
 Repertuar Kina na marzec/kwiecień 2014 r.             

KAMIENIE NA SZANIEC 2D 

28, 31 marca oraz 01, 02 kwietnia godz. 9:00, 11:00 i 17:00 

29 marca godz. 17:00 i 19:00  
30 marca godz. 17:00 

Cena: 13zł norm/11zł ulg., grupowy 

Wiek: 13 lat 
Gatunek: dramat, wojenny 

 

PAN PEABODY i SHERMAN 2D i 3D  

Wkrótce! 
Cena: wersja 2D: 13zł norm/11zł ulg., grupowy 
wersja 3D: 15zł norm/13zł ulg., grupowy 

Wiek: b/o 

Gatunek: animacja, familijny, przygodowy 

 

                        

NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA 2D i 3D                                            
18, 19, 22 kwietnia godz. 17:00 wersja 3D napisy 

19 kwietnia godz. 14:30 wersja 2D dubbing 

21, 23 kwietnia godz. 17:00 wersja 2D dubbing 

Cena: wersja 2D: 13zł norm/11zł ulg., grupowy 

wersja 3D: 16 zł norm/14 zł ulg., grupowy 

Wiek: 12 lat 

Gatunek: dramat, fantasy 

 

 

Lista Przebojów… Czy znasz te piosenki? Sprawdź  

 

1. Ed Sheeran – I see fire  

2.Shakira feat Rihanna –Can’t remember to forget  you  

3.One Direction – Story of my life 

4.Igor Herbut - Wkręceni 

5.Mrozu  feat Afromental – Jak nie my to kto? 

 

 

Szkoła Podstawowa w Stróży                      Nr 2 (I-III)                                             

Nasza Szkoła   

 

 

 

           W tym numerze znajdziecie: 

1. Jak nasza szkoła niesie pomoc innym 

2. Ciekawostki z życia naszej szkoły, czyli co wydarzyło się od 

stycznia do marca 

3. Osiągnięcia sportowe uczniów naszej szkoły 

4. Małe co nieco dla kochających Londyn 

5. Kącik kulinarny, a w nim Muffinki 

6. Dowcipy i humor 

7. O czym należy pamiętać w najbliższych miesiącach 

8. Repertuar kina w CKiP Kraśnik 

9. Szkolna lista przebojów 

 



Nasza szkoła pomaga innym 

Pomoc dla Sióstr Dominikanek  

   W dniach od 11-16.12.2013r. w  naszej szkole odbył się kiermasz kartek świątecznych i bombek 

choinkowych, wykonanych przez uczniów. Kartki i bombki sprzedawane były również w Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Zebrano 150zł. Zebrane pieniądze wraz z życzeniami i stroikiem 

świątecznym oraz paczką uczniowie przekazali siostrom Dominikankom, które gościły u nas 16.12.2013r.     

W następnym roku szkolnym będziemy kontynuować tę akcję. 

                                                                                               A. Kalisz 

„Bóg się rodzi…” 

   18.12.2013r.  w naszej szkole, odbyło się widowisko słowno-muzyczne – „Jasełka”. 

Uczniowie pięknie przebrani za postaci biblijne, przedstawili Narodzenie Jezusa, przygotowane przez                   

p. Marzenę Jóźwicką i p. Agnieszkę Kalisz. Oprawą muzyczną wykonaną przez chór szkolny zajął się                   

p. Dariusz Bochniak. Po zakończeniu brawom i owacjom nie było końca. 

Ks. kan. Grzegorz Stąsiek zaprosił aktorów, do wystawienia Jasełek w Kościele parafialnym                      

pw. Trójcy Świętej i MB Częstochowskiej w Stróży, przedstawienie odbyło się w Kościele dn.12.01.2014r. 

 

Odwiedziny w DPS w Kraśniku  

   Tradycją naszej szkoły są odwiedziny uczniów w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. Spotkania                     

z pensjonariuszami DPS odbywają się z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych                   

oraz dnia Babci i Dziadka.                                                                                                                                

Dnia 19 grudnia 2013 roku uczniowie klasy integracyjnej II,,a” pod opieką wychowawczyni p.Ewy Kret              

oraz nauczyciela wspomagającego p.Agnieszki Chodary spotkali się z pensjonariuszami oraz pracownikami 

DPS. Uczniom klasy integracyjnej towarzyszyli uczniowie klasy V,,a”, którzy z p.Ewą Kret od 5 lat przyjeżdżają 

na spotkania z pensjonariuszami. Uczniowie naszej szkoły przedstawili Jasełka oraz obdarowali 

pensjonariuszy kartkami świątecznymi.  Następnie odbył się koncert kolęd i pastorałek, który uświetnili 

członkowie szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem p.Agnieszką Adamczyk. 

 

Akcje Szkolnego Koła Caritas 
  

   Kiermasz ciast – 18.12.2013 – zebrana kwota została przeznaczona na Adopcję Serca dla dzieci                

z Peru i dziewczynki Fenau Grace z Wybrzeża Kości Słoniowej. Z pomocą pospieszyli rodzice przekazując 

domowe ciasto. Dochód ze sprzedaży wystarczył na opłatę Adopcji, która wynosi 330 zł kwartalnie. 

 

 

                                         Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
   Zbiórka artykułów spożywczych w szkole i sklepach, a szczególnie sklepach „Groszek” M. i P. 

Szempruchów, „Lewiatan” W. Piętala oraz sieci „Aro” W. Michałowskiego. Właściciele wyrazili zgodę,  

aby wolontariusze mogli dyżurować przy koszach, gdzie zbierano żywność. Dary przekazano do Szkoły 

Podstawowej w Stróży, gdzie powstało 45 paczek dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

                                               Kącik Kulinarny                   

MUFFINKI      
Potrzebne składniki:                                                                     Przygotowanie: 

 -dwa jajka                                                        mąkę, proszek do pieczenia, sodę, cukier i sól mieszamy  

-dwie szklanki mąki                                          w misce, w drugim naczyniu łączymy jajka, jogurt, olej, 

-3/4 szklanki oleju                                            po czym jedno i drugie łączymy ze sobą i wlewamy do                                                             

- ponad pół szklanki jogurtu naturalnego       papierowych papilotek. Piekarnik nagrzewamy do temp. 

-łyżeczka proszku do pieczenia                      180°C i pieczemy przez 25 minut 

-łyżeczka sody oczyszczonej 

-pół szklanki cukru 

-pół łyżeczki soli 

                                                                                                                                SMACZNEGO 

                                                                                                                                                 Julka Chodara 

Śmiech to zdrowie  
 

1.Wiesz dlaczego blondynki jedzą ziemię? 
Bo grunt to zdrowie. 

2.Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba żeby zmienić żarówkę? 

Żadnego, prawdziwy mężczyzna ciemności się nie boi. 

3.Pod jakim drzewem śpi zając, kiedy pada deszcz? 

Pod mokrym. 

4.Przed lustrem stoi dwóch łysych. Który jest bardziej łysy? 

Ten,który ma większą głowę. 

 

Humor 
                           Dziadek rozmawia z wnuczkiem:         -Kochanie, przecież prosiłem  

                        - Jak ja chodziłem do szkoły,                   o jajka na miękko, a te są twarde.  

                        to z historii miałem same piątki!            -To ja już nie wiem… prawie pół 

                       -No, tak dziadku, ale wtedy                    godziny je gotowałam i ciągle są twarde? 

                      historia była o wiele krótsza!                                                                  
                      

     Rycerz wraca do domu z wieloletniej 

                 wyprawy krzyżowej. Kiedy podnosi przyłbicę 

żona patrząc na niego wykrzykuje: 

                                                     -Ale jesteś opalony! 

        -Ależ kochanie to nie opalenizna, to rdza! 
 

                                                                                                                                                                 Ewa i Julka z IV „a” 

W miesiącu kwietniu nie zapomnijcie o: 

1. Prima Aprilis  

2. Śmigusie Dyngusie(a zwłaszcza w tym dniu o swoich kolegach i koleżankach ) 

3. Świętach Wielkanocnych 

4. 6 –klasiści o EGZAMINACH!!!! 

https://www.google.pl/url?q=http://tastefully.bloog.pl/id,6491739,title,Muffinki-z-bananem,index.html&sa=U&ei=UIYsU9mPE8aBtAa284CoAw&ved=0CEgQ9QEwDg&usg=AFQjCNGjxIaNzn63QX4iP9g7mu2qrt_2ug


21 marca –  1 dzień wiosny w naszej szkole 
    Jak co roku w naszej szkole 1 dzień wiosny obchodzony jest na wesoło i kolorowo.  

W tym roku Samorząd Uczniowski przygotował jak zwykle wiele ciekawych konkursów i zabaw dla 
wszystkich uczniów, gdzie najważniejszym okazał się konkurs dla klas I-III na najładniejsze przebranie 

za Panią lub Pana (Mistera) Wiosnę. Pierwsze miejsca zajęli: Wiktoria Suchanek z kl. II „a” i Filip 

Chodara z kl.I „a”. Po dwugodzinnej zabawie klasy II oraz klasa I „a” wyruszyły w wyznaczone miejsce, 
aby spalić zrobione własnoręcznie Marzanny, czyli aby tradycji stało się zadość, wygonić złą zimę. 

Podczas rytuału spalania spotkaliśmy przedszkolaków, którzy razem z nami głośno krzyczeli: „PRECZ 

ZIMO ZŁA!”. 
   Było bardzo fajnie, ciepło i słonecznie, ale niestety musieliśmy jeszcze do szkoły na resztę lekcji 

 

 

Tenis Stołowy 
   Na początku letniego semestru dziewczęta młodsze i starsze rywalizowały w mistrzostwach powiatowych gry 
drużynowej w tenisa stołowego. Nasze młodsze zawodniczki w składzie Patrycja Kajda i Emilia Rycerz 
wystąpiły w Liśniku Dużym zajmując tam VI miejsce. Dziewczęta starsze w składzie Julia Kawęcka                        
i Katarzyna Popiołek wystąpiły w Dzierzkowicach skąd przywiozły dyplom za zajęcie V miejsca. 
Dzień po dziewczętach, podczas turnieju w Dzierzkowicach wystąpiły dwie drużyny chłopięce reprezentujące 
naszą szkołę. Chłopcy młodsi w składzie Mateusz Bałasz i Maciej Piętal uplasowali się na VI miejscu a ich 
starsi koledzy Erwin Ciba i Rafał Nowak nieznacznie przegrali mecz o medal zajmując tym samym IV miejsce.  

                                                     Siatkówka 
   Siatkarskie drużyny chłopców starszych i młodszych z naszej szkoły prowadzone przez  
p. Konrada Kasperka rywalizowały w zawodach międzygminnych z drużynami z Rudnika i Szastarki                     
o awans do Mistrzostw Powiatu. Nasi chłopcy starsi wygrali tą rywalizację uzyskując awans do dalszego etapu 
zawodów, który odbył się ZS w Urzędowie, skąd nasi reprezentanci przywieźli dyplom za uzyskanie czwartego 
miejsca w rywalizacji powiatowej 

  I like London !      Co warto zobaczyć w Londynie? 

Bukingham Palace- Pałac został wybudowany w 1703 jako rezydencja 
miejska Księcia Buckingham. W roku 1761 król Wielkiej Brytanii Jerzy 
III wszedł w posiadanie pałacu, który przekształcono  w jego rezydencję 
prywatną. W ciągu kolejnych 75 lat pałac wielokrotnie rozbudowywano, 

w 1837 ogłoszono go oficjalną siedzibą brytyjskich monarchów. Współcześnie pałac Buckingham, prócz roli 
londyńskiej siedziby królowej Elżbiety II i rodziny królewskiej, jest również miejscem uroczystości państwowych 
oraz oficjalnych spotkań głów państw. Dla Brytyjczyków pałac stanowi symbol Wielkiej Brytanii – tutaj 
Londyńczycy składali kwiaty po śmierci księżnej Walii - Diany. Sztandar królewski wisi na pełnej wysokości, 
gdy monarcha rezyduje w pałacu, a gdy wyjeżdża, sztandar jest zdejmowany.  
Big Ben- wieża zegarowa  w Londynie, najbardziej znany budynek w Anglii. 

Madame Taussads – muzeum figur woskowych, obecnie Madame Tussauds prezentuje 
naturalnej wielkości figury gwiazd filmu, muzyki, sportu np. Cristiano Ronaldo,David 
Beckham, Angelina Jolie, The Beatles,Lady Gaga, Justin Bieber oraz Lech Wałęsa i Jan 
Paweł II - jedyni Polacy. 

London Eye -Ta upamiętniająca koniec XX wieku budowla jest jednocześnie największym 

na świecie kołem widokowym, z którego roztacza się przepiękny widok na cały centralny 
Londyn. Umieszczone są na nim 32 kapsuły, które są w stanie pomieścić 25 osób każda. 
Prędkość z jaka porusza się koło to 0,8 km/h, pełny obrót zajmuję około 30 minut.  
Tower of London- którego oficjalna nazwa brzmi „Her Majesty's Palace and Fortress” 
(„Pałac i Twierdza Jej Królewskiej Mości”), to jedna z największych atrakcji Londynu, mieszcząca się na 
północnym brzegu rzeki Tamizy. Przez wiele wieków była to siedziba i twierdza angielskich monarchów,                
a także więzieniem, z którego nie było ucieczki, gdyż otoczone było murem i głęboką fosą wodną. 
Najsławniejszymi jego więźniami byli m.in.: Henryk IV, Anna Boleyn, Thomas More. 
Obecnie pełni funkcję skarbca klejnotów królewskich. 

Nasz harcerski wolontariat 

    W myśl kodeksu harcerskiego, naśladując Patrona harcerstwa Księdza Stefana 

Frelichowskiego i Patrona naszej Szkoły Księdza Stanisława Zielińskiego harcerze  
z  naszej szkolnej drużyny Parasol nieśli pomoc chorym, potrzebującym                                    
i niepełnosprawnym. Wraz z grupą świetlicową harcerze przygotowali ozdoby 
świąteczne z masy papierowej i kartki z życzeniami, które sprzedawali podczas zorganizowanego kiermaszu. 
Zgromadzone fundusze zostały  przeznaczone na rzecz osoby niepełnosprawnej Justyny Niedziałek 
podopiecznej Fundacji ,,Pomóż i Ty”. 
Ponadto  harcerze przeprowadzili w naszej szkole  tegoroczną ,,Akcję Góra Grosza”, w którą czynnie 
zaangażowali się nasi nauczyciele i uczniowie. Zbiórka monet odbywała się w dniach od do 6 grudnia 2013r. 
Każdego dnia dyżur pełniło dwóch harcerzy według harmonogramu. Zebrano 3001 monet co stanowiło 292 
złote i 14 groszy. Zebrane środki zostały przekazane organizatorowi akcji ,,Towarzystwu Nasz Dom”. 
 

Kawiarenki i Loterie 
KAWIARENKA 

        W świetlicy szkolnej klasa V b pod opieką pani Joanny Kotuła przygotowała kawiarenkę z ciastem                
i herbatką. Uzyskaliśmy dochód prawie 170 złotych. Dodatkowo Szkolna Spółdzielnia Uczniowska przekazała 
kwotę 200 złotych, za które zakupiliśmy słodycze do paczek choinkowych. Ponadto ciasta dla chorych dzieci 
ofiarowali rodzice uczniów: Julii Kowalczyk, Weroniki Rafalskiej, Marceliny Kasperek, Emilii Machulak, Gabrieli 
Skowrońskiej, Moniki Jachura. Wszystkim za dar serca w imieniu chorych dzieci serdecznie dziękujemy. 

LOTERIA 

       Uczniowie klasy V b zorganizowali w dniach 11- 13 grudnia 2013 roku loterię fantową, z której dochód 
finansowy przeznaczyli na zakup słodyczy do paczek dla dzieci z chorobami wrodzonymi. Na loterię fantową 
przygotowaliśmy ponad 200 różnych fantów. Główną nagrodą był wielofunkcyjny kalkulator, który wylosowała 
Marysia P. z klasy I. Sprzedaliśmy prawie wszystkie losy i zebraliśmy kwotę ok.170 złotych 
                 

                                                       Z wizytą w Radio Lublin 
    Dnia 14 stycznia 2014 roku uczniowie Natalia Pomykała, Kacper Szubstarski, Pani Dyrektor Anna Myszak 

i Joanna Kotuła brali udział w audycji Radia Lublin nadawanej na żywo pt. „Szlachetne zdrowie” prowadzonej 

przez p.redaktor Ewę Dados. 
Zaproszenie do Radia Lublin było efektem wieloletniej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 
Tematem audycji były przygotowania do integracyjnej zabawy choinkowej. Uczniowie opowiadali                          

o kontynuacji działań naszego Patrona – o działaniach charytatywnych prowadzonych w Szkole,                        

oraz  o szeregu działań mających na celu integrację uczniów zdrowych i z niepełnosprawnością.                                 

Pani dyr. Anna Myszak opowiedziała o klasie integracyjnej w naszej szkole.                                                                         

W audycji uczestniczyli też pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof.dr hab.n.med.Janusz Kocki, 

studentki Uniwersytetu: Dominika i Paulina Mulawka, uczniowie z LO im. Zamoyskiego z Lublina  

oraz pani Agata Król z Stowarzyszenia KLANZA. 

       XII Bal na 47 chromosomów 

     Od czterech lat uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczą we wspólnej, integracyjnej zabawie choinkowej 
,,Balu na 47 chromosomów”. Tegoroczny bal odbył się 19.01.2013 roku w Sali Gimnastycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Zorganizowany przez dr hab. Annę Bogucką-Kocką, prof. dr hab. Janusza Kockiego, 
pracowników i doktorantów Zakładu Genetyki Klinicznej oraz Katedry Botaniki Farmaceutycznej we 
współpracy ze studentami kół naukowych: SKN Genetyki Klinicznej został już po raz 13. W balu udział wzięło 
15 uczniów Szkoły Podstawowej w Stróży. Dzieci z wadami wrodzonymi chcą tak samo śmiać się i bawić jak 
ich zdrowi rówieśnicy. Dzieciom niepełnosprawnym potrzebna jest integracja przez wspólną zabawę. 
,,Dziecko, które inaczej mówi, inaczej myśli, wolniej myśli, jest również pełnowartościowym człowiekiem”- 
powiedział prof. Janusz Kocki. 

     Podczas balu w rolę wodzirejów wcielili się animatorzy z Agencji Artystycznej ,,Teatr z Lublina”,                        

z ,,Klanzy”. Również występy naszych uczennic Oli, Natalii, Emilii, pod kierunkiem p. Dariusza Bochniaka 

podobały się wszystkim uczestnikom i organizatorom balu. Artyści otrzymali gromkie brawa.                                      

Do zobaczenia za rok!                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   J.Kotuła 
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Z życia szkoły, czyli… co jeszcze wydarzyło się od I-III 
  Na marchewki urodziny 

   Dnia 12 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbył się apel klas I-III w ramach realizacji programu 
zdrowotnego ,,Trzymaj formę” pt. ,,Na marchewki urodziny”. Przedstawienie przygotowało koło przyrodnicze 
pod opieką pani Beaty Gryty. Uczniowie przedstawili 3 inscenizacje o zdrowym odżywianiu. Ciekawe scenki 
teatralne przybliżyły i przypomniały uczniom zasady zdrowego trybu życia. Podczas apelu odbyły się również 
konkursy i zabawy dla uczniów. 

Szkolny Konkurs Kolędniczy 
 

   W ostatni dzień nauki przed feriami, czyli w piątek 17 stycznia tego roku, w naszej szkole po raz drugi odbył 
się konkurs kolęd i pastorałek, w którym udział wzięły wszystkie klasy z naszej szkoły. Organizatorem 
konkursu tak jak w tamtym roku była p. Marzena Jóźwicka. 
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: dla klas I-III i klas IV-VI. Jury w składzie: ks. Grzegorz Stąsiek                    
– przewodniczący, p .Ewa Więckowska i Agnieszka Chodara. Pod uwagę brane były przede wszystkim takie 
kryteria jak: ogólny wyraz artystyczny, wykonanie (jakość śpiewu), ruch sceniczny (oprawa muzyczna), 
stylizacja (strój, rekwizyty) i znajomość tekstu (oryginalność, nietypowość kolędy, pastorałki). 
W  kategorii klas I-III: 
III„a” zdobyła 26 pkt. zajmując I miejsce za „Przybieżeli do Betlejem” 

 II„a” zdobyła 24 pkt. zajmując II miejsce za „Północ już była” 

 II„b” zdobyła 22 pkt. zajmując III miejsce za „Hej kolęda, kolęda” 

Wyróżnienie dostała klasa I„b” zyskując 20 pkt. za kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. 

W klasach IV-VI: 

 I miejsce – klasa IV„a”  – 26 pkt. – „Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

 II miejsce – klasa VI„b” – 22 pkt. – „Gdy Pan Jezus się narodził” 

III miejsce – klasa IV„b” – 21 pkt. – „Venite Adoremus Dominum” 

Wyróżnienie dostała klasa V„b” z ilością 19 pkt. za kolędę „Lulajże 

Jezuniu”. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła p.Agnieszka Adamczyk, 

która ze swą nierozłączną gitarą akompaniowała kilku klasom.                                                                                                                                            

Oprócz dyplomów zwycięscy dostali gry do swoich klas, a wszyscy po 

słodkim cukierku od p.dyrektor.. 

Walentynki  

    Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne 
(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii                        
i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. 
Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi 

upominkami. Także w naszej szkole w tym dniu, obchodziliśmy Walentynki – czyli dzień zakochanych. 
Uczniowie naszej szkoły, kilka dni wcześniej  przygotowywali kartki, które później były dostarczane za pomocą 
„poczty walentynkowej''. Pod koniec dnia odbyła się dyskoteka z tej okazji dla klas 4-6. Dyskoteka trwała do            
18:45. Po skończonej imprezie wszyscy wrócili szczęśliwi i zmęczeni do domów.                                                                                                                                             

                                                                                                    
 

                                                              Ewa Amrozy IV a 
 
 

                             NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W NASZEJ SZKOLE  

    10 marca - Dzień Patrona 
         Szkoła Podstawowa w Stróży nosząca imię ks.Stanisława Zielińskiego bardzo uroczyście obchodziła 

święto swojego wspaniałego patrona. Obchody rozpoczęły się 3 marca 2014 roku uczestnictwem pocztu 
sztandarowego, uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły we mszy świętej i czuwaniu w Katedrze Lubelskiej. Msza 
święta sprawowana była w intencji wyniesienia na ołtarze ks. Stanisława Zielińskiego – męczennika 
kraśnickiego – patrona szkoły. 
          Następnie 7 marca 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży pod opieką pani Agnieszki Kalisz 
wzięli udział i poprowadzili Drogę Krzyżową w Kościele Św. Ducha w Kraśniku. 
         9 marca 2014 roku poczet sztandarowy szkoły i delegacja uczniów wzięła udział w uroczystościach 

zorganizowanych przez Bractwo Księdza Stanisława Zielińskiego w kościele Św. Ducha w Kraśniku. 
Uczniowie złożyli kwiaty na grobie patrona szkoły oraz uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej przez 
arcybiskupa Stanisława Wielgusa. 
          10 marca 2014 roku, odbyło się w Szkole Podstawowej w Stróży święto szkoły – Dzień Patrona księdza 
Stanisława Zielińskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Stróży. Następnie 
uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe  udali się do szkoły, gdzie dyrektor Anna 
Myszak powitała wszystkich zebranych i w kilku słowach przypomniała sylwetkę Patrona szkoły. W swoim 
wystąpieniu podkreśliła wielką rolę jaką ksiądz Stanisław Zieliński odgrywa w procesie kształcenia 
i wychowania. 
Następnie został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny pod tytułem „NON OMNIS MORIAR”  
przygotowany przez panią Bożenę Brytan i pana Dariusza Bochniaka, będący wspomnieniami o księdzu 
Zielińskim. Gościem honorowym była pani Justyna Helcyk, wnuczka siostry  księdza Zielińskiego . 
          Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród uczniom, którzy brali udział w konkursie 
plastycznym i konkursie wiedzy o naszym patronie. 
          Całość uroczystości zamknęły przemówienia pani dyrektor Anny Myszak, Starosty Kraśnickiego pana 
Andrzeja Maja, Wójta Gminy Kraśnik pana Mirosława Chapskiego oraz Prezesa Bractwa Księdza Stanisława 
Zielińskiego pana Jarosława Cybulaka. W swoich wypowiedziach wszyscy podkreślali ważną rolę, jaką w 
rozwoju młodych ludzi pełnią autorytety, do których na pewno zaliczyć można patrona szkoły. Mówiono                    
o wartościach którymi kierował się ksiądz Zieliński w swoim życiu. Podkreślano jego niezwykłą osobowość                   
i jakże piękną choć krótką działalność na tej ziemi. 
      Obchody Dnia Patrona zakończył wieczorny  „Różaniec z ks. St. Zielińskim męczennikiem z Kraśnika”                
w Kościele Św. Ducha w Kraśniku prowadzony przez uczniów naszej szkoły podczas czuwania po mszy św. 
wieczornej dnia 10 marca 2014 roku. 

                                                                                                                                                                      B.Brytan 

 

 

 
 

Konkursy plastyczny i polonistyczny na Dzień Patrona 
  

       W ramach przygotowań do obchodów Dnia Patrona, odbyły się konkursy plastyczny i konkurs wiedzy                      
o życiu i działalności Patrona. Miały one na celu przybliżyć postać  ks. Stanisława Zielińskiego. Konkurs 
plastyczny był przygotowany przez Panią Agnieszkę Kalisz pod hasłem. „Ks. Stanisław  Zieliński – kapłan 
dzieci i młodzieży”. Hasło konkursu przygotowanego przez Panią Agnieszkę Adamczyk  brzmiało: „Życie i 
działalność ks. Stanisława Zielińskiego”. 
Dnia 05.03.2014r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. 
Komisja w składzie:  Pani dyrektor Anna Myszak, ks. kan. Grzegorz  Stąsiek, Pani Elżbieta Biała 
spośród 72 prac plastycznych  klas 1-6 biorąc  pod uwagę zgodność z tematem, kreatywność, samodzielność i 
estetykę wykonania pracy nagrodziła następujących wykonawców: 
Kategoria kl. I-III                                           
I miejsce-Gabriela Dzik – kl.III b, II miejsce-Martyna Kołodziej – kl.II b, III miejsce-Amelia Biegaj – kl.I b 
Wyróżnienia: Maciej Grabowski-kl.III b, Emilia Hałabiś-kl.III b, Kamila Chwiej-kl.II b, Anna Biegaj-kl.I b, 
                       Adrian Sokal-kl.I b 
Kategoria kl. IV-IV 
I miejsce-Marcelina Kasperek–kl.VIa,II miejsce-Angelika Chapska–kl.VIa,III miejsce-Amelia Jóźwicka–kl.IV b 
Wyróżnienia: Gabriela Skowrońska-kl.VI a, Karolina Mikuła- kl.VI a, Izabela Amrozy– kl.V a, Dawid            
                        Tuniak– kl.V b, Aleksandra Biegaj– kl.IV b 
W konkursie ” Życie i działalność ks. Stanisława Zielińskiego” brało udział 8 uczniów. Dnia 07.03.2014r odbyło 
się rozstrzygnięcie. Komisja w składzie: Pani  Małgorzata Urbańczyk, Pani Agnieszka Adamczyk nagrodziła 
następujące osoby:I miejsce – Amelia Jóźwicka-kl.IVb,II miejsce–Jakub Różycki–kl.IVa, III miejsce–Kinga 
Czarnota–kl.VIb 
Wyróżnienia: Katarzyna Popiołek–kl.VIb, Urszula Rycerz-kl.IVa, Julia Gołoś–kl.IVa, Julia Kawęcka-kl.IVb           
   W dniu 10 marca 2014 roku,  na uroczystym apelu z okazji Dnia Patrona, dla laureatów zostały rozdane 
dyplomy i nagrody  rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i Bractwo ks. St. Zielińskiego. 
Nagrody wręczali: Starosta kraśnicki -  Pan Andrzej Maj, Wójt Gminy Kraśnik – Pan Mirosław Chapski, 
przewodniczący Rady Rodziców -  Pan Dariusz Szubstarski.  
               A. Kalisz 


