjnego. Ten pozostał nieugięty, co przypłacił 

więzieniem.  

 



 

 

 

 


