
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gazetka „Tysiąclatka” zajęła II miejsce w Ogólnopol-

skim Konkursie Gazetek Szkolnych  w kategorii szkół pod-
stawowych.  

      Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się          

8 października 2010 roku  w auli im. Hanki Bielickiej II LO      
w Łomży. Nagrodę dla naszego pisemka odebrały Magdalena 
Chwedczuk – redaktor naczelny „Tysiąclatki”, Katarzyna 

Sęczyk –dziennikarz oraz opiekun Joanna Grochowska. 

     

           Patronat nad konkursem objęli: 

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna 

Hall, marszałek województwa podla-

skiego Jarosław Dworzański, podlaski 

kurator oświaty Jerzy Kiszkiel oraz pre-

zydent Łomży Jerzy Brzeziński.                                       

Organizatorami Konkursu byli: Tygo-

dnik podlaski "Kontakty" i Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli Oddziału Regio-

nalnego Towarzystwa Wiedzy Po-

wszechnej  w Łomży. 

    Na konkurs wpłynęło 231 gaze-

tek, w tym 99 ze szkół podstawowych, 

79 z gimnazjów i 50 ze szkół ponadgim-

nazjalnych. Najwięcej gazetek wpłynęło 

z województwa podlaskiego, śląskiego     

i małopolskiego, najmniej z warmiń-

sko-mazurskiego oraz  opolskiego. 

Jury dokonało oceny nadesłanych 

gazetek, kierując się następującymi 

kryteriami: tematyką poruszanych 

problemów, różnorodnością form 

wypowiedzi dziennikarskiej, stylem 

wypowiedzi i poprawnością języko-

wą, oryginalnością w redagowaniu, 

różnorodnością szaty graficznej. Jury 

podkreśliła, że większość gazetek 

nadesłanych na konkurs, wyróżniała 

się wysokim poziomem dziennikar-

skim i wydawniczym.  

J.G.                                              
C.d. s..3                    
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06. 10.- Bieg patrolowy i ognisko harcerskie „Święto pieczo-

nego ziemniaka”. 

8-9. 10.- Wyjazd do Łomży przedstawicieli koła dziennikar-

skiego po odbiór II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie 

Gazetek Szkolnych. Udział w warsztatach dziennikarskich. 

08. 10.- Podsumowanie akcji „SZKOŁO POMÓŻ I TY” pod 

patronatem SU. 

10. 10.- X Dzień Papieski. 

11. 10.- Rada pedagogiczna. 

12. 10.- Wyjazd przedstawicieli SKC na spotkanie formacyj-

no-informacyjne do Ośrodka „Misericordia” w Białej Podla-

skiej. 

14. 10.- Dzień Edukacji Narodowej- akademia. 

16. 10.- Jan Paweł II- odwaga świętości”- pod takim hasłem 

odbyła się czuwanie modlitewne  w miejscowym kościele 

przygotowane m.in. przez SKC. 

18. 10.- Posumowanie zbiórki baterii. 

19. 10- Zawody sportowe- Indywidualny Turniej Tenisa Sto-

łowego chłopców i dziewcząt- Finał Gminy. 

21. 10.- Wyjazd do Serpelic na survival uczniów z klas IV-

VI. 

21. 10.- Wyjazd klasy 0, II i III do Białej Podlaskiej 

na baśń muzyczną „W tajemniczej krainie krasnali”. 

22-24. 10.- Kurs harcerski na zastępowych i przy-

bocznych. 

25. 10.- Spotkanie z policjantami. Pogadanka na te-

mat bezpieczeństwa na drodze. 

25. 10.- Podsumowanie konkursu plastycznego „Jak 

naśladować św. Franciszka”. 

27. 10.- Rada pedagogiczna. 

27. 10.- Zebranie z rodzicami. Pogadanka pedagoga 

szkolnego na temat tzw. „dopalaczy”. 

28. 10.- Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 

„Mój zwierzak”. 

29. 10.- Podsumowanie zbiórki książek dla powo-

dzian. 

30. 10.- Podsumowanie akcji wsparcie Schroniska 

dla Zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej. 

01.11. - Wszystkich Świętych. 

02.11. –Dzień Zaduszny. 

Red. p. J. Firsiuk 
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        08.10.2010 roku  pojechałyśmy po odebranie 
nagrody do Łomży, gdyż nasza gazetka zajęła drugie 
miejsce w ogólnopolskim konkursie. Naszą opie-
kunką na wyjeździe była pani Asia. Wyjechałyśmy 
bardzo wcześnie, bo o godzinie 7.00 rano. Droga 
była bardzo długa, ale było warto.  

     Ogłoszenie wyników odbywało się w jednym          
z liceów w Łomży. Szkoła była bardzo ładna i duża.  
Na początku mogłyśmy obejrzeć wszystkie gazetki, 
które zastały wyróżnione, bądź zajęły nagrodzone 
miejsce. Gazetki zostały podzielone na trzy katego-
rie: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimna-
zjalne.  

  Na uroczystość przybyło bardzo dużo osób, zarów-
no gości zaproszonych, jak i laureatów. Każdy z nas 
dostał gazetkę „ Przeciek ‘’ dlatego, że jest ona wy-
dawana w szkole, która nas gościła.  

   Część oficjalna rozpoczęła się krótką akademią      
w wykonaniu licealistów, ponieważ była to setna 
rocznica śmierci Mari Konopnickiej, patronki owej 
szkoły. Naprzeciwko nas usiedli goście, jednym         
z nich był prezydent miasta Łomży. Po oficjalnym 
ogłoszeniu wyników zostały wręczone statuetki i dy-
plomy. Statuetkę odebrała Magda Chwedczuk a dy-
plom Kasia Sęczyk.  

    Następnie prezydent miasta opowiadał o historii 
Łomży. Głos zabrali także inni zaproszeni goście.     
W końcowej części głos zabrali przedstawiciele na-
grodzonych i wyróżnionych gazetek. O naszej gazet-
ce mówiła p. Joanna Grochowska. 

   Potem ruszyliśmy z panią przewodnik do Bursy  
nr 1(czyli naszego domku). Zjedliśmy tam obiad,      
a potem dostaliśmy pokoje. Były bardzo przytulne.  

    Po zakwaterowaniu ruszyliśmy na zwiedzanie 
Łomży. Podzieliliśmy się na dwie grupy - jedna 
zwiedzała miasto,  a druga płynęła gondolą po rzece 
Narwi. Potem nastąpiła zmiana. 

    W Łomży byłyśmy pierwszy raz i musimy stwier-

dzić, że miasto nas urzekło swym położeniem, leży 

ono na wysokiej skarpie. Chciałyśmy się podzielić 

ciekawostkami i zdobytymi informacjami na temat 

miasta. 
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Z PREZYDENTEM ŁOMŻY 

REJS GONDOLĄ PO RZECE NAREW 

KASIA NA ŁAWECZCE Z HANKĄ BIELICKĄ 



       Łomża – miasto położone w woje-

wództwie podlaskim nad rzeką Narew. Li-
czy prawie 64 tysiące mieszkańców.  Jest to 
miejsce, gdzie żyły i tworzyły wybitne oso-
bistości: Witold Lutosławski, kard. Stefan 
Wyszyński, męczennik Andrzej Bobola, ak-
torka Hanka Bielicka. W mieście znajdują 

się interesujące zabytki. 

   Zwiedzanie można roz-
począć tak, jak i my od 
łomżyńskiej Starówki, na 
której znajdują się  Miejski 
Ratusz i Hala Targowa. O 
12:00 można wysłuchać 
hejnału z wieży ratuszo-
wej. Warto zatrzymać się 
na krótki odpoczynek i 
przepyszne lody i ciastka 
w pobliskiej cukierni, naprawdę pyszne – 
jadłyśmy! Kolejną atrakcją jest ławeczka      
z Hanką Bielicką na ulicy Krótkiej, tuż przy 
głównym rynku. Hanka Bielicka  wychowa-
ła się w Łomży. W Centrum Katolickim przy 
ulicy Zawadzkiej jest jej małe muzeum - sa-
lonik z sukniami, kapeluszami i bibelotami, 
które przekazała na rok przed śmiercią. 
Nam zostały pamiątkowe zdjęcia przy po-
mniku aktorki.  
Kolejnym obiektem na trasie był Pałac           
i Ogrody Biskupie. Idąc ulicą Dworną zoba-
czyłyśmy najstarszy łomżyński zabytek – 
Katedrę. Dużą atrakcją są odkryte przypad-
kowo w 2005 roku katakumby z kryptami. 
Mamy nadzieję, że kiedyś je zwiedzimy. 
Niedaleko katedry mieści się parterowy 
dom, w którym w dzieciństwie mieszkał 
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński.          
A jeszcze dalej dom, w którym mieszkała     
z rodzicami Hanka Bielicka. 
 
     Ciekawym punktem w mieście jest wzgó-
rze Św. Wawrzyńca oraz Góra Królowej Bo-
ny, gdzie można podziwiać przepiękne wi-
doki na rzekę Narew.  
Dowiedziałyśmy się, że w niewielkiej odle-
głości od miasta znajdują się obszary przy-

rody chronionej: 

- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Na-

rwi, 

- Biebrzański Park Narodowy, 

- Narwiański Park Narodowy. Po zwiedza-
niu miasta udałyśmy się nad rzekę Narew i pły-
nęłyśmy gondolą. Towarzyszył nam pies, który 

siedział na dziobie. Wi-
doki były piękne, mogły-
śmy zobaczyć nawet bo-
bra i poobgryzane pnie 
drzew. Gdy zeszłyśmy      
z gondoli było nam bar-
dzo zimno, ale nie miały-
śmy wiele czasu na roz-
tkliwianie się, gdyż cze-
kał na nas następny 
punkt programu, jakim 
było przedstawienie. 

Po spektaklu wróciłyśmy do bursy na kolację,  
a potem była dyskoteka. Nie cieszyła się ona 
wielkim zainteresowaniem, bo wybrałyśmy 
rozmowy z koleżankami z innych szkół. Mogły-
śmy porozmawiać na interesujące tematy do 
późnej nocy. 

 Następnego dnia, po śniadaniu, pojechałyśmy 
ponownie do liceum, gdzie odbyły się warsztaty 
dziennikarskie:  

A). Fotografia prasowa – fotografik Zbigniew 
C i b o r o w s k i .          .       
B). Media w promocji regionu – Jerzy Lipiński, 
prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej          
w Łomży.              .              
C). Podstawy tworzenia i redagowania czasopi-
sma – Władysław Tocki, redaktor naczelny ty-
godnika „Kontakty”. 

Po skończonym szkoleniu udałyśmy się z panią 
na Starówkę, gdzie kupiłyśmy jeszcze pamiątki 
i pocztówki z Łomży.  

Po kilku godzinach powrotnej drogi do domu 

byłyśmy zmęczone, ale bardzo zadowolone, że 

mogłyśmy uczestniczyć w wyjeździe do tego 

pięknie położonego miasta. Mamy nadzieję, że 

może za rok ponownie wrócimy do Łomży. 

Trzymamy kciuki. Oby tak dalej! 
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ZAWSZE Z WAMI CHCEMY BYĆ… 

Takimi oto słowami wesoło rozbrzmiewała na-

sza szkoła 14 października, ponieważ Dzień Edukacji 

Narodowej, jak co roku, wprawił całą szkolną społecz-

ność w wyjątkowy nastrój wspólnego świętowania. 

Wielkie emocje, ogromna radość i uśmiechy na wszyst-

kich twarzach towarzyszyły zarówno uczniom jak i na-

uczycielom, pracownikom szkoły oraz zaproszonym 

gościom. 

 Każdy z nas w tym dniu, oderwany od codzienności 

życia, poczuł się szczególnie ważny i potrzebny w tej ogromnej szkolnej rodzinie. 

Pan dyrektor Gustaw Jakimiuk powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie podziękował za 

przybycie emerytom szkoły: Pani Halinie Gałamaga, Pani Krystynie Krasuskiej, Pani Genowefie Ka-

sprzuk, Pani Bożenie Gawda, Pani Marii Gromadzkiej, Panu Wacławowi Kurzepie, Panu Henrykowi Se-

meryło oraz Ks. Proboszczowi Stanisławowi Chodźko,  którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczy-

stość. W przemówieniu podkreślił ogromną rolę wszystkich 

pracowników oświaty w trudnej sztuce wychowywania mło-

dego pokolenia. 

   Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz 

Rady Rodziców pogratulowali pracownikom szkoły sukce-

sów, podziękowali za poświęcenie i za zaangażowanie oraz. 

życzyli pomyślności w dalszej pracy, a w dowód wdzięczności 

na ręce pana dyrektora złożyli wiązanki kwiatów. 

    Uczniowie zaś Święto Edukacji Narodowej uczcili w naszej 

szkole w szczególny sposób. Klasa szósta pod opieką Pani 

Moniki Kiryluk i Violetty Więckowskiej zadbała o dobry hu-

mor i wspaniałą zabawę prezentując się w niekonwencjonalnym występie pt. „Co w oświacie piszczy…”   

Zgromadzeni w „studiu” widzowie oglądali na żywo program telewizyjny, ukazujący naszą szkołę w krzy-

wym zwierciadle. Prowadzący program redaktorzy: Oświatomir Analfabetek oraz Edukacjanna Kujon-

Leniwska odsłonili tajniki szkolnej sworskiej rzeczywistości. 

 Zaproszeni do studia na wywiad uczniowie słynnej „Tysiąclatki” – Wicio Mamałyjka i Franio Ana-

nasek bawili widzów, ze szczególnym przejęciem opowiadając o tym. „co im tam w duszy gra”. 

 Zaprezentowała się także nauczycielka Andżelina Ambicjonalska, której kwalifikacji i nauczanego 

przedmiotu nie ujawniono ze względu na ochronę danych osobowych. Jej biadolenie i narzekanie na temat 

ciężkiej doli nauczyciela, przygniecionego stertą przeróżnych planów, programów, sprawozdań i pogrążo-

nego w myślach o wymarzonym awansie, widzowie nagrodzili gromkimi brawami. 

 Wielką radość sprawił 

wszystkim zaproszony do studia ze-

spół muzyczno – wokalny „Sworskie 

Słowiki”, który wystąpił z wieloma 

przebojami. Przy dźwiękach dwóch 

gitarzystów młodzi artyści zaprezen-

towali się w dwunastu piosenkach, 

ale największym hitem okazał się 

nowy przebój zespołu „Dyrektorskie 

tango” zadedykowany Panu Dyrek-

torowi. 
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Dzień  Edukacji  Narodowej ... 

„Dyrektorskie tango” 

„Sworskie Słowiki” 

Uczestnicy akademii z zainteresowaniem 

obejrzeli ciekawy program 



 W dalszej części programu redaktorzy TV zaprosili widzów do 

obejrzenia filmu pt. „Panie Ministrze, zastanów się jeszcze…”, pocho-

dzącego z nagrania szkolnego monitoringu. Sceny filmowe były podglą-

dem różnych lekcji i zabawnych sytuacji podczas przerw. Tutaj dopiero 

odkryto talenty aktorskie!  Niby zwykła szkolna codzienność,                  

a w oczach widzów urosła do 

rangi mistrzowskiego dzieła 

artystycznego. Niektórzy, gdy-

by mogli, przyznaliby pewnie 

OSKARA. 

 W podsumowaniu pro-

gramu redaktorzy dyskutowali 

na temat polskiej oświaty           

i współczesnej szkoły. Ustalo-

no, że mimo wszystko rokowa-

nia są pozytywne. Uczniowie są bardzo wrażliwi, doceniają wiel-

kie zaangażowanie i trud swoich pedagogów. Wiedzą, że nauczy-

ciele dzielą się z nimi tym, co mają najcenniejszego – wiedzą i doświad-

czeniem, a potwierdzeniem ich wdzięczności był ostatni punkt programu, mianowicie relacja z obchodów 

Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Sworach. 

Piękne wiersze, gorące życzenia płynęły z ust radosnych dzieci, a obdarowani symbolicznym kwiatkiem i 

laurką pracownicy szkoły i zaproszeni goście ze wzruszeniem i w patetycznym nastroju przyjęli podzięko-

wania. 

A na koniec mała dygresja: Obraz naszej szkoły ukazany w krzywym zwierciadle wzbudził w nas śmiech, 

bo my mamy wspaniałą szkołę, niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju. 

Redagowała: Pani Violetta Więckowska 

    14 października w naszym kraju jest obcho-

dzony Dzień Edukacji Narodowej, który za-

stąpił świętowany dawniej Dzień Nauczyciela. 

Jest to rocznica utworzenia w 1773 roku z inicjatywy ówczesnego 

króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji 

Narodowej. Komisja, której pierwotna nazwa brzmiała: „Komisja 

nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” była pierwszym 

ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu 

instytucją w Europie. Zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo 

oparte na hierarchicznej zależności niższych szczebli od wyższych. 

Powstały dwie Szkoły Główne – w Krakowie i w Wilnie, którym 

p o d l e ga ł y  s z k o ł y  ś r ed n i e  a  i m  e l em en t a r n e .  

Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzy-

stopniowego podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowego syste-

mu nauczania, wprowadzenie podręczników w języku polskim, pol-

ską terminologię naukową, reformę Akademii Wileńskiej i Krakow-

skiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, wprowadzenie lekcji 

wychowania fizycznego, utworzenie 'Towarzystwa do Ksiąg Ele-

mentarnych' (instytucji opracowującej podręczniki i programy na-

uczania) oraz dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych pra-

wach z chłopcami.  

 

Str. 6 

Z kart historii 

T YSI Ą CLAT KA  

Życzenia od dzieci i rodziców 

Wraz z życzeniami były kwiaty 

„Szkoła”                    

i „nauczyciel”  

w różnych językach 

 

język angielski -school teacher 

język niemiecki -Schule Lehrer 

język francuski -école professeur 

język rosyjski -школа учитель 

język hiszpański -escuela profesor 

język włoski -scuola insegnante 

język chiński -ıı ıı 

język ukraiński -школа вчитель 

język szwedzki- skola larare 

język grecki -ζχολείο δάζκαλος 

Źródło: Internet.   Opracowała: Natalia Gałamaga 
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BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE-      

podsumowanie konkursu plastycznego 

 Opiekun Klubu Wiewiórka pani Justyna Firsiuk prze-

prowadziła konkurs plastyczny dla uczniów klasy 0 i klas I- 

III, zorganizowany przez „Słowo Podlasia” pod hasłem 

„Bezpieczeństwo na drodze”. Uczniowie składali prace do 

końca września. Wpłynęło 59 prac. Z klasy O 6- 11,  z klasy 

I- 17, z klasy II- 11,  uczniowie z klasy III wykonali aż 20 

prac. Wytwory dziecięce były bardzo ciekawe, wykonywane 

różnorodną techniką, co widać na załączonym zdjęciu. Cie-

szymy się, że przy wykonywaniu prac uczniowie przypo-

mnieli sobie, jak należy bezpiecznie zachowywać na drodze. 

Redakcja „Słowa Podlasia” przygotowała atrakcyjne nagro-

dy. Na zwycięzców czekają nagrody: pendrive,  t-shirt, ku-

bek i smycze. Mamy nadzieję, że prace spodobają się i któryś z naszych uczniów zdobędzie nagrodę. Po-

wodzenia!           

CO SŁYCHAĆ W ZERÓWCE ? 
 Oj, słychać, słychać i to bardzo głośno. Klasa przedszkolna jest bardzo miłą, dociekliwą, sympatyczną i  tro-

szeczkę rozgadaną gromadką. Dzieci znają  już wiele wierszyków, piosenek. Mogą pochwalić się wiadomościami       

i umiejętnościami zdobytymi w przedszkolu, można usłyszeć wiele pięknych głosów oraz zauważyć małych artystów 

– plastyków. Zainteresowani mogą obejrzeć wspaniałe prace maluchów w GALERII PRAC w sali przedszkolnej. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

 W październiku dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Bezpieczna droga”, niektóre z nich  wyko-

nywały prace samodzielnie, inne zaś w grupie tworząc wspaniałe prace. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnię-

cie, być może komuś z nas się uda.                                                                                                                                                        

Dnia 08.10. 2010r.  dzieci zostały przebadane stomatologicznie,  otrzymały drobne upominki, wzięły także udział      

w akcji  „Pomóżmy zwierzątkom w schronisku” – dziękujemy za okazaną pomoc rzeczową Oliwce Kwiatkowskiej, 

Majce Dmitrowicz, Piotrkowi Łochina.                       .                                                                                                                                  

Dnia  21.10. 2010r. cała grupa obejrzała baśń muzyczną  „ W tajemniczej krainie  krasnali”. Spektakl wszystkich 

zachwycił. Piorek Łochina miał wyjątkowe szczęście, ponieważ został wylosowany spośród dzieci i otrzymał miłą 

niespodziankę.  Na co jeszcze będzie nas  stać, okaże się w najbliższym czasie. My nie wyobrażamy sobie życia  

szkolnego bez naszych milusińskich.                                                                                  Redagowała: p. B. Filipiuk 

 

        

Już od dawna zauważono, iż uczniowie coraz rzadziej mówią „Dzień dobry”. Nie tylko nauczycielom, ale 

także starszym osobom przychodzącym do szkoły.  

    Kiedyś za brak przywitania z nauczycielem były surowe kary. Teraz  brak kultury stało się  codzienno-

ścią. Ale to nie jest normalne! Wyobraźcie sobie, że jeśli my teraz tak się zachowujemy… to co będzie za 

10 lat ? Na pewno nie będzie ciekawie np.: uczniowie będą skakać po ławkach, jeść na lekcji...niby i teraz 

takie przypadki się zdarzają, ale staramy się temu zapobiegać. Trzeba szanować nauczycieli, ponieważ to 

oni nas uczą czytać, pisać, liczyć.                                                                                   Zespół redakcyjny 
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Krótka wystawa na górnym korytarzu, gdyż prace      

pojechały na konkurs 

   Red. p. J. Firsiuk 



           

 

        Od 21 października dzieci z klas I-III  otrzymują w szkole bezpłatnie świeże owoce lub warzywa. Jest 

to możliwe dzięki realizacji unijnego programu "Owoce w szkole".  Program ten ma przeciwdziałać otyło-

ści u dzieci, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym spowodowanym nieodpowiednią dietą, a także zatrzy-

mać spadek konsumpcji owoców i warzyw w Polsce. Ma też ukształtować wśród dzieci nawyki żywienio-

we, polegające na regularnym spożywaniu owoców i warzyw.                        .                                                                                                          

Według Komisji Europejskiej, w UE 5 mln dzieci jest otyłych, zaś 17 mln cierpi z powodu nadwagi. Unia 

chce w ten sposób kształtować nawyki żywieniowe dzieci, a także przekonywać najmłodszych uczniów do 

zdrowego odżywiania się.                                          .                                                                                                                                              

Pomysłodawcy projektu wierzą, że takie zdrowe drugie śniadanie skutecznie zastąpi niezbyt zdrowe prze-

kąski, jakimi w szkolnych sklepikach raczą się uczniowie podczas przerw.                                      J.G. 

ZAJĘCIA TERENOWE         

HARCERZY 

       Dnia 6 października harcerze z 26 DH wyru-

szyli na bieg patrolowy. Trasę przygotował zastęp 

„Sokoły”, prowadzony przez zastępowego 

M.Skrzypczaka a przebiegała ona przez sworskie 

ulice: Szkolną, Słoneczną, Rolniczą, Osiedlowa, 

Kościelną. Podzieleni byliśmy na dwie  grupy, 

jedną „Poszukiwacze przygód” opiekowała się dh 

I.Gałamaga, drugą dh V.Więckowska. Po drodze 

rozwiązywaliśmy zadania. Niektóre z nich były 

dosyć dziwne np.”Pójdźcie do najbliższego domu 

i pożyczcie gazetę na rozpałkę na ognisko”. 

   Po długiej i wyczerpującej wędrówce dotarliśmy pod plebanię. Tam rozpaliliśmy ognisko, ciężko by nam było bez 

naszego proboszcza,  który pomógł nam, a także użyczył soli do ziemniaków. 

   Czekając na pieczone ziemniaki, które przyniosły Kasia i Sandra śpiewaliśmy i sprawdzaliśmy nasze zadania           

z trasy. Pieczone ziemniaki były bardzo pyszne. Było bardzo śmiesznie i fajnie. 

dh Katarzyna Sęczyk, dh Aleksandra Potocka 
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KLASA LICZBA ZEBRANYCH BATERII ŚREDNIA 

PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO 
UCZNIA W KLASIE (SZT.) 

MIEJSCE 

4 176 6,80 I 

5 163 6,52 II 

2 143 6,22 III 

3 93 3,44 IV 

6 53 2,12 V 

0 42 1,83 VI 

1 31 1,29 VII 

W oczekiwaniu na pieczone ziemniaki drużyna śpiewała piosenki 
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       Fundacja jak co roku zwróciła się do naszych uczniów o pomoc i wsparcie dla 

swoich podopiecznych. Biorąc udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej 

„SZKOŁO POMÓŻ I TY” otrzymaliśmy pakiet startowy  postaci kalendarzyków     

z pomocami edukacyjnymi, które rozprowadziliśmy na terenie naszej szkoły. Uzy-

skaną kwotę –80 zł przekazaliśmy na konto Fundacji.  

     Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzebę pomocy innym i są wrażliwi i otwarci na potrzeby 

drugiego człowieka. Tym, którzy chcą jeszcze nabyć kalendarzyki edukacyjne zapraszamy do przewodni-

czącej Samorządu Uczniowskiego — Kasi Sęczyk.  

Opiekunowie SU 

          

    

       Dnia 25 października 2010r. wyłoniono laureatów konkursu plastycznego 

na temat:„ Jak naśladować św. Franciszka?”. Do organizatorów konkursu 

(Szkolne Koło Caritas) dostarczono18 prac. Komisja w składzie: p. Barbara 

Filipiuk , p. Ewa Król  oraz p. Renata Tarasiuk  wybrała prace wykonane cie-

kawymi technikami plastycznymi. 

Zwycięzcami zostali następujący uczniowie: 

I miejsce – Wawryniuk Natalia kl. III 

II miejsce Giereło Klaudia kl. II 

III miejsce Struk Hubert kl. II 

 egzequo Kaliszewski Hubert kl. I 

Wyróżnienie otrzymał Gryta Jacek kl. I 

Redagowała: p. M. Skrzypczak 
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Fundacja na rzecz osób niewidomych                                    
i niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” 

Wszystkim         

laureatom           

serdecznie            

gratulujemy ! 

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.  

Tutaj napis i kwiat pozostanie.  

Ale zmarły gdzie indziej mieszka 

na wieczne odpoczywanie. 

     Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są dniami refleksji i zadu-

my.  Palące się na cmentarzach znicze, bukiety kwiatów, wieńce są ozna-

kami nieprzemijającej pamięci o tych, którzy odeszli.                                

Pamiętając o tych, którzy odeszli, uczniowie naszej szkoły razem z wychowawca-

mi odwiedzili 29 października i 2 listopada miejscowy cmentarz parafialny. Dzie-

ci modliły się nad zapomnianymi, opuszczonymi grobami, zapaliły znicze na gro-

bach małych dzieci i na grobach swoich bliskich.                          J.G. 
Rys. Mateusz Karwowski 
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         Dnia 18.09. 2010r. członkowie sekcji sportowo- porządkowej sprawdzili w każdej klasie higienę rąk  

i zmianę obuwia uczniów, pod uwagę wzięli również porządek  w szatni szkolnej.  Z przykrością stwier-

dzono bałagan w poszczególnych boksach min. buty nie  w workach, kurtki i worki nie na wieszakach. 

                UWAGA UCZNIOWIE ! ! !    

 SU raz w miesiącu w miesiącu będzie organizował takie akcje. Prosimy serdecznie wziąć te uwagi 

do serca.  Zwracamy się do Was z prośbą  o bezpieczne, kulturalne zachowanie się w szatni oraz  ład          

i porządek w klasowych boksach.                                                                                                                                                                                                                       

 Przewodnicząca SU Ka-

tarzyna Sęczyk ostro wzięła się 

do pracy. Powołała poszczególne 

sekcje oraz jej członków.                                                                               

W skład sekcji kulturalno - na-

ukowej wchodzi:                                      

przewodniczący Szczepan 

Skrzypczak,                                                                    

członkowie:                                                                                                                              

1.Michał Melaniuk                                                                                                                           

2. Kacper Kasjaniuk                                                                                                                     

3. Kinga Chalimoniuk                                                                                                                          

4. Paulina Melaniuk                                                                                                                     

5. Natalia Gałamaga                                                                                                                 

Do sekcji sportowo-

porządkowej należą:                                               

przewodniczący Robert Sęczyk 

i członkowie;                                                                         

1. Patryk Szupiluk                                                                                                                       

2. Maciej Krasucki                                                                                                                             

3. Szcepan Gierełło                                                                                                                        

4. Hubert Weresa                                                                                                                         

5. Mateusz Tymoszuk                                                                                                                            

6. Remigiusz Sergiej                                                                                                  

Przewodniczącą sekcji dekora-

cyjnej jest Ewelina Gromadzka 

a jej członkowie to;                        

1. Weronika Łochina                                                                                                                   

2. Magdalena Ignaciuk                                                                                                                

3. Kamila Mirońska                                                                                                                     

4. Beata Narkiewicz                                                                                                                    

5. Iza Kalinowska                                                                                                                        

6. Paulina Chomiuk                                                                                                      

Natomiast  sekcji dziennikar-

skiej przewodniczącą została 

Magdalena Chwedczuk jej 

współpracownicy to:                                                                                                               

1. Adrianna Makarewicz                                                                                                             

2. Katarzyna Sęczyk                                                                                                                    

3. Izabela Narkiewicz                                                                                                                   

4. Ewelina Kasjaniuk                                                                                                                         

5. Karolina Olesiejuk                                                                                                              

6.Justyna Treska                                                                                                                          

7. Aleksandra Potocka                                                                                                                             

8. Natalia Gałamaga                                                                                                                     

9. Kamila Mirońska                                                                                                                    

10. Emilia Sobczuk                                                                                                                             

11. Kinga Chalimoniuk                                                                                                              

12.Aleksandra Chwedczuk. 

    A teraz miła wiadomość  - ODKRYWAMY TA-

LENTY NASZYCH UCZNIÓW,    jeżeli ktoś        

z Was ma talent, być może ukryty do tej pory, za-

chęcamy do współpracy z nami ( SU i opiekunki   

P. Basia F. i P Basia K.). Zgłaszajcie się do nas           

z wytworami waszych talentów:  muzycznych, spor-

towych, artystycznych, matematycznych, poloni-

stycznych, przyrodniczych  itp., które mogą być 

uwiecznione za pomocą zdjęć, opisów, notatek, 

pra c  l i t e ra ck i ch ,  p las t yc zn ych  i t p .                                                                                           

 Aktualnie na tablicy samorządowej OLA 

POTOCKA ukazała swój wybitny talent,  jej niepo-

wtarzalne prace, pełne uroku, fantazji i wyobraźni  

artystycznej zachwycają  i wzbudzają nasz podziw. 

BRAWO OLU! Kto jeszcze nie widział zachęcamy 

do obejrzenia.  

Str. 10 

KONKURS ! 

SU  i  SKO ogłaszają techniczny  konkurs rodzinny 

na długie jesienno- zimowe wieczory: 

„ZAPROJEKTUJ I USZYJ SAKIEWKĘ      

LUB PORTFEL” 
Konkurs trwa od 01.11.  – 10.12.2010r. 

Prace należy składać do P. Basi F., lub P. Basi K., 

lub P. Renatki T. 

Wykonanie i użyty materiał według własnych po-

mysłów. 

 Czekają Was trakcyjne nagrody. 

PYTANIA DO OMNIBUSA 
1.Jak nazywa się podróż odbywana statkiem wodnym?

2.Jak nazywa się waluta Wielkiej Brytanii?                 

3.Jak nazywa się położony na granicy Kanady i USA 

najbardziej znany wodospad na świecie?                     

4.Jak nazywa się polskie miasto, w którym znajduje się 

fontanna Neptuna? 
Redagowała: p. B. Filipiuk i p. B. Konkol 
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W czwartek 21.10.10 r. uczniowie klas 
0,II,III oraz przedszkolaki uczestniczyli 
w wycieczce do Białej Podlaskiej, gdzie gościł już 
po raz kolejny Teatr Muzyczny z Łodzi.  
      Aktorzy zaprezentowali dzieciom ze szkół             
i przedszkoli piękną baśń muzyczną pt.„W tajem-
niczej krainie krasnali”. W baśni występowały po-
staci znane i lubiane przez dzieci, takie jak: skrza-
ty, smerfy, krasnoludki, króliczki, złośliwy Troll 
Szczerbol, złośliwa czarownica, Gargamel, Papa 
Smerf i inni czarodzieje. Oprócz wspaniałej zaba-

wy, licz-
nych nagród 
i niespodzianek, dzieci otrzymały lekcję tolerancji, posłuszeństwa 
i odpowiedniego zachowania. Wesołe teksty piosenek, ciekawa gra 
aktorów, scenografia, piękne kostiumy i efekty specjalne sprawiły, 
że przedstawienie teatralne wywołało uśmiech i zachwyt 
u wszystkich dzieci.  
      Opiekunami wycieczki były: p. B. Filipiuk, p. B. Konkol,            
p. J. Grochowska oraz panie z punktu przedszkolnego wraz z ro-

dzicami najmłodszych. 
Red. p. J. G. 

domki Smerfów. Najbardziej zaciekawiła mnie 

postać Papy Smerfa, bo miał on ciekawe prze-

branie. Interesujący był gaz, który rozchodził 

się, gdy czarodziejka Hagata rzucała różne cza-

ry.  

 Natalka Gromadzka 

    Bardzo podobały mi się dekoracje sali, ponie-

waż były kolorowe i przemyślane. Najbardziej 

zaciekawiła mnie postać kronikarza. Był bardzo 

śmieszny, dlatego z chęcią wykonywałam pole-

cenia. Interesujące było, gdy dzieci dostawały 

nagrody. Stroje były pomysłowe i bardzo reali-

styczne. Całe przedstawienie było ciekawe. 

   Marcelina Miszczuk 

    Bardzo podobało mi się, gdy kronikarz dzwo-

nił do skrzata Dobrodzieja i mówił, że Gargamel 

zakochał się w Hagacie. Zaciekawiła mnie też 

postać kronikarza, dlatego że kronikarz miał 

śmieszny kapelusz i nos. Interesujące było to, że 

musieliśmy wstawać i głośno śpiewać. Dekora-

cje i stroje były świetne. 

    Zuzanna Łochina 

      Bardzo podobało mi się gdy Papa Smerf zamienił 

się w wielkoluda. Najbardziej zaciekawiła mnie postać 

Kronikarza, dlatego że był bardzo śmieszny. Interesu-

jące było smażenie naleśników. Stroje i dekoracje były 

ciekawe.                                        

Natalia Treska 

   Najbardziej podobała mi się postać Trola Szczerbola. 

Miał śmieszną buzie i zęba, który ruszał mu się jak tań-

czył. I śmiałam się tak, że nie mogłam przestać. Deko-

racje i stroje były fantastyczne. Podobała mi się też po-

stać czarownicy Agdy. Śpiewała  super piosenkę. 

      Patrycja Małachwiejczuk 

      Bardzo podobało mi się gdy skrzat Dobrodziej zła-

pał czarownicę Agatę. Najbardziej zaciekawiła mnie 

postać Papy Smerfa, dlatego że gdy zaczął rosnąć, wy-

glądał jak dziadek. Dekoracje i stroje były bajkowe. 

    Jakub Urbaniuk 

      Bardzo podobała mi się sala, w której było przed-

stawienie i dekoracje, dlatego że były tak kolorowe 
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Refleksje trzecioklasistów 

Aktorzy na scenie 

Maciek, Kacper i Mikołaj podczas     

konkursu  u Gargamela 

Opracowała: Ewelina Kasjaniuk kl. VI 



 

S u p e r k o n t o  G R A F F I T I      

   Rachunek Superkonto GRAFFITI można otworzyć 

po ukończeniu 13 lat. Najmłodszym klientom, dla któ-

rych często jest to pierwsze zetknięcie z bankowością 

umożliwia on swobodne i bezpieczne dysponowanie 

pieniędzmi. Dzięki dodatkowej usłudze bankowości 

elektronicznej można zarządzać zgromadzonymi środ-

kami z dowolnego miejsca przez całą dobę. Informacje 

o stanie swoich finansów młodzi klienci dostaną SMS-

em lub mailem. Do rachunku wydawana jest karta płat-

nicza GRAFFITI w trzech atrakcyjnych wzorach. 

Dzięki niej młodzi klienci mogą szybciej i wygodniej 

płacić za zakupy w sklepach i punktach handlowo-

usługowych, np. w pizzeriach czy kinach. Karta umoż-

liwia także doładowanie telefonu komórkowego w każ-

dym z blisko 2,4 tys. bankomatów PKO Banku Pol-

skiego. Do otwarcia rachunku 

GRAFFITI wymagana jest 

zgoda przedstawiciela usta-

wowego oraz jego obecność 

w oddziale przy zawieraniu 

umowy.  

 Szkolne Kasy Oszczędności 

    Z myślą o uczniach PKO Bank Polski pro-

wadzi od lat dwudziestych ubiegłego wieku 

Szkolne Kasy Oszczędności. Umożliwiają one 

pierwszy kontakt najmłodszych z bankiem i peł-

nią trudną do przecenienia funkcję edukacyjną. 

Uczą zarządzania własnymi pieniędzmi, poma-

gają zapoznać się z podstawowymi pojęciami 

ekonomicznymi. SKO cementują także więzi 

dzieci z rodzicami poprzez promowanie wspól-

nego programu działań na rzecz szkoły. Zdoby-

te umiejętności i nawyki oszczędzania przydają 

się później w dorosłym życiu. W ramach SKO 

od ponad 40 lat organizowany jest konkurs 

"Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO". Wie-

le osób oszczędzających w SKO cechuje się lo-

jalnością w stosunku do swojego pierwszego 

banku i staje się klientami PKO Banku Polskie-

go. Przez wiele lat Kasy nie straciły popularno-

ści, oszczędza w nich ponad 200 tys. dzieci. 

Mając na uwadze zmieniające się wymagania 

najmłodszych trwają prace 

nad nową, unowocześnioną 

wersją programu wykorzy-

stującą m.in. możliwości In-

ternetu.                                         

Str. 12 T YSI Ą CLAT KA  

PKO Bank Polski dla najmłodszych klientów 

SKO ogłasza konkurs na ZŁOTNIKA LISTOPADA. 

1.Uczeń, który zgromadzi największą kwotę pieniędzy na SKO w listopadzie 

(dokona najmniej czterech  wpłat) otrzyma nagrodę oraz 

tytuł  ZŁOTNIKA  LISTOPADA. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Sworach. 

3. Pieniądze ulokowane na książeczce SKO nie powinny być wypłacane 

przed 15.04.2011. 

Serdecznie zapraszam– opiekun SKO Renata Tarasiuk 

Opracowanie– p. Renata Tarasiuk 



            Historia życia Jana Pawła II jest przykładem bar-

dzo konsekwentnego dążenia do świętości. Od najmłod-

szych lat aż po kres swoich ziemskich dni Ojciec Święty 

cierpliwie, w każdej sytuacji swojego życia i posługi 

duszpasterskiej pamiętał o świętości. To pragnienie 

świętości przejawiało się w modlitwach, głoszeniu 

Ewangelii, kontaktach z ludźmi, niezwykłej wytrwało-

ści, prostych gestach, zachwycie nad pięknem przyrody.                                                     

   Nie sposób było przeoczyć świętości w jego życiu, 

toteż zaraz po śmierci rozległy się okrzyki: Santo subi-

to! Przez cały pontyfikat świat przyglądał się temu 

współczesnemu przykładowi naśladowania Chrystusa 

każdego dnia. Przyglądał się i słuchał. Owoce tego nie-

zwykłego świadectwa już się pojawiają i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej w postaci nowych 

świętych.                                                                                                                            

        Dnia 10 października 2010 roku obchodziliśmy jubileuszowy X Dzień Papieski. Każdy w tym dniu 

mógł złożyć datek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby wesprzeć zdolną młodzież pochodzącą       

z ubogich rodzin.                                                                                            

      W naszej szkole przez cały tydzień na katechezach toczyły się rozmowy na temat: „Co to jest odwaga    

i na czym polega  świętość?”. Dziewczynki ze Szkolnego Koła Caritas wykonały gazetkę ścienną o Wiel-

kim Papieżu. Natomiast wieczorem 16 października w 32. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stoli-

cę Piotrową mieszkańcy Swór i okolic oraz dzieci i młodzież zebrali się w miejscowym kościele na czuwa-

niu modlitewnym przygotowanym przez  katechetkę M. Skrzypczak. W czuwaniu wzięli udział członkowie 

SKC wraz z młodzieżą z KSM i harcerzami z gimnazjum. Spotkanie było podzielone na cztery części, pod-

czas których można było dowiedzieć się: o odwadze głoszenia świętości przez papieża, o tym że każdy mo-

że zostać świętym, o wskazywaniu świętych przez Ojca Świętego oraz o Jego wytrwałym dążeniu do świę-

tości. Nie zabrakło słów samego Jana Pawła II cytowanych przez występujących. Żeby nie zanudzić zebra-

nych, całość przeplatana była pieśniami wykonanymi przez zespół wokalno-instrumentalny z naszej para-

fii, w którym na perkusji gra Michał Skrzypczak (kl. VI), a  śpiewa Kasia Sęczyk (kl.VI).  

     To cieszy, że pamięć o papieżu Polaku jest ciągle żywa. 

     Jan Paweł II był papieżem, który wyniósł 

na ołtarze rzesze sług Bożych. Podczas 148 

obrzędów beatyfikacyjnych ogłosił 1338 

błogosławionych, a podczas 51 kanonizacji 

ogłosił 482 świętych, w tej liczbie znajduje 

się 160 błogosławionych Polek i Polaków 

oraz 11 świę-

tych– to znacz-

nie więcej, niż 

którykolwiek     

z jego poprzed-

ników. 
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„Jan Paweł II – odwaga świętości” 

Ciekawostka  

T YSI Ą CLAT KA  

Gazetka ścienna w sali 24 

Odwaga – co to takiego? 

      Odwaga, to jedna z cech charakteru człowie-

ka. Każdy chrześcijanin powinien posiadać tę 

cechę. Wierzyć, mężnie wyznawać wiarę, we-

dług niej żyć, to jest wielka odwaga.  

    Widząc młodego człowieka zatrzymującego 

się i czyniącego znak krzyża przed kościołem, 

przed jedzeniem, czy w autobusie przed podró-

żą, mówimy, że jest odważny. 

    Kolegę, który stanie w obronie słabszego,        

z którego inni się wyśmiewają, cechuje odwaga. 

Odwagą jest mówić  prawdę o Bogu, o sobie,     

o drugim człowieku. 

                   Redagował Dominik Smarzewski z klasy IV 

Red. p. M. Skrzypczak 
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   21 października odbyła się 
wycieczka do Serpelic, pięknej 
malowniczo położonej miej-
scowości nad rzeką Bug. W wy-
cieczce uczestniczyły dwie 
szkoły podstawowe: ze Swór      
i  Woskrzenic. Opiekunami by-
ły panie: Monika Kiryluk i Ewa 
Dorosz. Autobus najpierw za-
brał Woskrzenice, a potem  
nas. Jechaliśmy około 45 mi-
nut.  

     Kiedy dojechaliśmy na miej-
sce, ośrodek czekał gotów do 
survivalu. Dostaliśmy super 
niespodzianki - kurtki moro.      
Z wielkim zapałem pobiegliśmy 
nad rzeką Bug. Tam podzielili-
śmy na dwa zespoły: Alfa i Be-
ta. 

   Następnie pobiegliśmy do la-
su, tam każdy jechał kładem      
z panem instruktorem, a w tym 
czasie, reszta grupy robiła napi-
sy z szyszek. Kładami jeździli-
śmy około 2 godzin po górzy-
stym i nierównym terenie. 

  Po przejażdżkach udaliśmy się 
na boisko do Paintballa (rodzaj 
gry zespołowej, polegającej na 
prowadzeniu pozorowanej 
walki przy użyciu markerów, 
urządzeń zbliżonych kształtem 
i zasadą działania do broni 
pneumatycznej, które za po-
mocą sprężonego powietrza 
lub dwutlenku węgla wyrzuca-
ją kulki wypełnione farbą na 
bazie żelatyny spożywczej. 
Trafienie przeciwnika, podczas 
którego kulka rozbija się, po-
zostawiając kolorowy ślad na 
ciele, masce bądź markerze za-
wodnika, powoduje jego elimi-
nację z gry). 

Graliśmy w specjalnych ma-
skach i kurtkach. Jedna para 

była z Alfy, druga z Bety. Obie pary 
grały przeciwko sobie. Po bitwie 
pani Monika i pani Ewa były ter-
minatorkami, a jeden z czterech 
uczestników musiał zdobyć flagę. 

    Po bitwie obie drużyny pobiegły 
do lasu, gdzie czekało następne za-
danie. Pan instruktor pokazał, jak 
przenosić drewno na noszach, któ-
re wcześniej zrobiliśmy. Rozegrali-
śmy zawody, która drużyna naj-
szybciej i najwięcej pozbiera drew-
na. 

      Alfa miała cztery nosze, a Beta 
miała dwa nosze. Drewno położyli-
śmy obok miejsca, gdzie mieliśmy 
rozpalić ognisko.   

   Potem zasiedliśmy do stołu. Po 
obiedzie poszliśmy oglądać film      
o przetrwaniu, był interesujący.     
W tym czasie panowie przygoto-
wali: łuk, strzały, pistolet i wia-

trówkę.  

     Po filmie jedna grupa strzelała     
z pistoletu i łuku. W tym czasie dru-
ga grupa uczyła się metod rozpala-
nia ognia. Potem było ognisko i cia-
sto z mrówek. Niestety nie znaleźli-
śmy ani jednej mrówki i musieli-
śmy dodać sól. Na koniec upiekli-
śmy kiełbaski i ciasto z mrówek.  

   Podczas ostatniej konkurencji su-
rvivalu trzeba było odgadnąć  hasło. 
Litery były zapisane na kartkach, 
które były pochowane w ciekawych 
miejscach. Obie drużyny wypadły 
dobrze.  

  Koło godziny 19:00 wróciliśmy do 
domu. Naszym zdaniem wycieczka 
była udana i chcielibyśmy ją po-
wtórzyć na wiosnę, tym razem na 
trzy dni. 

 

Redagowali: Mateusz Karwowski, 
Paweł Stańczuk, Michał Stachura 

kl. V    
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 Robert czuł się, jak ryba w wodzie 

Mikołaj nie miał problemu z łukiem 

Ostatnie przygotowania do walki 

Pani Monika miała wiele celnych trafień 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_zespo%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marker_paintballowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_pneumatyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_pneumatyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelatyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marker_paintballowy


Str. 15 T YSI Ą CLAT KA  

PRACE, KTÓRE OTRZYMAŁY WYRÓŻNIENIA 

         Mam na imię Kuba         

i chodzę do 2 klasy.              

Moimi najbliższymi zwierzę-

tami są koty. Na moim po-

dwórku jest ich bardzo dużo, 

bo aż 11 różnej wielkości        

i różnej maści. Bardzo 

wszystkie je  lubię i nimi się 

opiekuję. Nawet niektóre        

z nich mają imiona: Burek, Pusia,  Agata, Mały, Mruczek, 

Kicia, Księżniczka, Rózia. 

 Były takie dni, że sam kupowałem karmę, z samochodu, 

który jeździ przez moją miejscowość czyli Zabłocie. Sypa-

łem im tyle, ile chciały i kiedy chciały. Nie miały wyzna-

czonej pory w ciągu dnia. Lubię je przytulać, głaskać. Kar-

mię je również mlekiem, wtedy wszystkie przybiegają i  

chłepczą swoimi małymi języczkami. 

  Bardzo mocno mnie boli, gdy ktoś im dokucza. Niektórzy 

mają również brzydkie zabawy, sposoby, aby im dokuczyć. 

Biją z byle powodu, kopią, ciągają za sierść, wrzucają do 

niebezpiecznych pomieszczeń. A ja wtedy, krzyczę na nich  

i bronię swoje kochane zwierzaki. 

   Chodzą po całym moim dużym podwórku. Często wymy-

ślam im zabawy, gdy były małe, świetnie bawiły się same 

między sobą. 

   Bardzo jestem związany z tymi swoimi kotkami i po pro-

stu je lubię.                                       Jakub Grochowski kl. II 

     

 Mam na imię Andżelika 

i chodzę do IV klasy. 

Mieszkam w Zabłociu. 

Na moim podwórku jest 

już od dość dawna, bo 

chyba od ponad dziesię-

ciu lat, wielki psisko o 

imieniu Indal.  Wygląda  

na dość groźnego, ale jest bardzo spokojnym i nieagre-

sywnym psem. Gdy ktoś przychodzi lub przyjeżdża 

samochodem na podwórko, to on przybiega obwąchu-

je, ale nie ugryzie. Może być agresywny wtedy, gdy 

ktoś go będzie drażnił,  zaczepiał lub bił. Kiedy przy-

jeżdżam ze szkoły, on wypatruje mnie, czy już wysia-

dłam z autobusu. Bardzo lubię swojego psa, chodzi ze 

mną czasami tam, gdzie ja idę. Jest już niemłodym 

zwierzęciem i niezbyt dużo potrafi. Jedynie co mu naj-

bardziej wychodzi, to wykona polecenie „ Podaj łapę’’. 

Bardzo lubię swojego 

psa.      Andżelika Grochowska KL. IV 

         To jest mój pies 

Peki. On ma juz 3 lata. 

Jest psem rasy pekińczyk. 

Peki mieszka z nami       

w domu, uwielbia spać   

w swoim legowisku. Bar-

dzo lubię się z nim ba-

wić, karmić go, wycho-

dzić z nim na spacer. 

Ada Turska kl. II 

 

      To jest mój ko-

tek, ma na imię 

Żbiczka. Jest to kot-

ka. Lubię ją najbar-

dziej na świecie. Jest 

to córka kotki, której 

właścicielem jest 

mój brat. Kotka mo-

jego brata ma na imię Hiena.  Żbiczka ma tylko 

jednego synka.                  Piotr Gromadzki kl. III                 

 

      Moja kotka jest kotką per-
ską. Ma na imię Pusia   i ma 3 
latka. Jej sierść wymaga dużej 
pielęgnacji, trzeba ją codziennie 
czesać. 

Klaudia Szyc klasa II 

    Moim zwierzątkiem jest szynszyla o imieniu 
Filip. Ma on 6 mie-
sięcy. Ma szarą sierść  
i długi puszysty 
ogon. Jest bardzo 
sprytnym zwierząt-
kiem, nauczył się 
otwierać klatkę i  pa-
rę  razy biegał po do-
mu. Jego ulubionym 
przysmakiem jest jabłko i marchewka. Lubi prze-
skakiwać przez różne rzeczy i wchodzić na ludzi. 
Ma klatkę bardzo wysoką. Śpi na hamaku, na któ-
rym ma czapkę i w niej śpi. Skacze bardzo wyso-
ko, jak wiewiórka. Jest bardzo miłym zwierząt-
kiem i bardzo lubię 
się z nim bawić. Martyna Grochowska KL. IV 

Opracowała: Kamila Mirońska 
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Jak się nazywasz? 

- Julia Mejer. 

W jakim mieszkasz państwie? 

- Od urodzenia mieszkam        
w Szwajcarii. 

Do której klasy chodzisz? 

- Do czwartej 

Z kim przyjechałaś i do 
kogo? 

- Przyjechałam z rodzicami       
i z siostrami do babci, która 
mieszka w Zabłociu. 

Czym podróżujesz do Pol-
ski? 

-Zawsze lecę samolotem, po-
dróż trwa 3 godziny. 

Nie boisz się? 

- Nie, jest to najszybszy spo-
sób podróżowania. 

W jakim języku mówisz w Szwajcarii? 

- Po francusku i po polsku. 

Co cię skłoniło do przyjścia do naszej 
szkoły? 

-Chciałam zobaczyć, jak się  uczycie i jak jest     
w waszej szkole. 

Jak jest w twojej szkole? 

-U nas jest jedna klasa i jedna pani, która uczy 
nas wszystkich przedmiotów. 

Czego uczycie się w waszej szkole? 

- Przedmioty są podobne: pla-
styka, muzyka, wychowanie 
fizyczne, matematyka, j. nie-
miecki , j. polski. 

O której godzinie idziesz 
do szkoły  i o której koń-
czycie zajęcia? 

- U mnie w szkole jest inaczej. 
Idę do szkoły na godzinę 8.00, 
wracam do domu o 13.00, że-
by coś zjeść. Po godzinie zno-
wu idę do szkoły i wracam do 
domu o godzinie 16.00. 

Kiedy macie wolne dni? 

- Soboty i niedziele, poza tym 
mamy ferie jesienne, zimowe, 

wiosenne i letnie. Dlatego teraz 
mogłam przylecieć do Polski. 

Czy lubisz przyjeżdżać do Polski? 

- Tak, bardzo, bo mam dużo przyjaciół. 

Dziękuję za wywiad. 

- Dziękuję. 

Wywiad przeprowadziła Magda          
Grochowska kl. IV 

Opracował: Kacper Kasjaniuk kl. V 

Julka i Magda 

„Nie zostawiaj mnie                      

mój przyjacielu”. 

Jestem domowym kotem i śpię                                                                                                                                  

pod płotem. Co ja takiego zrobiłem,                                                                                                                

chciałem wyskoczyć przez okno i                                                                                                                          

szybę zbiłem. Mleka napić się                                                                                                                           

chciałem, oparłem się o garnek                                                                                                                                             

i wszystko rozlałem. Mój Pan, jest                                                                                                                               

srogi i wyrzucił mnie za progi.                                                                                                                        

Teraz jeść mi nie daje i, że mnie                                                                                                                              

nie zna, udaje. Ja go lubiłem                                                                                                                             

szczerze i po śniadaniu wylizałem                                                                                                                         

talerze. Ja dla Pana dobry                                                                                                                               

byłem, bo mu myszy przynosiłem.                                                                                                                  

Zbliża się zima i jak ja to                                                                                                                        

wszystko wytrzymałem. Zimno 

mi                                                                                                                              

będzie spać pod płotem. Może                                                                                                                           

Pan się zlituje i zabierze mnie do                                                                                                                         

domu z powrotem. 

Redagowała Weronika               

Grochowska kl.  VI 

Mój Przyjaciel mnie opuścił 

Mój przyjaciel mnie opuścił,                                                                                                                                                               

Sam nie wiem dlaczego,                                                                                                                                                 

Chociaż był mym przyjacielem,                                                                                                                                                                      

Nie kumplem, nie kolegą. 

Mój przyjaciel mnie opuścił,                                                                                                                                                                

Sam nie wiem dla czego.                                                                                                                                                                

Może nie wie, że jest teraz,                                                                                                                                        

smutno mi  bez niego. 

Gdyby został mój przyjaciel,                                                                                                                                                         

Było by mi raźniej.                                                                                                                                                           

Kiedyś pójdę tam gdzie on,                                                                                                                                        

Lecz o wiele później. 

Piotr Sawczuk  KL. VI 

Opracowała Weronika Łochina 
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    Jak niektórzy zapewne wiedzą, umiem ładnie rysować. Od kiedy? Jak sobie przypominam to od zawsze 

(byłam mistrzem w rysowaniu na laurkach ślimaków i zielonych kotów). 

    Teraz najbardziej lubię rysować portrety, ogólnie ludzi. Moje prace są najczęściej wykonywane ołów-

kiem, ponieważ słabo idzie mi rysowanie farbami. Do cieniowania wybieram 2B a do szkiców HB. 

Myślę, że w przyszłości pójdę na profil plastyczny i będę kształcić swo-

je umiejętności. W końcu każdy powinien robić to co lubi. 

 

Redagowała : Aleksandra Potocka kl. VI 

Tytuł – „Legendy Sowiego Królestwa : Straż-

nicy Ga’Hoole” 

Gatunek – animowany 

Czas trwania – 90 min 

    Soren, to młoda sowa 

zauroczona opowiadania-

mi ojca o Strażnikach Ga'-

Ga'Hoole, którzy stoczyli 

straszliwą wojnę w obro-

nie całego gatunku sów. 

Marzy o tym, aby pewne-

go dnia dołączyć do kręgu 

tych mitycznych wojowni-

ków. Starszy brat Sorena, 

Kludd, kpi sobie z jego 

marzeń. Wszystko zmienia się, gdy razem wypadają  

z domku na drzewie prosto w łapy nieprzyjaciół, któ-

rych do tej pory znali jedynie z opowieści. Jedyną na-

dzieją na ocalenie królestwa sów jest odnalezienie 

Wielkiego Drzewa, siedziby legendarnych Strażników 

Ga'Hoole.  

Mogę polecić Wam naprawdę 

sporą listę książek dla dzieci. 

 

1. Wszystkie książki A. Lindgren. 

2. M. Musierowicz "Bambolandia", "Znajomi 

z zerówki", "Małomówny i rodzina.           

3. L. Bardijewska "Moje - nie moje". 

4. W. Widłak "Pan Kuleczka" i następne to-

my. 

5.A. Onichimowska "Najwyższa góra świata", 

"Dobry potwór nie jest 

zły", "Koniec świata       

i poziomki", "O ze-

brze, która chciała być          

w kwiatki". 

6. K. Kotowska "Jeż".                                                                                               

7. D. Terakowska – 

„Córka czarownic", 

"Lustro pana Grym-

sa" . 
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Warto przeczytać…   Warto obejrzeć... 

Opracowała: Aleksandra Potocka kl. VI 



1. Nie biegaj! - Pamiętaj, nie jesteś sam. Możesz przewrócić, popchnąć kolegę.  

2. Nie krzycz! - Hałas nie pozwala wypocząć w czasie przerwy.  

3. Nie siadaj na parapecie ! - To miejsce przeznaczone jest na dekoracje i kwiaty.  

4.Nie przebywaj niepotrzebnie w toalecie! - Twój kolega chce również z niej skorzystać. Zachowaj czy-

stość w łazience. Szanuj pracę pani sprzątaczki.  

5.Gdy masz problem podejdź do nauczyciela dyżurującego – On Ci pomoże . Pamiętaj to Twój przyja-

ciel.  

6. Porozmawiaj z kolegą o ciekawym filmie, interesującej  książce.  

7. Wymień naklejki – może znajdziecie wspólne zainteresowania.  

8.Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni,  poradź się wychowawcy.  

9. Skorzystaj z oferty sklepiku uczniowskiego.  

10. Idź do biblioteki - Wypożycz książkę .  

11. Zjedz drugie śniadanie – Doda Ci sił, lepiej się poczujesz, poprawi Ci humor   

12. Nawiąż nowe znajomości – Może spotkasz swojego przyjaciela.  

13. Zatrzymaj się, gdy usłyszysz dzwonek. Po zakończeniu jego brzmienia podejdź i ustaw się przy 

swojej sali.  

   Na zawodach bardzo dobrze wypadła  Kasia Sęczyk – 

zajęła III miejsce. Pozostali nasi zawodnicy zajęli dal-

sze miejsca w klasyfikacji końcowej. 

   Pomimo, że nie udało się zająć miejsca na podium żad-

nej z naszych najmłodszych zawodniczek, czyli Weroni-

ce i Natalii, to zasługują one na szczególne wyróżnienie. 

Ostatecznie zajęły one między V a VI miejscem na 11 

zawodniczek, z których większość była z IV klasy. 

    Jeżeli tylko chęci ich nie opuszczą i będą systematycz-

nie pracować przez cały rok, to w przyszłości sukces 

będzie gwarantowany. 

Trzymamy mocno kciuki i życzymy wygranej wszyst-

kim naszym sportowcom. 

 

Red. p. M. Kiryluk 

       Dnia 19.10.2010 r. w Sworach odbył się Indywidu-

alny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców 

klas V – VI oraz IV i młodsi. 

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: 

Szymon Semeryło z klasy IV 

Patryk Gałamaga z klasy IV 

Weronika Konkol z klasy III 

Natalia Gromadzka z klasy III 

Ewelina Gromadzka z klasy V 

Kasia Sęczyk z klasy VI 

Kamil Treska z klasy VI 

Michał Melaniuk z klasy V 

     Każdy z nich walczył w swojej kategorii i miał do 

pokonania kilkunastu przeciwników. 
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Turniej Tenisa Stołowego  

Regulamin zachowania się podczas przerw: 

T YSI Ą CLAT KA  

J.G. 
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Pomóż motylkowi dojść do drzewka.    Rozwiąż zagadki. 

Taka jest z natury wścibska, że nam z oczu łzy wyci-

ska. Od „C’’ nazwę swą zaczyna. Lecz to nie cytryna. 

HASŁO:………………………….. 

Kto uszyje suknię? 

Ma igły, nici. Piękna będzie suknia nowa, a uszyje ją... 

HASŁO:……………………………. 
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Dowcipy 

Co to są brwi?   

To takie wąsy na wyższym poziomie!   

 

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 

- A czym Ty ją będziesz karmił synku? 

- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić. 

Pokoloruj.  -Jasiu, dlaczego na szkolne zebra-
nie 
przyszedł twój dziadek, 
a nie rodzice? 

-Bo mój dziadek jest głuchy. 

 

-Jasiu, umyj ręce przed wyjściem 
do szkoły 

-Dlaczego? Przecież nie będę się 
zgłaszać. 
 
Julek wraca ze szkoły i już 
od progu woła: 

-Mamo! Dzisiaj na matematyce 
tylko ja odpowiedziałem pani 
na pytanie! 

-A o co pytała? 

-Kto nie odrobił lekcji. 

 
Pan kazał dzieciom na lekcji 
wychowania fizycznego, aby 
leżały 
i udawały, że jadą na rowe-
rze. Wszystkie 
dzieci ćwiczą oprócz Jasia. 

-Jasiu, dlaczego nie ćwi-
czysz? - 
pyta nauczyciel. 

-Bo jadę z góry! 
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   Domowa ortografia 

 

ROZRYWKA 

TYSIĄC LATKA  

Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  reda-

gują:   p. Joanna Grochowska, p. Ju-

styna Firsiuk, oraz koło dziennikar-

skie; Magdalena Chwedczuk,  Kata-

rzyna Sęczyk, Izabela Narkiewicz,  

Ewelina Kasjaniuk, Karolina Ole-

siejuk, Justyna Treska, Aleksandra 

Potocka, Adrianna Makarewicz, Na-

talia Gałamaga, Kamila Mirońska, 

Emilia Sobczuk, Kinga Chalimoniuk, 

Aleksandra Chwedczuk. 

Adres: Szkoła Podstawowa im. 1000-

lecia Państwa Polskiego w Sworach, 

ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podla-

ska 

www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Gustaw          

Jakimiuk 

Wykreśl z diagramu nazwy 15 przedmiotów i mebli znaj-

dujących się w domu. Pomogą ci w tym podpowiedzi znaj-

dujące się pod diagramem. Wyrazy te są ukryte w rzędach 

pionowych i poziomych. Mogą być napisane wprost lub  

wspak. Pozostałe litery czytane w rzędach z góry do dołu 

utworzą hasło.  

C U M Y W A L K A O D O 

K R Z E S Ł O Z I E L D 

Ż N P N O R T S U L O K 

A I Ó O K E B U K E D U 

R Z Ł K P O M A G S Ó R 

Ó R K R Ł Ł Ż K O U W Z 

W E A U A J M A M R K A 

K L I I E S T Ó Ł B A C 

A A W B A K Ż Y Ł O D Z 

O T M K U C H E N K A U 

 przy niej myjesz 

ręce 

 zastąpił szczotkę 

 na nim siedzisz 

przy stole 

 wkręcasz ją do 

lampki 

 w niej trzymasz 

jedzenie 

 wisi nad umywalką 

 z niego pijesz 

 na niej książki 

 z niego jesz 

 na niej gotujesz 

 przykrywa stół 

 przy nim odrabiasz 

lekcje 

 na nim śpisz 

 przy nim jesz 

 nią jesz 

HASŁO  

…………………………………………... 

   1 września 2010 roku pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią 

panią Justyną Firsiuk rozpoczęli naukę w sali nr 3. W przygoto-

wanie nowej klasopracowni zaangażowanych było wiele osób,     

w tym również rodzice. Klasa została pomalowana, zakupiono 

nowe meble, dywan i wiele pomocy dydaktycznych. 

    Patrząc na tą kolorową, piękną salę przygoto-

waną z myślą o uczniach klasy pierwszej, nasu-

wa się stwierdzenie, że rzeczywiście najlepiej 

„Razem w szkole”.                               J.G. 


