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  Z okazji zbliżających się świąt cała Redakcja życzy 

Wam, aby Boże Narodzenie umocniło Was we 

wzajemnej miłości i dobroci. Niech nowo narodzony 

Jezus wniesie w Wasze serca swoje 

błogosławieństwo; darzy obficie pokojem i radosną 

nadzieją. Niech da moc dzielenia się tymi darami z 

innymi, szczególnie z tymi, którzy są smutni, 

dotknięci cierpieniem i przeżywają różnorakie 

trudności, aby wszyscy, którzy się z nami zetkną 

mogli się przekonać, że: "Dziś wielka radość stała się 
naszym udziałem, bo dziś narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz Pan". Rodzinnych, radosnych 

świąt Bożego Narodzenia życzy 

                                                                    Redakcja  

 

     Uczennica klasy VI - Magdalena Wójtowicz, awansowała do etapu wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W etapie okręgowym, 

który odbył się 29 listopada wzięło udział 127 uczniów z całego województwa lubelskiego 

wyłonionych w etapach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowała Magda Wójtowicz i Wojtek 

Wilczek. Magda znalazła się w gronie 72 finalistów konkursu, natomiast Wojtkowi zabrakło 

zaledwie jednego punktu! Magdzie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów (etap wojewódzki 

już w lutym). Panu Tomaszowi Szabatowi również gratulujemy, bo wiemy, ile zaangażowania i 

umiejętności dydaktycznych wymaga przygotowanie do takiego konkursu.    

 

      W dniu 09 listopada 2012 roku z okazji Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole 

akademia pod tytułem „Ta, co nie zginęła”. Uczniowie klasy IV, V i VI wyrecytowali wiersze i 

zaśpiewali piosenki, które nawiązywały do tej uroczystości. Akademię przygotowała Pani 

Katarzyna Nowek i Pani Anna Kutwa. Wszyscy musimy pamiętać słowa Cypriana Kamila Norwid: 

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. 
                                             Katarzyna Dankiewicz, kl. VI 

W imieniu wychowanków i wychowawców świetlicy składamy serdeczne podziękowania za 

upieczenie pysznych ciast na kiermasz, który odbył się w salce przy kościele w dniu 18 grudnia 

2012. Imienne podziękowanie kierujemy do Pań: Małgorzaty Maszewskiej, Katarzyny Zarajczyk, 

Marzeny Dankiewicz, Bożeny Pietras, Anety Kowalczyk, Anety Wójtowicz, Agnieszki Surtel, 

Renaty Rożek i Agnieszki Świderskiej. Pieniądze z kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup 

pomocy Dydaktycznych do świetlicy. Dziękujemy również osobom, które zakupiły ciasta. 

Opiekun świetlicy: mgr Anna Kutwa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pada śnieg, puszysty śnieg. 

Lecą z nieba białe gwiazdki. 

Przysypało pola, lasy. 

Trudny nastał dla zwierząt czas. 

Siedzą w norach, siedzą w dziuplach. 

Muszą przetrwać trudny czas. 

Lecz dzieciaki, zuchy małe. 

Pragną pomóc leśnym braciom. 

Rozsypały im okruszki 

i zwierzaki mają pełne brzuszki. 

Klaudia Kowalczyk 
 

Cudne święta nadchodzą, 

odbite na ścianie zorzą, 

co z choinkowych światełek bije. 

Mikołaj prezenty kryje. 

Mama wigilijny stół nakrywa, 

do tradycji nas on wzywa. 

Opłatkiem białym łamiemy się, 

nikt składając życzenia nie kłamie. 

Karp, barszcz z uszkami - pyszności 

i grono najmilszych gości. 

Zaśpiewamy też kolędę. 

Wspominać to długo będę. 

Śnieg drobniutki prószy, 

cudownie się robi na duszy. 

Klaudia Wróblewska 
 

29 szkół z terenu województwa lubelskiego zakwalifikowało się do 

realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła". W gronie placówek 

zakwalifikowanych do rządowego programu znalazła się Szkoła 

Podstawowa w Stasinie. W październiku otrzymaliśmy 13 

komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem, szafkę z 

zestawem do ładowania baterii, tablicę interaktywną z projektorem 

multimedialnym. 

W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i 

uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoła będzie 

zobowiązana wykonać - w trakcie trwania programu pilotażowego - 

określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem 

nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z 

wykorzystaniem TIK. Program realizowany będzie w formie pilotażu 

do sierpnia 2013 roku. 

Dzięki udziałowi w programie szkoła uzyskała możliwość 

unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe 

umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej 

interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Program został 

przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we 

współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Wsparcia 

finansowego w postaci wkładu własnego na zakup sprzętu oraz 

przeprowadzenie procedur przetargowych udzielił Wójt Gminy 

Mirosław Żydek oraz pracownicy Urzędu Gminy Konopnica. 

mgr Jacek Wójcik-dyr. szkoły 

 

W dniu 14 grudnia 2012 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Stasinie odbyły się gminne 

drużynowe zawody sportowe tenisa stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców. Na starcie 

stanęło kilkunastu zawodników ze szkół podstawowych z terenu gminy Konopnica. 

W kategorii dziewcząt zwyciężyła SP Stasin w składzie: Maria Jóźwicka, Karolina Rożek, 

Magdalena Wójtowicz (opiekun T. Podgórski), II miejsce zajęła reprezentacja SP w 

Zemborzycach Tereszyńskich im. Ks. Jana Twardowskiego (opiekun Elżbieta Podleśna). 

W kategorii chłopców zwyciężyła SP Stasin w składzie: Kamil Kijewski, Antoni Misztal, Adam 

Wadowski (opiekun T. Podgórski), II miejsce zajęła reprezentacja SP w Zemborzycach 

Tereszyńskich im. Ks. Jana Twardowskiego (opiekun Elżbieta Podleśna). 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczył dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Stasinie mgr Jacek Wójcik. Drużyny, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach będą 

reprezentować gminę Konopnica na zawodach szczebla powiatowego. Gratulujemy zawodnikom i 

ich opiekunom osiągniętych wyników! 

mgr Tomasz Podgórski 

 Telewizja Polska filmowała w naszej szkole prowadzoną akcję „Zbieram baterie – chronię 

środowisko”. W realizacji programu udział wzięli uczniowie klasy VI z Panią mgr Reginą Wójcik, 

odpowiedzialną za akcję. Można nas oglądać 22 XII w TVP Lublin. 
 


