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KLASA II 

WYCHOWAWCA KLASY: 

P. Joanna Grochowska 

 

1.Kinga Chalimoniuk 

2.Aleksandra Chwedczuk 

3.Mateusz Karwowski 

4.Kacper Kasjaniuk 

5.Weronika Łochina 

6.Adrianna Makarewicz 

7.Michał Melaniuk 

8.Kamila Mirońska 

9.Szczepan Skrzypczak 

10.Paweł Stańczuk 

KLASA 0 

WYCHOWAWCA KLASY:  

P. Barbara Filipiuk 

 

1.Mikołaj Dylik 

2.Piotr Gromadzki 

3.Natalia Gromadzka 

4.Kacper Domański 

5.Eryka Kalich 

6.Weronika Konkol 

7.Zuzanna Łochina 

8.Patrycja Małachwiejczuk 

9.Marcelina Miszczuk 

10.Monika Jaszczuk 

11.Agata Janowska 

12.Aleksandra Kasjaniuk 

13.Natalia Treska 

14.Natalia Wawryniuk 

KLASA I 

WYCHOWAWCA KLASY: 

P. Justyna Firsiuk 

 

1.Dominika Dobruk 

2.Patryk Gałamaga 

3.Martyna Grochowska 

4.Jakub Janowski 

5.Izabela Kalinowska 

6.Bartłomiej Przybyłowski 

7.Józef Sawczuk 

8.Szymon Semeryło 

9.Remigiusz Siergiej 

10.Robert Sęczyk 

11.Dominik Smarzewski 

12.Dominika Sobczuk 

 

 

11.Michał Skrzypczak 

12.Piotr Stańczuk 

13.Justyna Treska 

14.Kamil Treska 

 

 

Redagowała: p. 
Justyna Firsiuk 

KLASA III 

WYCHOWAWCA: 

P.Barbara Konkol 

 

1.Magdalena Chwedczuk 

2.Mateusz Gryta 

3.Aleksandra Jaskólska 

4.Ewelina Kasjaniuk 

5.Martyna Krasucka 

6.Izabela Narkiewicz 

7.Natalia Piotrowicz 

8.Aleksandra Potocka 

9.Piotr Sawczuk 

10.Katarzyna Sęczyk 
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Przedstawiamy Wam listę uczniów wyróżniających się w klasach młodszych. 

Przypominamy, że w klasach I-III obowiązuje ocena opisowa. 



Średnia ocena szkoły: 4,02 

KLASA VIA 

WYCHOWAWCA KLASY: 

P. Monika Kiryluk 

 

Średnia ocena klasy: 4,03 

 

1.Adrianna Semeryło- 5,36 

2.Joanna Domańska- 5,27 

3.Beata Gałamaga- 4,90 

KLASA IV 

WYCHOWAWCA KLASY: 

P. Iwona Gałamaga 

 

Średnia ocena klasy: 4,2     

 

1.Paulina Karwowska- 5,2 

2.Aleksandra Steciuk- 5,2 

3.Izabela Treska- 5,2 

4.Natalia Melaniuk- 5,1 

5.Błażej Turski- 5,0 

6.Karolina Gałamaga- 4,8 

7.Jakub Konkol- 4,8 

8.Marcin Miroński- 4,8 

9.Marta Przybyłowska- 5,0 

KLASA V 

WYCHOWAWCA KLASY: 

P. Agata Zbaracka 

 

Średnia ocena klasy: 3,87 

 

1.Kinga Miszczuk- 5,42 

2.Paulina Ignaciuk- 5,36 

3.Jakub Demeszko- 5,09 

4.Patrycja Kaliszewska- 5,09 

 

 

 

 

 

KLASA VIB 

WYCHOWAWCA KLASY: 

P. Renata Tarasiuk 

 

Średnia ocena klasy: 3,98 

 

1. Natalia Dmitrowicz- 5,36 

2.Anita Puchteluk- 5,09 

3.Dominika Szwaj- 5,00 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KLASACH IV – VI 
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FREKWENCJA  
Średnia frekwencja poszczególnych klas: 

Klasa O6- 94,7% 

Klasa I- 93,56% 

Klasa II- 93,32% 

Klasa III- 93% 

Klasa IV- 94,3% 

Klasa V- 92,07% 

Klasa VIA- 93,28% 

Klasa VIB- 94,9% 

FREKWENCJA SZKOŁY: 93,64% 

Uczniowie ze 100%          

frekwencją 

1. Łochina Weronika  

2. Ceniuk Maciej kl. III 

3. Gerełło Szymon kl. IV 

4. Melaniuk Natalia kl. IV 

5. Piotrowicz Natalia kl. IV 

6. Kroszka Michał kl. V 

7. Sobkiewicz Tomasz kl. Via 

8. Dmitrowicz Natalia kl. VIb 

9. Puchteluk Anita kl. VIb 

10. Stefański Damian kl. VIb 

11. Szwaj Dominika kl. VIb 



Nagłówek artykułu w  środku 

Podsumowanie I i  II etapu konkursu 
ortograficznego w kl. V- VI   

pytania np.: Co należało zro-

bić na widok syren, aby oca-

lić swoje życie? Należało 

również rozwiązać krzyżów-

kę i podać hasło. Rozpoznać 

na podstawie rysunku postać 

z Olimpii i podać ich imiona. 

Uzupełnić tekst dotyczący 

najsłynniejszego greckiego 

boga-Heraklesa. 

Zwycięzcom gratulujemy!!! 

Redagowała: p. Agata Zbaracka 

1.Natalia Dmitrowicz 

80,5pkt/84 

2.Adrianna Semeryło  

68,5pkt/84 

3.Dominika Szwaj  

60,5pkt/84 

4.Kinga Miszczuk  60pkt 

5.Paulina Ignaciuk  

58pkt 

         Uczniowie  mieli za za-

danie wypełnić test, który 

zawierał 8 poleceń. Uzupeł-

niono test nazwami własny-

mi, odpowiednimi literami, 

układano odpowiedzi na 

 

Wyniki  wiosennego  

konkursu  mitologicznego 

tem, w ogóle. 

Zadaniem uczniów było uzu-

pełnić tekst partykuła ,,nie,, 

w odpowiedni sposób, łącz-

nie lub rozłącznie zapisać 

wyrazy oraz uzupełnić po-

wiedzenia i przysłowia bra-

kującymi wyrazami. 

Redagowala:p. A. Zbaracka 

Opracowała: Anita Puchteluk 

1.Anita Puchteluk kl. VIb   

152pkt 

2.Ntalia Dmitrowicz 

kl.VIb  150pkt 

3.Dominika Szwaj  

149pkt 

4.Paulina Ignaciuk  

148,5pkt 

5.Adrianna Semeryło  

146,5pkt 

        Uczniowie wykazali się 

dobrą znajomością zasad 

ortograficznych. 

         W świadomy sposób 

stosują je. Uzupełniając test I 

i II etapu konkursu należało 

uzupełnić tekst brakującymi 

literami, prawidłowo zapi-

sać przyimki i wyrażenia 

przyimkowe typu: z powro-
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        MIĘDZYNARODOWY KONKURS 

 „Kangur Matematyczny" 
       Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w la-
tach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallor-
na. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podob-
nie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich 
konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy 
Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matema-
tyczną na świecie.  

 W dniu 27 marca 2008 roku, równocześnie z Międzynarodowym Konkursem "Kangur Mate-
matyczny", przeprowadzony został konkurs matematyczny "Kangurek", przeznaczony dla 

uczniów klas II szkół podstawowych oraz dla 
wyróżniających się uczniów klas I szkół pod-
stawowych. Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w konkursie w następujących katego-
riach:           Kangurek – 8 uczniów 

Maluch – 16 uczniów 

Beniamin – 10 uczniów 

Mateusz Karwowski  z klasy II , Piotr Saw-
czak z klasy III i Aleksandra Steciuk  z klasy 
IV zostali wyróżnieni przez Towarzystwo 
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matema-
tycznych w Toruniu. Otrzymali oni pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody książkowe.  

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym 
uczniom!!!        Redagowała: p. Renata Tarasiuk 

CZYTELNICTWO UCZNIÓW  W ROKU SZKOLNYM 

 2007/2008 

Łączna liczba wypożyczonych książek- 4161. 

Średnia na jednego ucznia- 20,81. 
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Mateusz Karwowski z klasy II odbiera nagrodę       

i gratulacje.  

klasa liczba 

 wypożyczonych książek 

średnia na jednego ucznia 

0 1458 44,18 

1 648 23,14 

2 402 15,46 

3 523 19,37 

4 447 16,56 

5 323 12,92 

6a 158 9,29 

6b 202 11,88 



Refleksje Natalii 
Dmitrowicz 

 Dnia 12.05.2008r. kl. 06 i I odbyła wyciecz-

kę do Kaliłowa. 

Serdecznie zostaliśmy przyjęci przez dyrektora 

składowiska odpadów, który zapoznał z organi-

zacją pracy w tym zakładzie. 

Dzieci uzyskały fachową wiedzę oraz dobre ra-

dy na temat ochrony środowiska, ekologii, se-

gregacji odpadów oraz wprowadzania  w co-

dzienne życie zasad ekologicznych. 

Następnie udaliśmy się do kina na film pt. 

„Horton słyszy Ktosia” 

Na zakończenie dnia udaliśmy się na spacer po 

Białej Podlaskiej. Zwiedzaliśmy nowe centrum 

handlowe przy ul. Brzeskiej. Atrakcją dla dzieci 

były ruchome schody. Smaczne lody. 

Wycieczka była bezpłatna w ramach na-

grody w międzyklasowym konkursie na 

„Najlepszą klasę”.  Opiekunami wyciecz-

ki były:  

Pani J. Firsiuk, pani B. Filipiuk, pani K. 

Jaszczuk, oraz pani K. Chwedoruk. 

Red. p. Barbara Filipiuk 

Opr. Tomasz Sobkiewicz 

 Po odejściu ze Szkoły Podstawowej będzie 
mi brakowało: 

-mojej wychowawczyni, która zawsze miała czas 
na moje problemy i mogłam z nią swobodnie po-
rozmawiać, 

- młodszych kolegów i  koleżanki, 

- miłej i dziecinnej atmosfery, 

- sklepiku, który miał nie zdrowe pokarmy, 

- innych pań, które miały poczucie humoru, 

- biblioteki, która nie była miejscem tylko do wy-
pożyczania książek, ale można było też w niej od-
począć. 

 Szkołę Podstawową będę wspominała zaw-
sze z sentymentem, gdyż to właśnie w jej  pierw-
szy raz policzyłam do 5, czy złożyłam wyraz             
i przeczytałam go. To właśnie tutaj uczono m nie 
dobrych manier i wyrozumiałości na czyjeś proble- 

 

my. Pamiętam dobrze kiedy pierwszy raz 
przekroczyłam próg tego budynku. Zasta-
nawiałam się co mnie tutaj czeka. Po 7 la-
tach nauki wspominam dobre i trochę gor-
sze chwile. Pamiętam o tym, że należy 
uczyć się na własnych błędach. Zrozumia-
łam jaki wielki trud pracy włożyli nauczy-
ciele w moją edukację i moich rówieśników. 

 To Szkoła Podstawowa wykształciła 
mnie na zdolną i pracowitą dziewczynę. 
Wiem, że nie raz popełniłam błąd, ale potra-
fiłam jakoś przeprosić tą drugą osobę, którą 
uraziłam. Choć odchodzę z tej szkoły wiem, 
że w każdej edukacji nadchodzi taki dzień. 
Kiedy trafie do gimnazjum też się zaklima-
tyzuję w tamtej szkole i będę miała lepsze    
i gorsze momenty, ale zawsze będę pamię-
tać o swych początkach w „podstawówce”. 

 Mam nadzieję, że nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Sworach będą mnie dobrze 
wspominać tak jak ja ich. 

Redagowała: Natalia Dmitrowicz kl. VIb 

Wycieczka klasy  
06 i I  
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Wycieczka do Felina 
       16.05.2008r. pojechaliśmy na wycieczkę do 

Felina. Transport był zadziwiający, ponieważ 

jechaliśmy koniem. Każdy znalazł cieplutkie 

miejsce do siedzenia. Wzięliśmy ze sobą piłki, 

skakanki i inne potrzebne rzeczy na wyciecz-

kę. 

        Na początku każdy był zauroczony pięk-

ną przyrodą. Podróż była bardzo długa ale 

nikt nie zasnął, bo się nie dało. Ciągle śpiewa-

liśmy piosenki. Najczęściej „hej sokoły’ lub 

„Ukraina”. Na wycieczce nikt się nie nudził. 

         Po dotarciu na miejsce opiekun zwierząt 

zamieszkujących w sierocińcu opowiedział 

nam historię tego miejsca. Mówił o łosiach, 

jeleniach, dzikach i borsukach. Obiecał nam 

nawet spotkanie „oko w oko”  z jeleniem 

Mietkiem i wielkimi dzikami. Wszyscy czeka-

li na tą ważną chwilę. Pragnęliśmy zobaczyć  

i pogłaskać je. Pan z przyjemnością pozwo-

lił. Każdy był zaciekawiony jak wygląda je-

leń czy dzik z bliska, bo gdy jadą do lasu 

często zdarza się, by podeszły. 

         Następnie mieliśmy ognisko, które roz-

palił pan leśniczy. Dał każdemu kije i piekli-

śmy kiełbaski. 

         Po ognisku  musieliśmy wracać do 

szkoły. Nikt nie chciał jeszcze odjeżdżać. 

         Dziękujemy pani Agacie Zbarackiej za 

opiekę nad nami w czasie wycieczki, panu 

Tadeuszowi Kroszce za transport i pani Mo-

nice Kiryluk za przygotowanie nam wy-

cieczki. Mamy nadzieję, że w następnym ro-

ku pojedziemy jeszcze raz na taką wyciecz-

kę,  a jak na razie trzeba się uczyć!!! 

                                                                                                       
Redagowała: Paulina Ignaciuk kl. V 

Opracowała: Małgorzata Raczkowska 

Wakacyjne zaję-

cia dla leniwych      

i nie lubiących  

ruchu 
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Odjazd sprzed szkoły 

Podziwianie dzików 

1. Przeciąganie się. 

2. Tarcie pięściami oczu. 

3. Mruganie powiekami. 

4. Kręcenie nosem. 

5. Przewracanie się z boku 
na bok. 

6. Zbijanie bąków. 
 

7. Leżenie do góry brzu-
chem. 

8. Wzdychanie. 

9. Bujanie myślami w ob-
łokach. 

10. Kręcenie palcami 
młynka (ale powoli, żeby 
się nie przemęczyć). 



Refleksje Anity Puchteluk 

    Dnia 30.05.2008r. o godz. 12.00 w szkole odbyła 
się akademia okazji Dnia Matki i Dnia Ojca na-
zwana Dniem Rodziny, w wykonaniu uczniów 
klasy V i III. Na akademię przybyło liczne grono 

rodziców, którzy zasiedli przy stolikach i w sku-
pieniu oglądali występ. Po występie  dzieci złoży-
ły życzenia rodzicom i wręczyły laurki.  

    Następnie rodzice przystąpili do poczęstunku 
w postaci ciastek , kawy i herbaty. Ten czas 
uświetnił występ dziewczynek z klasy 06, które 
śpiewały piosenki. Rodzicom bardzo podobał się 
występ, ponieważ nagrodzili go oklaskami. 

Redagowała: Kinga Miszczuk kl.V 

kowało szkolnej biblioteki,  w której 

wypożyczałam wiele interesujących 

książek - przygodowych  i historycz-

nych. Zapewne nigdy nie zapomnę 

humorów i kawałów naszej całej 

klasy. Pracowników szkoły również 

postaram się zapamiętać. Będzie mi 

także brakowało sprawdzianów         

i kartkówek, ale myślę, że w gimna-

zjum będzie ich jeszcze więcej.  

     Gdy będę już dorosła, to z chęcią 

powspominam stare, szkolne czasy, 

będę oglądała szkolne zdjęcia i my-

ślę, że nigdy nie zapomnę mojej ca-

łej i zawsze rozbawionej klasy. 

 

Redagowała: Anita Puchteluk 

kl.VIb 

    W gimnazjum najbardziej będzie mi 

brakowało wspaniałych nauczycieli, od 

których wielu rzeczy się nauczyłam. 

Poprzez naukę można wiele w życiu 

osiągnąć, spełnić swoje marzenia. 

Trzeba je tylko realizować i uwierzyć 

w to, że się uda. Wtedy zobaczymy 

tego rezultaty. Będzie mi również bra-

kowało sal lekcyjnych, nauczycieli, 

którzy w nich uczyli i wielu rzeczy, 

które w mojej klasie sie znajdują.  

    Szkoła jest dla mnie jakby drugim 

domem, w którym zawsze jest miłość, 

radość i braterstwo. Szkoła podstawo-

wa nauczyła mnie wielu rzeczy, które  

z pewnością przydadzą mi się 

w życiu codziennym.  

    Gdy przekroczę już próg 

gimnazjum, to będę wiedziała, 

że i tak w mojej pierwszej 

szkole było mi najlepiej. Będę 

również tęskniła za moimi 

wychowawczyniami: p. Basią 

Filipiuk, p. Basią Konkol, p. 

Iwonką Chaniewicz, p. Renat-

ką Tarasiuk, ale również czę-

sto będę wspominała nauczy-

cieli, którzy uczyli przeróż-

nych przedmiotów. W gimna-

zjum będzie mi również bra-

DZIEŃ RODZINY 
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Występ naszych milusińskich 

Zacne grono rodziców 

Przekazywanie życzeń 



Troska o dziecko jest pierwszym i podsta-
wowym sprawdzianem stosunku człowie-

ka do człowieka. 
 

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 
 

 My, dzieci, chcemy się śmiać, 

My, dzieci, chcemy się bawić, 
Na ulicach i w parkach miast 

Gdańska, Krakowa, Warszawy... 
My chcemy wesoło śpiewać. 

My chcemy wesoło tańczyć 
W lasach, gdzie zielone drzewa, 

Gdzie motyle w kolorze pomarańczy... 
Gdzie motyle o skrzydłach jak tęcza, 

Gdzie harcerski śpiew nad ogniskiem... 
My chcemy kwiatów naręcza 

Przynieść rodzicom i bliskim. 
My jesteśmy dzieci jak dzieci, 

Czasem krnąbrne, czasem czupurne, 
Ale chcemy, by księżyc świecił, 

A noce nie były pochmurne... 

Chcemy, by nie było dnia bez słońca, 
Pracy bez pięknej radości. 

Chcemy, by ziemia śpiewająca 
Pełna była dobrej miłości.     

Tadeusz Kubiak 
 
 

     Dzień Dziecka. Najradośniejsze, najszcze-

rzej – po dziecinnemu - roześmiane, rozkrzy-

czane święto ze wszystkich. W Polsce obcho-

dzimy Dzień Dziecka 1 czerwca, na przełomie 

wiosny  i lata, i ten termin sprawia, że koloro-

we baloniki, będące jego wesołym symbolem 

widać praktycznie wszędzie. Na Dzień Dziec-

ka z niecierpliwością czekają wszyscy milu-

sińscy i już wiele dni naprzód usiłują odgad-

nąć, jakie niespodzianki przygotowali im z tej 

okazji rodzice, dziadkowie, ciocie.  
 

A wszystko zaczęło się dawno. 
Historia Dnia dziecka wzięła swój początek w 1924 
roku w Genewie, kiedy przedstawiciele ponad pięć-
dziesięciu krajów zgrupowanych w Lidze Naro-
dów, na wniosek Międzynarodowego Związku Po-
mocy Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją 
Praw Dziecka  
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Wybór niemowlaka szkoły 

 Damian Stefański podczas konkursu  skoków  przez 

skakanki 

Jak miło, gdy nie ma zajęć w szkole 



O dzieciach 
 Twoje dzieci nie są twoimi dziećmi, one przycho-
dzą przez ciebie, ale nie z ciebie, chociaż są z tobą, 
ale nie należą do ciebie. Ty dajesz im swoją miłość, 
ale nie swoje myśli, ponieważ one mają myśli własne. 
Możesz dać przytułek ich ciałom, ale nie ich duszom, 
ponieważ domem ich dusz jest dzień jutrzejszy. Mo-
żesz starać się upodobnić do nich, ale nie próbuj ich 
zmuszać, aby były podobne do ciebie, ponieważ życie 
nie pozostaje przy dniu wczorajszym. Kahil Gilbran 

 Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wy-
starczająco duże, aby otoczyć nimi dzieci i osłonić je 
przed krzywdą czy bólem. To figuruje w naszym kon-
trakcie z Bogiem, kiedy bierzemy na siebie odpowie-
dzialność za ich życie. Jonathan Carroll 

 Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we 

mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego, kim 
jest i szacunek dla tego, kim może się stać. Ludwig 
Pasteur 

 To nie to, że z wiekiem stajemy się dziećmi. 
Wiek po prostu pokazuje, jakimi dziećmi pozostali-
śmy. Johann Wolfgang Goethe 

 Czemuż to kochamy dzieci? Otóż głównie dla-
tego, że tylko małe dziecko nie potrafi zwodzić nas        
i oszukiwać. Akutagawa Ryunosuke 

 Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają 
mniej doświadczenia. Janusz Korczak 

 Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień 
zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczoraj-
szego. Anna Kamieńska 

 Kobieta lepiej rozumie dziecko niż mężczyzna, 
ale psychicznie mężczyzna jest bardziej podobny 

do dziecka. Fryde-
ryk Nietzsche 

 Nigdy dzieci 
nie mogą zrobić 
rodzicom takiego 
wstydu, jak rodzice 
dzieciom. Jan Kur-
czab 

 M i e l i b y ś m y 
doskonale wycho-
wane dzieci, gdyby 
ich rodzice byli 
dobrze wychowa-
ni. Johann Wolfgang 
von Goethe 

 C z ł o w i e k a 
należy oceniać po 
tym, co w nim 
najlepsze: jak 

ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom       
i jak bardzo kocha swoje dzieci. Kirk Douglas 

 Jedynym produktem, który człowiek otrzymuje 
bez instrukcji obsługi, jest dziecko. Andrzej Majew-
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Uczniowie klasy I w kolejce po kiełbaski 

Andżelika Grochowska i Natalia Olesiejuk  

podczas  kręcenia kołem 

Uczniowie klasy III podczas 

klasowego konkursu 

Dziękujemy za pomoc w organizacji 

Dnia Dziecka oraz za sponsorowanie: 

 Księdzu Stanisławowi Chodźko; 

 Państwu Agacie i Krzysztofowi 

Grytom; 

 Danucie  Melaniuk; 

 Krzysztofowi Filipkowi. 
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Marzę, by po-

lecieć w po-

dróż ko-

smiczną. 

Chciałbym zo-

stać archeolo-

giem i odna-

leźć skarb pira-

tów oraz kości 

Chciałabym 

mieć praw-

dziwą przy-

jaciółkę. 

Chciałbym 

nauczyć się 

pływać. 

Marzę, żeby 

być szczę-

śliwą. 

Chciałbym 

zostać kapi-

tanem łodzi  

podwodnej 

Chciałbym 

pójść na stu-

dia informa-

tyczne. 

W przyszłości 

chciałbym zo-

stać rolnikiem. 

Marzę, aby 

mieszkać w 

mieście. 

Chciałbym 

zostać piłka-

rzem. 

Marzę o tym, 

aby mieć du-

żo kolegów. 

Chciałbym po-

płynąć pro-

mem do Szwe-

Marzę o wyjeź-

dzie do Londy-

nu. 

Marzę, aby 

objechać całą 

kulę ziemską. 

Chcę zostać 

kierowcą 

rajdowym. 

Chcę kiedyś 

polecieć balo-

nem. 

Marzę o 

tym, aby 

moi najbliżsi 

byli dumni 

ze mnie. 

Życzeniem 

moim jest, 

aby świat był 

bez wojen       

i głodu. 

Marzę, by dzieci 

bez przemocy rzą-

dziły światem. 



 

 

  

      

Dnia 6.06.2008r. odbył się „Turniej Szkół”.            

W tym roku organizowany był w Porosiu-

kach  w Zielonej Szkole. Przyjechaliśmy do 

szkoły na godz. 8.00. Panie zorganizowały 

jeszcze próbę do reklamy produktu spo-

żywczego. Nasza szkoła reklamowała miód.  

    Już za chwilę mieliśmy jechać. Wielce ze-

stresowani wsiedliśmy do autokaru i odje-

chaliśmy ze szkolnych progów. Po drodze 

zabraliśmy kilka innych szkół.  

      Gdy dotarliśmy do Zielonej Szkoły, osoby 

biorące udział w reklamie poszły się przebrać. 

Gdy wróciły, grupom wręczono kartony na hasło 

o zdrowiu. Nasze hasło brzmiało: „Jeśli nie 

chcesz chorować kolego, sporty różne uprawiaj i 

żyj. No bo zdrowie to jest coś wielkiego, jedz 

więc mądrze, codziennie się myj”. Niestety, ale 

nasze hasło nie zajęło I miejsca.  

    Potem odbyła się konkurencja na najlepszą 

sałatkę. Do tego wybrane były: Kasia Mikołaj-

czuk i Beata Gałamaga. Sałatka była prze-

pyszna (sama jej próbowałam) . 

   Później nastąpiła konkurencja, w której trze-

ba było rozwiązać krzyżówkę. Do tego wy-

znaczone były: Natalia Dmitrowicz i Kinga 

Miszczuk. Według nich była łatwa.  
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Sałatka gotowa 

Hasło o zdrowiu 

Reklama miodu 



 

 

 

 

 

Potem była rozgrzewka w miejscu, którą 

prowadził p. Rafał Hodun. Następnie 

trzeba było ułożyć piosenkę o zdrowiu i 

pod przyniesiony podkład zaśpiewać ją. 

Według mnie wszystkim poszło dobrze.  

    Dalej była „Ścieżka Zdrowia” czyli tor 

sportowy. Z naszej drużyny do tej kon-

kurencji wybrano: Michała Martyniuka i 

Patrycję Głowacką. Poszło nam bardzo 

dobrze. 

     Potem była przerwa, a po przerwie 

była reklama. Poszła nam jak z nut. To 

była ostatnia konkurencja. Wszyscy wie-

dzieliśmy, że niedługo dowiemy się, które 

miejsce zajęliśmy.  

    Gdy odczytano wynik, nie chciało 

mi się wierzyć, że zajęliśmy II miej-

sce. Nagroda to 1300zł i mapa 

gwiazd. Z taką nagrodą zadowoleni 

wróciliśmy do domu. 

 

Redagowała: Ola Potocka 

Opracowała: Kinga Miszczuk 
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Wspólne śpiewanie 

Drużyna w komplecie 

Konkurencja dyrektorów—wypicie 1 litra mleka 



Gminna Liga Piłki 
Nożnej 

Trójbój lekkoatletyczny  

 Finałowe spotkanie Gminnej Ligi Piłki 

Nożnej (GLPN) odbyła się w Sitniku 20.05.2008r. 

Rozegraliśmy tam 5 spotkań, z których 3 wygra-

liśmy, 1 zremisowaliśmy i 1 przegraliśmy. 

Suma punktów z rundy jesiennej i wiosennej 

przedstawia się następująco: 

I miejsce: Ortel Książęcy 50 pkt. 

II miejsce: Swory 41 pkt. 

III miejsce: Sławacinek 35 pkt. 

IV miejsce: Hrud 34 pkt. 

V miejsce: Woskrzenice 25 pkt. 

VI miejsce: Cicibór 24 pkt 

VII miejsce: Grabanów 21 pkt. 

VIII miejsce: Sitnik 11 pkt. 

IX miejsce: Dokudów 11 pkt. 

X  miejsce: Styrzyniec 5 pkt. 

Opr. Tomek Sobkiewcz 

Uczniowie klasy IV reprezentowali naszą szkołę 

na zawodach sportowych’ ,,trójbój lekkoatle-

tyczny, które odbyły się w Sławacinku 

04.06.2008r. 

Dziewczęta: 

Aleksandra Steciuk – 143 p. 

Karolina Gałamaga- 195 p. 

Gabriela Głowacka- 201 p. 

Natalia Melaniuk- 129 p. 

Izabela Treska- 192 p. 

Magdalena Sobczuk-  172 p. 

Chłopcy: 

Błażej Turski- 209 p. 

Michał Sergiej- 186 p. 

Alan Puchteluk- 161 p. 

Marcin Miroński- 199 p. 

Szymon Gerełło-  128 p. 

Bartłomiej Masiak- 136 p.                                        
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Drużyna z dyplomem 



Program zawodów obejmuje następujące konku-
rencje lekkoatletyczne: 

- rzut piłką lekarską 2 kg – dziewczęta, 3 kg- 
chłopcy 

- skok w dal 

- bieg na 50 m 

   Suma zdobytych punktów za 3 konkurencje da-

je ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na 

ostateczny wynik całej drużyny składa się końco-

wy rezultat 5 najlepszych zawodników (z 6 star-

tujących). Z 6 startujących szkół w kategorii 

dziewcząt (Grabanów, Sitnik, Sławacinek, Ortel, 

Swory, Cicibór). 

I miejsce zajęła S.P w Sworach zdobywa-
jąc 903 p. 
II  miejsce zajęła S.P. w Ortelu Książęcym zdoby-
wając 893 p. 

III miejsce zajęła S.P. w Sławacinku zdobywając 
630 p. 

IV miejsce zajęła S.P. w Sitniku zdobywając  580p. 

V miejsce S.P. w Ciciborze zdobywając 356 p. 

VI miejsce S.P. w Grabanowie zdobywając 152 p. 

Wśród drużyn w kategorii chłopców (Sławacinek, 
Cicibór, Grabanów, Woskrzenice, Swory) 

I m. S. P. Woskrzenice-891 p. 

II m. S. P. Swory-891 p. 

III m. S. P. Sławacinek-779 p. 

IV m. S. P. Cicibór-669 p. 

V m. S. P. Grabanów-429 p. 

O wyższej lokacie zdecydował wynik trójboju naj-
lepszego zawodnika. 

I miejsce naszej drużyny dziewcząt dało awans 
do Finału Powiatu Bialskiego, który odbył się 
12.06.2008r. w Rokitnie. Tam kolejność miejsc wy-
glądała następująco: 

Dziewczęta: 

I m. S. P. Dołha- 890 p 

II m. S. P. Swory- 830 p 

III m. S. P. Rokitno-816 p 

IV m. S. P. Piszczac-757 p 

V m. S. P. Konstantynów-740p 

VI m. S. P. Huszcza 432p 

Chłopcy: 

I m. S. P. Łomazy-880p 

II m. S. P. Piszczac-837p 

III m. S. P. Rokitno-800p 

IV m. S. P. Woskrzenice Duże-774p 

V m. S. P. Konstantynów-732p 

Wszystkie startujące drużyny otrzymały 
dyplomy, a najlepsi Puchar Bialskiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Białej 
Podlaskiej. 

Redagowała: p. Monika Kiryluk 

Opracowały: Dominika Szwaj, Kinga Misz-
czuk 

Trójbój lekkoatletyczny  
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Wykreślanka 

Przejedź wolną drogą os startu 

do mety. 

KOLOROWANKA Opracowała: Sylwia Ostrowska 



 

     Gazetkę szkolną 

„Tysiąclatka”  reda-

gują:       p. Joanna 

G r o c h o w s k a ,               

p. Justyna Firsiuk,         

p.  Iwona Chaniewicz 

oraz koło dziennikar-

skie;        Joanna Do-

mańska, Ada Semery-

ło,  Honorata Kor-

mańska,  Małgorzata 

Raczkowska,   To-

masz Sobkiewicz,  

Natalia Dmitrowicz,  

Anita Puchteluk,  Do-

minika Szwaj,  Sylwia 

Ostrowska,  Grzegorz 

Sęczyk. 

Adres:  

Szkoła Podstawowa 

im. 1000-lecia Pań-

stwa Polskiego w 

Sworach,      ul. Szkol-

na 34, 21-500 Biała 

Podlaska      .                               

w w w . s p -

swory1000.cba.pl 

Tel.: (o83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr 

Violetta   Więckow-

ska 

T
y

si
ą

cl
a

tk
a

 

Połącz cyfry zaczynając od 1, a następnie pokoloruj. 


