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"KARMELKA" GOŚCIŁA LICEALISTÓW Z ŁASZCZOWA

W dniu 9 listopada Spółdzielnia Uczniowska "Karmelka" gościła
w progach naszej szkoły dwunastoosobową grupę licealistów
z Łaszczowa wraz z opiekunami, którzy chcieli zobaczyć, w jaki sposób
pracujemy.
Okazało się, że rekomendacji udzieliła nam prezes Fundacji Rozwoju
Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie, która wskazała „Karmelkę”
jako jedną z tych, z których należy brać przykład. Jest nam bardzo miło
z tego powodu. Licealiści planują założyć w swojej szkole sklepik
i kawiarenkę, dlatego szczegółowo wypytywali nas o prowadzenie takiej
działalności. Rozmawialiśmy przy pysznym cieście, które upiekła dla nas
mama Martyny Różyk. Oglądaliśmy wspólnie kroniki spółdzielni, a potem
zaprosiliśmy gości na obiad. Na pożegnanie wymieniliśmy się
prezentami. Mamy nadzieję, że pomogliśmy naszym nowym kolegom
rozwiać wszelkie wątpliwości co do założenia sklepiku w ich szkole, być
może nawet Spółdzielni Uczniowskiej.

Zuzanna Demucha – prezes SU "Karmelka"

„KARMELKA” NA SPOTKANIU SPÓŁDZIELCÓW
W STOLICY

4 listopada 2021 r. opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej
„Karmelka” p. Małgorzata Wysoczyńska wraz z absolwentką naszej
szkoły, byłą prezes spółdzielni - Martyną Meksułą, uczestniczyły w XII
Ogólnopolskim Spotkaniu Ekonomii Społecznej (OSES) w Warszawie.
Organizatorem spotkania była Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
(SKES). Do udziału w tym ogólnopolskim forum zgłosił naszą spółdzielnię
p. Janusz Paszkowski - prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

Z naszymi gośćmi

KRÓTKO I NA TEMAT

Listopad
Uczniowie klas 8 wezmą udział

w ogólnopolskiej akcji BohaterON
– włącz historię!, upamiętniającej

uczestników Powstania
Warszawskiego. Na lekcjach

historii odbyły się zajęcia
o Powstaniu Warszawskim i losach

powstańców z wykorzystaniem
materiałów edukacyjnych

udostępnionych przez głównych
organizatorów. Uczniowie,

pracując w zespołach,
przygotowali infografikę, a chętni

mogli wykonać kartkę z życzeniami
dla wybranego powstańca.

5 listopada naszą szkołę
odwiedziło dwóch harcerzy. Celem

ich krótkiej wizyty był nabór
w szeregi harcerstwa nowych

członków wśród uczniów klas V. 

Na początku listopada Spółdzielnia
Uczniowska "Karmelka" dzieliła się
swoimi doświadczeniami, najpierw

w stolicy na XII Ogólnopolskim
Spotkaniu Ekonomii Społecznej,

a później w Lubartowie wśród
licealistów z Łaszczowa. Więcej

obok.

XI Festiwal Pieśni Patriotycznej
„Ma Ojczyzna jest mi bliska”, nad
którym patronat objął Burmistrza

Miasta Lubartów, wyjątkowo odbył
się w tym roku online. Komisja
konkursowa oceniała nagrania

33 uczestników. Z naszej szkoły
tytuły laureata uzyskały: Amelia
Symbor z w kat. klas 4-6 i Ola
Szwajgier z 8g w kat. klas 7-8.
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SKĄD SIĘ WZIĘŁY TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE?

Choinka – jest to najbardziej rozpoznawalny symbol świąt Bożego
Narodzenia. Trudno znaleźć dom bez takiej ozdoby. Zgodnie z tradycją
choinka powinna być żywa (jednak sztuczna nie odbiega szczególnie od
tradycji). Przystrajamy ją bombkami, świeczkami, łańcuchami i często też
jedzeniem np. cukierkami czy orzechami. Czubek ozdabia gwiazda
betlejemska, a pod choinką ukrywamy prezenty. Dotarł do Polski z…
Niemiec pod koniec XVIII wieku. Co robiono przed ozdabianiem choinki?
Dekorowano domy gałązkami lub zbiorami (fasolą, makiem, konopiami). 
Pierwsza Gwiazdka - Do bogato zastawionego i pachnącego stołu
siadamy zaraz po tym, jak na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Jest
to symbol Gwiazdy Betlejemskiej. Doprowadziła ona Trzech Króli do
Jezusa. I tu ciekawostka! To nie jest gwiazda, a planeta Wenus.
Święty Mikołaj - Kojarzony jest również z Mikołajkami, które obchodzimy
6 grudnia. Wszyscy znamy go jako starszego pana z brodą,
w czerwonym kubraczku, czapce. Dzieci wierzą, że Mikołaj podróżuje
w latających saniach zaprzężonych w renifery, w jedną noc potrafi
obdarować wszystkie maluchy na świecie, a do domu wchodzi
najczęściej przez komin. Odpowiednikiem naszego św. Mikołaja w Rosji
jest Dziadek Mróz. Niestety wiele krajów od lat walczy z wizerunkiem św.
Mikołaja.

Na podst. https://www.papilot.pl oprac. Patryk Woliński

Spotkanie poświęcone było narzędziom finansowym, innowacjom
społecznym i nowym trendom w spółdzielczości i zostało podzielone na
trzy bloki tematyczne. Stolik, przy którym zasiadły przedstawicielki
„Karmelki” obradował pod hasłem „Spółdzielczość jest na fali –
spółdzielczość uczniowska i inne pomysły, jak działać razem”. Nasze
przedstawicielki z dumą opowiadały o pracy, działaniach, pomysłach
spółdzielców z „Karmelki. Podkreśliły, że warto promować ruch
spółdzielczy i wspólne działania. Warto działać razem!

Julia Marciniak

KRÓTKO I NA TEMAT

Po raz czwarty nasza szkoła
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji

śpiewania hymnu narodowego.
10 listopada o godzinie 11:11

w salach lekcyjnych i na łączniku
szkolnym można było usłyszeć

„Mazurka Dąbrowskiego”.

Klasy VIIIb i VIIIc wzięły udział
w lekcjach muzealnych w Muzeum
Narodowym w Lublinie. Tematem
były ukryte znaczenia dzieł sztuki

i poznanie historii więzienia na
zamku, począwszy od czasów

zaborów aż po lata komunizmu.
Pobyt w Lublinie zakończył film

"Eternals"w kinie.

22 listopada włączyliśmy się
w ogólnomiejskie obchody Imienin
Miasta. Były lekcje historii, śpiewu,
rysunku, wspomnienia i życzenia.

Oczywiście kto tego dnia
przywdział barwy naszego miasta,

był zwolniony z odpytywania na
lekcjach.

Grudzień
Dziewczęta naszej szkoły zostały

mistrzyniami powiatu
w koszykówce w kategorii

"Igrzyska Młodzieży Szkolnej".
Tym samym zdobyły awans do
etapu rejonowego. Koszykarki
pokonały SP nr 1 w Lubartowie
i SP w Brzeźnicy Bychawskiej.

Dziewczęta (w składzie:
W. Węgrzyn, P. Szczęch,

D. Abramiuk, Z. Dobrzańska,
A. Woźniak, M. Sobiesiek,

N. Jezior, W. Góźdź,
W. Haraszczuk, Z. Siwek,

Z. Pożdzik, Z. Solecka)
przygotował p. Paweł Majcher.

Mikołaje są wśród nas! 6 grudnia
na korytarzach szkolnych

naprawdę można ich było spotkać. 
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Od 2020 r. w Sernikach
organizowane są otwarte
zawody wędkarskie dla
mieszkańców gminy

Wiktor przygotowuje się do
wywiadu

Prawda, że jest pięknie?

ZWIEDZAMY OKOLICĘ - SERNIKI

Od roku miałem okazję obserwować, jak zmienia się miejscowość
Serniki, a w styczniu udało mi się porozmawiać na ten temat z wójtem.
Gmina Serniki jest gminą wiejską sąsiadującą bezpośrednio
z Lubartowem. Jest zamieszkiwana przez około pięć tysięcy osób
(50,2% kobiet, 49,2% mężczyzn). Wójtem gminy jest pan Paweł
Grzegorz Woźniak.
Gmina Serniki według danych GUS: średni wiek mieszkańców wynosi
40 lat, 54,8% mieszkańców gminy pracuje w sektorze rolniczym; 18,0%
w przemyśle lub budownictwie; 9,3% w sektorze usługowym, a 0,8%
w sektorze finansowym.
Największym atutem tej gminy, według mnie, jest jej malownicze
położenie. Serniki znajdują się na Równinie Lubartowskiej i obejmują
szeroką dolinę rzeki Wieprz z łąkami, pastwiskami oraz licznymi polami
rolnymi. Walory krajobrazowe doliny Wieprza są chronione jako
regionalny korytarz ekologiczny. Pan Paweł Woźniak ciekawie
i wyczerpująco opowiedział mi o rozpoczętych i zaplanowanych na
bieżący rok inwestycjach w gminie. Poniżej przedstawiam skróconą
rozmowę z panem Woźniakiem.

WYWIAD Z PANEM PAWŁEM WOŹNIAKIEM - WÓJTEM GMINY
Wiktor Kowalski (WK): Pierwsze pytanie dotyczy parku rekreacyjnego
w samym sercu gminy, który ostatnio kilkakrotnie odwiedziłem. Uwagę
moją przykuły przyrządy siłowni plenerowej i tablice edukacyjne.
Poproszę Pana o więcej szczegółów dotyczących tej fantastycznej
inwestycji.
Wójt Gminy Serniki Paweł Woźniak (PW): Są to tereny podworskie,
które aktualnie przechodzą rewitalizację. Prace, które są
przeprowadzane, to m.in.: przebudowa budynku magazynowego
z przeznaczeniem na funkcję biurowo-magazynową i świetlicę wiejską.
[...] W tym budynku planowane jest także zorganizowanie klubu seniora;
odbudowa budynku dawnej rządcówki i spichlerza z przeznaczeniem na
bibliotekę z czytelnią oraz salę sportową do ćwiczeń; budowa placu
zabaw, obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna, ławki, altana
wypoczynkowa, tablice informacyjno-edukacyjne); budowa alejek dla
pieszych oraz placu reprezentacyjnego z pomnikiem; nasadzenie zieleni,
które będzie dopełnieniem efektu wizualnego całości inwestycji oraz
budowa oświetlenia.
Stawy zostaną wyposażone w obiekty małej architektury (altanki, ławki,
pergole kwiatowe). Aktualnie prowadzą tamtędy alejki, które są
połączone z ciągiem pieszo-jezdnym na tzw. Kępinę. Stawy są
zarybiane, można miło spędzić czas, relaksując się podczas łowienia ryb.
Od 2020 r. wójt Gminy Serniki organizuje otwarte zawody wędkarskie
dla mieszkańców gminy w różnych kategoriach wiekowych. 
W Sernikach Kolonii […] planowane jest utworzenie muzeum gminnego.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Moi drodzy! Zgodnie z zapowiedzią w miarę możliwości będę pokazywał Wam relacje z moich wycieczek,
podróży i wypadów - głównie do miejscowości w województwie lubelskim.
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Tablice edukacyjne (na górze); Wiktor
wypróbowuje siłownię zewnętrzną (na dole)

WK: Koniecznie należy zwiedzić późnobarokowy
kościół z 1776 roku, Ranczo Arka, a na stronie gminy
znajdziemy również listę pomników przyrody. Czy to
już pełny katalog atrakcji w gminie, czy może Pan
zarekomendowałby jeszcze inne obiekty, miejsca?
PW: Warto również wybrać się na cmentarze wojenne
znajdujące się w Nowej Woli (jeden z nich na tzw.
Kolonii, drugi w lesie Baran). Dla osób potrzebujących
wypoczynku świetnym miejscem będzie przystań
kajakowa, zaś dla osób bardziej aktywnych polecamy
trasy szlaków kajakowych, rowerowych oraz szlaków
nordic-walking.
WK: Czy może Pan podać więcej informacji o szlaku
kajakowym i rowerowym? Są to bardzo atrakcyjne
formy poznawania walorów gminy.
PW : Istotnym wydarzeniem związanym z rozwojem
sportu i promocją zdrowego stylu życia jest właśnie
organizowany co roku przez naszą gminę Piknik
Kajakowy. Podczas imprezy uczestnicy mogą wziąć
udział zarówno w spływie kajakowym polegającym na
rywalizacji z innymi uczestnikami, ale również
w spływie rekreacyjnym. Dodatkowo organizatorzy
zawsze przewidują wiele innych atrakcji (występy
artystyczne dzieci, zabawy i konkursy). [...] 
W Czerniejowie zaś zaplanowano budowę [...].
„dojścia do kładki”. [...] Miejsce to będzie mogło
stanowić punkt startowy przy spływach kajakowych,
jak i miejsce relaksu i wypoczynku dla osób
przebywających w ww. regionie. Ponadto dostarczone
i zamontowane zostaną lampy solarne, ławki oraz
kosze na śmieci.
Jeśli chodzi o szlak rowerowy, to w obrębie Gminy
Serniki biegnie szlak „Na wschód od drogi krajowej
19”. Szczegółowy opis trasy, mapę oraz fotografie
z przedstawionymi punktami, na które warto zwrócić
uwagę, można znaleźć na
s t r o n i e http://lgd.lgdlubartow.org.pl/, w zakładce
„Turystyka”.
W K : Podsumowując, Serniki są niezwykle urokliwą
i prężnie rozwijającą się gminą. Warto je odwiedzać
regularnie, ponieważ zachwycają o każdej porze roku.
Czego w takim razie życzyć Panu i mieszkańcom
gminy?
PW: W dobie pandemii zarówno sobie, jak i każdemu
życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia,
szczęścia oraz uśmiechu każdego dnia. Realizacji
planów, jak i osiągnięcia zamierzonych celów w 2022
r. I oczywiście spełnienia najskrytszych marzeń!
WK: Dziękuję za rozmowę.

Was, moi drodzy, zachęcam do odwiedzania Gminy
Serniki. Miejsce zachwyca o każdej porze roku.
Zawsze znajdziecie tu ciekawe zakątki do zwiedzenia.

Wiktor Kowalski

POMYSŁY NA NUDNE, ZIMOWE
WIECZORY

Przeczytaj książkę (w naszej bibliotece szkolnej
mamy nowości!). Na co dzień najczęściej nie
mamy na to czasu albo ochoty, więc taki moment
będzie wprost idealny!
Spędź trochę czasu z rodziną. Zapewne ucieszą
się z możliwości rozmowy z Tobą.
Zadbaj o siebie. Zrób sobie wieczór spa lub
gorącą kąpiel, bo każdy zasługuje na chwilę
relaksu.

Natalia, 7e

http://lgd.lgdlubartow.org.pl/
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Rita

Piotrek

Laureaci IV miejsca - klasa 4G

Zwycięska klasa 4F

CZWARTOKLASIŚCI GRALI W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

7 grudnia 2021 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej w naszej szkoły
rozpoczął się turniej piłki halowej chłopaków klas czwartych. Turniej trwał
2 godziny i był pełen emocji.
W pierwszej kolejności kapitanowie drużyn wylosowali karteczki
z numerami drużyn. Drużyny 1:4 były w Grupie A, pozostałe były
w grupie B. Każda drużyna w grupie grała z każdą. A oto mecze:
Grupa A: 4g 6:0 4e; 4b 0:1 4a; 4a 1:0 4g; 4e 0:1 4b; 4g 5:1 4b; 4a 2:0 4e
Grupa B: 4c 0:1 4f; 4f 1:1 4d (wygrała klasa 4f po rzutach karnych);
4d 1:0 4c
Następnie zostały rozegrane mecze o miejsca: 5., 3. i 1. Mecz o 5.
miejsce wygrała 4c (4b 1:3 4c); mecz o 3. miejsce wygrała 4d 7:0 4g
(niestety, pokonując moją klasę). W finale spotkały się klasy 4f 3:1 4a.
Podium otworzyła klasa 4f, na drugim miejscu znalazła się klasa 4a,
a podium zamknęła klasa 4d. Kolejne miejsca zajęły klasy: 4. miejsce 4g,
5. miejsce 4c, 6. miejsce 4b (która od początku grała bez jednego
zawodnika) i 7. miejsce 4e.
Królem strzelców turnieju był Mikołaj Góźdź z 4d, a najbardziej
"bramkostrzelną" drużyną została klasa 4g.
Nagrodą główną był puchar! Wręczył go pan dyrektor Daniel Cieśla.
Wszystkie drużyny dostały dyplomy. To były 2 godziny pełne wrażeń.
Czekamy na kolejny turniej na boisku.

Piotrek Woliński, 4g

Mecze były naprawdę zacięte!
Najlepszy strzelec bramek
odbiera nagrodę

NOWI DZIENNIKARZE

W tym roku do naszej redakcji
dołączyli nowi dziennikarze.
Poniżej przedstawiamy Wam
krótko sylwetki redaktorów
"Szkolniaka".

Na imię mam Rita. Interesuję się
muzyką i tańcem. Lubię oglądać
filmy i spędzać czas na powietrzu.
Moim hobby jest taniec.

Jestem Piotrek. Mam 10 lat i lubię
sport (szczególnie piłkę nożną).
Interesuję się także kosmosem
i starożytnością.

Mam na imię Karina, mam 14 lat.
W wolnym czasie lubię jeździć
konno, spotykać się ze znajomymi
i słuchać muzyki. Natomiast nie
lubię nudy.

Mam na imię Maja, chodzę do
klasy 8. Interesuję się sztuką
i prawem. W wolnym czasie lubię
spotykać się z przyjaciółmi,
rysować, czytać lub słuchać
muzyki. Nie lubię grać w gry
komputerowe.

Życzymy wszystkim
dziennikarzom, i tym nowym, i tym

bardziej doświadczonym,
wspaniałych artykułów i sukcesów

na polu redakcyjnym.
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"KARTKA Z PAMIĘTNIKA NIKI"

24 grudnia 2021 r.

Ten wieczór nie zapowiadał się inny niż ten, który był
rok temu. Kiedy zaczęło się ściemniać, a na niebie
widać było już pierwszą gwiazdkę, zapaliłam lampki
na swojej małej choince. W domu zrobiło się trochę
przytulniej. Nie miałam chęci, aby samotnie jeść, więc
śledzie i karpia schowałam do lodówki. Poszłam do
swojego maleńkiego pokoju, usiadłam przy biurku
i zaczęłam czytać "Harrego Pottera". 
W pewnym momencie zobaczyłam jakiś dziwny błysk.
Zastanowiło mnie, co to może być, więc szybko
odłożyłam książkę i podbiegłam do okna. Pierwsze,
co przyszło mi na myśl, że jest to samolot oświetlony
resztkami zachodzącego słońca lub jakaś rakieta.
Chwilę później wiedziałam już, że były to sanie
Świętego Mikołaja, które ciągnęło dwanaście
reniferów. Zorientowałam się, że zaprzęg zwolnił
i usłyszałam, jak ląduje na dachu. Nurtowała mnie
myśl, jak Mikołaj wejdzie do mojego domu, skoro nie
mam komina. Chwila zastanowienia nie trwała zbyt
długo, gdyż z wielkim hukiem otworzyła się szafka pod
zlewem, z której powypadały wszystkie garnki. Na
samym końcu wygramolił się z niej słusznej postury
jegomość, ubrany w czerwony płaszcz ozdobiony
białym futerkiem. 
Stałam skamieniała z szeroko otwartymi oczami.
Jedyne co mogłam zrobić w tym momencie, to
przyglądać się, jak mój gość wstał, poprawił czapkę
i serdecznie uśmiechnął się do mnie. Mikołaj złożył mi
świąteczne życzenia i zapytał, czemu wyglądam tak,
jakbym nigdy go nie widziała. Odpowiedziałam, że już
w niego nie wierzę. Zdziwiło mnie, że nie był zły ani
obrażony za to, co przed chwilą powiedziałam.
Widział chyba moje zaskoczenie, bo powiedział, że
przynosi upominki nawet tym, którzy w niego nie
wierzą i zapytał, dlaczego nie otwieram swojego
prezentu. Pod choinką leżała duża, złota paczka.
Chciałam się upewnić i zapytałam Mikołaja, czy to na
pewno dla mnie. Kiwnął głową. Prezent był lekki
i miękki, nie wiedziałam, co to może być. 

Szybko rozerwałam papier, a moim oczom ukazała
się nowa, zimowa kurtka ozdobiona futerkiem.
Przymierzyłam ją i poczułam się jak w niebie.
O lepszym prezencie nigdy nie marzyłam. W podzięce
za piękny prezent zaprosiłam go na kolację wigilijną.
Wspólnie zjedliśmy karpia i wypiliśmy po szklance
kompotu z suszonych owoców.
Moje szczęście nie trwało jednak zbyt długo.
Zrozumiałam, że musi jeszcze odwiedzić inne dzieci.
Mikołaj zauważył, że posmutniałam, więc
powiedziałam mu, co mnie zmartwiło. Oznajmił mi, że
w tym wyjątkowym dniu jest w wielu miejscach naraz
i zaprosił mnie we wspólną podróż. W związku z tym,
że nie mam magicznych mocy i nie potrafię
przemieszczać się tak, jak Mikołaj, udaliśmy się na
klatkę schodową, która prowadziła na strych. Stamtąd
weszliśmy na dach, gdzie zobaczyłam jego zaprzęg
i dwanaście wesołych reniferów. Mikołaj pomógł mi
wejść na wielkie sanie, które po brzegi załadowane
były prezentami. Usiadłam na miękkiej, pluszowej
kanapie i poczułam ogromne ciepło. Nie marzłam
pomimo mrozu, który panował na dworze. Święty
usiadł obok mnie. Nagle usłyszałam tupot
reniferowych kopyt i sanie ruszyły. Chwilę później
leciałam z Mikołajem ponad dachami domów, które
stawały się coraz mniejsze. Z góry widziałam pięknie
oświetloną i przystrojoną Warszawę.
Byłam szczęśliwa, bo znowu uwierzyłam w Świętego
Mikołaja. Ten wieczór wigilijny okazał się wyjątkowy.
Nigdy go nie zapomnę.
Autor: Rafał 7e

Grafika: Rafał
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UŚMIECHNIJ SIĘ
ŚWIĄTECZNIE

Choinka w Ikei:
Choinka składana:
- Szkielet - 1 szt.
- Gałązki - 46 szt.
- Igły - 13543 szt.
- Klej montażowy - 3 litry.

Wieczór wigilijny. Cała rodzina
gotowa, stół zastawiony, czekają
tylko na pierwszą gwiazdkę.
Oczywiście przy stole jedno
dodatkowe, puste miejsce. Nagle
pukanie do drzwi.
- Kto tam?
 - Strudzony wędrowiec. Czy jest
dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste! :(

Dwóch chłopców spędza noc
przed Wigilią u dziadków. Przed
pójściem spać klękają i modlą się,
a jeden z nich, ile sił w płucach,
woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę
się o nowe żołnierzyki, modlę się
o nowy odtwarzacz DVD...
Starszy brat pochylił się
i szturchnął go, mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie
jest głuchy. 
Na to chłopiec:
- Wiem, ale babcia jest.

Wybrał na podst.
https://www.dowcipy.pl/k/boze-

narodzenie-wigilia/ 
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