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Życzymy  Wszystkim, aby wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego, a przede 

wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie 

zainteresowania. Życzymy  wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi na 

swoich wakacyjnych „ścieżkach”. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, z zapasem sił do 

nauki, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań. 

                                            Życzy cała Redakcja „Stasinka” 
 

POWSTANIE STYCZNIOWE 

W 1863 zaczęło się to powstanie. 

Było to dla Polaków niełatwe zadanie. 

Przeciw Rosjanom „czerwoni” wystąpili. 

Krwawe bitwy z nimi toczyli. 

Po wielu potyczkach i zwycięstwie niejednym.  

Polska jednak stała się narodem poległym. 

Wiele powstańców na Sybir zesłano  

i dużo majątków obywatelom zabrano. 

Teraz 150 rocznicę obchodzimy 

i bardzo się z tego faktu cieszymy. 

Chociaż Polska wtedy poległa. 

Teraz na szczęście jest niepodległa. 

Magdalena Wójtowicz, kl. VI 
 

Do sprawdzianu 04 kwietnia 2013 r. przystąpiło w województwie lubelskim 21 015 uczniów, w gminie  Konopnica -  

79. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, 

rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich 

zadań można było otrzymać 40 punktów. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań 

sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi 

wykorzystywania wiedzy w praktyce.  

STASIN 28,1 70 % 

GMINA 26,6 67 % 

POWIAT 24,1 60 % 

WOJEWÓDZTWO 24,0 60 % 

Tabela 1. Średni wynik punktowy szkoły na tle wyników uczniów gminy, powiatu i województwa. 

W obecnej formie egzamin odbywa się od 12 lat. W związku z sukcesywnym wdrażaniem reformy programowej 

przewiduje się wprowadzenie od 2015r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na 

wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej. W 2015 r. nowy sprawdzian zdawać będą uczniowie 

obecnych klas czwartych. Będą oni pisać egzamin w dwóch częściach - w pierwszej będą rozwiązywać zadania z 

języka polskiego i z matematyki, w drugiej zaś zadania z języka obcego. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości 

zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu. Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom osiągniętych 

wyników! 

 mgr Jacek Wójcik – dyrektor szkoły 

 
26 kwietnia 2013 roku cała klasa VI uczestniczyła w 

Dniu Otwartym w Gimnazjum im. Wincentego Pola w 

Radawczyku II. Konkurs historyczny  dotyczący 

powstania styczniowego był jedną z wielu rywalizacji. 

Konkurs został zorganizowany z okazji 150 rocznicy 

wybuchu powstania styczniowego. Brało w nim udział 

sześć szkół po trzy osoby z każdej szkoły. Naszą 

szkołę reprezentowały: Katarzyna Dankiewicz, 

Magdalena Wójtowicz i Zofia Pietras. Zajęłyśmy II 

miejsce. Naszą klasę przygotowała do konkursu Pani 

Katarzyna Nowek. W nagrodę dostałyśmy książki i 

dyplomy. Byłyśmy bardzo zadowolone z tak wysokiego 

osiągnięcia. 

Zofia Pietras, kl. VI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 czerwca 2013r. w Nadleśnictwie 

Radzyń Podlaski odbyło się uroczyste 

podsumowanie na szczeblu okręgowym 

XXVI edycji konkursu „Mój Las” 

zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy 

Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie. Komisja 

Konkursowa dokonała oceny wszystkich 

prac uczniów oraz przyznała nagrody i 

wyróżnienia. Na liście laureatów XXVI 

edycji konkursu „Mój Las” znaleźli się 

następujący uczniowie z naszej szkoły: 

Kategoria I - klasy 1-3: Miejsce I: 

1. Krzysztof Kot, Paweł Basak  (praca 

zespołowa) – klasa I (opiekun – mgr Aneta 

Podleśna). 

2. Nikola Kowalczyk, Michał Zarajczyk 

(praca zespołowa) – klasa I (opiekun – mgr 

Aneta Podleśna). 

Kategoria II - klasy 4-6: Wyróżnienie: 

1. Karolina Rożek - kl. VI (opiekun – mgr 

Regina Wójcik). 

2. Magdalena Wójtowicz - kl. VI (opiekun – 

mgr Regina Wójcik). 

Mgr Aneta Podleśna 

   W dniu 3 maja obchodziliśmy w całym kraju i poza jego granicami 

święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji dnia 7 maja uczniowie klas 

IV, V i VI przygotowali uroczystość pod tytułem: „Wolność, 

równość niech żyje, niechaj żyje maj trzeci”. Akademię 

przygotowała Pani Katarzyna Nowek. Ta uroczystość przypomniała 

nam jak ważne jest to święto dla naszego kraju, ponieważ uczniowie 

wyrecytowali wiersze i zaśpiewali pieśni patriotyczne odwołujące 

się to tego ważnego wydarzenia historycznego. Na zakończenie 

akademii rozległy się gromkie brawa jako wyraz podziękowania za 

zaangażowanie uczniów. 

Karolina Rożek, kl. VI 

W dniach 17 - 19 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej w Stasinie 

odbył się egzamin na kartę rowerową, który składał się z 2 etapów: 

egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Jest to pierwsze w 

życiu młodego  człowieka ,,prawo jazdy". Pod czujnym okiem 

egzaminatorów - Przewodniczącego Komisji Pana dyrektora mgr 

Jacka Wójcika, członka mgr Tomasza Podgórskiego, którzy 
obserwowali zmagania uczniów z przepisami drogowymi w teorii i 

praktyce. Wszyscy uczniowie bardzo rzetelnie podeszli do tego 

egzaminu zdając go za pierwszym razem. Swoją wiedzę teoretyczną 

oraz praktyczną uczniowie nabywali na zajęciach technicznych oraz 

wychowaniu fizycznym pod opieką nauczyciela przedmiotu mgr 

Tomasza Podgórskiego. 

mgr Tomasz Podgórski 

 
4 i 5 czerwca 2013 roku uczniowie klasy IV, V i VI udali się na wycieczkę do Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Wadowic, Inwałdu i Wieliczki. Pierwszego dnia w Krakowie zobaczyliśmy między innymi Bramę 

Floriańską i Barbakan, Pomnik Grunwaldzki na Placu Matejki, Dom Matejki, Jamę Michalika, restaurację Pod 

Wierzynkiem. Zachwyciło nas Stare Miasto. W Kościele Mariackim mogliśmy zobaczyć odsłonięcie ołtarza Wita 

Stwosza. Z wieży ratuszowej wysłuchaliśmy hejnału, a upominki kupowaliśmy w Sukiennicach. Byliśmy w Muzeum 

Uniwersytetu Jagielońskiego „Collegium Maius”. Pod Pałacem Biskupów na Franciszkańskiej zerkaliśmy w ,,okno 
papieskie" przyozdobione wizerunkiem Jana Pawła II. Potem zwiedziliśmy Wawel, krypty, Dzwon Zygmunta.  Po 

południu udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Później pojechaliśmy do Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Obejrzeliśmy makietę góry Żar z dróżkami maryjnymi i Drogą Krzyżową, a w Sanktuarium 

uczestniczyliśmy w Apelu Maryjnym i Zasłonięciu Cudownego Obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej.  Następnego 

dnia zaraz po śniadaniu zwiedziliśmy Wadowice. W Wadowicach zobaczyliśmy miejsca, w których żył Karol 

Wojtyła - Bazylikę, plac,  Dom Rodzinny  i pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaraz potem wszyscy z radością 

zawitaliśmy do Inwałdu, gdzie znajduje się Park Miniatur ,,Świat Marzeń”. Można w nim oglądać ponad 50 

miniatur najsławniejszych cudów architektonicznych świata – między innymi Big Bena, Krzywą Wieżę w Pizie, Łuk 

Triumfalny, Statuę Wolności i Plac św. Piotra. Kolejnym punktem naszej wycieczki była Wieliczka. Kopalnia Soli 

w Wieliczce to bajkowa sceneria podziemi i mnóstwo wrażeń. Po pokonaniu 380 schodów oraz kolejnych 

chodników, zobaczyliśmy solne krasnoludki, konie pracujące w kopalni, turkusowe, słone jeziora, piękne komory, a 

przede wszystkim lśniącą blaskiem kaplicę św. Kingi. Wszystkim podobała się ta dwudniowa wycieczka. 

Magdalena Wójtowicz, kl. VI 

 

Dnia 25 maja, w sobotę w naszej szkole organizowany był festyn rodzinny z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka. Były 

świetne gry, zabawy i konkursy, ale najpierw był piękny występ. Dzieci deklamowały wiersze i wierszyki, nie 

zabrakło tez piosenek oraz pięknego poloneza. Na tym festynie byłam razem z mamą. Bardzo jej się podobały 

zabawy oraz gry organizowane przez panie nauczycielki. Były bardzo smaczne poczęstunki i napoje. Na festyn 

przyjechał też pan, który żonglował piłeczkami, potem można było zrobić własną piłeczkę, używając kaszy i balonów. 

Były też przejażdżki konne oraz loteria fantowa, do której przyczynili się wszyscy oddając ciekawe fanty i 

kupując losy. Bardzo mi się podobał pokaz karate. Ogólnie festyn był SUPER!!! 

Karolina Podlaszewska, Julia Remjasz klasa III 
 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Rodzinny_Ojca_%C5%9Awi%C4%99tego_Jana_Paw%C5%82a_II_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Big_Ben
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Wie%C5%BCa_w_Pizie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_triumfalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_triumfalny
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