
 
 

 
19 czerwca 2009 ro-

ku odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkol-
nego 2008/2009. O go-

dzinie 8.00 została od-
prawiona uroczysta 
Msza Św. w kościele pa-

rafialnym w Sworach      
w intencji uczniów, na-
uczycieli i pracowników 

szkoły.  
O godzinie 9.15 rozpoczęło się spotkanie wszystkich klas z dy-

rekcją i gronem pedagogicznym szkoły. Uroczystość  rozpoczęła 
się od odśpiewania Polskiego Hymnu Narodowego. Pani dyrektor 
powitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że miniony rok szkol-

ny był dobry, gdyż był okresem wielu osiągnięć. Podziękowała też 
wszystkim za rzetelną, owocną pracę. 

  Podczas akademii Pani dyrektor wręczyła świadectwa z wyróż-

nieniem oraz nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali średnią 

ocen przynajmniej 4.75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zacho-

wania. 

 Następnie poczet sztandarowy klas szóstych dokonał uroczystego 

przekazania sztandaru szkoły uczniom klas piątych, którzy od te-

go momentu będą pełnić tę zaszczytną funkcję. 

Nadeszła upragniona chwila – wakacje! 
Dla tych, co ostatni raz są w naszej szkole- klasie VI życzy-
my - sukcesów i wysokich not na świadectwach w następ-

nych latach. Wszystkim – bezpiecznego wypoczynku. 
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tas 

11 
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VI 

11 

XVI Turniej Szkół 12 
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Gdybym był mini-
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wy 
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wo—pożarnicze 

15 

Sukcesy sportowe 16 

Rozrywka 17 

Rozrywka 18 



02.06.— Święto Rodziny — impreza środowiskowa. 

08.06.—Wycieczka kl. 06 i kl. I do Warszawy. 

08.06.—Eliminacje do finału Gminnej Piłki Nożnej        

w Dokudowie. 

10.06.—Podsumowanie działalności SKO w roku szkol-

nym 2008/2009. 

10.06.— Podsumowanie „Konkursu wiedzy na temat 

SKO i Banku PKO BP SA” przez dyrektora banku p. 

Mariana Ściubę. 

10.06.—Pożegnanie klasy VI. Impreza szkolna 

„Kocham Cię Polsko”. 

10.06.—Finał Gminnej Piłki Nożnej w Woskrzenicach. 

15.06.—XVI Turniej Szkół Gminy Biała Podlaska. 

16.06.—Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. 

19.06.—Uroczyste za-

kończenie roku szkolne-

go 2008/2009. 

2 1 . 0 6 . — 2 4 . 0 6 .  —

Wycieczka na Mazury  

zorganizowana przez ks. 

Proboszcza Stanisława Chodźko. 

04.07.—Początek koloni letnich w Stegnach or-

ganizowanych prze Panią Grażynę Majewską. 

Lipiec — Kolonie letnie w Neplach— organiza-

torem jest Caritas Siedlce— Prowadzący ks. 

Proboszcz Stanisław Chodźko. 

Redagowała: J.Grochowska 

 Nauczyciel polecił uczniom napisać wy-

pracowanie na temat: 

" Jak trzeba się uczyć? ". 

Jasio napisał: " Im więcej się człowiek 

uczy, tym więcej umie. Im więcej umie, 

tym więcej zapomina. Im więcej zapomi-

na, tym mniej umie. Im mniej umie, tym 

mniej zapomina. Więc po co się uczyć?!? 

". 

 Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna 

się z uczniami: 

- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, 

abyście we wrześniu wrócili do szkoły mą-

drzejsi. 

- Nawzajem, proszę pana! 

 Jasio idąc do szkoły zobaczył przy drodze 

hasło: 

" Kierowco ! Nie przejeżdżaj dzieci ! ". 

Po chwili dopisał: " Poczekaj lepiej na na-

uczycieli ". 

 -Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki 

pochwalił mnie ! 

- To bardzo ładnie, a co powiedział ? 

- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - naj-

większym ! 

Czy wiecie, skąd wywodzi się nazwa Czerwiec ? 

Nie? To posłuchajcie... 

      Czerwiec – to szósty miesiąc w roku. Według, uży-

wanego w Polsce, kalendarza gregoriańskiego, ma on 

30 dni. 

      Nazwa miesiąca pochodzi od słowa czerw oznacza-

jącego larwę pszczoły. Inne źródła wywodzą nazwę 

miesiąca i nazwę koloru czerwonego od owada czerw-

ca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik 

do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach rośliny 

czerwiec trwały.  

      Polska przez kilka wieków była głównym dostar-

czycielem czerwców do Europy.  

     Nazwa występuje też w innych językach północnej 

Słowiańszczyzny - w Czechach. červen, na Ukrainie 

червень, na Białorusi чэрвень. 

 

A najważniejsze jest to, że            

w czerwcu zaczynają się  

 

WAKACJE!!!! 
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CZERWIEC 

 

HUMOR 



KLASA I 

Wychowawczyni klasy: 

p.mgr Barbara Konkol 

 

1.Mikołaj Dylik 

2.Natalia Gromadzka 

3.Piotr Gromadzki 

4.Agata Janowska 

5.Monika Jaszczuk 

6.Eryka Kalich 

7.Aleksandra Kasjaniuk 

8.Weronika Konkol 

9.Zuzanna Łochina 

10.Patrycja Małachwiejczuk 

11.Marcelina Miszczuk 

12.Maria Sobkiewicz 

13.Natalia Treska 

14.Jakub Urbaniuk 

15.Natalia Wawryniuk 

KLASA II 

Wychowawczyni klasy: 

p.mgr Justyna Firsiuk 

 

1.Patryk Gałamaga 

2.Martyna Grochowska 

3.Jakub Janowski 

4.Izabela Kalinowska 

5.Mikołaj Kuszneruk 

6. Beata Narkiewicz 

7.Bartłomiej Przybyłowski 

8.Józef Sawczuk 

9.Szymon Semeryło 

10.Remigiusz Sergiej 

11.Robert Sęczyk 

12.Dominik Smarzewski 

13.Dominika Sobczuk 

14.Mateusz Werbiński 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 

Na początek przedstawiamy Wam listę uczniów wyróżniających się w klasach młod-

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

KLASA 0 6 

Wychowawczyni klasy: 

p.mgr Barbara Filipiuk 

 

1.Emilia Werbińska 

2.Mikołaj Gawda 

3.Wiktoria Sobczuk 

4.Hubert Struk 

5.Klaudia Giereło 

6.Dominika Melaniuk 

7.Maciej Czemierowski 

8.Klaudia Nożyńska 

9.Aleksandra Dmitrowicz 

10.Marta Olesiejuk 

11.Klaudia Szyc 

12.Kacper Weresa 

13.Dominik Stefański 

14.Jakub Grochowski 

KLASA III 

Wychowawczyni klasy: 

p.mgr Joanna Grochow-

ska 

1.Kinga Chalimoniuk 

2.Aleksandra Chwedczuk 

3.Mateusz Karwowski 

4.Kacper Kasjaniuk 

5.Weronika Łochina 

6.Adrianna Makarewicz 

7.Michał Melaniuk 

8.Szczepan Skrzypczak 

9.Paweł Stańczuk 

10.Emilia Sobczuk 
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UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KLASACH IV - VI 

KLASA IV 

Wychowawczyni klasy:         
p. mgr Iwona Chaniewicz 

Średnia ocena klasy: 4,35 

 

Uczniowie wyróżniający się      
w klasie (średnia ocena 4,75             
i wyżej); 

1.Ewelina Kasjaniuk śr 5,27 

2.Katarzyna Sęczyk śr. 5,09 

3.Michał Skrzypczak śr. 5,09  

4.Justyna Treska śr. 5,09 

5.Kamil Treska śr. 5,09 

6.Aleksandra Potocka śr. 5,0 

7.Piotr Stańczuk śr. 5,0 

8.Mateusz Gryta śr. 4,82 

9.Aleksandra Jaskólska śr. 4,82 

10.Izabela Narkiewicz śr. 4,82 

11.Natalia Piotrowicz śr. 4,82 

12.Piotr Sawczuk śr. 4,82 

KLASA V 

Wychowawczyni klasy:      
p. mgr Iwona Gałamaga 

Średnia ocena klasy: 4,03 

 

Uczniowie wyróżniający 
się w klasie  (średnia oce-
na 4,75 i wyżej) 

 

1.Aleksandra Steciuk śr. 5,36 

2. Paulina Karwowska śr. 5,27 

3. Izabela Treska śr. 5,27 

4 Natalia Melaniuk śr. 5,0 

5. Marta Przybyłowska śr. 5,0 

6.Błażej Turski śr. 5,0 

7.Jakub Konkol śr. 4,9 

8.Marcin Miroński śr. 4,9 

9.Alan Puchteluk śr. 4,8 

KLASA VI 

Wychowawczyni klasy:    
p. mgr Agata Zbaracka 

Średnia ocena klasy: 4, 04 

 

Uczniowie wyróżniający 
się w klasie  (średnia oce-
na 4,75 i wyżej) 

 

1.Kinga Miszczuk śr. 5,45 

2.Paulina Ignaciuk            
śr. 5,36 

3.Patrycja Kaliszewska    
śr. 5,18 

4.Jakub Demeszko śr. 5,0 

5.Karolina Mirońska       
śr. 4,81 

ŚREDNIA OCENA SZKOŁY: 4,14 

 Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!!!  

FREKWENCJA W SZKOLE 

Średnia frekwencja poszczególnych klas: 

Klasa 06- 94,1% 

Klasa I- 94% 

Klasa II- 95,2% 

Klasa III- 94,05% 

Klasa IV- 92,86% 

Klasa V- 92% 

Klasa VI- 92,18% 

Frekwencja szkoły: 93,47% Redagowała: Pani Justyna Firsiuk 



         Konkurs „Dziś oszczę-
dzam w SKO jutro w PKO” 
edycja 2008/2009 rozstrzy-
gnięty! 
         Dnia 21.05.2009 komisja 
konkursowa regionu lubelsko- 
podkarpackiego dokonała pod-
sumowania konkursu SKO. Na-
sza szkoła startowała w katego-
rii B (od 100 do 500 uczniów)     
i została wyróżniona oraz 
otrzymała nagrodę w wysokości 

600 zł.  
       Pieniądze zosta-
ły w całości przezna-
czone na zakup na-
gród rzeczowych dla 
uczniów systema-
tycznie oszczędzają-
cych oraz osób bio-
rących udział w kon-
kursach SKO orga-
nizowanych w na-
szej szkole. 
      Kryteria, wg któ-
rych oceniano szko-
ły: różnorodność 
form działalności 
gospodarczej, pomy-
słowości, akcji zwią-
zanych     z oszczę-
dzaniem i pozyski-
waniem pieniędzy, 

udziałem          w pracach spo-
łeczno- użytecznych, rozpo-
wszechnianiem wśród dzieci     
i młodzieży wiedzy ekonomicz-
nej oraz wysokość wkładów 
pieniężnych przypadająca na 
jednego ucznia.  
      Ocenie podlegała również 
kronika szkolna SKO pod 
względem: estetyki i pomysło-
wości ich wykonania oraz war-
tości informacyjnej i doku-

mentacyjnej działalności SKO. 
       
      W dniu 10.06.2009 odbył 
się apel dotyczący podsumo-
wania działalności SKO, na 
którym  zostały wręczone na-
grody.  
      Podsumowania „Konkursu 
wiedzy na temat SKO i Banku 
PKO BP SA” dokonał dyrektor 
banku pan Marian Ściuba          
i opiekun SKO w banku pani 
Marta Tokarzewska.  
     Wyróżnionym uczniom 
wręczono upominki.  

„Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”  

CZYTELNICTWO ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 
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MIEJSCE KLASA ILOŚĆ WYPOŻYCZO-
NYCH KSIĄŻEK 

ŚREDNIA NA JEDNEGO 
UCZNIA 

I 0 1189 51,70 

II 1 545 18.17 

III 2 212 7,85 

IV 3 188 7,52 

VII 4 145 5,80 

VI 5 179 6,63 

V 6 161 7,00 

Opiekun SKO Pani Renata  i nagro-

dzone uczennice z klasy III —

Weronika Łochina, Kamila Mirońska 

Goście z banku , opiekun SKO, pani dyrektor szkoły oraz 

nagrodzeni uczniowie 

Redagowała: Pani Renata Tarasiuk 



Dziękuję za to wszystko, 

Czym dobroć jest na Ziemi, 

Że jesteście najważniejsi. 

Że tego nikt nie zmieni, 

Że jeden dzień najpiękniej 

W naszym sercu jaśnieć musi: 

Dla jednych to Dzień Tatusia i Mamusi, 

A dla nas to Święto Rodziny. 

 

 I to właśnie z tej 
okazji we wtorko-
we przedpołudnie 
2 czerwca 2009 
roku nauczyciele     
i uczniowie zorga-
nizowali fanta-
styczną imprezę 
rodzinną, w któ-
rej wzięło udział 
liczne grono za-

proszonych. 

 Na wstępie  Pani dyrektor Violetta 
Więckowska przywitała gorąco zebranych. 

Potem nadszedł czas na interesujące konkurencje 
rodzinne.  Członkowie rodzin wraz ze swoimi po-
ciechami  musieli wykazać się nie lada sprytem 

i bystrością umysłu, żeby móc pokonać rywali       
w walce o pierwsze miejsce. 

 Pierwszym punktem 
imprezy było ubijanie piany 
na czas.  Zwycięstwo przy-
znano rodzinie Michała 
Kroszki  z klasy VI, która 
była bezkonkurencyjna. 

Następnie przyszedł 
czas na  zadanie rodzinne  
klasy III, które wymagało 
dobrej kondycji fizycznej          
i sprytu. Rodziny miały za 
zadanie przelać, jak najwięcej 
wody szklankami z wiadra  
do odległego naczynia w cią-
gu jednej minuty.  To zadanie najlepiej wykonała 

rodzina  Ewelinki i Natalki Gromadzkiej. 

Trzecia konkurencja 
to rzuty do celu - po 
10 dla każdego człon-
ka rodziny. Z tym za-
daniem zmagały się 
rodziny czterokla-
sistów,  zwycięstwo 
przyznano rodzinie 
Jakuba Olesiejuka. 

          N a s t ę p n i e 
Pani Monika ogło-
siła konkurs dla 
członków rodzi-
ny klasy V. 

Madzia Sobczuk z 
rodzinką  przyszyła  
najwięcej guzików w ciągu trzech minut. 

         Na Rodzinę drugoklasistów, czekała 
mleczna konkurencja.  W ciągu jednej minuty 
najwięcej  mleka wypiła rodzina Chalimoniu-
ków. 

         Przedostatnie zadanie wymagało od 
uczestników bystrego umysłu i sprytu. Aż 27 
wyrazów z szachownicy liter ułożyli członko-
wie ro-
d z i n y 
K a c p r a 
H o d u n a  
z  kl. I. 
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ŚWIĘTO RODZINY 

 

Powitanie  zebranych  

Radość Michała 

Kuba z tatą w akcji 

Rodzina Przybyłowskich 



         W ostatniej konkurencji uczestni-
czyły rodziny dzieci z  klasy zerowej. 
Miały za zadanie ułożyć, jak najszybciej 
obrazek z części. Najbardziej bystre oko 
miała rodzina Wiktori Sobczuk   i  Bartka 
Jóźwiaka, gdyż to zadanie było w dwóch 
etapach. 

         Zwycięzcy każdej konkurencji otrzy-
mali słodkie nagrody. Podczas  rodzin-
nych zmagań reszta społeczności mocno 
dopingowała startującym. 

         Konkurencje sportowe i zadania po-
szczególnym rodzinom przygotowały      
P. Monika Kiryluk, P. Barbara Fili-

piuk i P. Iwona Gałamaga i czuwały nad ich 
przebiegiem. 

Loteria fantowa zorganizowana przez P. J. Gro-
chowską, P. B. Konkol i P. I. Chaniewicz 
była ogromna atrakcją i cieszyła się wielkim po-
wodzeniem. 

Duży wkład wniosła P. dyrektor Violetta  Więc-
kowska, która zadbała o całokształt imprezy. 

         Każdy uczestnik imprezy mógł również posi-
lić się smacznymi kiełbaskami prosto 

z grilla (przygotowane przez P. Marylę Ste-
fańską i P. Agnieszkę Grochowską) 

i świeżymi pączkami, jak również zgasić pra-
gnienie słodkimi napojami. Nie zabrakło tak-
że słodyczy i owoców. W przerwach między 
konkurencjami, czas umilały nam występy 
recytatorskie i wokalne uczniów z poszczegól-
nych klas. 

Święto rodziny nie mogło, by się 
odbyć bez wsparcia finansowego oraz 
rzeczowego. 

Grono pedagogiczne i uczniowie dzię-
kują za hojność serca pomoc w organi-
zacji imprezy wszystkim sponsorom – 
przyjaciołom szkoły. 

Redagowała: Pani Barbara Filipiuk 
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ŚWIĘTO RODZINY 

Popisy wokalne  szóstoklasistek 

Komisja  bacznie obserwowała rywalizację zawodników 

Między konkurencjami można było się posilić kiełba-

skami 



Tereny nadbużańskie to rozległy 

obszar wzdłuż rzeki Bug, porośnięty 

pięknymi lasami z krajobrazem, w któ-

rym nie odcisnęło się jeszcze piętno nisz-

czącej cywilizacji. Właśnie tam          w 

miejscowości Gnojno znajduje się harcer-

ska stanica, miejsce gdzie organizowane 

są spotkania harcerzy. 

 W maju w dniach od 29 do 31 

nasza drużyna - 26 DH ”Leśni Przyjacie-

la” pod opieką p. Iwony Gałamaga 

uczestniczyła w Zlocie Hufca Biała Pod-

laska.  

         Na miejsce pobytu przyjechaliśmy 

w południe w piątek, pierwszym zada-

niem, które czekało na naszych harcerzy 

było rozłożenie namiotów ( 10-osobowe 

namioty wojskowe). 

Po południu, kiedy już zakwaterowały się 

wszystkie przybyłe drużyny, wyruszyli-

śmy na bieg patrolowy. Trasa biegu po-

dzielona była na 6 punktów kontrolnych, 

gdzie czekały na nas zadania tj. strzelanie 

do celu z wiatrówki, określanie azymutu, 

wspinaczka po linie, bieg w maskach 

przeciwgazowych, czołganie 

się pod linami. Harcerze z 26 

DH wykazali się dużą wiedzą i 

zaradnością. Nasze wysiłki za-

owocowały zajęciem czoło-

wych miejsc: 

Drużyna Słoneczka 

I miejsce 

dh Monika Dylik 

dh Gabriela Głowacka 

dh Natalia Melaniuk 

Drużyna Dwójeczki 

II miejsce 

dh Karolina Olesiejuk 

dh Magdalena Kalinowska 

Drużyna Młode Wilki 

III miejsce 

dh Michał Sergiej 

    Dzień zakończył się gawędą, 

ogniskiem, w którym uczestni-

czyli harcerze i przybyli goście. 

Kolejny dzień poświęcony był 

zawodom sportowym, w któ-

rych chętnie nasi harcerze brali 

udział a efekty to zajęcie nastę-

pujących miejsc: 

I miejsce – gra w „Dwa ognie” 

dh Michał Sergiej 

dh Błażej Turski 

II miejsce – siatkówka 

dh Michał Siergiej 

dh Michał Skrzypczak 

dh Gabriela Głowacka 

dh Błażej Turski 

dh Magdalena Chwedczuk 

    W sobotnie popołudnie wszyscy 

harcerze uczestniczyli w mszy po-

lowej odprawianej przez kapelana 

Hufca Biała Podlaska ks. Stanisła-

wa Chodźko. 

Przygody, które przeżyli-

śmy na długo pozostaną w naszych 

sercach i pamięci. Poznaliśmy no-

wych przyjaciół, poszerzyliśmy 

naszą wiedzę harcerską. 

Harcerze z 26 DH  wraz opie-

kunkami serdecznie dziękują 

pani Dyrektor V. Więckowskiej, 

ks. S. Chodźko. 

Redagowała: P. Iwona Gałamaga 
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PŁONIE OGNISKO I …… 
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           8 czerwca klasa przed-

szkolna, pierwsza oraz kilku 

uczniów z klasy IV  i V zwiedziły 

naszą stolicę –Warszawę. Opie-

kunami wycieczki były panie 

Barbara Konkol, Barbara Fili-

piuk, Renata Tarasiuk, Monika 

Kiryluk, a po pięknych zakąt-

kach stolicy oprowadzał nas 

przewodnik pan Antoni Szyc. Po-

mimo ulewnych dni deszczowych 

liczyliśmy na to, że 8 czerwca bę-     

        

dzie ciepły i słoneczny. Tak też się stało. Było cudow-

nie i gorąco. 

 Pierwszy punkt programu to ZOO. Dzikie, eg-

zotyczne, widziane tylko w telewizji  zwierzęta świata, 

zachwyciły swoją wielkością (słonie, żyrafy, nosoroż-

ce, krokodyle), drapieżnością (tygrysy, lwy, lamparty, 

wilki), kolorystyką i kształtem (całe „oceanarium”, 

różnorodne ptaki) oraz dziwnym zachowaniem – mał-

py. Dzieci wyrażały swoje 

emocje poprzez okrzyki, 

wzdychanie, dzielenie się 

uwagami z koleżankami i 

kolegami. Pobyt w ogrodzie 

zoologicznym uwiecznili-

śmy zdjęciami. 
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Warszawskie ZOO — przy wybiegu  z lwami. 

 

Pani   Renata i Pani Basia      

podziwiają piękne kwiaty. 

Chwila odpoczynku przy      

fontannie. 



        Po ZOO czas było przypomnieć sobie 

i dowiedzieć się czegoś ciekawego i nowe-

go o historii Starego Miasta. Najbardziej 

zachwyciły nas mury obronne Warszawy, 

po których mogliśmy przejść i poczuć 

dreszcz dawnych czasów. Przy pomniku 

Małego Powstańca, Kolumnie Zygmunta 

III Wazy i Warszawskiej Syrenki zrobili-

śmy pamiątkowe zdjęcia, a potem mając 

czas wolny mogliśmy kupić pamiątki 

związane z Warszawą. Po długim spacerze w ZOO i Starówce troszkę zgłodnieliśmy. Ru-

szyliśmy więc na obiad do centrum handlowego „SADYBA”, w którym był Mc’Donalds. 

Tam otrzymaliśmy zestawy do jedzenia i zabawkę niespodziankę.  

Ostatnim punktem naszej wycieczki była projekcja filmu pt. „Potwory kontra ob-

cy” w trójwymiarze. Dzieci wchodząc na salę otrzymywały okulary, które trzeba było za-

łożyć podczas projekcji filmu. Dzięki nim mogliśmy znaleźć się jak gdyby we wnętrzu ca-

łej akcji, dotykaliśmy i chwytaliśmy różne przedmioty bohaterów oczywiście na niby. 

Przeżycia były niesamowite, a o filmie opowiadaliśmy jeszcze w autokarze. 

Warto też wspomnieć o tym, że nasz pan przewodnik całą drogę do Warszawy         

i z Warszawy opowiadał ciekawe historie o stolicy, organizował mnóstwo konkursów, za 

które dzieci otrzymywały 

nagrody, jednym słowem 

nie było kiedy się nudzić.  

Bardzo dziękujemy panu 

przewodnikowi za to, że 

umilał nam czas wycieczki, 

a naszym paniom opiekun-

kom, za to, że zorganizowa-

ły nam wspaniały, pełny 

wrażeń dzień, który będzie-

my wspominać jeszcze dłu-

go. Dziękujemy też, że bez-

piecznie  i cało wróciliśmy 

do domu. 

Redagowała:  Pani Barbara 

Konkol 
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Czyżby nowi strażnicy Starego Miasta? 

Przy pomniku Małego Powstańca. 



       Dnia 18 maja minął okrągły rok od powołania 
Szkolnego Koła Caritas w naszej szkole. Był to rok 
intensywnej pracy i służby na rzecz bliźnich. 

       Działalność koła była widoczna w organizowa-
nych akcjach prowadzonych przez Diecezjalny Cari-
tas m.in. w zbiórce pieniędzy na różnorakie cele. 
Uzbierane datki wyniosły kwotę 3080 zł. 

Nasze koło z własnej inicjatywy wzięło udział w akcji 
„ MISYJNI KOLĘDNICY” uzyskując sumę 191,10 zł. 
Zorganizowaliśmy także zbiórkę zabawek dla dzieci 
z Ukrainy( 14,40 kg ). Następnym darem serca była 
przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych        
i używanej odzieży dla najbardziej potrzebujących     
z parafii. Hojność darczyńców przerosła nasze ocze-
kiwania. 

Przez cały rok wolontariusze odwiedzali osoby star-
sze i samotne, a także chorych kolegów. 

Szkolne Koło Caritas zorganizowało pięć konkursów 
dla uczniów naszej szkoły, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 

       Koło Caritas włączało się w liturgię Mszy Świętej 
podczas rekolekcji, w okresie Adwentu i Wielkiego 
Postu, a także czynnie uczestnicząc w nabożeństwie 
Różańcowym i Drodze Krzyżowej. Obecność człon-

ków widoczna była również podczas Triduum Pas-
chalnego, Niedzieli Palmowej i w procesji Bożego 
Ciała. 

       W ramach budowania wspólnoty i wzajemnej 
więzi pomiędzy członkami koła odbywały się spo-
tkania formacyjne podczas, których realizowaliśmy  
program i tworzyliśmy plakaty tematyczne i gazet-
ki ścienne. Nie zabrakło czasu na wspólny wyjazd 
rowerowy po okolicy, który dostarczył wielu rado-
ści, a także ciekawych wiadomości o przydrożnych 
kapliczkach. 

       Poprzez działalność w Szkolnym Kole Caritas 
rozwijamy swoją wrażliwość i odpowiedzialność 
wobec bliźniego. 

Redagowała:  Pani Małgorzata  Skrzypczak 

na chłopców. Pro-
w a d z ą c ą  b y ł a           
p. Agata Zbaracka. 
Na uroczystość 
przybyli rodzice 

szóstaków oraz 
uczniowie na-
szej szkoły. 

    Za drużyną 
dziewczyn sie-
działy dziewczy-
ny z klas IV i V, 
które pomagały 
odnaleźć odpo-
wiedź na trudne 
pytania a za 
chłopakami sie-

       Dnia 10.06.2009r odbyła się 
akademia pożegnania VI klasy   
w formie quizu ,, Kocham Cię 
Polsko”. W starciu zmagały się 
drużyna dziewczyn kontra druży-

dzieli chłopcy       
z tych klas, którzy 
też pomagali, ale 
c h ł o p a k o m .         
W konkursie było 
siedem rund, lecz 
ta ostatnia decy-
dowała o wygra-
nej, nazywała 

się ,,Koło fortuny”.  

     Rozgrywka zakończyła się zwy-
cięstwem dziewczyn, które ułożyły 
sobie okrzyk ,,My Powera w sobie 
mamy i dlatego wygrywamy!!!”. 
Dziewczyny uzyskały 107 punktów 
a chłopcy   o 4 mniej czyli 103. 

   Mamy nadzieję, że publiczność się 
dobrze bawiła i długo zapamięta 
nasz występ. 

Redagowały: Karolina Mirońska       
kl. VI,  Kinga Miszczuk kl. VI 

Służyć Chrystusowi       
w ubogich 

Szkolne Koło Caritas nr 34 

Pożegnanie VI klasy 
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Wycieczka rowerowa śladem przydrożnych kapliczek 

Rywalizacja drużyn 

Doping klas młodszych 
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        W tym roku turniej obejmował 6 konkurencji, 

które nawiązywały do tradycji ludowej : 

- ludowa podlaska piosenka                                                                                                                                 

(śpiewanie bez akompaniamentu), 

- gotowanie to nasza specjalność 

(zagniecenie i pokrojenie makaronu), 

 - moja wieś w obiektywie 

(wykonanie prezentacji wizualnej - 8 zdjęć oraz pre-

zentacje werbalne omawiające wykonane zdjęcia), 

- sport na ludowo 

(rzucanie podkowami do beczki i wałkami do cia-

sta do obręczy ), 

- w gospodarstwie domowym 

(obieranie ziemniaków przez chłopców oraz  wbi-

janie  w bal gwoździ przez dziewczynki),  

- zabawki  mojej babci 

( szycie szmacianej  lalki). 

  My zajęliśmy II miejsce.                               

Dziękujemy uczniom, którzy reprezentowali szko-

łę w Sworach za tak wysokie miejsce.            J.G. 

Dzień Ojca - historia 
     Dzień Ojca obecnie obchodzony jest w wielu krajach świata, a wszystko to za sprawą 

John B. Dodd (Sonora Louise Smart) z miejscowości Spokane w Stanach Zjednoczo-

nych. Sonora Louise Smart miała niezwykłego ojca, który był weteranem wojennym          

i wychowywał samotnie po śmierci żony sześcioro dzieci na ich rodzinnej farmie. Wil-

liam Smart był dobrym i opiekuńczym Ojcem, zyskując wielki szacunek w oczach swych 

dzieci.  

      W 1909 roku panienka Dodd przekonała duszpasterza i mieszkańców ze swojej miej-

scowości, aby poświęcić wszystkim ojcom na świecie dzień 5 czerwca, kiedy wypadały urodziny jej taty. 

Jednak okazało się, że pastor nie zdąży przygotować specjalnych uroczystości na ten dzień i wspólnie usta-

lili, że może to być równie dobrze późniejszy termin. Uroczystości odbyły się 19 czerwca 1909 roku. 

    W 1924 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Calvin Coolidge okazał poparcie dla tego święta. Jednak 

oficjalnie zatwierdził je dopiero w 1966 prezydent Lyndon Johnson, który nadał Dniu Ojca znaczenie świę-

ta narodowego. Od tej pory w USA obchodzone jest w trzecią niedzielę czerwca. 

    W Polsce pierwszy raz Dzień Ojca obchodzono 23 czerwca 1965 roku. Do dnia dzisiejszego w Polsce 

obdarowujemy naszych ojców laurkami, wierszykami, różnymi praktycznymi i mniej praktycznymi pre-

zentami, ale również ostatnio wysyłam  e-maile i smsy. 

     Dzień Ojca jest uroczystością obchodzoną w wielu krajach, różni się jedynie termin oraz sposób święto-

wania, zależny od tradycji i kultury danego kraju.                                                                           J.G. 
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Nasza reprezentacja 
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    Gdybym była ministrem chcia-

łabym zajmować się rolnictwem.       

Chciałabym pomóc rolnikom, 

aby żyło im się lepiej, aby dosta-

wali różne dotacje z Unii Euro-

pejskiej, mieli dostęp do tań-

szych kredytów i nie mieli pro-

blemów ze sprzedażą tego, co 

wyprodukują w swoich gospo-

darstwach. Każdemu gospodar-

stwu dałabym komputer i dostęp 

do Internetu. 

Ewelina Gromadzka 
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Paweł Stańczuk 

       Gdybym był ministrem obro-

ny narodowej, zwiększyłbym licz-

bę wojska i fundusze na armię. 

Zbudowałbym lotniska i bazy 

wojskowe. Bezpieczeństwo nasze-

go kraju uważam za bardzo ważną 

sprawę. Patrząc na karty historii 

wiele razy byliśmy atakowani            

i grabieni przez sąsiadujące z na-

mi państwa. Tylko wiara, miłość      

i patriotyzm ludzi uratowały nasz            

kraj.                                       

Michał Stachura 

     Gdybym był ministrem edukacji, spra-

wiłbym, aby dzieci w szkole dostawały 

darmowe posiłki, aby lekcje trwały 30 

minut. Zimą byłyby darmowe wycieczki 

w góry, a latem nad morze. Każde dziec-

ko w poniedziałki dostawałoby torbę sło-

dyczy. W szkole byłoby więcej zabaw          

i rozrywek. Na pewno nie byłoby jedynek 

ani uwag. 

Mateusz Karwowski 

     Gdybym był mi-

nistrem finansów, 

obniżyłbym podat-

ki dla najmniej 

zarabiających lu-

dzi, a podwyższy-

łbym ludziom naj-

bogatszym. 

Dominik  Wiśniewski 

    Gdybym był ministrem 

pracy, to starałbym się 

zapewnić wszystkim lu-

dziom taką pracę, z któ-

rej wykonywania byliby 

zadowoleni. Aby praca ta 

była dobrze i sprawiedli-

wie wynagradzana, aby 

zapewniła ludziom god-

ne warunki życia. By każ-

dy pracujący nie bał się           

z dnia na dzień, że tą 

pracę straci i nie będzie 

miał za co żyć. 

Michał Melaniuk 



     Chcemy zaproponować Wam 

kilka wesołych i prostych zabaw 

na świeżym powietrzu, w które 

z powodzeniem możemy się 

bawić razem z najmłodszymi      

i nieco starszymi dziećmi. 

 

Z KAMIENIA NA KAMIEŃ 

Na piasku patykiem / kredą na 

boisku rysujemy niby strumień 

– dwie równoległe linie w odle-

głości od siebie ok. 6 kroków. 

Przez strumień można przejść 

po kamieniach – narysowanych 

kółkach – ułożonych 

w odległości od siebie ok. 1 m. 

Dzieci ustawiają się na jednym 

brzegu strumyka, po czym ko-

lejno przechodzą na drugi brzeg 

skacząc z kamienia na kamień i 

pamiętając o tym, że na kamie-

niu można postawić tylko jedną 

nogę. Dzieci które przejdą na 

drugi brzeg i nie wpadną do 

strumienia nagradzamy okla-

skami. 

 

SZUKAM PIERŚCIONKA / 

KORALIKA 

Stojąc w kole trzymamy w dło-

niach sznurek (długość zależy 

od liczby uczestników zabawy), 

na którym jest nawleczony 

pierścionek / koralik. W środku 

koła znajduje się jedno dziecko. 

Pozostałe osoby przesuwają 

pierścionek / koralik w lewą lub 

prawą stronę, a dziecko w środ-

ku stara się zgadnąć, kto ma w 

dłoni pierścionek / koralik. Gdy 

mu się to uda, następuje zamia-

na ról. 

KOLOROWA PIŁKA 

Ustawiamy się w kole. Rzucając 

do siebie piłkę każdy mówi jakiś 

kolor. Umawiamy się, że gdy 

ktoś powie kolor czarny, nie 

wolno złapać piłki. Jeśli jednak 

gracz pomyli się i złapie wtedy 

piłkę, osoba, która piłkę rzuciła 

zadaje jej zadanie (oczywiście 

odpowiednio trudne do wieku 

gracza), np. stój na 1 nodze aż 

doliczę do 5, podrzucić 4 razy 

piłkę wysoko w górę i ją złap, 

przeturlaj piłkę do bramki, itp. 

 

ZGUBIŁEM DROGOCENNE 

KAMIENIE 

Osoba dorosła rozsypuje w kilku 

miejscach kolorowe guziki / 

skrawki kolorowego papieru / 

cukierki. Na dany znak dzieci 

zaczynają szukać drogocennych 

kamieni. 

 

KOTEK STRZELA GOLA 

Osoba dorosła staje w szerokim 

rozkroku tworząc bramkę. Dzie-

ci – kotki biegają na czwora-

kach pchając przed sobą głową 

piłkę i starają się na zmianę 

strzelić gola. 

 

1, 2, 3, 4, BUM! 

Ustawiamy się w kole, po kolei 

podajemy sobie piłkę (w lewą 

lub prawą stronę), licząc od 1 

do 5. Nie wolno jednak powie-

dzieć „5” – w zamian mówimy 

„BUM!”. Osoba, która pomyli się 

i powie „5” musi – jeśli graczy 

jest niewielu - wykonać jakieś 

zadanie lub – jeśli graczy jest 

więcej – odpada z gry. 

 

MINI PODCHODY 

Osoba dorosła chowa jakiś 

przedmiot i oznacza narysowa-

nymi na kawałkach papieru / na 

piasku strzałkami drogę do kry-

jówki. Dzieci mają za zadanie 

wytropić kryjówkę, idąc według 

pozostawionych wskazówek. 

 

Życzymy wesołej zabawy! 

www.berek.pL 
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 WAKACYJNE ZABAWY 

 

Pomóż jaskółce dolecieć do gniazda 

P
o

m
ó
ż 

k
o

tk
o

w
i 

zł
a

p
a

ć 
   

   

m
y

sz
k

ę.
 



 

 

 

 

 

 

        18 czerwca 2009 roku Zarząd Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP wspólnie z Komendą Miejską PSP w Białej 

Podlaskiej oraz przy wydatnej pomocy Burmistrza Miasta       

w Międzyrzecu Podlaskim zorganizował już po raz jedenasty 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych 

D r u ż y n  P o ż a r n i c z y c h  p o w i a t u  b i a l s k i e g o . 

          Na stadion sportowy w Międzyrzecu Podlaskim przyby-

ło ogółem 15 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 14 star-

tujących oraz MDP z Rossosza w roli obserwatorów. Wśród 

startujących drużyn 5 było dziewczęcych:  z Zalesia, Sosnów-

ki, Drelowa, Łomaz i Swór i 9 chłopięcych: z Międzyrzeca, 

Leśnej, Łomaz, Sosnówki, Sławacinka, Jelnicy, Halas, Drelo-

wa i oczywiście ze Swór.  

     Drużyny rywalizowały według międzynarodowego regulami-

nu CTiF. Zmagania zawodników obserwowali: Starosta Bialski i Prezes ZOP ZOSP RP Tadeusz Łazowski, Prze-

wodniczący Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk, Kapelani Strażaków: Diecezjalny ks. Roman Sawczuk, Powiato-

wy ks. Henryk Jakubowicz, Gminny ks. Jacek Owsianka, Burmistrz Miasta Artur Grzyb, Wójt Gminy Roman Mi-

chaluk. 

Po rozegranych konkurencjach (sztafeta pożarnicza       

i ćwiczenia bojowe) laureatami zostali: 

w grupie dziewcząt: 

I miejsce - MDP OSP w Zalesiu z wynikiem            

1026,60 pkt. 

II miejsce - MDP OSP w Sosnówce z wynikiem      

1015,20 pkt. 

III miejsce - MDP OSP w Łomazach z wynikiem    

997,40 pkt. 

IV miejsce  - MDP w Sworach z wynikiem  997 pkt. 
w grupie chłopców: 

I miejsce - 

MDP OSP 

"Stołpno" 

w Międzyrzecu 

Podlaskim z wynikiem 1029,04 pkt. 

II miejsce - MDP OSP w Łomazach z wynikiem 1029,04 pkt.  

III miejsce - MDP OSP w Halasach (gm. Międzyrzec Podlaski) z wyni-

kiem 1024,00 pkt. 

MDP w Sworach zajęła VIII miejsce z wynikiem  985,7 pkt 
         Laureaci czołowych miejsc otrzymali puchary i nagrody indywidual-

ne ufundowane przez Starostę Bialskiego jednocześnie Prezesa Zarządu Od-

działu Powiatowego ZOSP RP druha Tadeusza Łazowskiego, Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Artura Grzy-

ba, Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Romana Michaluka. 

       Wszystkie startujące drużyny oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy za udział i upominki.  

Wyżywienie dla zawodników ufundowali: Piekarnia Pana Czempińskiego i Hurtownia „Wysokiński” w Międzyrze-

cu Podlaskim, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej.  

Organizatorzy XI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych składają serdeczne podziękowanie wszystkim, 

dzięki którym możliwe było zorganizowanie na tak wysokim poziomie zawodów.                 Red. P. M. Kiryluk 
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Przemarsz na  zawody 

Podczas konkurencji 

Pokaz tresury psa 



     03.04.2009 r. w Sitniku odbył się finał gminy w tur-

nieju mini piłki nożnej dziewcząt ,,piłkarskie  5’’. Nasze 

uczennice w składzie: Paulina Ignaciuk, Karolina Miroń-

ska, Gabrysia Głowacka, Iza Treska, Magda Sobczuk, 

Karolina Gałamaga, Kasia Sęczyk, Kinga Miszczuk, Ka-

sia Bagłaj wywalczyły II miejsce. Razem z dziewczęta-

mi z Sitnika awansowały do etapu międzygminnego, 

który odbył się 15.04.2009 r. w Rokitnie. Rywalizowały 

tam z Konstantynowem, Janowem Podlaskim, Leśną 

Podlaską  oraz z gospodarzami.                                                                                                                                                  

     Było fajnie, dziewczęta były bardzo zadowolone, 

chociaż nie zdobyły najważniejszego trofeum.    Bardzo 

dobrze poradzili sobie również chłopcy. Nasi piłkarze: 

Błażej Turski, Michał Sergiej, Jakub Konkol, Norbert 

Budzyński, Jakub Demeszko, Adrian Walczuk, Kamil 

Treska, Michał Melaniuk swój turniej gminny rozegrali  

21.04.2009 r. w Sitniku - zajęli II miejsce.  I również z 

kolegami z Sitnika reprezentowali naszą gminę w finale 

międzygminnym rozegranym w Rokitnie 24.04.2009 r.          

Jednak Janów Podlaski nie dał za wygraną  - był najlep-

szy. My zajęliśmy II miejsce.  

    Ortel Książęcy już od kilku lat jest gospodarzem za-

wodów  ,, czwórboju lekkoatletycznego’’. W tym roku 

szkolnym 06.04.2009 swoje umiejętności prezentowali 

chłopcy z naszej gminy, a 07.04.2009 r. dziewczęta.  

Oto składy osobowe naszych drużyn: 

Dziewczęta: 

Paulina Ignaciuk, Karolina Mirońska, Gabrysia Gło-

wacka, Iza Treska, Magda Sobczuk, Karolina Gałama-

ga. 

Chłopcy: 

Błażej Turski, Michał Sergiej, Adrian Walczuk, Marcin 

Miroński, Jakub Romaniuk, Daniel Piotrowicz. 

Nie poszło nam najlepiej – zarówno dziewczęta jak         

i chłopcy - poza podium, ale najzabawniejszą drużyną, 

która tworzyła wesołą atmosferę zawodów były nasze 

dziewczęta. 

    Hura, hura, hura,… pokonaliśmy Woskrzenice, Sitnik, Cicibór w finale 

Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Eliminacje odbyły się w Sitniku 28.05.2009r. i Do-

kudowie 08.06.2009 r.  Wspólnie z Sitnikiem awansowaliśmy do finału gminy, 

który rozegraliśmy w Woskrzenicach 10.06.2009 r.  

        Nasi zawodnicy w składzie: Michał Melaniuk, Błażej Turski, Jakub Demeszko, Adrian Walczuk, 

Michał Sergiej, Kamil Krasucki, Jakub Konkol, Daniel Piotrowicz byli nie do pokonania,   zajęli I 

miejsce.    Rozegraliśmy 3 mecze: z Woskrzenicami 0:0, z Sitnikiem wygraliśmy 2:1, z Ciciborem rów-

nież 1:0.  

     Gratulacje, gratulacje, gratulacje! Jest to drugi taki sukces w lidze gminnej, a nie jest łatwo pokonać       

9 startujących drużyn.                                                                         Redagowała: Pani Monika Kiryluk 
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Turniej mini piłki nożnej 

dziewcząt i chłopców 

 

NAJLEPSI W LIDZE 

RYWALIZACJA 

CZWÓRBOISTÓW 



 

Raz – litera w abecadle, 

Dwa – drzewa pachnące. 

Całość zawsze bywa w lecie 

I trwa dwa miesiące. 

Pływa po jeziorze. 

Opłynąć może świat! 

Stanie, gdy nie dmucha, 

Gdy na nią nie dmucha wiatr 

W jakim miesiącu pod cięciem 

kosy 

Oraz żniwiarek padają kłosy? 

ZAGADKI  

WAKACYJNE 
 

Kiedy pole, czy wiesz, 

Niby tafla szklana. Wygląda 

niby jeż? 

Na jesieni je zasiali. 

W zimie śnieg je ubielił, 

Wiosną szumi pod niebem. 

Latem stanie się chlebem. 

 

Ogrodowa - w ogrodzie, 

Dzika – woli pola. 

Nie gryzie, nie bodzie, 

Ale wbija kolec. 

Dąży w prawo, w lewo 

Lub płynie na wprost, 

Lecz by ja przekroczyć, 

Trzeba znaleźć most. 
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(żniwa) 

zboże) 

(wakacje) 

(żaglówka) 

róża) 

(rzeka) 

sierpień) 

ORTOPOWIASTKA 

„GÓRSKA PRZYGODA” 
 
B_dzik dzwoni o sz_stej rano 

P_źno j_ż, bo b_dzą się k_ry. 

K_rtka, b_ty i w_r podr_żny – 

Wyr_szamy, czekają g_ry. 

Wok_ł szczyty, _skoki, _rwiska, 

Wzg_rze w chm_rach to nie byle 

m_rek- 

D_ża g_ra okaże się niższa, 

Jeśli jesteś wytrwałym piech_rem. 

Wtem _lewa, h_k, wich_ra, 

Halny h_la w takt pon_ry. 

Tylko spok_j nas _rat_je: 

Skalnej p_łki chwyć się ob_rącz. 

Po wł_czędze i po d_żym strach_ 

Zwykły ż_r po kr_lewsk_ smak_je. 

Więc choć w ob_ b_tach woda 

chl_pie, 

Ja t_ wkr_tce wr_cę. Obiec_ję. 



 

 

PRAWDA CZY FAŁSZ ? 

 

1. Lato jest najcieplejszą porą roku, letnie dni są długie, a no-

ce krótkie. 

2. Przed komarami chronią nas tabletki przeciwbólowe. 

3. Lato rozpoczyna się 22 czerwca, a kończy się 23 września. 

4. Latem należy wypić w ciągu dnia kilka szklanek niegazowa-

nej wody mineralnej. 

5. W miejscach niedozwolonych można się kąpać tylko pod opieką dorosłych. 

6. Między godziną 11 a 15 nie należy opalać się, bo w tych godzinach słońce jest najbardziej 

niebezpieczne dla zdrowia. 

7. W czasie burzy należy schronić się pod drzewem. 

8. Wędrując po górach trzymaj się tylko oznakowanych szlaków. 

9. Nie głaszcz dzikich zwierząt, które łaszą się do ciebie, bo mogą być chore na wściekliznę. 

10. Gdy jesteś mocno rozgrzany słońcem i zabawą, natychmiast ochłodź się wskakując do 

zimnej wody. 

 

 

     Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  redagują:   

p. Joanna Grochowska, p. Justyna Firsiuk, 

oraz koło dziennikarskie;   Kinga Miszczuk, 

Karolina Mirońska, Paulina Ignaciuk, Kata-

rzyna Bagłaj, Karolina Gierełło, Patrycja Kali-

szewska, Paulina Karwowska, Natalia Mela-

niuk, Karolina Waszczuk, Karolina Gałamaga, 

Aleksandra Steciuk, Magdalena Sobczuk, Na-

talia Piotrowicz. 

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 

Tysiąclatka 

Dzieci powinny siedzieć na tylnych siedzeniach 

Wszyscy pasażerowie powinni być przypięci 

Nie wolno wyrzucać przez okno samochodu 

Wszystkie bagaże należy zapakować 

W czasie jazdy nie wolno 

Nie należy ograniczać widoczności  

żadnych przedmiotów. 

do bagażnika. 

w specjalnych fotelikach. 

pasami bezpieczeństwa. 

prowadzącemu samochód. 

przeszkadzać kierowcy.  

Wakacyjne rady—  połącz strzałkami zdania. 

WAKACJE NA MORZEM......   Pokoloruj rysunek. 

http://3.bp.blogspot.com/_8PTF0nB3X8A/Sl2sgHwDZzI/AAAAAAAAAlQ/tEpc9GPRVkU/s1600-h/371Wakacje%2520nad%2520morzem.jpg

