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Dzieci z Ukrainy

24 lutego 2022 roku
wybuchła wojna Rosja-
Ukraina. Miliony ludzi, aby
ratować życie musiało
opuścić swój kraj. Rosjanie
spuszczają bomby nie tylko
na gmachy użyteczności
publicznej, ale również na
osiedla mieszkaniowe,
szkoły, żłobki i szpitale.
Wiele miast zmieniło się w
ogromne rumowiska.
Ludzie stracili nie tylko
domy i dorobki całego
życia, ale tysiące poniosło
śmierć. Do Polski
przyjechały kobiety z
dziećmi. Dzieci trafiły do 
polskich szkół i przedszkoli.
Nasza szkoła

przyjęła dzieci z Ukrainy.
Rozpoczęły zajęcia.
Zrobimy wszystko, aby
czuły się u nas dobrze i
bezpiecznie. Pomóżmy
zaaklimatyzować się w
naszym środowisku.    

J.Jaworek 

Dnia 9 maja 2022 roku się XVI Powiatowy Sejmik
Krajoznawczy. W sejmiku nagłośnienie 47 z powiatu
kraśnickiego. Sejmik rozpoczął się w kościele pw.
Miłosierdzia Bożego w Kraśniku, opowiadaniem ks. kan.
Wiesława Józefa Szewczuka. Wybierz zebrani wyruszyli
w podróż po starej kraśnika. Kierując się w stronę
Dzierzkowic się zatrzymali na parkingu gdzie został
odrestaurowany element do wypału cegły. Grupa
zwiedziła także miasto Urzędów. Po drodze krajoznawcy
wcielali się w rolę przewodników. W przewodnictwie
pomagali nauczyciele. Na zakończenie krajoznawcy
napisali krzyżówkę podsumowującą trasę.
                                                                       redakcja
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„Czy znasz swój region”.
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Powiatanie wiosny 

Wielkanoc

Dzień książki w
bibliotece

Nasza szkolna
biblioteka zawsze

tętni życiem.
Nauczycielki tam

pracujące nie tylko
zajmują się

wypożyczaniem
książek. Organizują

konkursy, aby
zachęcić dzieci do

czytania. Uczniowie
chętnie biorą w nich

udział. Wykonują
różne prace,

rywalizując ze sobą.
23 kwietnia
obchodzimy
"Światowy

Dzień Książki i Praw
Autorskich". Dzieci
przyniosły tego dnia

do szkoły swoje
ulubione książki.

Każde z nich
odczytało

najciekawszy
fragment lektury.
Uczniowie zrobili
maski bohaterów
swoich książek i
pozowali do tych

zdjęć. Było wesoło i
bardzo przyjemnie.
Książki dają nam

wiele radości.
N. Dzięgielewska

 Nauczycielom,
uczniom i
pracownikom
szkoły z okazji
świąt życzymy
wszystkim, aby w
tych dniach, w  ich
domach zagościła
radość i miłość. 
Aby Wielkanoc w
tym roku była pełna
wiary i marzeń. 
Aby mały
kurczaczek i słodki
zajączek budziły

radosny nastrój w
rodzinnym gronie. 
Radosnego alleluja.

J.Jaworek

int

Wszystkie dzieci z
niecierpliwością
czekały na nadejście
wiosny. Przypada ona
zawsze na dzień 21
marca. W tym roku
był to poniedziałek.
Wiążę się to ze
zjawiskiem tzw.
równonocy
wiosennej, która
sprawia, że dzień
powoli będzie się
wydłużał.

Więcej będzie czasu
na zabawę.
Uczniowie naszej
szkoły z kl. I - III
zorganizowali
Powitanie wiosny.
Tradycji stało się
zadość i najmłodsi
pożegnali zimę.
Dzieci zrobiły
kolorowe kwiaty i
słoneczniki z papieru.
Utworzyły korowód,
na którego czele
wniosły Marzennę. 

Marzanna to kukła,
która jest
ucieleśnieniem złych
cech zimy.
Przeważnie jest ona
ubrana bardzo
kolorowo. Cały ten
korowód przeszedł
ulicami miasta,
mijając fontannę w
parku oraz Centrum
Kultury i Promocji.
Było wesoło i
radośnie.

Przechodzenie z
uśmiechem patrzyli
na korowód i bili im
brawo. Dobrze, że
ten zwyczaj nie
zanika. Warto go
kontynuować.
D. Dzięgielewski

Turniej o Puchar
Wiosny
W dniu 6.04.2022r. w
Zespole Szkół nr 3 w
Kraśniku odbył się XI
Powiatowy Turniej o
Puchar Wiosny w
Halowej Piłce Nożnej.
Rywalizacja toczyła
się pomiędzy
reprezentacjami
ósmych klas. w
turnieju wzięły udział
w szkoły podstawowe
nr 2, 5 i 6. Zwyciężyła
szkoła nr 2, drugie
miejsce

zajęła drużyna z
naszej szkoły, a
trzecie miejsce
przypadło szkole nr 6.
Opiekunem naszych
piłkarzy był Daniel
Szewc. Najlepszym
piłkarzem turnieju
został Jakub Łukasik -
uczeń naszej szkoły.  
N. Dzięgielewska

Dnia 9.05.2022 roku odbył się XVI Powiatowy
Konkurs Krajoznawczy. W sejmiku
uczestniczyło 47 uczniów ze szkół powiatu
kraśnickiego. Zwiedzano starą dzielnice
Kraśnika, w tym Muzeum 24 Pułku Ułanów. W
Dzierzkowicach zwiedzili zabytkowy drewniany
kościół, a w Leszczynie wały obronne.

J.Jaworek 

int

int

int
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Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna 

Dzień Ziemi

Być jak Ignacy Łukasiewicz

Patronem Roku 2022
aktywnym razem
przez Sejm i Senat
RP został Ignacy
Łukasiewicz - pionier
przemysłu
naftowego, filantrop i
działacz
niepodległościowy. W
obchody
jubileuszowego roku
może się również
przygotować, organ
różne różne
inicjatywy
przygotowujące i
upamiętniające
szkołę późniejszą
postać. W ramach
innowacji

pedagogicznej 
Ignacy Łukasiewicz
WIELKI POLAK,
PATRIOTA,
ODKRYWCA  dla
uczniów klas IV-VIII,
zorganizowanych
programów
kształcenia, których
skończyło do 12
kwietnia. 
redakcja

int

CKiP zorganizowało
dla uczniów szkół
kraśnickich konkurs
na najpiękniejszą
ozdobę wielkanocną.
Nasi uczniowie nie
zawiedli. W kategorii
wiekowej 12-15 lat
zdobyli trzy pierwsze
miejsca i
wyróżnianie.

Zwycięzcy otrzymali
dyplomy i nagrody.
I miejsce Dominika
Szczepanik 6b, II
miejsce Jakub
Jaworek 8a, III
miejsce Kacper
Rudnicki 7b,
Wyróżnienie:
Martyna Mazurek 7d.
Opiekunem naszych

zwycięzców była
nauczycielka plastyki
Małgorzata
Fendrykowska. Prace
warsztatowe można
obejrzeć na dolnym
holu CKiP. Na
konkurs wpłynęło
bardzo dużo prac.
Wszystkie prace  były
ciekawe.

Gratulujemy naszym
zwycięzcom.
Życzymy im
sukcesów.
D. Dzięgielewski

22 kwietnia 2022r. obchodziliśmy "Dzień
Ziemi". Jest to ważne święto dla nas
wszystkich. Podczas obchodów Światowego
„Dnia Ziemi” w Polsce odbył się festyn 
ekologiczny. Na tych spotkaniach oprócz
części artystycznej było zbieranie opakowań,
elektroodpadów i baterii. Dzień Ziemi ma na
celu ochronę środowiska i promowanie postaw
proekologicznych. 
Pokaż nam, że warto żyć zgodnie z naturą.
Obchody te są okazją do tego. W tym roku
hasło brzmi "Inwestujemy w naszą planetę".
D.Dzięgielewski

.

Dzień Patrona 
04.05.2022 nasza szkoła obchodzi Dzień
Patrona. Szkole nadano imię Henryka
Sienkiewicza 21 marca 2002r. 19 października
2002 roku szkoła otrzymała nowy sztandar. W
tym roku obchodziliśmy rocznicę
dwudziestolecia, od kiedy patronem naszej
szkoły został Henryk Sienkiewicz. Jest jednym
z polskich powieściopisarzy. Urodził się 5 maja
1846 roku w Woli Okrzejskiej. Jego pasją były
podróże. Opisywał je w swoich książkach. Jego
powieści: „W pustyni i w puszczy”, „Listy z
podróży”. W naszej szkole została
zorganizowana akademia.
J.Jaworek

int

wewn.
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Wystawa świeczników

7 kwietnia się w
naszej szkole XXI
Powiatowy konkurs
krajoznawczy ,,Czy
znasz region?”.
Tematem konkursu
był Kraśnik i jego
okolica. Pani
Elżbieta Rudzińska
opowiedziała o
naszym powiecie.

Zwrócono też uwagę
na krzemienie
święciechowskie,
które znajdują się po
wschodniej stronie
Wisły. Są to
kamienie nakrapiane
barwy szarej. Było
jeszcze wiele innych
tematów jak np. XVI
wieczny kawałek

nad zalewem
kraśnickim.
Zgromadzeni goście
mogli też obejść
prace u naszych
wykonane z okazji
ukochanych Roku
Ignacego
Łukasiewicza.
Konkurs ten był
ciekawy,

bo przybliżył nam
początek naszego
regionu. Dziękujemy
organizatorom.
Uwierzcie mi, że w
nowych czasach,
gdy każde dziecko
korzysta z telefonu,
nie należy do rzeczy
łatwych. redakcja

1 Maja    
Na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Kraśnik odbył się festyn.
Były pokazy wozów strażackich. Na ostatnim piętrze był pożar na niby,
ale dym prawdziwy. Strażacy pokazali jak ratują ludzi z płonącego
budynku. Patrzyłem, jak przez okno wyciągano kobietę. Dobrze, że nie
było to na ostatnim ostatnim. Strażacy dali sobie świetnie radę i
wszystko dobrze się skończyło. Wszyscy, którzy tam byli mogli
poczęstować się pyszną grochówką. Mogli również zapoznać się z
turystyczną mapą powiatu kraśnickiego. Mniejsze dzieci z malowały
sobie twarze. Festyn udał się.    redakcja

Nasza biblioteka jak
zawsze działa super.
Jest tutaj wiele
konkursów. Są 
ciekawe i wymagają
myślenia. Jedna praca
polegała na
samodzielnym
zrobieniu
świeczników.
Pomysłowość dzieci
nie miała granic.
Robili z materiałów,
które mieli w domu.
Były to różne butelki

i pojemnik. Ładnie
udekorowane i pięknie
zrobione, zachwycały
swoją prostotą i
pomysłowością. Przy
okazji świetnie się
bawili. Dobrze, że
biblioteka organizuje
tego typu konkursy.
N. Dzięgielewska

Egzaminy 8 klas
Każdy ósmoklasista myśli o egzaminach
Odczuwa niepokój i stres. Ważną rzeczą
jest, aby podejść do tego ze spokojem.
Nerwy w niczym nie pomogą. Trzeba wyjść
z domu z przeświadczeniem, że dasz sobie
radę. Przecież każdy z nas uczył się i
powtarzał materiał. Idąc na egzaminy
trzeba nastawić się pozytywnie.
Wszystkim ósmoklasistom życzymy
powodzenia.

   redakcja 

int

26 maja
Wszystkim Mamom z
okazji ich Święta
składamy
najserdeczniejsze
życzenia. Dziękujemy
za miłość i troskę, za
uśmiech i
cierpliwość. 

J.Jaworek 

XXI Powiatowy Konkurs krajoznawczy 

int
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Wakacje tuż, tuż 

Ogolnopolski Konkurs Plastyczny "Literatura
Pędzlem Malowana"

W tym konkursie
wziął udział uczeń
naszej szkoły, nasz
redakcyjny kolega
Jakub Jaworek.
Zadaniem
konkursowym było
przygotowanie
ilustracji do wiersza
J.  Kraszewskiego
"Chłop i baba".
Konkurs został
zorganizowany przez
Szkołę Podstawową
nr. 47 w Lublinie.
Honorowy patronat
objęli Prezydent

Miasta Lublin -
Krzysztof Żuk i
Lubelski Kurator
Oświaty Teresa
Misiuk. Na konkurs
wpłynęło wiele prac z
całej Polski.
Uczniowie szkoły z tej
okazji zorganizowali
przedstawienie na
podstawie wiersza
"Dziad i baba" J. i.
Kraszewskiego.
Zagrali oni
profesjonalnie, jak
prawdziwi aktorzy.
Otrzymali

za to ogromne brawa.
Potem zaczęła się
część oficjalna.
Dyrektor szkoły
kolejno wyczytywał
autorów prac i
wręczał im dyplomy.
Na samym końcu
wyczytał naszego
ucznia Jakuba
Jaworka. Zajął on
pierwsze miejsce w
swojej grupie
wiekowej. Otrzymał
dyplom i nagrody. Po
części oficjalnej
robiono pamiątkowe

zdjęcia. Potem
wszyscy zostali
zaproszeni na
poczęstunek. O tym
jak tam było
opowiedział nam
Jakub nasz kolega.
Gratulujemy
wygranej.
D. Dzięgielewski

3 Maja
Święto Konstytucji
uchwalonej 3 maja
1791. Rocznicę jej

powstania
obchodzimy również
w naszym mieście.

Losy Polski były
trudne i często

tragiczne.
Konstytucja była i

jest symbolem
wolności i

niepodległości.
Dzisiaj żyjemy w
wolnym kraju i

jesteśmy częścią
Unii Europejskiej, ale
nie zawsze tak było.

Wiele pokoleń

Polaków czerpało z
Konstytucji wzorce.

To Konstytucja
gwarantuje nam
prawo do nauki,
prawo do służby
zdrowia itp. W

naszym mieście z
okazji rocznicy 3
Maja odbyły się
liczne spotkania

mieszkańców
Kraśnika, na które
zaprosił Burmistrz
Miasta Wojciech
Wilk.   J.Jaworek

Zakończenie Roku
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku
szkolnego. Część z nas odejdzie do szkół
średnich i opuści naszą szkołę. Tu spędziliśmy
dzieciństwo czyli osiem lat naszego życia.
Nieraz było ciężko, zwłaszcza podczas
pandemii, ale częściej było fajnie. Nauczyciele
robili wszystko, aby nasze głowy napełnić
wiedzą. Zachęcano nas do udziału w różnych
szkolnych konkursach. Mogliśmy rozwijać swoje
pasje w różnych kierunkach. Żal nam stąd
odchodzić, ale musimy iść dalej i zmierzyć się z
przeszłością. Dziękujemy Dyrekcji,
Nauczycielom i Paniom z biblioteki, dziękujemy
wszystkim pracownikom szkoły za to, że
zawsze byli przy nas.

                      J.Jaworek 

int

Dzień Flagi
W poniedziałek, 2 maja obchodzimy Dzień
Flagi. Burmistrz Miasta Kraśnik zaprosił
kraśnicką społeczność na uroczyste obchody
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Politycy
rozdawali flagi i chorągiewki mieszkańcom
miasta. Dzień flagi obchodzimy od 2004r. Biało
- czerwone barwy są symbolami patriotycznych
wartości, jednoczących wszystkich Polaków.
Flaga państwowa jest też symbolem polskich
zwycięstw sportowych. Wywieszamy ją podczas
różnych świąt patriotycznych. Przypomina nam
ona o naszej tożsamości. W Kraśniku o godz.
18:00 odbył się koncert w CKiP Grażyny
Łobaszewskiej, na którym było ciepło i
słonecznie.
N. Dzięgielewska

int
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