
    Dnia 18.04.2008 
w Szkole Podstawo-

wej oraz Gimnazjum 
w Sworach odbyło się 

spotkanie  Pani Se-
kretarz Stanu w Mini-

sterstwie Edukacji 
Narodowej  Krystyny  

Szumilas z dyrekto-

rami szkół z terenu 
Gminy Biała Podlaska, Wójtem, radą 

rodziców oraz nauczycielami.           . 
  Celem spotkania było przeprowa-

dzenie konsultacji dotyczących zmian 
w oświacie. Ponadto Pani Szumilas 

zwiedziła obie szkoły oraz spotkała 
się z naszymi 

dziećmi. Stwier-
dziła, że mundurki 

w naszej szkole są 
najładniejsze z 

tych, które widzia-
ła do tej pory. 

 

Odpowiedzialna za efektywność finan-

sowania edukacji, współpracę ze 

związkami zawodowymi oraz za stra-

tegię zmian systemowych w edukacji. 
 

- Jestem matką trójki dzieci: Bartka, Marty i 

Wojtka. Mam wnuczkę Emilkę. Urodziłam się w Knurowie, 

na Górnym Śląsku w 1956 r. i tu mieszkam.  

- Ukończyłam Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer-

sytetu Śląskiego, specjalność matematyka nauczycielska. Stu-

dia podyplomowe z zakresu prawa samorządu terytorialnego, 

zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz 

informatyki.  

- Najlepiej wypoczywam podczas pracy w ogrodzie. Sadzę i 

pielęgnuję rośliny. Uprawiam trawy ozdobne, zachwycam się 

kwitnącymi japońskimi wiśniami oraz ulubionym gatunkiem 

dalii.  

- Lubię pracować z ludźmi, służyć im pomocą w rozwiązywa-

niu problemów. Moje rodzinne miasto, ziemię gliwicką, Śląsk 

z jego gwarą i tradycjami.  

- Nie lubię braku odpowiedzialności, agresji i zakłamania. 

Przeraża mnie bezczynność. 

- Pochodzę z ziemi śląskiej. Moje życie związane jest z tym 

regionem. Pradziadek był górnikiem, dziadek pracownikiem 

szpitala, rodzice spółdzielcami. W latach 1975 – 1991 praco-

wałam w szkole podstawowej w Knurowie jako nauczyciel 

matematyki. Każdy najdrobniejszy sukces moich wychowan-

ków sprawiał mi wiele radości. Razem wymyślaliśmy sposo-

by na skuteczniejszą i przyjemniejszą naukę matematyki.  
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31.03.—Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Jan Paweł II jakiego pamiętam”. 

31.03.—Etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu  

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w Cicibo-

rze Dużym. 

01.04.– Impreza szkolna „Hej wiosno, hej” - zorga-
nizowana przez Samorząd Szkolny i 26 DH. 

02.04.—Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II. 

08.04.– Sprawdzian klasy VI. 

09.04.—Etap regionalny Ogólnopolskiego Konkur-

su  „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”             

w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej. 

10.04.-II etap konkursu ortograficznego klas V-VI. 

17.04.—Czwórbój lekkoatletyczny chłopców na 
szczeblu gminy w Ortelu Książęcym. 

18.04.—Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej pani Krystyny Szumilas. 

21.04.—Konkurs mitologiczny w klasach V-VI. 

21.04.—Konkurs wiedzy Prewencyjnej „Jestem bez-
pieczny” w Białej Podlaskiej. 

21.04.—Gminna Liga Piłki Nożnej w Sitniku. 

22.04.—Spotkanie z księdzem Dyrektorem Caritas 
Siedlce. 

22.04.—Międzynarodowy Dzień Ziemi. 

23.04.—Akademia z okazji Dnia Ziemi przygotowa-
na przez klasę IV. (Szerzej na ten temat w wydaniu  
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specjalnym). 

23.04.—Konkurs ekologiczny klas I-III — (Czytaj 
w wydaniu specjalnym). 

23.04.—Czwórbój lekkoatletyczny w Ortelu Ksią-
żęcym. Zawody międzygminne. 

24.04.—Wycieczka klas IV—VI do Warszawy. 

25.04.—Konkurs ekologiczny klas IV—VI. ( Arty-
kuł w wydaniu specjalnym). 

28.04.—Podsumowanie konkursu na zabawkę eko-
logiczną, konkursu na hasło ekologiczne. Wręcze-
nie nagród. ( Szerzej w wydaniu specjalnym). 

01.05.—Świeto Pracy. 

02.05.—Dzień Flagi  Rzeczypospolitej Polskiej. 

03.05.—Święto Trzeciego Maja. 

05.-06.05.—Egzamin klasy II do I Komunii Św. 

08.05.—Akademia z okazji 217 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez klasę I  
i kl. VI. 

08.05.—Podsumowanie konkursu na „Najlepszą 
klasę”. 

12.05.—Wycieczka klasy 06 i I do kina w Białej 
Podlaskiej na film pt. „Horton słyszy ktosia” - bile-
ty są nagrodą za zajęcie I i II miejsca w konkursie 
na „Najlepszą klasę”. 

12.05.—Wycieczka klasy 06 i I do Kaliłowa na po-
gadankę ekologiczną.            .                                            
Red. p. Justyna Firsiuk 

Podsumowanie konkursu na „Najlepszą klasę” Akademia z okazji 3 Maja 



       Minęła trzecia rocznica 

śmierci wielkiego Polaka, 

Jana  Pawła II.             .                  

Gdy 2 kwietnia 2005 roku, 

tuż po 21.37, zgasło światło 

w pokoju papieskim, zgro-

madzeni na placu Św. Piotra 

wierni pogrążyli się w żało-

bie. Sam plac rozprysł tysią-

cem świec. Trudno było się 

temu dziwić- niewielu bisku-

pów Rzymu, aż tak kocha-

no. Malo którego żegnało 

tylu ludzi na całym świecie. 

Data 2 kwietnia pozostanie 

dla wszystkich wyjątkową 

rocznicą.  

      O Ojcu Św. Szybko 

zaczęto mówić „Santo Su-

bito”.  Pontyfikat  Jana 

Pawła II trwał 9666 dni, był 

najdłuższy w historii Ko-

ścioła po posłudze Św. 

Piotra oraz bł. Piusa IX.                              

        Polak swym hasłem 

p rzewodn im  uczyn i ł  

„Totus Tuus” (łac. „Cały 

Twój”). Przez 26 lat był mu 

wierny. Beatyfikował aż 

1340 osób- więcej niż jaki 

kolwiek biskup Rzymu przed 

nim, a nawet niż wszyscy je-

go poprzednicy razem wzięci. 

Podczas jego pontyfikatu 

300 mln ludzi przeszło na 

katolicyzm.      Słowiański 

papież, miłośnik górskich 

wędrówek, wybrał się         

w 104 pielgrzymki. To on 

odbył pierwszą od począt-

ku chrześcijaństwa papie-

ską wizytę w Synagodze, 

on ucałował Koran i prze-

kroczył próg świątyni prote-

stanckiej. Kochał kremówki 

„Arkę”      i młodzież. 

 

Opracował :  Tomek        

Sobkiewicz 
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Ewelina Kasjaniuk kl. III 

 Izabela Treska kl. IV 

 Arek Łochina kl. IV 



Aby uczcić pamięć tak 
wielkiego Polaka, w naszej 
szkole został zorganizowany 
przez p. Małgorzatę Skrzyp-
czak konkurs plastyczny na 
temat: „Jan Paweł II, jakiego 
pamiętam”. 

 Uczestników podzielo-
no na dwie grupy wiekowe. 
Następnie wyłoniono najcie-
kawsze prace, uczniów którzy 
wykazali się dużą zmysłowo-
ścią artystyczną.  

 

Laureatami kl. I-III 
zostali: 

I miejsce- Sęczyk Katarzyna 
(kl. III) 
II miejsce – Narkiewicz Iza-
bela (kl. III) 
III miejsce- Grochowska 
Martyna (kl. I) 
Wyróżnienia: Józef Sawczuk 
(kl. I) , Skrzypczak Szczepan 

(kl. II), Kasjaniuk Ewelina 
(kl. II), Treska Kamil (kl. 
III), Potocka Aleksandra 
(kl. III), Treska Justyna (kl. 
III) 
 

Laureaci kl. IV-VI : 
 
I miejsce  Melaniuk Nata-
lia (kl. IV) 
II miejsce-Treska Izabela   
(kl. IV) 
III miejsce- Miszczuk Kin-
ga (kl. V) 
Wyróżniony został Łochina 
Arek (kl. V) 
 Zwycięzcy otrzymali 
piękne nagrody: książki, 
kalendarze z Ojcem Świę-
tym , porcelanowe figurki 
(aniołki), zakładki, świeczki-
baranki wielkanocne . 
 Wszystkie prace zo-
stały wyeksponowane na 
wystawce, aby w ten spo-

sób wyrazić pamięć o Pa-
pieżu-Polaku. 
 

Serdecznie dziękuje-

my ks. Stanisławowi  

Chodźko za zakupie-

nie części nagród 

oraz p. Dorocie So-

snowskiej z Dewo-

cjonalii „Caritas”      

w Białej Podlaskiej. 
 

Redagowała: p. Małgo-

rzata Skrzypczak 

 

Opracowała: Joanna          

Domańska 
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Martyna Grochowska kl. I 

Natalia  Melaniuk kl. IV 

Szczepan Skrzypczak kl. II 



Kochany Ojcze Święty! 

    Bardzo Cię kocham. Chciałabym Cię zobaczyć, po-

nieważ nigdy Cię nie widziałam. Bardzo za Tobą tęsk-

nię. Czekam niecierpliwie, aż będziesz beatyfikowany 

i zostaniesz wielkim, polskim świętym. Obiecuję, że 

pomodlimy się na spotkaniu Podwórkowych Kółek 

Różańcowych Dzieci. Ja z rodziną codziennie modlę 

się i proszę o wstawiennictwo. Nie mogę się doczekać, 

kiedy zobaczę  Cię po raz pierwszy w Niebie. Mam 

nadzieję, że i ja pójdę do nieba, a nie do piekła. Moja 

rodzina była w Siedlcach, kiedy Ty odwiedzałeś swój 

rodzinny kraj - Polskę. Rodzice opowiadali mi, że stali 

przy samym ołtarzu i widzieli Cię bardzo dobrze. 

Szkoda, że mnie nie było wtedy na świecie, ponieważ  

i ja odwiedziłabym Cię tam i miałabym pamiątkę na 

całe życie. Ja po Twojej śmierci co roku przychodzę  

do kościoła i modlę się  na apelu poświęconym  Two-

jej śmierci. Śpiewam Twoją ulubioną pieśń-Barkę. Jest 

wtedy pokazane Twoje zdjęcie, palą się znicze i stoją 

piękne kwiaty.Wszyscy z uwagą słuchają momentów z 

Twojego życia.  Proszę Cię Karolu Wojtyła, pomódl 

za mnie, za moją rodzinę i wszystkich ludzi, za grzesz-

ników całego świata, za założycielkę PKRD Magdale-

nę Buczek, o powołania kapłańskie i zakonne oraz za 

naszą parafię  Najświętszego Serca Pana Jezusa  i naj-

ważniejsze za naszego, kochanego  księdza proboszcza 

Stanisława oraz za księdza Wojciecha. Proszę Cie po-

módl się za nauczycieli i wychowawców w naszej 

szkole. Ja również pomodlę się  w tych intencjach oraz 

za Ciebie Karolu. Szczęść Boże !!! 

Patrycja Kaliszewska  Kl.V 

Kochany Janie Pawle II! 

        Na początku mego listu pragnę Cię pozdrowić. 

Pamiętam, że odszedłeś  już z tego  świata do Domu 

Ojca.  Wiem, jak wiele  uczyniłeś dla mnie i całego 

świata. Kiedy przyjechałeś w 1999 roku do Siedlec, 

wtedy moja babcia, dziadek, wujek oraz tata pojechali 

tam.  Mój tata pełnił tam służbę w pilnowaniu pojaz-

dów. Mnie choć tam nie było, bo byłam mała obejrza-

łam pielgrzymkę z kasety wideo, którą kupiła babcia. 

Babcia przywiozła mi również chorągiewkę, logo,       

a także czapkę z napisem „Dzielmy się miłością”. Pa-

miętam doskonale, jak mama opowiadała mi o 13 maja 

1981 roku, kiedy na Placu  Świętego Piotra Ali Agca 

zaplanował na Ciebie zamach. Wiem, że stuła z Twoją 

krwią trafiła do Sanktuarium na Jasnej Górze   i zawi-

sła nas szyi Maryji, a kula została wsadzona w koronę 

Maryi. Chciałam Ci również Ojcze wyznać, że bardzo 

za Tobą tęsknię, także tęsknie za Twoimi żartami, 

chęcią do zachęcania innych, aby uprawiali wysiłek 

fizyczny, pamiętam też jak bardzo lubiłeś jeść kre-

mówki. Wiem, że kiedy jeździłeś do innych krajów     

i nauczałeś mieszkańców tych narodów, często wspo-

minałeś, że ważne jest także to, aby szanować inną 

osobę oraz okazywać jej miłość. Twoim głównym 

hasłem właśnie było, aby „Dzielić się miłością”. 16 

października został ustanowiony dniem papieskim      

i wtedy zbieramy datki na pokolenie JP2. Ważnym 

dniem w moim życiu było, kiedy mój wujek Irek 

zmarł na raka ,był to wtedy 16 luty,    a w kalendarzu 

było napisane „Dzień papieża Jana Pawła II” myśla-

łam, że jest to znak od Boga, że niedługo wujek do-

stąpi miłosierdzia dzięki Twoim modlitwom za nas. 

Pamiętam, że Twoją ulubioną pieśnią była „Barka”     

i to właśnie ją śpiewaliśmy w pierwszą rocznicę 

śmierci wujka w kościele. Kiedy byłam w pierwszej 

klasie na wycieczce odwiedziłam Wadowice i oczy-

wiście Twój dom Ojcze. Widziałam Twoje świadec-

twa i to co kolekcjonowałeś. Kiedy doszłam do biur-

ka, przez okno było widać napis na pobliskim koście-

le „Czas ucieka, wieczność czeka”. Choć odszedłeś 

od nas 2 kwietnia 2005 roku o 21:37 czuję nadal 

Twoją obecność i bardzo tęsknię. Ciężko było nam 

Polakom uporać się z tą myślą, że już Ciebie nie ma, 

ale wiemy, że poszedłeś do nieba. I za posługę Bogu 

otrzymałeś już nagrodę i wszyscy czekamy, aby też 

dostać się do Domu Ojca.   Mam nadzieję, że kiedyś 

wspomnisz  o mnie i mojej rodzinie Panu Bogu. Nie 

ma Ciebie już 3 lata, ale pamiętam, że chorowałeś        

i byłeś w podeszłym wieku i nadszedł na Ciebie czas. 

Kocham i tęsknię za Tobą Ojcze Święty 

Natalia Dmitrowicz ucz. kl. VIB 

Witam Cię Ojcze Święty! 

    Na początku mojego listu chciałbym Ciebie ser-

decznie pozdrowić i powiedzieć, że chociaż wierzę  

w to, że jesteś wśród nas, to jednak mi Ciebie braku-

je. Brakuje mi także Twoich słów i otuchy i Twojego 

uśmiechu. Chcę Ci również powiedzieć ,że Twoim 

zastępcą jest Benedykt XVI, który stara się Ciebie 

Ojcze godnie zastąpić. Wiem, że On był Twoim 

przyjacielem i wierzę, że udzielasz Jemu  wskazó-

wek, aby tak, jak  Ty prowadził nas przez życie. 

 Wiem też, że Ty Ojcze Święty nadal nad nami czu-

wasz i wypraszasz nam wiele łask. 
Dziękuje Ci za to. Chcę, abyś wiedział, że ja też o Tobie 
pamiętam i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. 

  Marcin Miroński kl. IV 

„PAMIĘTEJ O NAS OJCZE ŚWIĘTY” 

Listy uczniów do Jana Pawła II w 3 rocznicę śmierci. 

Str. 5 
ROK SZKOLNY 2007/2008 



Drogi Wojtyło!!! 

 Myślę, że jesteś w Niebie i modlę się o wstawien-

nictwo do Boga i Twoją szybką beatyfikację. Nasze życie 

płynie spokojnie, lecz brakuje nam Ciebie. W drugiej kla-

sie byłam w Wadowicach i w Twoim domu. Teraz wiem 

dlaczego kochałeś to miasteczko. Pamiętam jak w każdą 

niedzielę z okna odmawiałeś „Anioł Pański”. Myślę, że 

pamiętasz o nas. Proszę Cię udziel błogosławieństwa „Urbi 

et Orbi”. „nie zapomnij o nas Ojcze Święty. 

Monika  Dylik kl. V 

Kochany Ojcze Św. ! 

 Szczęść Boże Ojcze Święty. Modlę się o to, abyś 

niedługo został beatyfikowany. Mam nadzieje, że o nas nie 

zapomniałeś, ale wiedz, że ja o Tobie pamiętam. Pamię-

tam, jak w oknie wygłaszałeś orędzie, pamiętam także, że 

byłeś pierwszym papieżem Polakiem, i wiem, że kochałeś 

wszystkich ludzi. Pomagałeś cierpiącym   i chorym. Wie-

rzę, że się spotkamy w królestwie niebieskim.   Do zoba-

czenia 

                  Iza Treska kl. IV 

Drogi Ojcze Święty! 

 Chciałabym podziękować Ojcu za wszystkie waż-

ne dla nas nauki,  które głosiłeś przed swoją śmiercią. 

Wiem że miałeś Ojcze Święty bardzo ciężkie dzieciństwo   

i wychowałeś się bez matki. Może właśnie dzięki temu 

wzrosła w Tobie wielkie ofiarowanie się Maryi Pannie. 

 Wiem. Że dzięki Tobie Ojcze Święty zmieniło się 

wiele ważnych spraw na świecie. Zmieniły się stosunki 

chrześcijan wobec innych religii. Dałeś nam przykład do-

skonałego wybaczenia, kiedy to zamachowiec zranił Cię 

śmiercionośnym strzałem. Wszyscy modliliśmy się o zdro-

wie Ojca, a Ty wyzdrowiałeś . Po zamachu na Twoje życie 

złapano i uwięziono sprawcę. Ty jednak nie potępiłeś go    

i wybaczyłeś mu. Dzięki Twojej mocnej wierze w ludzi 

wielu chrześcijan nawróciło się. Twoja stuła poplamiona 

krwią jest pamiątką po Twoim ofiarnym życiu. 

 Bardzo wiele nauczyłam się od Ciebie. Twoja 

postawa pomogła zrozumieć prawdy wiary. Jestem bardzo 

dumna że mogę należeć do pokolenia J P II. Pamiętaj        

o mnie w niebie i wstawiaj się za mną u Pana Boga. Mam 

nadzieję że w najbliższej przyszłości zostaniesz beatyfiko-

wany   i ogłoszony Świętym . Modlę się w tej intencji go-

rąco. 

Wierna katoliczka Patrycja Głowacka kl. VIb 

 

Drogi Janie Pawle II 

W tym roku mija trzy lata od chwili Twej śmierci. Bardzo 

za Tobą tęsknie, chociaż wiem, że cały czas jesteś blisko 

mnie. Czasami zastanawiam się, dlaczego tak wcześnie 

umarłeś? Przecież mogłeś żyć jeszcze kilka lat. Mogłeś 

jeszcze tyle zrobić dla tego świata. W chwili Twej śmierci 

cały świat zjednoczył się na modlitwie. Ludzie zaprzestali 

kłótniom itp. Teraz po trzech latach wszystko wróciło do nor-

my. Wojny, kłótnie, morderstwa. Chciałbym, abyś był tu na 

ziemi i przetłumaczył ludziom, że źle postępują. Kiedy jesz-

cze żyłeś Drogi Ojcze, chciałem zobaczyć Cię  na własne 

oczy, spędzić z Tobą czas na Mszy Świętej. Byłeś, jesteś        

i będziesz dla mnie największym autorytetem. Modlę się       

o Twoją beatyfikację. Mam nadzieję, że zostaniesz świętym, 

bo na to prawdziwie zasługujesz. 

Twój Kuba Konkol kl. IV              

    

Ukochany Ojcze Święty! 

      Mija już trzecia rocznica Twojej śmierci, ale wciąż o To-

bie pamiętam. Byłeś dla mnie wzorem do naśladowania. Zaw-

sze mnie wspierałeś i uczyłeś jak żyć. Mam nadzieję Ojcze 

Święty, że o mnie pamiętasz, bo wiesz, że bardzo Cię ko-

cham. Wspomnij za mną u Ojca Niebieskiego, bym miał siłę 

żyć zgodnie z jego przykazaniami i nauką. Uczyłeś mnie ko-

chać bliźniego i pomagać innym. Bardzo tęsknię za Twoim 

uśmiechem i ciepłym głosem. Bardzo szkoda ukochany Ojcze 

Święty, że już Cię nie ma wśród nas.  Zawsze o Tobie pamię-

tający.              .                                                                                                                           

Arek Łochina  

Kochany Ojcze Święty! 

         Zapewne jesteś już w niebie, ale mam do Ciebie kilka 

próśb. Pierwszą z nich jest, aby cała moja rodzina była zdro-

wa, szczęśliwa  i kochająca się, ponieważ nie ma rodziny bez 

miłości. Miłość sprawia, że ludzie wzajemnie się kochają, 

pomagają sobie, wszyscy są szczęśliwi. Rodzin na świecie 

jest bardzo wiele, ale niektóre z nich w krótkim czasie rozpa-

dają się. Moim zdaniem rodzina powinna być zgodna, wza-

jemnie się jednoczyć. Rodzina jest bardzo pięknym darem, 

jaki otrzymałam od Boga. Cieszę się z tego powodu, ponie-

waż wiem ile zawdzięczam mojej rodzinie, która chciałaby 

dla mnie jak najlepiej.. Moją drugą prośbą jest, aby nigdy nie 

utracić więzi  z Tobą, ponieważ bardzo Cię kocham i chciała-

bym  Cię zawsze mieć w mojej pamięci. Jesteś prawdziwym 

Ojcem, który wiele w życiu przeżył, te dobre i złe chwile. 

Pomagałeś wielu ludziom, którzy właśnie potrzebowali Two-

jego wsparcia, jednoczyli się z Tobą. Pomagałeś biednym 

ludziom z rodzin mniej zamożnych. Bardzo chciałeś iść         

z pomocą dla innych, nie chciałeś, aby Tobie służono, tylko 

chciałeś być wzorem do naśladowania dla innych ludzi. Jesteś 

dla każdego człowieka prawdziwym przyjacielem, niezależ-

nie od koloru skóry, czy narodowości. Myślę, że jesteś praw-

dziwym moim przyjacielem, który zawsze będzie mnie ko-

chał.  Anita Puchteluk kl.VIb 

Opracowali: Tomek S., Natalia D., Honorata K., Joan-

na D, Anita P. 

 

„PAMIĘTEJ O NAS OJCZE ŚWIĘTY” 

Listy uczniów do Jana Pawła II w 3 rocznicę śmierci. 
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                 Po długiej i mroźnej zimie, wszystkie 

dzieci  z utęsknieniem oczekiwały przyjścia wio-

sny. Każdego dnia obserwowały pogodę i przy-

rodę. Wiosna bowiem, wszystkim dzieciom koja-

rzy się z przylotem bocianów, śpiewem ptaków, 

kwitnieniem bazi i leszczyny, pojawieniem się 

przebiśniegów 

i krokusów. 

Sygnałem 

zwiastującym 

nadejście wio-

sny jest zbli-

żający się 

dzień kalenda-

rzowej wiosny 

tj. 21 marca. 

Wykorzystu-

jąc zapał         

i chęci dzieci 

postanowiliśmy 1 kwietnia  powitać WIOSNĘ     

w naszej szkole. W tym dniu nie było zajęć dy-

daktycznych. Wspólna za-

bawa trwała cztery godziny 

lekcyjne. Gospodarzem 

imprezy był Samorząd 

Uczniowski wraz  z opie-

kunami p. Barbarą Konkol 

i p. Joanną Grochowską.  

Dekorację przygotowali 

harcerze pod kierunkiem  

p. Iwony Gałamagi. Impre-

zę prowadziły przedstawi-

cielki Samorządu Ucznio-

wskiego. Konkurencje były dostosowano do 

wieku   i możliwości dzieci.  

        Jednym z obyczajów witania wiosny jest 

topienie lub palenie kukły, słomianej postaci - 

MARZANNY. Jednak my nie robiliśmy tego, 

gdyż jesteśmy szkołą dbającą o środowisko. 

Przepędzi-

liśmy zimę 

wesołą 

zabawą.  

           Do 

imprezy 

dzieci 

przygoto-

wywały 

się kilka 

dni. Uczy-

ły się 

wierszy-

ków i piosenek, przygotowywały stroje i po-

trzebne rekwizyty. Wiosenny poranek rozpoczął 

się od przedstawienia. 

Aktorzy z klasy III, 

przygotowani przez        

p. Barbarę Konkol,      

w kolorowych kostiu-

mach pięknie wystąpi-

li dla swych starszych 

kolegów i koleżanek 

w przedstawieniu „Na 

powitanie wiosny”. 
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       W szkole nosimy strój 

szkolny; zimą – zimowy,     

a na wiosnę musimy 

mieć  strój wiosenny. 

Uczniowie poszczególnych 

klas przygotowali i zapre-

zentowali nam swoje stro-

je,  a wybrane osoby opisa-

ły je dla nas.  

Klasa 06- kaczeńce 

Klasa I – biedronki 

Klasa II – koty 

Klasa III – bociany 

Klasa IV – żonkile 

Klasa V – lekarze i pielę-

gniarki 

Klasa VIa – styl Emo 

Klasa VIb – muzycy roko-

wi. 
    P o w o ł a n a  k o m i s j a           

w składzie: Przewodniczący- p. dyrektor Vio-

letta Więckowska, Członkowie- p. Bernadetta 

Małachwiejczuk, p. Krzysztof Chalimoniuk 

oraz p.  M. Małachwiejczuk wybrała z każdej 

klasy najładniejszy strój. 

Klasa 06- Kacper Hodun 

Klasa I – Bartek Przybyłowski 

Klasa II –Małgorzata Kierczuk 

Klasa III –Klaudia Izdebska 

Klasa IV – Marlena Łukaszuk 

Klasa V – Monika Dylik 

Klasa VIa – Marcin Olesiejuk 

Klasa VIb – Natalia 

Dmitrowicz 

     Zwycięzcy otrzyma-

li piękne maskotki, a 

wszystkie przebrane 

dzieci słodycze ufun-

dowane przez              

p. Agatę Gryta. 

 

     Następnie odbył się 

konkurs recytatorski 

„Wiosenne przebudzenie”. Dzieci zaprezentowały 

swoje umiejętności recytatorskie. Było to wielkie 

wyzwanie, któremu towarzyszyło wiele emocji.  

Wybór zwycięzców był trudny, ponieważ zgłoszo-

nych uczestników było bardzo wielu. Dzielne jury, 

wybrało najlepszych i nagrodziło ich pamiątkowy-

mi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

Wyniki konkursu recytatorskiego: 

I miejsce- Monika Jaszczuk klasa 06 

                   Aleksandra Potocka klasa III 

II miejsce – Paulina Ignaciuk klasa V 

                     Szymon Semeryło klasa I 

III miejsce – Bartek Przybyłowski klasa I 

                       Mateusz Gryta klasa III 

Wyróżnienia: 
Piotr Gromadzki klasa 06, Natalia Piotrowicz kla-

sa III, Izabela Kalinowska klasa I, Weronika Kon-

kol klasa 06. 
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      P o 

p r z e -

r w i e 

obiado-

wej od-

był się 

tu rn ie j 

n a 

„Super 

chłopaka” i „Super dziewczynę”. Po wcześniej-

szych eliminacjach klaso-

wych do turnieju przystą-

pili: 

Chłopcy: 
Klasa 06- Piotr Gro-

madzki 

Klasa I – Jakub Janow-

ski 

Klasa II –Szczepan 

Skrzypczak 

Klasa III –Piotr Jaszczuk 

Klasa IV –Norbert Bu-

dzyński 

Klasa V –Michał Krosz-

ka 

Klasa VIa – Tomek Sob-

kiewicz 

Klasa VIb – Damian Treska 
Nasi mężczyźni walczyli dzielnie o tytuł w na-

stępujących konkurencjach: 

- rozpoznawanie narzędzi  

- wiązanie krawata 

- ubijanie piany 

- przyszywanie guzika. 

 

Tytuł „Super chłopaka” 

wywalczył    Michał 

Kroszka z klasy V. 

 

Dziewczęta: 
Klasa 06- Weronika Konkol 

Klasa I – Martyna Grochowska 

Klasa II –Adrianna Makarewicz 

Klasa III –Katarzyna Sęczyk 

Klasa IV –Paulina Karwow-

ska 

Klasa V –Paulina Ignaciuk 

Klasa VIa – Adrianna Seme-

ryło 

Klasa VIb – Dominika Szwaj 

    

Dziewczęta musiały przejść 

przez następujące konkurencje: 

- rozpoznawanie przyborów kuchennych 

- zaplatanie warkocza 

- wbijanie gwoździ 

- odpowiedzi na 3 wylosowane pytania. 

 

Tytuł „Super dziewczyny” wywalczyła 

Paulina Ignaciuk z klasy V. 
     Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe zakupione z funduszy Sa-

morządu Uczniowskiego. 

Nad oprawą muzyczną czuwali Michał Martyniuk 

z kl. VIa i Michał Kroszka z kl. V. 

 

      Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w powita-

niu WIOSNY oraz w przedstawieniu i  konkur-

sach. Wszystkie zostały pięknie włączone do 

wspólnych śpiewów i zabaw. Podczas przedsta-

wienia można było zaobserwować, jak dzieci 

wcieliły się w swoje role i z jakim zaangażowa-

niem prezentowały swoje umiejętności zgroma-

dzonej widowni. Impreza, w której brały udział 

jest wyjątkową okazją do wzajemnego zintegro-

wania się i osiągnięcia osobistych sukcesów przez 

k a ż d e 

dziecko. 

 

 

 

 

 

Red. p.   J. 

Grochow-

ska 
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Dnia 31 marca 2008 r. w Ciciborze odbył się etap gminny 

Ogólnopolskiego Konkursu  „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. 

Głównym celem turnieju jest kształtowanie wśród dzieci i młodzie-

ży właściwych postaw, zachowań i prawidłowych nawyków zwią-

zanych ze świadomym uczestnictwem w ruchu drogowym. 

Naszą szkołę jako drużyna reprezentowali: Adrianna Semeryło, Tomasz Sobkiewicz, Michał Mar-

tyniuk. Każda z drużyn miała za zadanie wykonać trzy zadania konkursu, a mianowicie: 

zadanie pierwsze – test z ruchu drogowego  

zadanie drugie – jazda sprawnościowa rowerem po torze przeszkód 

zadanie trzecie – elementy udzielania pierwszej pomocy. 

Spośród siedmiu szkół z gminy, biorących udział w turnieju nasi 

uczniowie – jako drużyna byli najlepsi – zajęli I miejsce. Oprócz 

tego wyłoniono najlepszych trzech uczestników turnieju indywidu-

alnie. I najlepszy okazał się uczeń naszej szkoły Michał Marty-

niuk. 

Zadania nie były łatwe, szczególnie jazda sprawnościowa na 

rowerze. Tym bardziej jest nam miło i szczycimy się zwycięstwem Michała i całej naszej drużyny. 

Ta wygrana dała nam awans do etapu regionalnego, który odbył się 9 kwietnia 2008 r. 

w Szkołe Podstawowej nr 5 w Białej Podlaklsiej. Na tym szczeblu już nie było tak łatwo zdobyć za-

szczytne I miejsce, ponieważ aż 20 drużyn z powiatu bialskiego walczyło o miano zwycięzcy. 

Jednak nie było tak źle, myślę nawet, że wypadliśmy wspaniale, ponieważ zajęliśmy III miejsce, 

zaraz po Szkole Podstawowej w Zalesiu, która zajęła I miejsce i Szkole Podstawowej nr 5 w Białej 

Podlaskiej, która zajęła II miejsce. 

W nagrodą dostaliśmy Puchar Wojewódzkiego Ośrodka Ru-

chu Drogowego w Białej Podlaskiej, pamiątkowe dyplomy 

oraz cenne nagrody rzeczowe. 

 

Redagowała: p. Monika Kiryluk 
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Dnia 24 kwietnia 2008 roku wyjechali-
śmy sprzed szkoły na wycieczkę do naszej sto-
licy Warszawy. Podróż odbyła się bez przy-
krych niespodzianek. Na miejsce dojechali-
śmy około godziny 9.30. 

Pierwszym punktem wycieczki było ki-
no Cinema Park obejrzeliśmy tam program 

pt. „Królestwo zwierząt”. Podczas seansu 
przechodziliśmy do 5 różnych sal kinowych 
takich jak : sala muzyki – Zwierzęce odgłosy, 
interakcji – Akademia zwierząt, inspiracji – 
Gatunki zagrożone, ruchu – W głębiach oce-
anu, wyobraźni – Dżungla Amazonii. Wszyst-
kim najbardziej podobała się sala ruchu. Sie-
dzieliśmy tam na ruchomych fotelach i czuli-
śmy się jak na kolejce górskiej.  Z przodu pry-
skała na nas woda i wiał wiatr. Nasza koleżan-
ka Patrycja Głowacka wygrała konkurs przy-
rodniczy „Odkrywaj dziką naturę każdym 
zmysłem”, zorganizowany w Cinema Parku. 

Około godziny 13.00 spod kina wyje-
chaliśmy na basen. Po długiej podróży  w kor-
kach warszawskich dotarliśmy do celu. Od 

razu wszyscy się przebrali w stroje kąpielowe  
i szybko z radością wskoczyliśmy do wody. 
Były tam trzy różne zjeżdżalnie, jakuzi. Lecz 
najbardziej spodobał się nam wszystkim ba-
sen odkryty. Niestety pobyt był stanowczo za 
krótki. 

Następnie pojechaliśmy do Galerii 
Handlowej Mokotów. Zjedliśmy  przepyszny 
obiad w Mc Donald’s i ruszyliśmy w wir zaku-
pów. 

Ostatnim już punktem wycieczki był 
Wilanów. Spacerowaliśmy tam pięknymi alej-
kami, którymi przechadzał się kiedyś król Jan 
III Sobieski  z żoną Marysieńką. Gdy wycho-
dziliśmy zapadał już zmierzch i Pałac Królew-
ski tak nas zauroczył, że wszyscy chcieliśmy 
tam zostać. 

Po godzinie 21.00 wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną, 

Wszystkim bardzo się podobała wycieczka         
i mamy nadzieję, że kiedyś tam wrócimy. 

Było super !!!! 

 Bardzo dziękujemy naszym wspaniałym opie-
kunom: p. Monice Kiryluk, p.  Iwonie Gała-
maga, p. Agacie Zbarackiej i p. Małgorzacie 
Skrzypczak. 

WYCIECZKA  
DO WARSZAWY 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NAJLEPSZA KLASA” W MIESIĄCU KWIETNIU 
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Wkłady indywidualne oraz wkłady organizacji 
klasowych i szkolnych 

wynoszą   30185,32zł co daje 152,45zł 

na ucznia. 
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MIEJSCE 

  

KLASA 

  

KWOTA 

 

ŚREDNIA 
NA 

UCZNIA 

I I 7035,10 251,25 

II II 5455,50 209,80 

III III 5417,50 200,60 

IV 06 4822,40 150,70 

V V 2764,09 115,17 

VI VI b 1454,90 85,58 

VII IV 1361,00 52,30 

VIII VI a 671,00 39,47 

 

Uczniowie, którzy w roku 
szkolnym 2007/2008 

 zaoszczędzili najwięcej: 

 

1. Adrianna Makarewicz klasa II 

2. Mateusz Gryta klasa III 

 3. Daniel Piotrowicz klasa V 

 

Uczniowie, którzy w roku 
szkolnym 2007/2008  najsyste-

matyczniej  oszczędzali: 

 

1. Szczepan Skrzypczak  39 wpłat 

2.Magdalena Grochowska 35 wpłat 

3.Natalia Wawryniuk 28 wpłat 

 

 

Redagowała: p. Agata Zbaracka 

       8 maja 2008 roku Samorząd Uczniowski za-

kończył konkurs na „Najlepszą klasę”. Nad jego 

prawidłowym przebiegiem czuwały: p. Joanna Gro-

chowska, p. Barbara Konkol oraz  p. Violetta Więc-

kowska  -  dyrektor szkoły. 

Przez siedem miesięcy uczniowie zmagali się z za-

daniami: 

 starali się nie opuszczać zajęć, 

 częściej odwiedzali bibliotekę szkolną, 

 każdą zaoszczędzoną złotówkę wpłacali 

na konto SKO, 

 sumiennie wykonywali poszczególne zada-

nia „niespodzianki” miesiąca, 

 udzielali się w pracach na rzecz szkoły oraz 

wyciągali pomocną dłoń potrzebującym, 

Komisja podliczyła i podsumowała konkurs: 

I miejsce- klasa 06 

II miejsce – klasa I 

III miejsce – klasa II 

W nagrodę za zajęcie I i II miejsca uczniowie z klasy 06 

i klasy I pojadą do kina na film pt.”Horton słyszy kto-

sia”, natomiast za zajęcie III miejsca uczniowie klasy II 

otrzymają dofinansowanie do wyjazdu na warsztaty flo-

rystyczne do Domu Kultury w Worońcu.                    

Zwycięzcom gratulujemy!!!! 

Red: p. J. G. 
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Kto w roku szkolnym 2007/2008 

najsystematyczniej oszczędzał 

        lub zaoszczędził najwięcej? 

Kla-

sa 

Uczniowie, którzy 
zaoszczędzili naj-

więcej 

Kwo-

ta 

Uczniowie, którzy 

systematycznie 

oszczędzali 

Ilość 

wpłat 

O6 

1.Natalia Wawryniuk 

2.Patrycja Małachwiejczuk 

3.Adam Chwetczuk 

830zł. 

502zł. 

420zł. 

 

1. Natalia Wawryniuk 

2.Marcelina Miszczuk 

3. Patrycja Małachwiejczuk 

28 

25 

24 

I 

1.Natalia Olesiejuk 

2.Martyna Grochowska 

3.Andżelika Grochowska 

910zł. 

900zł  

865zł 

1.Magdalena Grochowska 

2.Maciej Krasucki 

3. Martyna Grochowska 

3.Andżelika Grochowska 

 

35 

30 

27 

27 

II 

1.Adrianna Makarewicz 

2.Paulina Melaniuk 

3.Michał Stachura 

2570zł 

560zł 

300zł 

 

1. Szczepan Skrzypczak 

2. Michał Stachura 

3.Ewelina Gromadzka 

39 

22 

16 

III 

1.Mateusz Gryta 

2.Weronika Grochowska 

3.Natalia Piotrowicz 

2000zł. 

1007,40zł. 

       595zł. 

 

1. Weronika Grochowska 

2.Martyna Krasucka 

3.Michał Skrzypczak 

25 

25 

22 

IV 

1.Michał Sergiej 

2.Dawid Dmitrowicz 

3.Natalia Melaniuk 

480zł. 

269zł. 

180zł. 

 

1. Dawid Dmitrowicz 

2.Paulina Karwowska 

3. Michał Sergiej 

13 

9 

7 

V 

1.Daniel Piotrowicz 

2.Kamil Krasucki 

3.Kinga Miszczuk 

1017,20zł. 

522zł. 

310zł. 

 

1. Daniel Piotrowicz 

2. Kinga Miszczuk 

3. Kamil Krasucki 

22 

21 

20 

VIa 

1.Adrianna Semeryło 

2.Joanna Domańska 

3.Patryk Tymoszuk 

310zl. 

250zł. 

61zł. 

 

1. Adrianna Semeryło 

2. Patryk Tymoszuk 

3. Joanna Domańska 

6 

6 

4 

VIb 

1.Paulina Olesiejuk 

2.Natalia Dmitrowicz 

3.Dominika Szwaj 

510zł. 

380,6zł. 

291zł. 

 

1. Natalia Dmitrowicz 

2. Dominika Szwaj 

3.Paulina Olesiejuk 

21 

18 

15 



Wiersz o Sworach.         
Kocham  Swory, mają wieś. 

Ile tu w niej rzeczy jest. 

Mamy kościół, jest tez szkoła 

Bardzo duża i wesoła. 

Obok szkoły mamy halę, 

W niej ćwiczymy doskonale. 

W Sworach chcemy zawsze żyć,                  

Żeby uśmiechniętym być. 

 Maciej Melaniuk     
   

Swory   
Swory to jest piękna okolica 
Swoim blaskiem nas zachwyca. 
Wszędzie lasy, pola, łaki 
I motyle i biedronki. 
Wietrzyk tutaj lekko wieje, 
Kłos na polu się chwieje. 
Tyle zwierząt,  tyle kwiatów, 

Swory pełne są wiwatów. 

 Michał  Melaniuk   

 

Nasz Woroniec 
Nasz Woroniec fajna wioska 
 każdy pilnuje własnego no-
ska. 
Kto założył nasz Woroniec? 
Książę Mirski Światopołek! 
Wszyscy wiedzą doskonale,  
że w Worońcu jest wspaniale. 
Tutaj klub, tutaj kaplica,  
a Woroniec wciąż rozkwita. 

 Emilia Sobczuk 

 

Moja miejscowość 

Moja miejscowość to Zabłocie. 

Kiedy deszcz pada, jest cała       

w błocie. 

Ale słoneczko wszystko wysu-

szy, 

Rośliny z ziemi do wzrostu ru-

szy. 

Pola i łąki się zazielenią, 

Moją miejscowość całkiem od-

mienią. 

Dobrzy ludzie u nas mieszkają 

Nawzajem sobie pomagają, 

 Krystian Nożyński 

*** 

Nasze Swory ukochane, 
Są wesołe roześmiane! 
Są miłe dla każdego, 
Dla dużego i małego. 
Piękne kwiaty w Sworach rosną, 
Latem zimą i na wiosnę. 
Dużo drzew się tu znajduje, 
W których ptaszek poćwierkuje. 
Są bocianie nawet gniazda, 
Ale jazda, ale jazda. 
Jak ktoś powie, że Swory to nie-
fajna wioska, 
To zadam mu w noska małego 
cioska. 
A ja Swory bronić będę,  
Bo to moja wioska jest! 
Tutaj każdy wypoczęty, 
Uśmiechnięty zawsze jest. 

Mateusz Karwowski 

 

CEŁUJKI 

Cełujki to wieś mała, 

Lecz bardzo wspaniała, 

Leży koło lasu, 

Choć robi dużo hała-

su, 

Czyste powietrze i widok ład-

ny, 

Wesołe dzieci i ludzie fajni, 

Jest sklep remiza i boisko, 

I wszędzie jest blisko, 

Choć nie ma atrakcji wiele, 

To w Cełujkach i tak jest naj-

weselej! 

Weronika Łochina 

***** 

Moja wioska  jest kochana,                                                                                                                                                    

Ze świeżego powietrza dobrze 

znana. 

Wiosną jest zielono, latem ko-

lorowo, 

Jesienią złociście, ale 

za to zdrowo. 

Kocham swoją Sycynę 

I mam wesołą minę, 

Gdy widzę swoje lasy 

A nie miejskie hałasy. 

Mamy cmentarz prawosławny, 

Bardzo stary, no sławny. 

Moja wioska jest radosna, 

I tu na zawsze chcę pozostać. 

  Kacper Mikołajczuk 

**** 

Pojelce – mój dom 

Mój pradziadek, tato, dziadek, 

Ją orali, to mój spadek. 

Ziemia żyzna, czarna gleba, 

Da mi kiedyś trochę chleba. 

Lasy i zielone grzyby 

Ścielą mchy strzyżone. 

Drzewa w sadach owoc dają, 

Łąki kwieciem upiększają. 

Gdzie ja mieszkam? Czy zgadnie-

cie? 

W miejscu najpiękniejszym na 

świecie. 

  Kacper Kasjaniuk 

 

***** 
Cełujki to wieś, w której 
mieszkam. 
Są pola, łąki, 
Często fruwają skowronki. 
Ludzie w polu pracują, 
Nie leniuchują. 
Sieją zboża i trawy. 
Nie dla zabawy. 
Hodują kaczki, kury, gęsi, świnki, 
A także sadzą malinki. 
Na łące pasie się krówka, 
Całe gospodarstwo pilnuje pies 
Mrówka. 
Jest wesoło i radośnie, 
Bo często odwiedzają nas goście. 

  Paweł Stańczuk 

Opracowali: Grzegorz S., Joanna 

D., Ada S., Małgorzata R.  
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Moja miejscowość 
Piękne ulice, ładne ogródki,  

Ławeczki, altanki, gliniane kra-

snoludki, 

Śliczne zagrody, domek przy cha-

cie. 

To właśnie Swory mój miły bra-

cie. 

I czy to Jurek czy to Agnieszka  

Każdy szczęśliwy, że tutaj miesz-

ka.  

Ola Chwedczuk  
 

Cełujki 
Wioska, w której mieszkam   
Cełujki się nazywa. 
W okolicy rosną drzewa 
 na których ptaszek często śpie-
wa! 
W stawie szumi cicho woda. 
Na niebie świeci słońce gorące. 
Cełujki są kolorowe 
Po prostu odlotowe. 

Paulina Melaniuk 

****** 

Pośród wszystkich miejscowo-
ści, 
 w których tętni  gwar. 
 Bardzo lubię być w Zabłociu, 
Bo to cichy raj. 
Tutaj cisza jest i spokój, 
 Tutaj szumi gaj, 
 Tutaj mieszka dużo ptaków,  
Tutaj zawsze raj. 

Patrycja Mikołajczuk  

 

******* 

W mojej wiosce jest wesoło, 
 Huczno gwarno i bajkowo.  
Tutaj życie szybko płynie, 
Z tego wieś Cełujki słynie. 
Wszyscy lubią się wzajemnie 
I pomocą służą wszelką, 
Gdy problemy kogoś dręczą. 
Tuż przy lesie mały staw, 
A w nim mnóstwo żab. 

Bez pomocy instrumentów 
Dają koncert nam co wieczór. 
Gdy codziennie siedzę w szko-
le 
To myślami wracam do niej. 

Ewelina Gromadzka  

******* 

Nasza wioska ukochana 
Co dzień słońce świeci       
z rana, 
Ptaszek kwili tuż za płotem, 
Aż żyć się ma ochotę. 
A gdy wyjdę tuz za próg, 
Nagle słyszę puk, tuk, puk! 

Michał Stachura  

 

******* 

W mojej miejscowości są lasy 
i pola. 
I jest także droga asfaltowa. 
Są bloki i domy jednorodzin-
ne. 
I wszystkim żyje się nam ro-
dzinnie. 
Mamy tu sklep, plac zabaw       
i boisko. 
Jest Klub Kultury, przystanek, 
kapliczka, 
Do której chodzi cała rodzin-
ka. 

Kamila Mirońska  

 

Swory 
Swory moje ulubione, 
kocham ich mieszkańców 
i każdy o tym wie. 
Swory moje ukochane,  
Kocham wasze słonko 
i każdy kocha je. 

Ada Makarewicz  

 
Moja miejscowość  

Krajobraz mojej wioski  

jest bardzo urozmaicony.  
Popatrz: idąc drogą mi-
jasz pole, 

 staw i mnóstwo łąk 

zielonych. 
 Las pokrywa wierz-
chołek pagórka, 

 słońce się uśmiecha, płynie 
śmieszna chmurka. 

 Powietrze jest czyste, jak 
woda źródlana.  
Dzwonek pobliskiej szkoły 

jak skowronek,  
budzi mnie z samego rana.  

Wokół mnóstwo różnych 
ptaków fruwa tu i tam.  
Tutaj mieszkam i powiem 

wam szczerze, 
wszystko to widziałam jeż-

dżąc na rowerze. 

Kinga Chalimoniuk  

- - - - - - -  

Moja miejscowość jest to 

mała wioska, zamieszkała w więk-

szości przez rolników. Budynki 

stojące są przeważnie parterowe, 

murowane, chociaż nie brakuje, 

także drewnianych. Wysokimi bu-

dynkami na wsi są: szkoła, kościół, 

dwa bloki mieszkalne oraz budynek 

gminy, w którym znajduje się 

Ośrodek Zdrowia, Dom Kultury           

Straż Pożarna. W centrum wsi jest 

bank, sklepy spożywcze i gospo-

darcze. Pola uprawne oraz łąki ota-

czają wioskę ze wszystkich stron. 

Ogrody z reguły są w bliskim poło-

żeniu od miejsca zamieszkania, 

znajdują się przeważnie za budyn-

kami gospodarczymi. Zwierzęta 

hodowlane takie jak bydło i trzoda 

są źródłem dochodowym rolników. 

Na drogach poruszają się przeważ-

nie ciągniki z różnymi maszynami 

służącymi do prac polowych. 
Mieszkając na wsi bardzo mi się 
podoba. 

Szczepan Skrzypczak    

Opracowali: Sylwia O., Tomek 

S., Anita P.,  D., Dominika Sz.  
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        18 kwiet-
nia 2007 roku 
około godziny 
11.40 zapadła 
decyzja, która 
wywołała nie-
spotykaną do-
tąd radość          

i entuzjazm - Polska i Ukraina zostały 

organizatorami piłkarskich mistrzostw 
Europy w 2012 roku. Spełniło się ma-
rzenie o organizacji trzeciej co do 
wielkości sportowej imprezy na świe-
cie. Dla Polaków ten wybór ma 
ogromne znaczenie – wiąże się            
z szansą na rozwój nie tylko futbolu, 
ale również całej gospodarki.  

Chwila, w której w walijskim Cardiff 
szef UEFA Michael Platini poinformo-
wał o wyborze organizatora zapadnie 
z pewnością na długo w pamięć 
wszystkim kibicom piłki nożnej w Pol-
sce i na Ukrainie. Bo przecież, nikt się 

nie spodziewał, że na karcie, którą 
wyciągnie z koperty Platini będzie 
widnieć napis – Polska i Ukraina. Ra-
dość z takiego wyboru opanowała nie 
tylko piłkarski świat, kibiców, ale nie-
mal wszystkich mieszkańców obu kra-
jów, którzy upatrują w tej sytuacji 
szansy na integrację z Europą poza 
podziałami politycznymi.  

Dla Polski, która jest współorganiza-
torem tej ważnej sportowej imprezy, 
to ważny sprawdzian. Po mistrzo-
stwach Europy nie pozostają bowiem 
tylko medale, ale również, coś z cze-

go będzie można korzystać w przy-
szłości – coś bardzo namacalnego. 
2012 rok może być przełomowym – 
nasz kraj może wreszcie przestanie 
być zaściankiem Europy, nie tylko ze 
względu na sport, ale również gospo-
darczo. 

Gdzie zagramy? 

Z polskiej strony jako organizatora 
mistrzostw Europy w 2012 roku 
przedstawiono UEFA listę sześciu 
miast, w których miałyby się odbywać 
spotkania piłkarskie. Są to: Warsza-
wa, Wrocław, Gdańsk, Poznań oraz 
Kraków i Chorzów (rezerwowe). 
Obecnie jednak wszystkie wymienione 

polskie miasta mają szansę, aby go-
ścić piłkarzy. Wszystko bowiem zależy 
od tego, jak poradzą sobie z przygo-
towaniem infrastruktury i stadionów.  

 

Wielka euforia 

To co działo się na ulicach pol-
skich miast, w chwili ogłoszenia 
organizatora mistrzostw Europy 
2012 roku na długo pozostanie 
zapewne w pamięci. Eksplozja 
radości, gesty zwycięstwa, wiwa-
ty. W miastach, w których odbędą 
się spotkania piłkarskie, zgroma-
dzeni przed telebimami mieszkań-
cy nie ukrywali radości. Na tę 
wiadomość entuzjastycznie zarea-

gowała nawet warszawska giełda.  

Niezaprzeczalny jest jednak fakt, 

że w tej chwili nasz kraj jest zu-
pełnie nieprzygotowany do orga-
nizacji tak ogromnej imprezy. 
Kredyt zaufania, który dostaliśmy 
od UEFA pozwala wierzyć, że po-
dołamy tak odpowiedzialnemu 
zadaniu. Na Euro 2012 zyskać 
może bowiem budownictwo, ga-
stronomia, transport i turystyka. 
Mistrzostwa Europy to bowiem nie 
tylko spektakularne widowisko, 

ale również miliony kibiców, któ-
rzy podążają za swoimi drużyna-
mi narodowymi.  

7 mln przed telewizorem  

Entuzjazm, w który pojawił się       

z chwilą, kiedy zostaliśmy wraz     
z Ukrainą organizatorami Euro 
2012 pokazują również sondaże. 
Z badania Ipsos przeprowadzone-
go tuż po wyborze organizatora 
mistrzostw wynika, że ponad 7 
mln Polaków zadeklarowało, że 
zmierza zobaczyć spotkania pił-
karskie, które będą się odbywać 
w ramach mistrzostw Europy. Aż 
79 procent Polaków wyraziło też 
przekonanie, że nasz kraj zdąży     

z przygotowaniami do mistrzow-
skiej imprezy. Polacy są zatem 
optymistami w sprawie Euro 20-
12, jednak nie bez świadomości 
wielkiej pracy związanej z przygo-
towaniem ME.  

Boom gospodarczy? 

Euro 2012 to dla naszego kraju 
ogromna szansa, ale i wyzwanie 
niemal równorzędne z chwilą, 
kiedy wchodziliśmy do Unii Euro-
pejskiej. Drogi, tory kolejowe, 
lotniska i wspomniane powyżej 
stadiony – taki obecnie wymiar 
będzie miała organizacja mi-

strzostw Europy. I oczywiście wy-
miar finansowy.  

Do otwarcia imprezy ma w naszym 
kraju powstać prawie 900 km auto-
strad, przebudowane będą lotniska, 
zmodernizowana infrastruktura 
kolejowa, stadiony.        W związku 
z tymi planami eksperci są zgodni 
– w Polsce są szanse na boom go-
spodarczy. Rosną zatem nadzieje 
na dynamiczny wzrost.  

Z obecnych szacunków wynika, że 
w 2012 do naszego kraju przyje-
dzie ponad 21 mln turystów. Ta 

prognoza wiąże się z bardzo waż-
nym czynnikiem – powstanie po-
nad 100 tysięcy nowych miejsc 
pracy.  

Polacy mistrzami Europy? 

Oprócz rozwoju gospodarczego 
Euro 2012 jest ogromną szansą na 
rozwój polskiego futbolu, bo prze-
cież wokół niego koncentrują się 
wszystkie działania. Myśl o mi-
strzostwach Europy z pewnością 
pozwoli wielu młodym ludziom 
spojrzeć na futbol przychylniejszym 
okiem i pójść w ślady swoich ulu-
bionych piłkarzy. Mistrzostwa Euro-
py stają bowiem pretekstem do 

promocji piłki nożnej na szeroką 
skalę.  

Powstanie nowych stadionów, boisk 
treningowych, infrastruktury stwo-
rzy możliwości trenowania kolej-
nych pokoleń piłkarzy. Tego od lat 
polskiej piłce brakowało, a teraz 
jest ogromna szansa na to, aby 
wreszcie w godnych warunkach 
wykształcić piłkarzy, których wy-
stępów nie będziemy się wstydzić 
oglądając relacje sportowe z mię-
dzynarodowych aren.  

Dziś już wiemy, że nasza drużyna 
(prawem gospodarza) weźmie 
udział w finałowych rozgrywkach. 

Wielu marzy nawet o najwyższych 
laurach dla kadry Beenhakkera. 
Patrząc na sukcesy Greków sprzed 
kilku lat, trudno powstrzymać takie 
marzenia. Skoro to pierwsze naj-
ważniejsze marzenie – o organiza-
cji mistrzowskiej imprezy już się 
spełniło, to dlaczego mielibyśmy 
nie osiągnąć najważniejszego, tym 
razem sportowego sukcesu? 

Opracował: Grzegorz Sęczyk 
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Dnia 21 kwietnia 2008 r. w Sitniku odbyło się kolejne ( po rundzie je-
siennej) spotkanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Na rozgrywki przyjechały 
drużyny z: Hruda, Dokudowa, Styrzyńca, Ortela Książęcego i Swór. Za-

wodnicy z naszej szkóly to: Błażej Turski, Adrian Walczuk, Jakub Demesz-
ko, Mateusz Karwowski, Grzegorz Sęczyk, Adam Steciuk, Tomasz Sobkiewicz, Mateusz Masiak, Michał Martyniuk. 

      Tego dnia rozegraliśmy 4 mecze: z Sitnikiem, Hrudem, Styrzyńcem, Dokudowem. 3 mecze wygraliśmy, 1 prze-
graliśmy ( zdobyliśmy 9 punktów). 

  Następne spotkania odbędą się: w Sławacinku Starym 15 maja ( nasza szkoła  tam nie gra ,,pauzuje’’) oraz w Sitniku 
20 maja 2008 r., gdzie zakończy się Gminna Liga Piłki Nożnej i dopiero wtedy poznamy kolejność miejsc. 

  

Chłopcy: 

Damian Stefański 

Grzegorz Sęczyk 

Damian Treska 

Adam Steciuk 

Mateusz Karwowski 

Daniel Piotrowicz 

Zawody zakończyły się następują-

cą punktacją: 

Dziewczęta: 

I miejsce –  Ortel Książęcy750 pkt 

II miejsce – Woskrzenice  717 pkt 

III miejsce –  Swory      631 pkt 

IV miejsce –   Cicibór     613 pkt 

V miejsce  -    Hrud     377 pkt 

Chłopcy: 

I  miejsce -  Ortel     795 pkt 

II m. Swory            593 pkt 

III m. Hrud              584 pkt 

IV m. Woskrzenice      535 pkt 

V m. Sławacinek      513 pkt 

VI m. Cicibór           483 pkt 

Indywidualnie w kategorii 

dziewcząt nasza uczennica Ad-

rianna Semeryło zajęła III miej-

sce zdobywając 168 punktów. 

 Dnia 17 kwietnia 2008 r.      

w Ortelu Książęcym odbył się etap 

gminny zawodów sportowych –

,,czwórbój lekkoatletyczny’’,  na 

który składają się następujące kon-

kurencje: 

 bieg na 60 m. 

 skok w dal 

 rzut piłeczką palantową 

 bieg na 600 m. – dziew-

częta, 1000 m. – chłopcy. 

W zawodach wzięło udział 5 drużyn 

dziewcząt:  

z Hruda, Ortela, Cicibora, Woskrze-

nic i Swór oraz 6 drużyn chłopców: 

z Hruda, Cicibora, Woskrzenic, Sła-

wacinka, Ortela i Swór. 

Każdy z uczestników startował indy-

widualnie w każdej konkurencji  

i zdobywał punkty dla siebie oraz dla 

swojej drużyny. 

Naszą szkołę reprezentowali nastę-

pujący uczniowie: 

Dziewczęta: 

Patrycja Głowacka 

Adrianna Semeryło 

Beata Gałamaga 

Kinga Miszczuk 

Karolina Mirońska 

Patrycja Kaliszewska 

Wszystkie startujące drużyny 

otrzymały pamiątkowe dyplomy 

oraz poczęstunek. 

 Następny etap – międzyg-

minny odbył się również w Ortelu  

dnia 23 kwietnia 2008 r. 

Gminę Biała Podlaska reprezento-

wały drużyny z Ortela i Swór za-

równo  

w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Pozostałe drużyny, które walczyły 

o miano najlepszej były z: Janowa 

Podlaskiego, Lesnej Podlaskiej, 

Rokitna, Konstantynowa. 

Uczniowie z naszej szkoły nie 

znaleźli się w czołówce. Myślę, że 

ważniejsze jest jednak to, iż nasi 

chłopcy w porównaniu ze starem 

w etapie gminnym wypadli dużo 

lepiej (zdobyli około 140 punktów 

więcej, czyli poprawili swoje wy-

niki). 

 Wszystkim zawodnikom 

gratulujemy i życzymy jeszcze 

lepszych osiągnięć w przyszłości. 

 Na uwagę zasługuje jesz-

cze jedno, bardzo ważne spostrze-

żenie. Naszą młodzież za ich wła-

ściwą postawę, odpowiedzialne      

i grzeczne zachowanie podczas 

zawodów pochwalili opiekunowie 

z innych szkół. 

Redagowala: p. M. Kiryluk 
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1. Każdej liczbie odpowiada litera. Litery przenieś do diagramu i odczytaj przysłowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Rozwiąż rebus . UŚMIECHNIJ SIĘ!!! 

Julka  pokazuje tacie swoje świadectwo 

i po chwili cichutkim głosem dodaje:    

- Tatusiu, pamiętaj, najważniejsze, że 

wszyscy jesteśmy zdrowi. 

 

Jasio wrócił z obozu wędrownego. 

- Jakie masz pełne policzki! Zachwyca 
się mama. Chyba was dobrze karmili! 

- To  nie od jedzenia. 

- A od czego? 

- O dmuchania materacy. 

 

Pani pyta Jasia , który z prezentów otrzymanych na gwiazdkę 

podobał mu się najbardziej? 

-Jasne, że trąbka! Odpowiada Jaś. Tatuś codziennie daje mi 10 

zł, żebym na niej nie grał. 
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Zwariowane zagadki 
- Co robi elektryk na czacie? 

-Szuka kontaktu.                       

 

-Co robi kominiarz na kon-

cercie? 

-Daje czadu .                              

 

-Co robi krawiec w sali gim-

nastycznej? 

-Ćwiczy nożyce.                       

 

-Od czego zależy kolor her-

bacianych róż? 

-Od długości ich zaparzania.     

 

-Co jest napędzane ludzkimi 

mięśniami? 

-Rower. 

 

-Co będzie jak skrzyżujemy 

żyrafę ze szpakiem? 

-Kombajn do zbioru czereśni. 

 

     G a z e t k ę  s z k o l n ą 

„Tysiąclatka”  redagują: p. Jo-

anna Grochowska,  p. Justyna Fir-

siuk, p.Iwona Chaniewicz oraz 

koło dziennikarskie; Joanna Do-

mańska, Ada Semeryło, Honorata 

Kormańska, Małgorzata Racz-

kowska, Tomasz Sobkiewicz,  

Natalia Dmitrowicz,  Anita Puch-

teluk,  Dominika Szwaj,  Sylwia 

Ostrowska,  Grzegorz Sęczyk. 

Adres:  

Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia 

Państwa Polskiego  w Sworach, ul. 

Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska.                                

www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (o83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Violetta   

Więckowska 

 

Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera 
wszystkie drzwi. 
 

JESTEM KULTURALNY I JEST MI Z TYM 
DOBRZE!! 

 

    * Nie używam wulgarnych słów 

    * Nie przeszkadzam podczas lekcji 

    * Nie biję się, nie dokuczam innym 

    * Nie niszczę mienia szkolnego i cudzej wła -                 

         sności 

    * Często używam słów "proszę", "dziękuję",     

          „przepraszam" 

    * Pomagam innym, zwłaszcza starszym osobom 

    * Jestem punktualny 

    * Umiem słuchać innych 

    * Dbam o higienę osobistą 

    * Nie wyśmiewam się z innych 

I DLATEGO: 
 

    * Zdobywam pewność sie-

bie 

    * Łatwo nawiązuję znajomości 

    * Unikam kłopotliwych sytuacji 

    * Odnoszę sukcesy 

    * Jestem lubiany 

 

  
Jak więc już wiesz, dobre maniery są dla 

Ciebie,  czym lakier dla karoserii samocho-

du - one dodadzą Ci blasku! 

 

BĄDŹ UPRZEJMY A ŚWIAT BĘDZIE 
PIĘKNIEJSZY!! 

 

To się opłaci! 
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-Co robi archeolog? 

-Szuka w gruncie - rze-

czy. 

 

-Od czego są główki? 

-Od noszenia berecików. 

 

-Co to jest pracochomik? 

-Zapracowany chomik. 

 

-Jakie ryby łowią mate-

matycy? 

-Duże sumy. 


