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Wyróżniona praca fotograficzna
Kornelii Kępy z klasy 5c

przedstawiająca ławeczkę w parku.

KRÓTKO I NA TEMAT

Grudzień
W Mistrzostwach Rejonu

w pływaniu indywidualnym
i drużynowym w Puławach

zdobyliśmy 14 medali. W kat. klasy
6 i młodsi - sztafety

zajęły: III miejsce (dziewczęta)
i II miejsce (chłopcy) - awans na

zawody wojewódzkie. W kat. klasy
7-8 obie sztafety dziewcząt

i chłopców okazały się
bezkonkurencyjne i zdobyły

I miejsca. Skład sztafety
dziewcząt: Julia Gajos, Milena

Gajos, Weronika Poznańska, Ala
Tomasiak, Weronika Węgrzyn,

Kaja Wróblewska. Chłopcy
popłynęli w składzie: Wiktor

Czarnecki, Jan Lewtak, Antoni
Obodziński, Karol Mika, Wojtek

Misztal, Bartosz Urban.
Gratulujemy!

Uczniowie klas 8 wzięli udział
w VI edycji ogólnopolskiej

kampanii społeczno-edukacyjnej
"BohaterON – włącz historię! -

Wyślij kartkę, pokaż, że
pamiętasz!". Efektem było

przygotowanie aż 41 kartek dla
wcześniej wybranych i jeszcze
żyjących bohaterów Powstania

Warszawskiego.

8 grudnia w Lublinie odbył się
koncert finałowy etapu

wojewódzkiego Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego

"Śmiechem – Żartem", do którego
jeszcze w listopadzie w Lubartowie

wytypowano 3 recytatorów
(wszyscy z naszej szkoły). Po

przesłuchaniu 59 uczniów Antek
Kozak 4e uzyskał III nagrodę,
a Weronika Puzon 5e - jedno

z dwóch wyróżnień w kategorii klas
IV-VI. Stanisław Weremczuk 5b -

wyróżnienie w etapie powiatowym.

KRÓTKO I NA TEMAT

Aż 45 uczniów z klas 7-8 wzięło
udział w świątecznym konkursie na
kartkę bożonarodzeniową w języku

niemieckim.

17 grudnia rozstrzygnięto
XXIII Powiatowy Konkurs

Plastyczny "Opowieści
wigilijne'21", w którym w kategorii

klas IV-VI 1. nagrodę
zdobyła Natasza Kuźma z 5d,

3. nagrodę - Emilia Soroka z 4a,
wyróżnienie uzyskał Jakub Aftyka

z IIId. W kategorii klas VII-VIII
wyróżnienie zdobył Wiktor

Kowalski z 8d. Gratulujemy!

Uczniowie klas 8c i 8f w ramach
11. edycji programu edukacyjnego

"Gotuj się na zmiany" przed
świętami wykonali niebanalne

ozdoby z materiałów z recyklingu.
Wytwory zaprezentowano na

wystawie "Z recyklingu też
piękne!”.

Wśród laureatów konkursu
fotograficznego Lubartów

w jesiennym kadrze
organizowanego przez LOK
znaleźli się uczniowie naszej

szkoły. Więcej s.

Mamy aż 38 laureatów z klas IV-
VIII konkursu Olimpiada Wiedzy
Archimedes Matematyka Plus.

Laureatami I stopnia zostali: Maja
Borysowska 4c, Kamila Flis 4e,

Jakub Gaszewski 6b, Paweł
Kołodziejczyk 4b, Wiktor Opolski

8h, Emilka Soroka 4a i Piotr
Woliński 4g. Pozostali uczniowie to
laureaci II (9 uczniów), III (7), IV (9)

i V stopnia (6). Wszystkim
gratulujemy!

Justyna Kościołek

Wiktor (nasz redaktor) z
wyróżnieniem w Powiatowym
Konkursie "Opowieści wigilijne"
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Drodzy Uczniowie!

W naszej szkole w dniach od 14 do 21 grudnia został zorganizowany
przez "Karmelkę" kiermasz świąteczny, na którym było wiele stroików,
pocztówek, bombek oraz pysznych pierników wykonanych przez uczniów
naszej szkoły.

Dzięki wsparciu Pani Małgorzaty Wysoczyńskiej – głównej organizatorki
i opiekunki Spółdzielni Uczniowskiej "Karmelka" oraz fantastycznych
mam: pani Anity Pasek-Suskiej, pani Moniki Smolarz oraz pani Lucyny
Lato-Lipskiej, stroiki i ozdoby świąteczne zrobione przez te Panie
sprzedawały się jak świeże bułeczki, dzięki temu zebraliśmy sporą sumę
pieniędzy na potrzeby "Karmelki" oraz imprez organizowanych przez nią.

Wszystkim zaangażowanym i kupującym bardzo serdecznie dziękujemy
i czekamy na kolejną szansę organizacji następnego kiermaszu.

Rita Lipska kl. 7e

KRÓTKO I NA TEMAT

Grudzień
Pod koniec 2021 roku biblioteka

szkolna pozyskała środki pieniężne
w kwocie 15.000 zł z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa

2.0. na lata 2021-2025. Zakupiono
520 książek, kolorową drukarkę,

tablicę do ekspozycji wystaw oraz
wyposażenie kącika czytelniczego
w wygodne siedziska. Część kwoty

przeznaczono na nagrody
w konkursach i akcjach

bibliotecznych, które odbędą się do
końca roku szkolnego 2021/2022.

Więcej o całym programie
przeczytacie w specjalnym

bibliotecznym wydaniu
"Szkolniaka".
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Pani Aneta Głębocka-Wysok - inicjatorka szkolnej uroczystości

KRÓTKO I NA TEMAT

12 stycznia Joanna Czerska z 8g
otrzymała stypendium w ramach

programu "Lubelskie wspiera
uzdolnionych" pilotowanego przez

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego.

Gratulujemy!

Nasza szkoła, 25 stycznia br., po
raz czwarty włączyła się

w obchody Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach

Holocaustu na Lubelszczyźnie.

Niżej na fot. dr hab. Sabina Bober
z UMCS-u - główna inicjatorka
obchodów na Lubelszczyźnie

NASZA SZKOŁA UCZCIŁA OFIARY HOLOCAUSTU!

Już czwarty raz w naszej szkole odbywała się uroczystość poświęcona
ponad 6 milionom ofiar Holocaustu w czasie II wojny światowej.
Ta niezwykła lekcja historii odbywała się 25 stycznia 2022 roku podczas
obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na
Lubelszczyźnie. Naszą szkolną uroczystość dla pięciu klas ósmych - 8a,
8c, 8f, 8g i 8i (niestety, ze względu na obostrzenia pandemiczne,
z pozostałych klas w wydarzeniu uczestniczyły tylko 3-osobowe
delegacje) - zorganizowała pani Aneta Głębocka-Wysok.
Program uroczystości był bardzo bogaty. Najpierw obejrzeliśmy
prezentację multimedialną „A pamięć po moich żydowskich kolegach
pozostaje wciąż żywa…”, którą przybliżyli nam nasi koledzy Gabrysia
Kopeć i Bartek Guz. Były to wspomnienia mieszkańców Lubartowa
o ludności żydowskiej mieszkającej w naszym mieście na początku
XX wieku.
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Gabrysia i Bartek podczas prezentacji o
lubartowianach pochodzenia żydowskiego z
początku XX wieku

Ks. Józef Chorębała prezentuje zdjęcie ks. Jana
Poddębniaka, Sprawiedliwego wśród Narodów
Świata, z jedną z uratowanych żydowskich sióstr

Uroczystości towarzyszyła
krótka część artystyczna

O wystawie opowiada pani Ewa Abramek.
Dowiedzieliśmy się o represjach narodu
żydowskiego w czasach II wojny światowej (także
w Lubartowie) oraz o tym, kto mógł otrzymać tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata

Następnie pani Ewa Abramek z biblioteki szkolnej zaprezentowała
wystawę „A pamięć po nich pozostanie… - Polacy i Żydzi podczas
Holocaustu”. Przybliżyła nam pojęcie Holocaustu. Usłyszeliśmy też, jak
traktowani byli Żydzi w wojennym Lubartowie, a także kto z terenu
powiatu lubartowskiego został odznaczony tytułem Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata.
Pod koniec uroczystości odbyło się spotkanie z ks. Józefem Chorębałą
z Czemiernik, który przybliżył postać księdza Jana Poddębniaka. Ksiądz
Poddębniak otrzymał w 1986 roku honorowy tytuł Sprawiedliwego wśród
Narodów Świata za uratowanie dwóch lubelskich Żydówek - sióstr Sary
i Lei Bass. Uratowane Żydówki utrzymywały kontakt ze swoim
wybawicielem do końca życia księdza, chociaż wyemigrowały do Europy
Zachodniej.
Odpowiednia scenografia, zaprojektowana i wykonana przez panie Kingę
Grzelak i Urszulę Czakon, pozwoliła przeżywać święto z godnością, a
towarzyszące piosenki w wykonaniu naszych kolegów: Amelki Symbor,
Pawła Kubery, Magdy Kaczor, Melanii Słowikowskiej i Oli Szwajgier,
przygotowanych pod kierunkiem pani Emilii Sobczak-Chudzik,
wprowadziły nas w klimat całej uroczystości.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
dr hab. Sabina Bober z KUL-u, p. Krzysztof Paśnik
burmistrza Lubartowa, ks. kan. Józef Chorębała,
p. Artur Kuśmierzak z UM Lubartów, p. Adam
Kościańczuk dyr. LOK-u, ks. Andrzej Sarna
proboszcz MBNP, p. Agnieszka Pełka z RR SP3
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

KAZIMIERZ DOLNY
Dziś chcę Wam opisać miejsce dobrze wszystkim
znane i lubiane, czyli Kazimierz Dolny. Jest to
wyjątkowa i klimatyczna miejscowość, którą uwielbiam
i odwiedzam kilka razy w roku. Wiele miejsc, o których
wspomnę, widzieliście osobiście z rodziną lub na
wycieczkach szkolnych. Poniżej przedstawiam listę
miejsc obowiązkowych do poznania dla każdego
mieszkańca Lubelszczyzny w Kazimierzu i okolicach.
Będą to same perełki turystyczne. Mam nadzieję, że
dzięki mojej pracy odkryjecie miejsce, którego dotąd
nie zwiedzaliście.
1. Miejscem obowiązkowym i dobrze wszystkim
znanym są kazimierskie bulwary. Wiele razy
zwiedzałem je pieszo lub na rowerze. Podziwiając
królową polskich rzek – Wisłę, jednocześnie z oddali
zobaczymy basztę i ruiny zamku. Wzdłuż bulwarów
jest wiele restauracji, gdzie po zjedzeniu posiłku
można wyruszyć na dalsze zwiedzanie.
2. Po spacerze wzdłuż Wisły warto udać się na rynek
Starego Miasta. Tam przy pomniku legendarnego Psa
Werniksa niezmiennie od dzieciństwa zatrzymuję się
na gofry i lody. Pozostając w błogim nastroju,
koniecznie należy zwiedzić wyjątkowy kościół św.
Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Tamtejsze organy
powstałe w 1620 r. stanowią unikat w skali światowej.
Uznawane są za najstarszy tego typu grający
instrument w Polsce.
3. Innym interesującym obiektem na kazimierskim
rynku są Kamienice Przybyłów zbudowane w XVII
wieku w stylu renesansowym. Ich właścicielami byli
skłóceni ze sobą bracia: Mikołaj i Krzysztof
Przybyłowie. Ich waśnie są wpisane w wygląd
kamienicy. Jedno piętro kamienicy Krzysztofa
wchodzi o 32 centymetry w drugą kamienicę, co było
elementem sporu. Obydwaj zdobili swoje kamienice
w taki sposób, by ośmieszyć brata. Warto przeczytać
ich historię a następnie odnaleźć odpowiednie
symbole na ścianie kamienicy.
4. Atrakcją rozsławiającą Kazimierz Dolny są wąwozy
korzeniowe. Najbardziej znany to Korzeniowy Dół
w miejscowości Doły. Jest kręty, malowniczy, z silnie
rozwiniętą siecią odsłoniętych korzeni i pni starych
drzew. Podczas nocnego zwiedzania Kazimierza
odkryłem inny wąwóz lessowy biegnący wzdłuż
cmentarza. Moim ulubionym jest wąwóz w pobliżu
przeprawy promowej, a ostatnio przeczytałem
i zamierzam poznać tzw. ośmiornicę rogowską, czyli
sieć wąwozów w okolicach miejscowości Rogów.

5. W tym miejscu z przyjemnością wspomnę
o przepięknej części Kazimierza, czyli Mięćmierzu.
Dla mnie jest to miejsce szczególne ze względu na
stare zabudowania i malownicze widoki nad brzegiem
Wisły. To dawna wioska rybaków i flisaków. Dziś
urzeka klimatem ze skansenu dzięki chatom pokrytym
strzechami, starą studnią i prostymi elementami
dekoracji.
6. Po przeciwnej stronie Wisły znajduje się inna warta
odwiedzenia miejscowość, czyli Janowiec.
Obowiązkowo do zobaczenia jest zamek, gdzie
według legendy straszy Biała Dama. Każdy, kto
pokona wspinaczkę na zamek jedną z wybranych
dróg, powinien udać się również do punktu
widokowego, do którego prowadzi malownicza
ścieżka biegnąca obrzeżem stromego zbocza.
Stamtąd można podziwiać kolorowe uprawy oraz
panoramę Kazimierza. Moim rodzinnym zwyczajem
jest kupowanie tzw. chleba z metra w piekarni
u podnóża zamku. Po sąsiedzku znajduje się
klimatyczna restauracja o nazwie Maćkowa Chata,
gdzie chętnie wracamy na obiad.
Pod koniec wycieczki, gdy już brakuje sił, warto
wybrać się w rejs po królowej polskich rzek, by ze
statku podziwiać miasta Kazimierz oraz Janowiec
oraz nacieszyć się towarzystwem krzykliwych mew.

Ruiny zamku w Janowcu

Centrum Kazimierza Dolnego widziane z góry



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 31 07/2022 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Szkolniak

Nocne zwiedzanie Kazimierza
jest super! A wąwozów...

... z pochodniami ekstra!

KAZIMIERZ DOLNY NOCĄ

W połowie listopada wybrałem się z mamą na wycieczkę do Kazimierza
Dolnego. Bardzo lubimy to miasto i jego okolice. Wracamy tam tak
często, jak to możliwe. To przepiękna, klimatyczna miejscowość
z interesującą historią.
Nową atrakcją turystyczną i formą zwiedzania jest Nocne Zwiedzanie
Kazimierza, które zajęło pierwsze miejsce w tegorocznym, prestiżowym
konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny Lubelszczyzny. Ja także
głosowałem na tę atrakcję.
Jest to świetny pomysł na zwiedzanie Kazimierza - szczególnie jesienią
i zimą, kiedy szybko zapada zmrok. W zorganizowanej grupie
z przewodnikiem jest bezpiecznie, ciekawie, a atmosfera spotkania jest
absolutnie wyjątkowa.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zbiórki przy historycznej studni w centrum
Kazimierza o godzinie 17. Pan przewodnik był niesamowicie miły
i zabawny. W swobodny i genialny sposób przekazał nam bardzo dużo
informacji o historii Kazimierza Dolnego, ale również o sąsiednim
Janowcu. Zwiedzanie miasta z licencjonowanym przewodnikiem to
niemalże podroż w czasie. Usłyszałem mnóstwo miejscowych legend
i wierzeń. Poznałem także sylwetki wielu słynnych postaci związanych
z tym pięknym miastem. Przewodnik nakreślił nam także wiele zdarzeń
z życia współczesnych mieszkańców.
Nocne zwiedzanie Kazimierza z pochodniami jest absolutnie bezpieczne.
Historyczne miejsca zwiedzaliśmy w tradycyjny sposób. Pochodnie były
niezbędne dla poczucia klimatu i docenienia uroków okolicznych
wąwozów.
W trakcie marszu z pochodniami towarzyszył nam strażak, który udzielił
nam też krótkiego szkolenia o zasadach bezpieczeństwa. Wycieczka
była absolutnie magiczna i wyjątkowa. Fantastycznie spędziliśmy czas
z grupą przypadkowych osób z wielu stron Polski.
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Po wielogodzinnym zwiedzaniu zabytków i wąwozów
kazimierskich wybraliśmy się z przewodnikiem do
restauracji na rozgrzewającą herbatę owocową.
Podczas degustacji wymienialiśmy się wrażeniami po
wycieczce.
Bardzo ważne jest, by podczas wycieczki ubrać się
„na cebulkę” oraz zadbać o ciepłe i wygodne obuwie.
Wycieczka jest bardzo ciekawa, ale kilka godzin
marszu i stania na powietrzu w różnych warunkach
atmosferycznych może skończyć się przeziębieniem.
Mógłbym opisać wiele więcej szczegółów tej formy
zwiedzania Kazimierza, ale uważam, iż najprzyjemniej
jest poznać historie i anegdoty związane z tym
miejscem osobiście. Zachęcam Was do wybrania się
na Nocne Zwiedzanie Kazimierza, bo to nie tylko
ogromna przyjemność z dreszczykiem emocji, ale
przede wszystkim cenna lekcja historii w zabawnej
formie.

W niezwykłą podróż po Kazimierzu Dolnym, także
fotograficzną, zaprasza Wiktor  Kowalski

Dominika zajęła III miejsce

Wiktor fotografował pałac

Pośród laureatów konkursu znajdują się uczniowie
naszej szkoły: I miejsce – Wiktor Kowalski (8d);
III miejsce - Dominika Szymczuk (8a); wyróżnienia:
Aleksandra Wetoszka (5b) i Kornelia Kępa (5c).
Jako sympatyk fotografii i autor już kilku zdjęć
nagrodzonych w konkursach namawiam Was gorąco
do udziału w tego typu konkursach. To sama
przyjemność. Jako laureat konkursu jestem
posiadaczem fantastycznej pamiątki w postaci
pięknego wydruku mojej pracy. Chwytajcie za aparaty
i bawcie się dobrze!

Wiktor Kowalski

LUBARTÓW W JESIENNYM KADRZE

Lubartowski Ośrodek Kultury zorganizował konkurs
fotograficzny pod tytułem Lubartów w jesiennym
kadrze. Odbywał się on w październiku i listopadzie,
a rozstrzygnięty został 6 grudnia. Najczęściej
wybieranym miejscem fotografii był park miejski oraz
pałac Sanguszków. Zapraszam Was do obejrzenia
galerii zdjęć na stronie internetowej LOK Lubartów.
Znajdziecie tam ponad dwadzieścia prac
obrazujących piękne miejsca w naszym mieście i ich
niepowtarzalny klimat. Uczestnicy wykazali się
pomysłowością i wrażliwością. Kadry młodych
fotografów pokazują ciekawą perspektywę oraz
wyjątkowe zakątki naszego miasta o różnych porach
dnia. 

Wyróżnienie zdobyła Ola Wetoszka

GAZETKA "SZKOLNIAK"
nr 3 2021/2022

Zespół redakcyjny w składzie: Justyna Kościołek,
Wiktor Kowalski i Rita Lipska
Opiekun: Ewa Abramek, Agata Borzęcka
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