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KALENDARIUM 
 

04. 03.- Próbny sprawdzian klasy VI z wydawnictwem 
OPERON. 

10. 03.- Klasowe obchody Dnia Kobiet i Dnia Chłopca. 

17 – 19. 03.- Rekolekcje Wielkopostne. 

19. 03.- Międzynarodowy konkurs matematyczny 
„Kangur 2009”, „Kangurek 2009”- przygotowany 
przez p. R. Tarasiuk. 

26. 03.- Powitanie wiosny- impreza szkolna przygoto-
wana przez Samorząd Uczniowski - p. J. Grochowską  
i p. B. Konkol. 

31. 03.– II część konkursu ortograficznego „Z ortogra-
fią za pan brat” w klasach III i IV. 

02. 04.- Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II- aka-
demia przygotowana przez p. M. Skrzypczak. 

02. 04.- Zbiórka żywności i środków czystości dla naj-
biedniejszych z naszej parafii (Szkolne Koło Caritas). 

02. 04.- Sprawdzian klasy VI. 

03. 04. - 26 Drużyna Harcerska ze Szkoły Podsta-
wowej w Sworach prowadziła Drogę Krzyżową. 

03. 04.- Minipiłka nożna (Piłkarskie 5) dziewcząt 
rocznik 1996 i młodsi w Sitniku. (Finał gminny). 

05. 04.- Niedziela Palmowa- konkurs na Palmę 
Wielkanocną. W Worońcu wygrała palma Domi-
nika Wiśniewskiego, w Sworach zwyciężyła palma 
rodziny Kroszków z Pojelec. 

06. 04.- Czwórbój lekkoatletyczny chłopców          
w Ortelu Książęcym (Finał gminny). 

07. 04.- Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt          
w Ortelu Książęcym (Finał gminny). 

08. 04.—Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
pt. „Wielki Tydzień”. 

09 – 14.04.- Przerwa świą-
teczna. 

09. 04.- Wielki Czwartek. 

10. 04.- Wielki Piątek. 

11. 04.- Wielka Sobota. 

12-13. 04.- Wielkanoc. 

 

DNI KOLOROWE (BEZ MUNDURKA) 

 W II SEMESTRZE 

 KWIECIEŃ   -   3 IV  i  30 IV 

 MAJ  -          15 V  i  29 V 

 CZERWIEC  -   1 VI  i 15 VI 
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GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI: 

SZKOŁA PODSTAWOWA    - Rok szkolny 2008/2009 

         PONIEDZIAŁEK   1035 – 1235  (4, 5 godzina lekcyjna) 
                                   WTOREK              845-1045   (2, 3  godzina lekcyjna) 

                           ŚRODA          1050– 1250  (4,5 godzina lekcyjna) 

                           CZWARTEK    845-1045   (2, 3  godzina lekcyjna)  

 

 

OGŁOSZENIE!!! 

 

      Zebranie z rodzicami odbędzie się 

23 kwietnia o godzinie 16.00. 

 

Dyrektor szkoły 



 

Klasa V             
na kuligu 

 
 

18 lutego 2009r. wraz z wychowawczynią pojechaliśmy na 

kulig. 

Wyjeżdżaliśmy spod szkoły, a jechaliśmy do Pojelec. Trasa 

biegła przez polne drogi, więc co chwilę ktoś zaliczał upa-

dek, albo rozwiązywał się sznurek od sanek. Wtedy było naprawdę zabawnie. Jeżeli ktoś spadł, biegł za 

resztą, aż kierowca się zatrzymał. Jednym słowem nikt się za bardzo nie zmęczył. Na zakrętach wszyscy 

musieli wstać, wziąć swoje sanki i przejść na prostą drogę,  w przeciwnym razie wszystkie sanki i ich wła-

ściciele leżeli na śniegu. Potem sznurki się jakoś trzymały, więc mieliśmy inne atrakcje. Jedną z nich były 

buty uczennicy klasy piątej, a dokładnie jej podeszwy. Nie zdążyła usiąść na sanki podczas jazdy, bo jej 

podeszwy odpadły od butów. Jeśli ktoś je znajdzie gdzieś w 

Pojelcach prosimy o kontakt.:-):-) Dalsza trasa była 

(powiedzmy) spokojna. 

Po pewnym czasie dojechaliśmy do Pojelec, cali            

i zdrowi. Na miejscu paliło się ognisko. Wszyscy się ogrzali 

i zjedli kiełbaski. Gdy było nam już ciepło i sucho, nie mo-

gliśmy usiedzieć na miejscach. Zaczęliśmy zjeżdżać na san-

kach i workach, a jak skończyły się nam pomysły to zjeż-

dżaliśmy na plecach, brzuchu albo kolanach. Nawet pani 

dała się skusić i zjechała na worku.   W zależności od upad-

ku na górce, tak jechało się aż na sam dół, czasami z bole-

snym starciem z kimś innym. Po chwili zaczęło nam się po-

dobać te zderzanie, więc specjalnie robiliśmy tak zwane 

kraksy. Jeden zjazd był z trochę innym skutkiem. Ketchup       

z kiełbaski wylądował na twarzy pewnej dziewczyny, a kiełbasa i chleb na śniegu. No cóż, zdarza się.:-) 

Ognisko nie chciało się palić, próbowaliśmy je jakoś rozpalić, aż w końcu się udało. Płonęło gdzieś około 

kilku minut do momentu, kiedy ktoś po prostu na nie wjechał sankami. Zjeżdżaliśmy i zjeżdżaliśmy tak 

gdzieś ze dwie godziny. Więc przydał się nam odpoczynek. Podczas odpoczynku zaczęliśmy się rzucać 

śnieżkami. Robiliśmy aniołki, a czasem diabełki. Próbowaliśmy lepić bałwana, ale śnieg się nie lepił. Kie-

dy byliśmy już całkiem przemoczeni i zmęczeni był czas, aby jechać do domu. Podczas trasy powrotnej 

zaliczyliśmy więcej upadków niż jak jechaliśmy na Pojelce.                        

Po 34 przestaliśmy liczyć. Niektórzy nawet specjalnie się 

wywracali, ale to już nie było takie śmieszne, bo było nam 

zimno i jak najszybciej chcieliśmy być już w domu. Pić go-

rącą herbatę i w ogóle. W końcu przyjechaliśmy do szkoły. 

Potem każdego czekał wydawało się, że nieskończenie długi 

powrót do domu.  

Ten kulig był naprawdę fajną wycieczką. Mam nadzieję, że 

powtórzymy to w następnym roku, że będziemy tak samo, 

albo i jeszcze bardziej mokrzy, ale bardzo i to bardzo weseli. 

Ci którzy nie byli na takim kuligu mogą jedynie żałować.  

 Opracowała: Ola Steciuk kl.V 
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Nqajgorsze były zakręty 

Przy ognisku można było się ogrzać 

Najlepiej zjeżdżało się na plecach i brzuchu 



Klasa VI  

na kuligu 
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W klasie 06 

W klasie I 

W klasie III 

W klasie V 
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Jak ptak śpiewający o mgły błękicie,  

jak kwiat, w którym nagle budzi się życie,  

jak złote marzenie, co nie chce się spełnić,  

jak kolorowanka, którą trzeba zapełnić,  

jak różowy pokoik, którego słońce opromienia,  

tak Wam ślą wszyscy najlepsze życzenia.      

                  J.G. 



 

 

  

     W naszej szkole odbył się konkurs 
wiedzy  o Małkowskich. Test pisało pięt-
nasty harcerzy z klas IV-VI.  W tym kon-
kursie zostały wyróżnione trzy osoby: 

1. Paulina Karwowska kl. V 

2. Paulina Ignaciuk kl. VI 

3. Monika Dylik kl. VI 

      A teraz trochę wiadomości o założe-
niu harcerstwa. 

     W Polsce początkowo harcerstwo da-
tuje się na lata 1909-1911. Olga i Andrzej  

 

 

 

Małkowscy byli twórcami pierwszych 
drużyn harcerskich: 

żeńskiej i męskiej. Wzorowali się oni na 
skautingu angielskim propagowanym 
przez Baden Pawell`a. Olga Małkowska 
wprowadziła harcerskie pozdrowie-
nie ,,Czuwaj” oraz stworzyła hymn 
ZHP ,,Wszystko co nasze”. 

Redagowała: p. Iwona Gałamaga 

Opracowała: Karolina Mirońska 
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Podsumowanie konkursu ,, Z ortografią za pan brat” 

    Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 21 osób, co stanowi  41% uczniów z klas III i IV .  Z kla-
sy III - osiem, natomiast  z klasy IV - trzynaście. Uczniowie obu klas rozwiązywali te same testy.   

Oto nazwiska laureatów: 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom znajomości zasad    pisowni wyrazów w języku polskim. Każ-
dy wie, że ortografia ojczystego języka jest bardzo trudna. Nauka poprawnej pisowni nie musi odbywać się tylko na 
lekcjach. Ortografii   i gramatyki można uczyć poprzez rebusy, zagadki, rymowanki, krzyżówki, gry dydaktyczne itp. 

      Udział w konkursie motywuje uczniów do samodzielnego poszerzania  wiedzy  i zdobywania umiejętności potrzeb-
nych w kolejnych etapach kształcenia,  motywuje nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami  nad doskonaleniem 
poprawności ortograficznej, wspiera uczniów zdolnych  w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji.                  

Zadania, które znalazły się na teście. I Ty  sprawdź swoją wiedzę!  Podpisz rysunki. 

 

Redagowała:Pani Agata Zbaracka 

 

Olga i Andrzej      

Małkowscy 

Lp. Imię i nazwisko 

kl. IV 

Suma 

punktów 

Lp. Imię i nazwisko 

kl. III 

Suma 

punktów 

1. Justyna Treska 86,5 pkt 1. Weronika Łochina 75 pkt 

1. Michał Skrzypczak 86,5 pkt 2. Emilia Sobczuk 74 pkt 

3. Ewelina Kasjaniuk 86 pkt 3. Ada Makarewicz 73,5 pkt 

 
 

 

Wpisz do wyrazów brakują-
ce litery. 

Na k…aku buk…panu usiadła p… czoła. 

W…yscy p…yglądali się jej uwa…nie, jak 

p…ygotowuje się do p…eniesienia nektar… 

z kwiatka do ula. Por..szała sk…ydełkami, 

a tuł…w starała się p…eobrazić w coś , co 

p…ypominało fut…aną kulkę. Nagle zab…

ęczała i wykonała najtrudniej…y manewr – 

p…eleciała tuż obok przera…onej twa…y  

niczym samolot od…utowy, ude…ając o 

kłos p…enicy, kt…ry K...yś  t…ymał w dło-

ni.  



                       
       W szkole 26 marca odbyło się ,,Powitanie wio-
sny’’. Nasza klasa jako pierwsza zaprezentowała 
się przed całą szkołą. Przygotowaliśmy przedsta-
wienie pt,, Dwanaście miesięcy’’. Potem odbyły się 
wokalne umiejętności w konkursie,, Piosenka 
obcojęzyczna’.’ Zaprezentowały się klasy:  l, ll, lll    
i Vl.  Występ wszystkich klas bardzo się podobał. 
Każda klasa dostała jakieś upominki  za występy.  

   
    Odbył się też konkurs na ,,Najciekawsze prze-
branie wiosenne’’. Z każdej klasy zostały wybrane 
najfajniejsze stroje.  
    W klasie 06 zwyciężyły; Ada Turska i Amelka Ba-
głaj, w kl.l Kacper Hodun, w kl. ll Iza Klinowska,    
w kl. lll ja i Ewelina Gromadzka, a w kl.Vl Paulina 
Ignaciuk. Klasy lV i V nie miały żadnego kandydata. 
Został rozstrzygnięty konkurs ,,Ulubiona lekcja’’.  

  I na koniec odbyła się Familiada – nauczyciele 
kontra uczniowie. Wygrali uczniowie!.. Za wszyst-
kie konkursy były nagrody.              .                                     
Na Powitaniu wiosny było ciekawie i fajnie.         
Weronika Łochina kl.III 

       

 26 marca odbyło się powitanie wiosny. Nasza klasa 
(trzecia) przygotowała baśń pt. ,,O dwunastu 
miesiącach’’.  

Następnie odbył się konkurs  piosenki zagranicznej. 
Śpiewały następujące klasy: szósta, trzecia, druga      
i pierwsza.  

       Po muzycznym show odbyło się rozdanie na-
gród laureatom różnych konkursów. 

     Po przerwie śniadaniowej klasy ponownie zebra-
ły się na sali, aby obejrzeć Familiadę. Do walki sta-
nęli naprzeciw siebie uczniowie i nauczyciele. Poje-
dynek był bardzo zacięty. Jednak uczniowie mieli 
więcej szczęścia niż nauczyciele. Przeszli do finału, 
lecz nie wygrali wycieczki. 

    W radosnych nastrojach młodsi uczniowie roze-
szli się  do klas, a starsi oglądali film. 

    M a m 
nadzie-
ję, że      
w szkole 
b ę d z i e 
w i ę c e j 
t a k i c h 
imprez. 

Szczepan 
Skrzyp-

czak kl. III 
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Występ uczniów klasy III  

Uczniowie klasy II podczas śpiewu piosenki 

Taniec na krzesłach w wykonaniu dziewcząt z klasy VI 

Najciekawsze wiosenne przebrania 



               

              Dzisiaj tj. 26 marca, w naszej szkole obchodziliśmy 
dzień wiosny. Zimę pożegnaliśmy przedstawieniem „O dwuna-
stu miesiącach”, a wiosnę przywitaliśmy piosenką pt.,, Przyszła 
pani Wiosna’’. 

    Po krótkiej przerwie śpiewaliśmy piosenki w różnych języ-

kach, a następnie odbył się konkurs na najładniejsze przebranie 

wiosenne. Nasza wychowawczyni wybrała komisję, która oceniła 

stroje uczniów. Komisja wybrała kilka najładniejszych przebrań 

wiosennych.  

      Następnie przeprowadzono Familiadę między nauczycielami 

naszej szkoły, a uczniami. Po zakończonych konkursach wszyscy 

udali się do swoich klas na krótkie spotkanie z wychowawcami.      

To był piękny dzień pełen wrażeń  

Kinga Chalimoniuk kl. III 

        Dnia 26 marca odbyło się w naszej szkole powi-
tanie wiosny. Nasza klasa wystawiła spektakl na 
podstawie baśni o dwunastu Miesiącach.  Pozostałe 
klasy, łącznie z naszą, brały udział w konkursie na 

najciekawszy strój wiosenny.  

   Następnie odbył się koncert piosenki zagranicznej. 

Wszystkich wykonawców nagrodzono. 

     Najciekawszym momentem uroczystości była 
Familiada, w której wzięły udział drużyny nauczy-

cieli i uczniów. Wygrali uczniowie. 

   Był to bardzo ciekawy dzień i długo będziemy        

o nim pamiętać. 

Ada Makarewicz kl. II 

Opracowała: Magda Sobczuk kl. V 
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Familiadę prowadziła p. J.Grochowska oraz p. B. Konkol 

Drużyna nauczycieli 

Drużyna uczniów 

Szkoda, że tak szybko czas płynął... 

Zadowolony Michał wraca ze 
szkoły 
i chwali się tacie: 
- Tato! Dzisiaj tylko ja się 
zgłosiłem, 
jak pani zadała pierwsze py-
tanie. 
- A o co pani pytała? 
- Kto nie odrobił pracy domo-
wej. 

- No i jak z nim jest? – 
pytają uczniowie kolegę, 
który odwiedził 
chorego nauczyciela. 
- Bardzo źle, pojutrze 
wraca do szkoły… 



ubaw po pachy. 

   Na lekcji niemieckiego pani 
miała pytać z piosenki, ale za-
pomniała. Chociaż dobrze, bo 
zapomniałam zrobić ściągi. 

   Tego dnia chłopcy wymyślili 
nowy tekst. Brzmi on tak: 
„Jesteś bezczelny”. Ze swojego 
poczucia humoru śmiali się 
przez cały tydzień. Kolejny 
dzień zaczęli wizytą na czerwo-
nym (tam mówią) dywaniku      
u pani dyrektor. 

 

REDAGOWAŁA: Paulina Igna-
ciuk OPRACOWAŁA: Patrycja Kali-
szewska                                    

C.D.N.                           

   Po wspaniałym weekendzie 
nadchodzi (niestety) poniedzia-
łek. Dzisiaj do tego (jakby było 
mało) będzie sprawdzian z bu-
dowy jakiegoś zielska. Pani 
jeszcze zapisała w dzienniku 
dwie kartkówki w ten sam 
dzień. Jednak nie załamałam 
się, gdyż na stołówce podawali 
dzisiaj grochówkę z wkładką. 

   Wrażeń na obecny dzień nie 
brakowało, gdyż uczniowie za-
skakiwali swoją wiedzą. Na 
przykład Klemens z „VI ż” opo-
wiedział uczniom, że wiosna 
nie przyjdzie, bo nie utopiliśmy 
Marzanny. Wszystkie dzieci 
żaliły się paniom nauczyciel-
kom. A urwis klasowy miał 

KARTKA Z PAMIĘTNIKA ZNĘKANEGO UCZNIA 
NASZEJ SZKOŁY 

 

 

 

Dawno, dawno temu było miasteczko liczące 
35 osób. Wszystkie dzieci chciały mieć jakąś przygo-
dę. Pewnego dnia w południe pięć dziewczynek i pię-
ciu chłopców poszło na spacer do lasu. W ogromnym 
lesie zobaczyli piękny pałac. Wszyscy byli za tym, że-
by tam wejść, więc weszli, powitała ich wróżka, która 
była dobra. Witajcie! Odrzekła wróżka.                            
- Dzień dobry!- odpowiedziały dzieci. 

- Może chcecie obejrzeć różne komnaty, a może chce-
cie latający dywan? 

- A ma Pani? 

- Mam, bo wiecie, ten pałac nie jest takim zwykłym 
pałacem. 

- Dlaczego? 

- Bo on ma ogromną moc. 

- Jaką? 

- Jest zaczarowany. 

- Ale super. 

- A możemy się rozejrzeć. 

- Oczywiście. Zaczekajcie! Tylko nie wchodźcie do 
komnaty z plakietką „czarownik”. 

- Dlaczego? 

- Ponieważ zamieni was wszystkich w  miotły. 

- W miotły? 

- Tak. Dobrze, nie będziemy tam wchodzić. Ale 
niestety Asia pomyliła drzwi z komnatą szczęścia i 
weszła do pokoju z plakietką „czarownik”. 

- Ojej, gdzie ja jestem? Spytała przerażona Asia.     
A zaraz pojawił się przy niej czarownik Adam i spy-
tał ją: 

- Dlaczego tu weszłaś? 

- Pomyliłam drzwi. 

- Dobrze, jak chcesz to możesz pomóc mi zrobić 
ogród. 

- Nie mogę! 

- Dlaczego? Bo dobra wróżka nie pozwoliła mi tu 
wejść. 

Czarownik się zezłościł i zamienił Asię         
w starą miotłę. Wszystkie inne dzieci wybiegły         
z tego pałacu z przerażeniem. 

Zaklęcie złego czarownika odwróciła dobra 
wróżka. Asia wróciła do domu i wszystko było jak 
najlepiej. A wróżka zmieniła czarownika Adama      
w ropuchę. Zły czarownik Adam jeszcze skacze po 
jakimś stawie, aż do dziś.              .                                                
Magda Chwedczuk kl. IV 
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PO CO NAM  

PRIMA APRILIS 

         Prima aprilis jest obchodzony 1 kwietnia, 

czyli tylko raz w roku. Ten dzień jest dobrą 

zabawą dla wszystkich. W tym dniu bawią się 

ludzie uczeni, poważni, dzieci, a nawet dziad-

kowie.              .                                                                                     

Moim zdaniem wymyślono prima aprilis, aby 

ludzie mogli sobie  i płatać figle, za które nikt 

się nie obraża. Jest to dzień pełen zabaw              

i śmiechu.              

   Kinga Chalimoniuk kl. III 

   Moim  zdaniem prima aprilis  wymyślono 

po to, aby ludzie bardziej się uśmiechali. By na 

początku wiosny, po zimie nie byli smutni         

i ospali. Każdy uśmiech to jedna minuta dłuż-

szego życia, a każdy chce żyć długo, dlatego 

każdy chce się śmiać. A ten dzień jest dniem 

śmiechu i żartów. 

Filip Matusz kl. III 



Do której klasy chodzisz? 

Do piątej. 

Jaką miałaś średnią? 

5.1 

Który przedmiot lubisz najbar-
dziej, dlaczego? 

W-F,  bo lubię grać w kosza, siat-
kówkę i ręczną. 

Którego nie lubisz, dlaczego? 

Nie ma takiego. 

Którego z nauczycieli lubisz najbardziej? 

Panią Małgorzatę Skrzypczak. 

Którego z przedmiotów najłatwiej Ci się uczyć? 

Religii. 

Ile czasu poświęcasz na naukę? 

Zależy na co. 

Twoja najgorsza ocena? 

Dwójka. 

Z którego przedmiotu masz najlepsze oceny? 

Z w-f-u 

Ile czasu zajmuje Ci nauka przed sprawdzianem lub 
kartkówką? 

Przed kartkówką 1 dzień, a przed sprawdzianem3 dni. 

Jaką radę dałabyś innym aby uzyskali takie wysokie wy-
niki w nauce? 

Dużo uczenia i chęci na dobrą ocenę. 

Jakie jest twoje motto życiowe?  

Pozostawię to dla siebie. 

Co Ci się podoba w naszej szkole? 

Wyposażenie klas, a szczególnie dwójki. 

A co zmieniłabyś w naszej szkole? 

Żeby lekcje były do 13:30. 

Jakie są twoje plany na przyszłość? 

Nie zastanawiałam się, ale myślę o fryzjerstwie. 

Co zmieniłabyś w nauczycielach? 

Aby nie krzyczeli. 

Co byś zmieniła w swoich koleżankach i kolegach? 

Dużo, ale najpierw muszę zacząć zmiany od siebie, a potem zmie-
niać innych. 

Do jakich organizacji należysz? 

-Caritas, Kółko różańcowe, Gitara 

-Schola 

-Sekcja kulturalno-naukowa 

Dziękujemy za wywiad. 

Wywiad przeprowadziły:Paulina Karwowska  

 Natalia Melaniuk kl.V 

Redagowała: Paulina Karwowska 

 

Redakcja: Jaką miałaś 

w tym roku średnią? 

Ola: Zdaje mi się, że 5,3. 

R:Z jakich źródeł korzy-

stasz w nauce? 

O:Hmm, ze wszystkiego, co 

mam pod ręką. 

R:Z kim sie uczysz? 

O:Najczęściej uczę się sama. 

R:Czy jesteś dumna ze swoich postępów? 

O:Pewnie, że tak. 

R:Z jakiego przedmiotu masz najlepsze oce-

ny? 

O:Z w-f-u, informatyki i matematyki. 

R:Który przedmiot jest dla ciebie najtrud-

niejszy? 

O:Moim zdaniem najtrudniejszy jest j. niemiecki. 

R:Co cię motywuje do nauki? 

O:Do nauki motywują mnie dobre oceny. 

R:Jakie masz życiowe motto? 

O:Nigdy się nie poddawać i zawsze dążyć do celu. 

R:Jaki sport lubisz najbardziej? 

O:Najbardziej lubię piłkę ręczną i siatkówkę. 

R:Czy często jeździsz na zawody? 

O:Czasami, zależy na jakie. 

R:Jak myślisz, czy w przyszłym roku bę-

dziesz miała wysoką średnią? 

O:Bardzo, prawdopodobne, ale nie wiem, czy się 

uda. 

R: Dziękujemy za wywiad. 

 

Wywiad przeprowadziły: Kinga Miszczuk,                                 
Karolina Mirońska kl. VI                                                                   

Redagowała: Karolina Mirońska 

 

Wywiady z najlepszymi uczennicami kl. V 
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Iza Treska Ola  Steciuk 



W hołdzie Janowi Pawłowi II 
 

Kochały Go miliony. Gdy odszedł, pisano do Niego listy. Dla tych, któ-
rych życie odmienił, rocznica Jego śmierci jest wyjątkowym dniem. 

     Pasterz setek milionów katolików na całym świecie, mędrzec wrażliwy na 
ludzką krzywdę, poeta, aktor, miłośnik gór oraz kremówek, a także obdarzony 
niezwykłym poczuciem humoru przyjaciel dzieci i  młodzieży. 

    Gdy Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, świat 
ogarnęła żałoba. Jednak pamięć Wielkiego Polaka trwa. Czwartą rocznicę Jego 
śmierci uczniowie naszej szkoły uczcili w różnoraki sposób. Chętni  z klas IV-VI 
napisali wypracowania na temat: „Za co kochamy Jana Pawłami ?”. Natomiast 
uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas wykonali gazetkę ścienną w sali nr3, a wie-
czorem 2 kwietnia wspólnie z harcerzami z gimnazjum i młodzieżą z KSM wzięli 
udział w akademii środowiskowej (w miejscowym kościele) poświęconej pamięci 
Papieża Polaka. Przed występem zbierali dary żywnościowe i środki czystości dla 
najbiedniejszych z naszej parafii, aby mogli godnie przeżyć święta wielkanocne. 
Hojność darczyńców jest kontynuacją budowania „żywego pomnika”  Jana Paw-

ła II i wskazówką dla tych, którzy chcą nazywać siebie pokoleniem JP2.  

Redagowała: p. Małgorzata Skrzypczak 

zwykle tak, że dopiero po stracie 

kogoś bliskiego, zdajemy sobie spra-

wę z tego, jak bardzo był dla nas 

ważny. Śmierć Jana Pawła skłoniła 

mnie do wielu refleksji. Zadaniem 

mojej pracy jest ukazanie, za co ko-

cham Papieża i co szczególnego 

utkwiło mi z jego życia i nauk. My-

ślę, że tak samo, jak miliony innych 

ludzi kocham Go przede wszystkim 

za to, jakim był człowiekiem. Posia-

dał, bowiem ogromną wiedzę, którą 

poprzez Słowo Boże pragnął w jak 

najlepszy sposób przekazać ludziom. 

Mimo wielu zajęć i obowiązków, 

zawsze znajdował czas dla drugiego 

c z ł o w i e k a .  P o m i m o  s w o -

jej ,,wielkości” nigdy się nie wywyż-

szał, ani też nie obnosił się ze swoją 

mądrością. Przez całe swoje życie 

był człowiekiem skromnym, wrażli-

wym na krzywdę, pełnym ciepła, 

miłości i w pełni oddanym służbie 

Bogu i ludziom. Był to człowiek      

o wielkim sercu. Potrafił nie tylko 

kochać, ale i wybaczać. Dowiódł 

tego, kiedy spotkał się ze swoim nie-

doszłym zabójcą. Nauczał, że należy 

przebaczać takim ludziom, bo każdy 

zasługuje na drugą szansę. 

   Jan Paweł II na zawsze pozostanie      

w mojej pamięci i sercu. 

Natalia Gałamaga  kl. III 

 

      Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził 
się w Wadowicach i był pierwszym pa-
pieżem nie Włochem. 

   Kiedy został papieżem, cała Polska bar-
dzo się ucieszyła i była bardzo    z niego 
dumna. Bardzo kochał wszystkich ludzi, 
a nade wszystko dzieci i młodzież. Spoty-
kał się z młodzieżą, żartował, śmiał się         
i pokazywał dobrą drogę do Boga. Do 
dzisiaj organizowane są Światowe  Dni 
Młodzieży, które on założył. Szanował 
każdą religię i każdego człowieka. Nie-
ważne było mu czy jest to murzyn czy 
Anglik, czy katolik, czy muzułmanin. Dla 
niego był to po prostu człowiek. Wyba-
czył nawet człowiekowi, który do niego 
strzelał. Był wspaniałym człowiekiem. 
Przekazał nam tyle mądrości  i wiary. Dla 
nas, Polaków był wielką dumą. Kochali-
śmy i kochamy jego naukę, jego głos, 
jego spojrzenie, jego ruch. Chodź nie ma 
go wśród nas to i tak czujemy jego obec-
ność     i modlimy się o jego szybką be-
atyfikację. Za to, że był dla nas jak ojciec, 
kochamy go   i szanujemy.              .                       
Izabela Narkiewicz kl. IV 

           Jan Paweł II był wzorem do 
naśladowania, był poetą, miał 
poczucie humoru, uprawiał spor-
ty, był człowiekiem o dużej inteli-
gencji. Papież był skromny, po-
trafił indywidualnie podejść do 
każdego człowieka. Jan Paweł II 
był pierwszym Papieżem Pola-
kiem, który zwiedził tak dużo kra-
jów, zjednoczył prawie cały świat 
i to nie tylko chrześcijan. Zdziałał 
tak wiele i dla tak wielu ludzi. My-
ślę, że kochamy Jana Pawła II za 
to, jakim był człowiekiem. Przez 
całe swoje życie będę starała się 
służyć innym jak to robił Jan Pa-
weł II, aby dowieść temu, że jego 
starania  i poświęcenie nie poszło 
na marne. 

Paulina Karwowska kl. V 

    

     Gdy się urodziłam, Karol Wojtyła 

był już Papieżem. Do tej pory nie 

zastanawiałam się nigdy nad tym, co 

będzie, gdy Go zabraknie pośród 

nas. Wydawało mi się, że wiecznie 

będzie nam towarzyszył   i wspierał 

choćby duchowo w ciężkich chwi-

lach.   W życiu człowieka bywa 
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 Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 
(obok Bożego Narodzenia) upamiętniające śmierć oraz zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspomina-
nia najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest 
Wielkim Tygodniem.               . 

         Przez wieki spierano się, kiedy powinna być obchodzona. Podczas soboru nicejskiego w 325 
r. ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księży-
ca. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 
kwietnia. Z dniem Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt chrześcijań-
skich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Ze-
słanie Ducha Świętego i inne.  

         Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawo-
sławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim.  Niedziela Wielka-
nocna (nazywana też Wielką Niedzielą, Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego) to pierwszy 
dzień świąt wielkanocnych.    Niedziela Wielkanocna nie miała po-
czątkowo własnej liturgii, gdyż wigilia paschalna przeciągała się do 
wczesnych godzin porannych. Dopiero kiedy przesunięto obrzędy 
wigilijne na sobotę rano, Msza Niedzieli Zmartwychwstania stała 
się w świadomości wiernych główną Mszą świąteczną. 
         W Polsce w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta 
rezurekcja, która swymi tradycjami sięga średniowiecza - mówią      
o niej księgi liturgiczne z tych czasów.             . 

Str. 12            TYSIĄCLATKA  

     Jan Paweł II był naszym czyli 
polskim papieżem. Pochodził z Wa-
dowic i dla tego bardzo kochał góry. 
Papież kochał wszystkich ludzi,        
a w szczególności dzieci i młodzież. 
Dzieci brał na ręce i rozmawiał         
z nimi. Bardzo chętnie spotykał się 
z młodzieżą i nawet w 1985 roku 
ustanowił Światowy Dzień Młodzie-
ży. Spotkania odbywają się co 2 – 3 
lata. Nauczył nas kochać i wyba-
czać, wybaczając swojemu niedo-
szłemu zabójcy. Był papieżem piel-
grzymem. Pragnął żeby żyło nam 
się lepiej, bezpieczniej. Pragnie-
niem papieża było pojednanie 
wszystkich ludzi i narodów.  

     Uważał, że każdemu należy dać 
drugą szansę i pragnął pomagać 
takim ludziom. Kochamy go za to, 
że był i kochał nas, za jego mą-
drość, dobroć i cierpliwość. Na 
zawsze pozostanie w mojej pa-
mięci i moim sercu 

Krystian Sawczuk kl. IV 

 Jan Paweł II ukochany 
nasz papież. My Go mało znamy 
lecz bardzo kochamy. Dla na-
szych rodziców i dla nas jest wzo-
rem. Nauczał jak kochać Pana 
Jezusa         i bliźniego. Gdyby tak 
wszyscy chcieli być uczniami Je-
go,  

świat byłby lepszy. Kochał nas 
bezinteresownie i uczył taką mi-
łość przekazywać innym. Bar-
dzo chciał, aby na świecie nie 
było wojen , by dzieci nie cier-
piały z głodu. Dla wszystkich 
zawsze miał dobre słowo, a na 
wzór Pana Jezusa ukochał dzie-
ci i młodzież. Jana Pawła II ko-
chamy za Jego miłość, dobroć, 
bezinteresowność i mądrość. 
Mija już czwarta rocznica od 
śmierci ukochanego naszego 
Papieża, modlimy się, aby jak 
najszybciej został świętym. 

Weronika Łochina kl. III 

Opracowała  Kinga Miszczuk kl.VI 



        Obrzędy rezurekcji bardzo rozwinięto, by dać obraz wydarzeń 
związanych ze zmartwychwstaniem Pana. Zostały one w połowie 
XVI wieku ujednolicone i tak przetrwały do naszych czasów. Kapłan 
udaje się do grobu Pańskiego, skąd wyrusza uroczysta procesja ze 
śpiewem "Wesoły nam dziś dzień nastał" oraz obchodzi trzykrotnie 
świątynię, obwieszczając światu zwycięstwo Chrystusa. Po procesji 
odprawiana jest uroczysta Msza Święta. Na początku mszy wznoszo-
ny jest okrzyk radości Alleluja (Chwalcie Boga), będący przyśpiewem 
w pieśniach wielkanocnych. Po powrocie do domu w gronie rodzin-

nym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem ży-
czeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne 
baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów.  

W niektórych regionach np. na Śląsku rodzice chowali w domu, ogrodzie koszyczki ze słodycza-
mi, prezenty od wielkanocnego zajączka, na poszukiwanie, których wyruszały dzieci. Zwyczaj 
ten obecnie rozpowszechnił się w formie obdarowywania się w tym dniu drobnymi upominka-
mi, tzw. zajączkami. Pierwszy dzień świąt tradycyjnie spędza się w domu, w gronie rodzinnym 
     Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem ) to dru-
gi dzień świąt Wielkiej nocy. W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą inne oso-
by, nawet nieznajome. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących 
się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej zdolności ziemi do 
rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek przez gospo-
darzy jest spotykany we wsiach na południu Polski. 

     W Polsce zwyczajowo do wielkanocnego śniadania zasiadano do-
piero po rezurekcji. Tak się dzieje obecnie w wielu domach. Obfitości 
jadła na stołach ludzi zamożnych nie da się opisać w paru zdaniach, 
ale i ubodzy starali się o wystawność wielkanocnego stołu. Cóż zatem 
jedzono? Tradycyjnie podawanymi podczas świąt potrawami były: 
kiełbasa z gorczycą, chrzan, jaja, masło. U bogatych mieszczan można 
było spotkać na stołach całe prosięta, wędzone szynki, modelowane z 
masła baranki, kołacze z miodem, placki, babki, makowce, owoce. 
Wróćmy do baranka. Wielu z nas robi go z masła i dziś, wypełniając przedtem starannie drew-
nianą formę barankową. Baranek z chorągiewką, który często pojawia się także obecnie na sto-
łach, symbolizuje paschalną ofiarę Zbawiciela. Ustawiony w kiełkującej rzeżusze lub owsie           
(w towarzystwie innych stworzeń np. kurcząt) staje się wyobrażeniem odrodzenia całej przyro-
dy. Nierozerwalnie z tradycją Świąt Wielkanocnych łączyły się pisanki, zwane także kraszanka-
mi. Zwyczaj ten przetrwał do dziś. Jaja można farbować w odwarach roślinnych, a także ozda-
biać wzorami wykonanymi igłą maczaną w roztopionym wosku.  

        Przed przystąpieniem do spożycia wielkanocnego jadła dzielić należy się poświęconym jaj-
kiem, składając sobie przy tym życzenia. Z tymi świętami łączyły się rozmaite lokalne zwyczaje, 
np. w Krakowie słynny był tzw. "emaus", zabawa ludowa, urządzana w Wielkanocny Poniedzia-
łek na Zwierzyńcu. Była ona związana z odpustem ustanowionym na pamiątkę apostołów idą-
cych na Emaus. Był to wesoły odpust. Atrakcji dostarczały też m.in. procesje bractw religijnych, 
które udawały się do kościołów zwierzynieckich z całą pompą, z kapelami, niosąc chorągwie 
brackie i religijne obrazy.  

Opracowała: Natalia            

Piotrowicz Kl.  V 
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      Szkolne Koło Caritas było organizatorem 

konkursu plastycznego na kartkę  wielkanocną. 

W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich 

klas. Prace były bardzo ciekawe, wykonane róż-

nymi technikami. Komisja w składzie; p. Mał-

gorzaty Romaniuk i p. Iwony Chaniewicz - wy-

brały trzy  najciekawsze pocztówki. 

                            A oto zwycięzcy;      .       

I miejsce: Jaskólska Aleksandra (kl. IV) 

II miejsce: Krasucka Martyna (kl. IV) 

III miejsce: Dylik Monika (kl. VI) 

Uczniowie zostali nagrodzeni. Pocztówki zosta-

ną podarowane osobom samotnym z naszej pa-

rafii. 

na temat " Rancza " masz okazję. Po-
wodzenia!!! 
 
1.Jakie imię otrzymała na chrzcie córka 
Kusego i Lusi ? 
a) Dorota 
b) Wiktoria 
c) Monika 
 
2.Jak ma na imię Kusy ? 
a) Tadeusz 
b) Jakub 
c) Jan 
 
3.Kto gra serialowego księdza/wójta ? 

 

 " RANCZO " 
 
   Serial " Ranczo " przyciąga nie tylko widzów  
starszych, ale i młodszych. W niedzielne wie-
czory za telewizor  zasiadają całe rodziny. 
Jednym słowem serial stała się prawdziwym 
hitem Polskich seriali. 
  W tym roku serial dostał statuetkę Teleka-
mery 2009 za najciekawszy serial obyczajo-
wy. W czwartej edycji zdarzy się bardzo wiele. 
Już w pierwszych odcinkach będą chrzciny, 
śluby i wesela. 
 Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę 

Str. 14            TYSIĄCLATKA 

Konkurs kartek 

wielkanocnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Opracowała: Karolina Waszczuk kl. V 

 

Ola Jaskólska kl. IV 

Martyna Krasucka kl. IV 
Monika Dylik kl. VI 

a) Cezary Pazura 
b) Cezary Żak 
c) Maciej Zakościelny 
 
4.Na jaki kolor Patryk  pomalował sobie 
włosy ? 
a) fioletowy 
b) czerwony 
c) zielony 
 
5.Wjakiej miejscowości rozgrywa się 
akcja ? 
a) Cełujki 
b) Wójtowo 
c) Wyjkowyje 

Opracowała: Kasia Bagłaj kl. VI 



     Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas zorganizowali konkurs plastyczny pt. :Wielki Tydzień”. Do 

konkursu przystąpili  wszyscy uczniowie klas młodszych  oraz  chętni z klas starszych.  Uczniowie klasy I, 

jako technikę wybrali wydzierankę, w klasie II malowanie plasteliną, a w klasie III malowanie farbami. W 

klasach starszych technika była dowolna.  Komisja konkursowa wybrała z  każdej młodszej klasy po trzy 

najciekawsze prace, zaś w grupie klas starszych wybrano tylko trzy obrazy.  

Oto nagrodzeni uczniowie: 

Redagowała: J.G. 

WIELKI TYDZIEŃ W MALARSTWIE 
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MIEJ-

SCE 

KLASA I KLASA II KLASA III KLASY STARSZE 

I Damian Kaliszewski Bartłomiej Przybyłowski Weronika Łochina Magdalena Sobczuk 

II Patrycja Piotrowicz  Martyna Grochowska  Karol Tymoszuk Ewelina Kasjaniuk 

III Jakub Urbaniuk Patryk Chomiuk Magdalena Ignaciuk Paulina Karwowska 

 Damian Kaliszewski Bartek Przybyłowski Weronika Łochina 

Magda Sobczuk kl. V Ewelina Kasjaniuk kl. IV Paulina Karwowska kl. V 



 

 

 

 

 

 XXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
(O.T.W.P.) Jak co roku nasi uczniowie wzięli udział                
w O.T.W.P. W związku z dużą zachorowalnością na grypę 
tylko jedenaścioro młodych strażaków pisało test. Ucznio-
wie przygotowali się z testów opublikowanych w Internecie. 
Pytania testowe na etapie szkolnym dotyczyły: historii po-
żarnictwa,  sprzętu, zasad bezpieczeństwa.  

    Najlepiej test napisała-Kinga Miszczuk z kl.VI, która uzy-
skała maksymalną liczbę punktów, II miejsce zajął po do-
grywce Piotr Sawczuk z kl.IV, III miejsce Patrycja Kaliszew-
ska z kl.VI, IV miejsce Natalia Piotrowicz z kl.V, V miejsce 
Kasia Sęczyk z kl.IV. Te osoby awansowały do etapu gmin-

nego, który odbył się w Białej Podlaskiej  w Urzędzie Gminy. 
Oprócz uczniów z naszej szkoły pisali również test uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sworach. Najle-
piej test napisały i awansowały do etapu gminnego następujące dziewczęta: Sylwia Ostrowska, Paulina Do-
mańska, Ania Walczuk, Ania Anisienia, Monika Walczuk, Wioleta Ignaciuk, Dorota Krzemińska. Oto jak 
wygląda punktacja po teście szkolnym i gimnazjum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W etapie gminnym oprócz naszej szkoły byli również uczniowie z: Hruda, Sławacinka, Styrzyńca, Cicibo-
ra, Grabanowa, Sitnika. Najlepszy okazał się uczeń ze Sławacinka, który awansował do etapu powiatowego, 
natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych awansowała Paulina Domańska z naszego gimnazjum. 

Redagowała: p. Monika Kiryluk     Opracowala: Karolina Galamaga kl. V 
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Imię i nazwisko 

 

Szkoła 

Test szkol-
ny max.   
30 punk-
tów 

Test gmin-
ny max.   
35 punk-
tów 

     S.P 

Test 
gminny 
max.45 
punktów 

      P.G 
Kinga Miszczuk 

Piotr Sawczuk 

Patrycja Kaliszewska 

Natalia Piotrowicz 

Katarzyna Sęczyk 

Aleksandra Steciuk 

Natalia Melaniuk 

S.P 

S.P 

S.P 

S.P 

S.P 

S.P 

S.P 

  

30 p. 

29 p. 

28 p. 

27 p. 

26 p. 

25 p. 

25 p. 

18 p. 

20 p. 

18 p. 

16 p. 

nieobecna 

13 p. 

19 p. 

 ------------- 

 ------------- 

 ------------- 

 ------------- 

 ------------- 

 ------------- 

 ------------- 

Sylwia Ostrowska 

Monika Walczuk 

Ania Anisienia 

Wioleta Ignaciuk 

Paulina Domańska 

Dorota Krzemińska 

Ania Walczuk 

  

P.G 

P.G 

P.G 

P.G 

P.G 

P.G 

P.G 

30 p. 

30 p. 

30 p. 

30 p. 

30 p. 

30 p. 

30 p. 

   ------------ 

   ------------ 

   ------------ 

   ------------ 

   ------------ 

   ------------ 

   ------------ 

25 p. 

28 p. 

29 p. 

32 p. 

32 p. 

27 p. 

29 p. 

Etap szkolny prowadził Pan Waldemar Kroszka 



 

 

 

      Swoje umiejętności gry w piłkę nożną zaprezento-
wali chłopcy z młodszych klas (kl. IV, III   i II) podczas 
zawodów halowej mini piłki nożnej chłopców rocznik 
1998 i młodsi, które odbyły się 18.02.2009r. u nas         
w Sworach w hali. Na eliminacje gminne przyjechały 
do nas szkoły z: Sitnika, Sławacinka, Styrzyńca i Doku-
dowa. Na turnieju rozegraliśmy 10 meczy: 

1) Styrzyniec  0:2  Swory  

2) Sitnik          0:1  Dokudów 

3)Styrzyniec   1:0  Sitnik 

4) Swory         2:1  Dokudów                                                                                               

5)Sławacinek  1:0   Dokudów                                            
6)Styrzyniec    1:0   Sitnik   

7)Swory           2:1   Dokudów 

8)Sitnik            1:0   Sławacinek 

9)Styrzyniec     1:0   Dokudów 

10)Swory          2:0  Sławacinek 

 

        Po eliminacjach zajęliśmy I miejsce, wygrywając 
wszystkie mecze. II miejsce zajął Styrzyniec i razem       
z nami awansował do finału gminy, który rozegraliśmy 
również w Sworach 27.02.2009r. 

  W finale zmierzyliśmy się z Woskrzenicami, Cicibo-
rem i Styrzyńcem. Najlepsza okazała się drużyna z Ci-
cibora, II miejsce zajął Styrzyniec, III- Swory, IV- Wo-
skrzenice. Oto skład drużyny, która zagrała wspaniale   
i dynamicznie, ale zabrakło trochę szczęścia, aby zająć   
I miejsce: 

 

 

 

KlasaIV: Kamil Treska, Jakub Olesiejuk, 
Paweł Bagłaj, Maciek Przybyłowski, Arek 
Głowacki, 

Kl.III:Szczepan Skrzypczak, Michał Mela-
niuk, Kacper Kasjaniuk, 

Kl.II:Robert Sęczyk, Remek Sergiej, Szy-
mon Semeryło, Patryk Gałamaga. 

Jeżeli nadal będą chętnie grać i doskonalić swoje 
umiejętności, to w przyszłości mogą osiągnąć duże 
sukcesy, czego im życzymy z całego serca. 

 

    Na gratulacje zasługują również chłopcy z kl. V     
i VI, którzy dzielnie walczyli na zawodach     w  mi-
ni piłkę ręcznej chłopców rocznik 1996  i młodsi. 
Finał gminy odbył się również u nas 20.02.2009r. 
Skład drużyny wygląda następująco: kl.VI: Kamil 
Krasucki, Adrian Walczuk, Daniel Piotro-
wicz, Kuba Demeszko, kl.V: Marcin Miroń-
ski, Błażej Turski, Kuba Konkol, Michał 
Sergiej, Norbert Budzyński, Bartek Masiak, 
Arek Łochina, Dawid Dmitrowicz. 

Oto wyniki 6 rozegranych meczy: 

1)Swory           5:0    Woskrzenice 

2)Cicibór          6:5     Słowacinek 

3)Swory           2:4     Cicibór 

4)Słowacinek   6:8      Woskrzenice 

5)Cicibór         6:3     Woskrzenice 

6)Swory          6:3      Sławacinek 

 

Klasyfikacja końcowa wygląda następująco: 

I miejsce- Cicibór 

II miejsce- Swory 

III miejsce- Woskrzenice 

IV miejsce- Sławacinek 

    Do dalszego etapu międzygminnego awansował 
Cicibór i Swory. Spotkanie to rozegraliśmy 
19.03.2009r. w Ciciborze. Oprócz nas grali również 
chłopcy z Konstantynowa i Rokitna. 

    Zagraliśmy tylko jeden mecz z Rokitnem  i nie-
stety przegraliśmy 4:3 ostatecznie zajmując III 
miejsce. Turniej wygrali chłopcy z Cicibora i awan-
sowali do finału powiatu...:) 
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Drużyna z pucharem i dyplomem 



                                                                                           

             Następne zawody to  zawody mini piłki 
ręcznej dziewcząt rocznik 1996 i młodsze    w Kon-
stantynowie. Choć było bardzo ciężko, były to nie 
zapomniane zawody. Oto skład dziewcząt, które 
walczyły o przejście do finału: kl.V: Iza Treska, Ka-
rolina Gałamaga, Natalka Piotrowicz, Gabrysia 
Głowacka, Magda Sobczuk, Kl.VI: Kinga Miszczuk, 
Paulina Ignaciuk, Kasia Bagłaj. Był to bardzo  do-
bry i wytrzymały skład. Gdy grałyśmy z Rokitnem 
o pierwsze miejsce było bardzo ciężko, ponieważ 
dziewczyny były bardzo dobre, a my bardzo zmę-
czone. Obawiałyśmy się, że zajmiemy ostatnie 
miejsce, ponieważ każdy mówił, że będą tam bar-
dzo dobre drużyny i okazało się, że nie mieli racji. 
Wygrałyśmy z każdą drużyną oprócz końcowego me-
czu  z Rokitnem. Przegrałyśmy 4:3. Oto drużyny, z 
którymi grałyśmy: Sławacinek, Rokitno, Leśna i oczy-
wiście gospodarze czyli Konstantynów. A oto wyniki 
wszystkich meczy: 

1)Rokitno        8:3     Leśna Podlaska 

2)Swory          7:0     Sławacinek 

3)Leśna Podlaska            5:3     Konstantynów 

4)Rokitno         8:1     Konstantynów 

5)Rokitno         9:1     Sławacinek 

6)Leśna Podlaska            3:4     Swory 

I miejsce zajęło Rokitno 

II miejsce Swory 

III miejsce Leśna Podlaska 

Zostaliśmy nagrodzeni dyplomami. 

    Bardzo się cieszyłyśmy, gdy usłyszałyśmy, że za-
jęłyśmy 2 miejsce. Niestety szkoda nam było Sła-
wacinka, ponieważ dziewczyny grały bardzo do-
brze. Zajęłyśmy 2 miejsce przez naszego bramka-
rza, który obronił prawie każdego gola. Bardzo gra-
tulujemy dziewczyno, i życzymy dalszych osiągnięć 
sportowych i nie tylko......:) 

Redagowała: Pani Monika Kiryluk                                                                                     
Opracowała: Karolina Gałamaga 

Dzień, którego się nie zapomina! 

      Dnia 20 lutego 2009 r. w piątek w Szkole Podstawowej 

w Sworach odbyły się zawody w piłkę ręczną chłopców 

rocznik 1996  i młodsi. 

       Mecze rozegrały się na miejscowej hali. Przyjechało 

do nas wiele drużyn z różnych miejscowości: Cicibór, Sła-

wacinek Stary, Woskrzenice. 

        Naszą drużynę reprezentowało dziesięciu zawodni-

ków, którzy grali znakomicie. Mecze trwały po 15. minut. 

Ogólnie chłopcy spisywali się bardzo dobrze. Wszyscy 

wspaniale wywiązywali się ze swoich ról - zawodnicy oraz 

publiczność. Ta ostatnia zajęła wszystkie ławeczki prze-

znaczone dla kibiców. Uczniowie głośno krzyczeli i dopingo-

wali swoich kolegów. 

  Na koniec zawodów wyłoniono zwycięską drużynę. Wygrali chłopcy ze szkoły w Ciciborze, a nasza szkoła 

zajęła drugie miejsce. Puchary i dyplomy wręczyła pani Monika Kiryluk.  Był to szkolny dzień pełen emocji, którego 

się nie zapomina.                                                  Redagowali: Katarzyna Bagłaj i Michał Kroszka kl.VI 

Str. 18           TYSIĄCLATKA 

 

 

Drużyna w kom-

plecie 

Drużyna z pucharem i dyplomem 



 

 

 

 

1. Odszukaj 5 różnic między obrazkami i wypisz je. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oblicz działania i odgadnij hasła.  

 

W – 113  

A – 69  

I – 24  

Y – 2  

O – 60 

N – 42 

S - 100 

K – 13 

T – 11 

E – 89 

C – 22 

L - 90 
 

 

Mały Jaś pyta mamę:  

- Co robisz? 

- Maluję się. 

- A po co?  

- Żeby ładnie wyglądać.  

- Aha. A kiedy to zacznie działać? 
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Rozwiązanie: kokarda, prawe ucho, 

wąsy, ogon, nos                     

O północy dzwoni wariat do wa-
riata:  

- Czy to numer 555 555?                    
- Nie to numer 55 55 55!                    
-A to przepraszam, że pana obu-
dziłem.                                                     
-Nie szkodzi, i tak musiałem 
wstać, bo telefon dzwonił. 

Opracowała: 

Ola Steciuk kl.V 



 

 

 

Rozwiąż krzyżówkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Ola Steciuk 
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