
         1 maja 2011 odbyła się w Rzymie beatyfikacja Sługi Bożego      

JANA PAWŁA II.  Dokonał jej papież Benedykt XVI. Odtąd mamy 

nowego orędownika u Boga.  

        Dla nas Polaków jest to wielkie wyróżnienie i zaszczyt ale i tym 

samym wielkie wyzwanie i zobowiązanie do lepszego życia i dawania 

przykładu innym narodom. Wszyscy powinniśmy nie tylko szczycić się 

nowym błogosławionym, ale nade wszystko naśladować go w świętości. 

Błogosławiony Janie Pawle II 

Módl się za nami!     
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ROK SZKOLNY 



07.04.- Wyjazd uczniów kl. 06-VI do Leśnej Podlaskiej na czuwanie przygotowujące do 

beatyfikacji Jana Pawła II. 

08-10.04.- Rekolekcje wielkopostne.  

08-09.04.- Sprzedaż pocztówek wielkanocnych przez wolontariuszy z SKC. 

20.04.- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,, Pisanki wycinanki’’. 

21.04.-Wielki Czwartek.  

22.04. -Wielki Piątek. 

 22.04.-Dzień Ziemi. 

23.04.- Wielka Sobota. 

24.04.-Wielkanoc. 

25.04.-Lany Poniedziałek – Śmigus Dyngus.   

27.04.- Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Bezpiecznie na wsi’’ zorganizowany przez 

KRUS w Warszawie. 

29.04.-Finał Gminy Biała Podlaska w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców 

– Cicibór. 

29.04.-Konkurs historyczny ,,Symbole narodowe Polski’’. 

01.05.-Beatyfikacja Jana Pawła II. 

01.05.-Święto Pracy. 

02.05. -Święto Flagi.  

03.05.- 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

04.05.-Etap międzygminny w czwórboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt – Cici-

bór.  

06.05.- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego techniką komputerową  „Kocham Pawła 

II”. 

09.05.– Dzień Unii Europejskiej. 

11.05.-Zebranie z rodzicami. 

 

Str. 2 T YSI Ą CLAT KA  

Wystawa o  Janie Pawle  II na dolnym korytarzu 

Karolina Olesiejuk kl. VI 
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Wielkanoc—najstarsze i najważ-

niejsze święto chrześcijańskie upa

miętniające zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. Poprzedzający 

ją tydzień, stanowiący okres 

wspominania najważniejszych 

dla wiary chrześcijańskiej wyda-

rzeń, nazywany jest Wielkim Ty-

godniem.  

    O s t a t n i e 

trzy doby 

tego tygo-

dnia: Wielki 

C z w a r t e k , 

Wielki Pią-

tek, Wielka 

S o b o -

ta i Niedziela 

Zmartwych-

wstania znane są jako Triduum 

Paschalne. W chrześcijaństwie 

wprawdzie każda niedziela jest 

pamiątką  zmar tw ychwsta-

nia Chrystusa, ale Niedziela 

Zmartwychwstania jest z nich 

najbardziej uroczysta. 

    Podczas soboru  nicejskiego 

w 325 roku ustalono, że będzie 

się ją obchodzić w pierwszą nie-

dzielę po pierwszej wiosennej 

 pełni Księżyca. Wielkanoc jest 

więc świętem ruchomym: może 

wypaść najwcześniej 22 marca, 

zaś najpóźniej 25 kwietnia.  

    Z datą Wielkanocy powiązany 

jest termin większości ruchomych 

świąt ogólnochrześcijańskich            

i katolickich, m.in.: Środa Popiel-

cowa, Wielki Post, Triduum Pas-

chalne, Wniebowstąpienie Pań-

skie, Zesłanie Ducha Święte-

go, Boże Ciało i inne. Po wpro-

wadzeniu kalendarza gregoriań-

skiego znów pojawiły się od-

m i e n n o ś c i  w  p r a w o s ł a -

wiu Wielkanoc obchodzi się bo-

wiem zgodnie z kalendarzem ju-

liańskim. 

   Ostatnio niektóre środowiska 

chrześcijańskie postulują ustano-

wienie Wielkanocy, jako święta 

niezależnego od faz księżyca. 

Między innymi proponuje się ob-

c h o d z e n i e 

Wielkanocy 

z a w s z e         

w drugą nie-

dzielę kwiet-

nia, czyli 

pomiędzy 9. 

a 15. Inna 

opcja to pro-

p o z y c j a 

utrzymywa-

nia siedmiu 

niedziel pomiędzy Świętem 

Trzech Króli a Środą Popielco-

wą. Daje ona również termin po-

między 9 a 15 kwietnia z wyjąt-

kiem roku przestępnego, w któ-

rym Wielkanoc przypadłaby na 

7 kwietnia.. 

     Wielka Niedziela jest pierw-

szym dniem wielkanocnego 

okresu świątecznego zwane-

go oktawą wielkanocną. Okres 

Wielkanocny rozpoczyna się wi-

gilią wielkanocną. Czas wielka-

nocnej radości trwa w liturgii 50 

dni i kończy się niedzielą Zesła-

nia Ducha Świętego. W 40 dniu 

(czwartek) obchodzona jest uro-

czystość Wniebowstąpienia Pana 

Jezusa. 

Wielki Post 
·         Suchy post — dobry rok. 
·         Nie ma w chlebie ości, kiedy się ciało wypości. 

Niedziela Palmowa (Kwietnia Niedziela) 
·         Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodo-

ły, beczki i sieci. 
·         Pogoda w Kwietnia Niedzielę wróży urodzajów wiele. 
·         W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak kra-

sny. 
·         Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho ściele. 
·         Kwietnia Niedziela zimna — i listopad zimny. 

Wielki Tydzień 
·         Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgie. 

Wielka Środa 
·         We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mro-

zami pewnie nie oszuka. 
Wielki Piątek 

·         Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury. 
·         Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi. 
·         Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek. 

Wielkanoc 
·         W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda. 
·         Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe 

lato włada. 

Str. 3 

Przysłowia ludowe związane                   

z okresem wielkanocnym 

 Szczepan Gerełło         

kl. IV 

Paulina Melaniuk kl. V 

Kamila M. kl. V Weronika Ł. Kl. V 

Ada  M. kl. V Maciek K. kl. IV Opracowała: Kamila Mirońska  kl. V 
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        Szkolne Koło Caritas było organizatorem kon-

kursu plastycznego na pisankę — wycinankę.         

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I - III. 

Prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi 

technikami. Komisja w składzie; p. B. Konkol, p. J. Firsiuk, p. J. Grochowska i p. I. Gałamaga  - wybrała 

najciekawsze prace.              . 

 

  A oto zwycięzcy: 

Klasa I 

I miejsce: Koczkodaj Paulina 

II miejsce: Walczuk Julia 

III miejsce: Panasiuk Katarzyna 

Wyróżnienie: Kacper Stefański, Lucyna  

Sawczuk, Kinga Hodun. 

Klasa II 

I miejsce: Emilia Werbińska 

II miejsce: Klaudia Nożyńska 

III miejsce: Wiktoria Sobczuk 

Wyróżnienie: Aleksandra Dmitrowicz,     

Kacper Weresa, Weronika Melaniuk. 

Klasa III 

I miejsce: Natalia Gromadzka 

II miejsce: Adam Chwetczuk 

III miejsce: Marcin Piotrowicz 

Wyróżnienie: Iwona Łukaszuk, Aleksandra 

Kasjaniuk, Weronika Konkol. 

     Uczniowie zostaną nagrodzeni. Piękne 

pisanki w okresie wielkanocnym były ozdobą 

górnego korytarza. 

     Pozostałym uczestnikom należą się słowa uznania       

i podziękowania za to, że swoimi pracami ozdobili ko-

rytarz i umilili uczniom a także odwiedzającym szkołę 

gościom oczekiwanie na nadchodzące święta.         Dwa tygodnie przed świętami wielkanocnymi został 

ogłoszony konkurs na najciekawszą kartkę wielkanocną    

w języku angielskim.   

    W konkursie brali uczniowie z klas I-V. Odzew był bar-

dzo duży a wszystkie piękne prace można było podziwiać 

na dolnym korytarzu przy sali od języka angielskiego. Ko-

misja jurorska wnikliwie obejrzała każdą kartkę i wyłoniła 

zwycięzców konkursu.  

I miejsce zajęła Ewelina Gromadzka z kl. V,                        

II miejsce przypadło Izabeli Karwowskiej z kl. I                

III miejsce zajął Szczepan Skrzypczak z kl. V.  
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Konkurs plastyczny                             
„Pisanki—wycinanki” 

Konkurs na kartkę wielkanocną         
w języku angielskim 

T YSI Ą CLAT KA  

Nagrodzone prace z klasy I, II i III. Red. J.G. 
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Redagowała: p. Ewa Król 
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        W ustanowione przez papieża Polaka święto Mi-

łosierdzia Bożego Benedykt XVI wyniósł w Watyka-

nie o godz. 10.37 do chwały ołtarzy swego poprzed-

nika. "Mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, 

aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi 

II, papieżowi przysługiwał tytuł błogosławionego        

i aby można było obchodzić jego święto w miejscach 

i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 22 paź-

dziernika" - powiedział papież wygłaszając formułę 

beatyfikacyjną.  

    „Spełniając życzenie naszego brata, kardynała 

Agostino Vallini, naszego wikariusza dla diecezji 

rzymskiej, wielu innych naszych braci w biskupstwie 

oraz wielu wiernych, za radą Kongregacji Spraw Ka-

nonizacyjnych, mocą naszej władzy apostolskiej ze-

zwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi 

Pawłowi II, papieżowi przysługiwał tytuł błogosła-

wionego i aby można było obchodzić jego święto      

w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co 

roku 22 października. W imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego” – brzmiała wypowiedziana przez Bene-

dykta XVI formuła beatyfikacyjna. Po jej wygłosze-

niu wierni odpowiedzieli: „Amen”. 

  

        Rozległy się rzęsiste brawa. W oczach wielu 

wiernych pojawiły się łzy wzruszenia. Na fronto-

nie odsłonięto portret błogosławionego sporządzo-

ny na podstawie jednej z fotografii wykonanej 

przez polskiego fotoreportera Grzegorza Gałązki. 

 

  Data beatyfikacji jest niesamowicie symboliczna. 

W pontyfikacie Jana Pawła II objawiła się paster-

ska miłość Chrystusa do grzesznika. W tym roku  

1 maja przypadało Święto Miłosierdzia Bożego. 

Podczas swej ostatniej podróży do Polski Jan Pa-

weł II konsekrował Sanktuarium Bożego Miłosier-

dzia w Łagiewnikach i poświęcił Bożemu Miło-

sierdziu cały świat. Zmarł w wigilię tego święta – 

jakby był „bożym atletą” i spieszył się na święto 

do Nieba. 1 maja jest także pierwszym dniem mie-

siąca maryjnego, a papież-Polak był z Matką Bożą 

niesamowicie związany. Mówił do niej „Cały 

Twój”, co nawet wpisał do swojego herbu.  

 

       Ponadto 1 maja był dniem niegdyś bardzo 

istotnym dla reżimu komunistycznego. Beatyfika-

cja tego dnia jest symbolem tryumfu Jana Pawła II 

nad myślą Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. 

 
Opracowała: J.G. 
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Jan Paweł II ogłoszony błogosławionym  



     Myślę, że Jan Pa-
weł II jest dla każde-
go wielkim autoryte-
tem, wzorem do na-
śladowania. Kochał 
On wszystkich ludzi, 

niezależnie jakiego byli wyznania. 
Umiał przebaczyć człowiekowi, 
który chciał go zabić. Jan Paweł II 
pielgrzymował do ludzi z całego 
świata. Najbardziej kochał dzieci     
i młodzież. Kiedy umarł, byłam 
jeszcze mała i nie rozumiałam, dla-
czego wszyscy ludzi Go tak kocha-
ją. Teraz już wiem, Jan Paweł II 
bardzo zbliżył nas do Boga. Bardzo 
bym chciała, żeby był z nami. 
                                                          

                     Justyna Treska kl. VI 

  
   Gdy myślę Jan 
Paweł II, w moim 
sercu czuję niezwy-
kłą radość. Bardzo 
cieszę się, że u nas 
w Polsce był taki 

wspaniały człowiek. Bardzo też 
chciałabym, aby On wkrótce zo-
stał świętym, ponieważ na to za-
sługuje. Jan Paweł II był  jednym 
z najwybitniejszych Polaków. 
Bardzo kochał swoją ojczyznę      
i wszystkich ludzi, nawet tych, 
którzy wyrządzili mu krzywdę. 
Nigdy się nie mścił, umiał prze-
baczać. Bardzo kochał dzieci        
i młodzież. Uwielbiał z nimi 
przebywać i rozmawiać, a one 
kochały Jego. Tego wspaniałego 
i pełnego energii i chęci do życia 
człowieka nigdy nie zapomnę. 
Jest On wzorem dla nas. Dzięku-
ję Bogu, że to nam dał, tak wspa-
niałego papieża! 

 Ada Makarewicz kl. V 
  
   Gdy myślę Jan Pa-
weł II… to przypomi-
na mi się wspaniały 
człowiek,  z którego 
każdy powinien brać 
przykład, ponieważ 
poświęcił swoje życie 

dla Pana Boga. Przypomina mi się 
również okno przy Franciszkańskiej 

3 w Krakowie. Gdy jestem w Często-
chowie i spoglądam na Cudowny ob-
raz Matki Boskiej Częstochowskiej to 
wspominam piękne szaty i korony 
papieskie oraz z uśmiechem spoglą-
dam na papieską różę. Pamiętam po-
grzeb papieża,  gdy podmuch wiatru 
przekładał kolejne kartki księgi. Cie-
szę się, że 1 maja Sługa Boży Jan Pa-
weł II zostanie wyniesiony na ołtarze 
jako błogosławiony. 

Dominika Sobczuk kl. IV 

     Jan Paweł II 
był Polakiem, 
urodził się w Wa-
dowicach. Wado-
wice kojarzą mi 

się z Jego rodzinnym domem, który 
mogłam obejrzeć, będąc tam z rodzi-
ną. Jan Paweł II został powołany na 
papieża 16 października 1979 roku 
był to pierwszy polski papież. Cieszy-
liśmy się, bo mieliśmy wielkiego          
i fantastycznego człowieka. Papież 
kochał dzieci  małe, duże, z młodzieżą 
rozmawiał w Krakowie. Nie było 
mnie jeszcze na świecie, kiedy odpra-
wiał Mszę Świętą w Siedlcach. Ale 
była tam moja rodzina – rodzice, bra-
cia. Wiele razy słyszałam o tym wy-
darzeniu  z ich opowiadań. Jan Paweł 
II był prawie 27 lat papieżem. Dnia 
02.04.2005 roku nasz wielki rodak 
zmarł. Pamiętam ten dzień. Wszyscy 
przeżywaliśmy, bo odchodził ktoś 
bliski naszemu sercu. W tym roku już 
6 rocznicę Jego  śmierci. Ciszę się, że 
1 maja tego roku Jan Paweł II będzie 
błogosławionym, gdyż przez całe 
swoje życie zasłużył na to być wynie-
sionym na ołtarze. Nigdy osobiście 
nie spotkałam się z Janem Pawłem II, 
jednak odczuwam, że jest ze mną          
i moją rodziną. 

Martyna Grochowska kl. IV 

Gdy myślę o Janie Paw-
le II, to przypomina mi 
się, jak pielgrzymował 
do wielu krajów, także 
do Polski.  Pamiętam, 
jak spotykał się   z mło-

dzieżą i dziećmi. Jak w niedzielę od-
mawiał Anioł Pański i błogosławił 
całemu światu. Pamiętam śmierć pa-
pieża, gdy cały świat modlił się za 

Ojca Świętego oraz jak w czasie po-
grzebu powiew wiatru, jakby powiew 
Ducha Świętego zamknął księgę Pi-
sma Św. na trumnie papieża.             
Jan Paweł II całym swoim życiem po-
kazał nam wszystkim jak żyć, cierpieć  
i jak umierać z godnością… 

Jakub Chalimoniuk kl. IV 

       Jan Paweł II koja-
rzy mi się z jedynym 
papieżem Polakiem. 
Był dobrym człowie-
kiem i umiał trafić do 
każdego. Każdy Go 
zapamięta do końca 

życia dlatego, że uwolnił Polski          
z komunizmu. Odwiedzał wiele kra-
jów pokazując, że pamięta o każdym 
człowieku. Nie rozdzielał ludzi na 
czarnych i białych, tylko traktował 
wszystkich jak równych braci. Nawet 
kiedy Ali Agca postrzelił go, to mu 
wybaczył. Wybaczał każdemu. Jan 
Paweł II jest wzorem dla wszystkich 
ludzi. 

Michał Skrzypczak kl. VI 

Gdy myślę Jan Pa-
weł II przypomina 
mi się najwspanial-
szy człowiek jaki żył 
do tej pory. Jan Pa-
weł II był papieżem, 

którego kochali wszyscy. Szanowa-
li go ludzie nawet niewierzący. Ja 
sama Ojca świętego wspominam, 
jako wzór do naśladowania. Był dla 
mnie Ojcem, którego życie pokazy-
wało jakim powinno się być czło-
wiekiem. Jan Paweł II uczył nas 
miłosierdzia, że trzeba wszystkim 
pomagać i kochać ludzi bezwarun-
kowo. Pokazywał i tłumaczył na-
ukę Pana Jezusa, że stawała się zro-
zumiała i taka łatwa do wykonania. 
Bardzo się cieszę, że został ogło-
szony  błogosławionym. Wiem, że 
dla wielu ludzi jeszcze za życia był 
świętym.  

Weronika Łochina kl, V 

Opracowywały: E. Sobczuk, A. Chwe-

dczuk,  K. Chalimoniuk, P. Melaniuk, 

W. Łochina, K. Mirońska 

Str. 6 T YSI Ą CLAT KA  
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„Kocham Jana Pawła II” 
      W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Papieża Jana Pawła II, pod takim hasłem w kwietniu został 

ogłoszony przez panią katechetkę i SKC konkurs plastyczny dla klas IV-VI. Tym razem prace miały być 

wykonane techniką komputerową. 

Do organizatorów wpłynęło 29 rysunków. Prace zostały podzielone na dwie kategorie: fotomontaż i rysu-

nek w Paincie. Komisja złożo-

na z nauczycieli informaty-

ków- p. dyr. G. Jakimiuk             

i p. J. Grochowska – miała 

trudny wybór. W rezultacie 

zwycięzcami zostali: 

w kategorii               

fotomontaż:  

Aleksandra Chwedczuk 

(kl.V),                              

Szczepan Skrzypczak (kl.V),                                 

Maciej Ceniuk (kl.VI),   

Martyna Grochowska 

(kl.IV) 

 

w kategorii rysunek 

w Paincie:  

Kacper Kasjaniuk (kl.V), 

Jakub Chalimoniuk (kl.IV), 

Piotr Sawczuk (kl.VI),    

Paulina Melaniuk (kl.V). 

 

        Bardzo cieszy, że ucznio-

wie naszej szkoły pamiętają     

o błogosławionym Janie Paw-

le II i swoją miłość wyrażają 

w przeróżny sposób. 

                                                                                                                                               

Red. p. M. Skrzypczak   

Str. 7 

Martyna Grochowska kl. IV 

Aleksandra Chwedczuk kl. V 

Szczepan Skrzypczak kl. V 

Kacper Kasjaniuk kl. V 

Piotr Sawczuk kl. VI 

Jakub Chalimoniuk kl. IV 

Paulina Melaniuk kl. V 

Maciej Ceniuk kl. VI 



Redakcja: Skąd ksiądz pochodzi? Co może Ksiądz 

powiedzieć o swojej rodzinnej parafii? 

 Ksiądz Stanisław: Pochodzę z Międzyrzeca Podla-

sk i ego .  Moj a  ro dz inna  p ar a f i a  b ył a                                                                                 

pod wezwaniem Świętego Mikołaja, byłem tam 

ochrzczony, przyjąłem tam pierwszą komunię świętą, 

bierzmowanie i odprawiałem pierwszą Mszę świętą, 

przez wiele lat byłem też ministrantem. 

R: Wybór drogi życiowej nie jest ławą decyzją, w jaki 

sposób Ksiądz odkrył w sobie powołanie? 

KS: Był to długi proces. Przyczyniło się do tego kato-

lickie wychowanie w rodzinie, moje zaangażowanie 

w „Ruch Światło – Życie”. Często też w mojej parafii 

były msze prymicyjne. Droga życia kapłańskiego po-

ciągała mnie od dawna. 

R: W jakich parafiach pełnił Ksiądz posługę duszpa-

sterską? 

KS: Przed Sworami pracowałem tylko w jednej para-

fii. Byłem wikariuszem w parafii Św. Zygmunta         

w Łosicach latach 1985-1988. Potem studiowałem na 

KUL-u, a później w latach 1993-2001 byłem duszpa-

sterzem akademickim w Siedlcach, diecezjalnym asy-

stentem KSM i diecezjalnym duszpasterzem          

młodzieży. 

R: Jakie wydarzenie religijne uważa Ksiądz za naj-

ważniejsze w ostatnim czasie? 

KS: Za najważniejsze uważam wszystkie wydarzenia 

związane z papieżem Janem Pawłem II. Dla mnie też 

ważnym wydarzeniem była Beatyfikacja ks. Jerzego 

Popiełuszki. 

R: Czy był ksiądz na spotkaniu z Ojcem Świętym Ja-

nem Pawłem II? Jeśli tak, w jaki sposób je Ksiądz 

zapamiętał?  

KS: Na spotkaniach z Janem Pawłem II byłem wiele 

razy. Były to spotkania zarówno wielkie jak i audien-

cje prywatne. Szczególnie zapamiętałem spotkanie      

z papieżem w Siedlcach 10 czerwca 1999 roku, byłem 

wtedy odpowiedzialny za prowadzenie czuwania na 

placu, gdzie miał przybyć papież, było to wielkie 

przedsięwzięcie i wielka przygoda. 

R: Co chciałby ksiądz 

zrobić w najbliższym 

czasie dla tej parafii? 

KS: W najbliższym 

czasie chciałbym po-

malować kościół z ze-

wnątrz,  wykonać 

wjazd do kościoła dla 

osób niepełnospraw-

nych oraz rozwinąć 

jeszcze działalność 

grup przy parafii. 

R :Co mógłby ksiądz powiedzieć o parafii po 10 

latach pobytu w Sworach? 

KS: Parafia Swory po 10 latach coraz bardziej mi 

się podoba. Mimo upływu lat uważam, że nadal 

znajduję wspólny język z dziećmi i młodzieżą. 

Jest wiele inicjatyw, duże zaangażowanie para-

fian i wzajemna życzliwość. 

R: Skąd Ksiądz czerpie inspirację do kazań? 

KS: Inspiracje do kazań czerpię z codziennego 

życia, z rozmów z ludźmi o ich problemach, z 

obserwacji sytuacji Polski i w świecie. Wszystko 

to staram się oceniać w świetle Pisma Świętego         

i nauki Kościoła, stąd nie brakuje mi nigdy tema-

tów do kazań. 

R: Z jaką grupą wiekową lubi ksiądz pracować 

najbardziej: z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi? 

KS: Lubię pracować ze wszystkimi, ale praca       

z dziećmi i młodzieżą jest najbardziej twórcza       

i radosna. 

R: Czym interesuje się Ksiądz poza pracą w pa-

rafii? 

KS: Interesuję się wydarzeniami w Polsce i świe-

cie, czytaniem książek, prasy oraz sportem,            

a w tym najbardziej lubię piłkę nożną, narciar-

stwo i jazdę na rowerze. Lubię też kosić trawę 

traktorkiem. 

R:  Czego Księdzu życzyć w parafii w Sworach? 

KS: Żebym pozostał tutaj jak najdłużej i żebym 

w kontaktach z dziećmi i młodzieżą nie okazał się 

starym wapniakiem. 

R:  Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzy-

my wszystkiego najlepszego w pracy duszpa-

sterskiej. 

Str. 8 

Wywiad z proboszczem Parafii       
p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Sworach  

T YSI Ą CLAT KA  

 księdzem Stanisławem 
Chodźko 

Wywiad przeprowadziły Katarzyna 

Sęczyk i Magdalena Chwedczuk z kl. VI 



20 10 /201 1    

     W  m i e s i ą c u 

kwietniu przeprowa-

dzony został w szko-

le Ogólnopolski Kon-

k u r s  P l a s t y c z -

ny ,,Bezpiecznie na 

wsi”. Skierowany był do dzieci w wiejskich szkołach podsta-

wowych. Celem konkursu było promowanie pozytywnych za-

chowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich 

dzieci.                                            

    Organizatorem była Centrala Kasy Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego (KRUS) w Warszawie. Konkurs został po-

dzielony na dwie kategorie wiekowe: I grupa – klasy 0 –III ,  

II grupa- klasy IV-VI. 

      Do Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej prze-

kazanych zostało 57 prac plastycznych z naszej szkoły: klasa 

I- 12,  klasy II-4, klasa III-5, klasa IV-16, klasa V- 20.                                                                                                       

Kolejny etap – wojewódzki, zakończony zostanie 22 czerwca 

2011 roku przekazaniem do  Centrali KRUS w Warszawie 

trzech najlepszych prac z obu kategorii wiekowych. Ogłosze-

nie wyników  nastąpi do końca 2011 roku. Szczegółowe in-

formacje, podsumowanie konkursu, zostaną umieszczone na 

stronie internetowej  www.krus.gor.pl  . 

                                              Redagowała: p. Iwona Gałamaga                                                                              

Opracowywała:  Emila Sobczuk 

       W miesiącu kwietniu przeprowadzony 
został przez  p. I. Gałamaga konkurs hi-
storyczny „Symbole narodowe Polski” 
Brali w nim udział uczniowie klas IV-VI. 
Test zawierał 15 pytań, które dotyczyły 
historii powstania i kształtowanie się pol-
skich symboli narodo-
wych. 

  Najwięcej problemów uczniom sprawiły 
następujące pytania: 

Pytanie 8 „Kiedy pierwszy raz został wyko-
nany publicznie hymn Polski?”—            
(w 1797 roku) 

Pytanie 9 „Kiedy obchodzimy święto fla-
gi?”- (2 maja) 

Pytanie 15 „Kiedy orzeł w koronie stal się 
godłem Polski”  - (1295 roku) 
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Konkurs historyczny 
„Symbole narodowe Polski” 

Konkurs 
plastyczny                     

,,Bezpiecznie na wsi” 

Prace, które zostały przekazane na konkurs 

Uczniowie, którzy                
uzyskali                        

najlepsze wyniki: 

 

Martyna Grochowska kl. IV- 15 p. 

Piotr Sawczuk kl. VI- 15 p. 

Aleksandra Chwedczuk kl. V- 13 p. 

Zestawienie wyników poszcze-
gólnych klas: 

1.Klasa VI-73% poprawnych  
odpowiedzi 

2.Klasa IV-71% poprawnych  
odpowiedzi 

3.Klasa V- 59% poprawnych  
odpowiedzi. 

Redagowała: p. I. Gałamaga 

Opracowała: Natalia Gałama-
ga kl. V 



Dnia 22 marca odbył się Konkurs 

Europejski, który zorganizował 

opiekun SKE-   p. Ewa Król. Kon-

kurs odbył się na szóstej godzinie lekcyjnej, w którym brało udział 15 uczniów z klas 

IV-V. Pytania dotyczyły znajomości państwach Europejskich. 

Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Gromadzka kl. V                                                                                                                                   

Drugie miejsce: Adrianna Makarewicz kl. V                                                                                                                                                      

Trzecie miejsce: Dominika Sobczuk kl. IV 

       W marcu w klasie II został zorganizowany konkurs z języka angiel-

skiego. Konkurs ten odbył się pod hasłem „Mistrz liczenia” i polegał na 

sprawdzeniu umiejętności liczenia od 0 do 100. Formuła zabawy opierała się na systemie losowania. 

Uczniowie byli wyczytywani alfabetycznie i podchodzili kolejno do miejsca, w którym wyciągało się losy. 

Każdy uczeń wybierał 5 losów a jego zadaniem było powiedzenie w języku angielskim liczby, którą wylo-

sował. Liczyła się nie tylko popraw-

ność ale także szybkość nazywania 

liczb. Zwyciężczynią konkursu zosta-

ła Aleksandra Dmitrowicz, która 

wykazała się zarówno świetną znajo-

mością liczb jak i znakomitym re-

fleksem. Drugie miejsce zajęła Emi-

lia Werbińska a trzecie Klaudia 

Giereło. Laureatki konkursu otrzy-

mały nagrody oraz dyplomy. Wysiłek 

pozostałych uczestników został na-

grodzony słodkimi upominkami.  

Prace były pomysłowe, wykonane ciekawą 
techniką, przedstawiające różne postacie rysun-
kowe. 

Najpiękniejsze prace zostały wyróżnione 
przez    p. B. Filipiuk, i p. B. Konkol w Dniu 
Święta Wiosny. 

 Nagrody otrzymali: 

- Marcin Piotrowicz kl. III 

- Natalia Wawryniuk kl. III 

- Marcelina Miszczuk kl. III 

- Ilona Łukaszuk kl. III 

- Iwona Łukaszuk kl. III 

- Oliwia Kwiatkowska kl. O 

- Milena Jadczuk kl. O 

     D u ż y m 

p o w o d z e -

niem cie-

szył się 

k o n k u r s 

plastyczny 
„Mój ulu-

biony bo-

hater filmu 

rysunkowego” zorganizowany przez SU w miesiącu 

od stycznia do marca, w którym wzięli udział wszyscy 

uczniowie. 
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„Mistrz liczenia”   

„MÓJ ULUBIONY BOHATER 
FILMU RYSUNKOWEGO”  

T YSI Ą CLAT KA  

Nagrodzeni uczniowie z klasy II 
Red. p. Ewa Król 

Konkurs Europejski 

Redagowały: Emilia Sobczuk      

i Natalia Gałamaga 
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Podsumowanie SKO 

rok szkolny 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie zaoszczędziliśmy -  39071,49zł 

średnia na członka SKO – 527,99zł 

Klasa 2 

 Jakub Grochowski 
  Hubert Struk 
 Aleksandra Dmitrowicz 
 Mikołaj Gawda 
 Emilia Werbińska 
 Dominik Stefański 
 Klaudia Giereło 

Klasa 3 

 Karolina Szyc 
 Patrycja Małachwiejczuk 
 Marcelina Miszczuk 
 Weronika Konkol 

Klasa 0: 

 Milena Jadczuk  
 Maja Dmitrowicz  
 Aleksandra Struk  
 Oliwia Kwiatkowska  
 Julia Martyniuk 
 Martyna Jańczuk 
 Kinga Kuć  
 Weronika Treska 

Klasa 1 

 Hubert Kaliszewski 
 Gryta Jacek 
 Emilia Krukowska 
 Szymon Kalinowski 

Klasa 4 

 Andżelika Grochowska 
 Martyna Grochowska 

Klasa 5 

 Adrianna Makarewicz 
 Michał Stachura 
 Patrycja Mikołajczuk 

Red. p. Renata Tarasiuk 

Str. 11 T YSI Ą CLAT KA  

Podsumowanie konkursu  

„SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM W SKO” 
 

(wyróżnieni uczniowie dokonali co najmniej 15 wpłat w roku szkolnym 
2010/2011 lub gromadzili wkłady przez kilka lat): 
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Kategoria skarbonka: 

 
Weronika Łochina klasa V 

Paulina Melaniuk klasa V 

Paweł Stańczuk klasa V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria zakładka: 
 

Józef Sawczuk klasa IV 

Martyna Grochowska klasa IV 

Natalia Olesiejuk klasa IV 

Patryk Gałamaga klasa IV 

 

 

 

Klasa 1 

 Hubert Kaliszewski 
 Jacek Gryta  

Klasa 2 

 Jakub Grochowski 
 Aleksandra Dmitrowicz 
 Hubert Struk 
 Mikołaj Gawda 
 Maciej Czemierowski 

Klasa 3 

 Karolina Szyc 

Klasa 4 

 Mateusz Werbiński 
 Andżelika Grochowska 

Klasa 5 

 Adrianna Makarewicz 

Klasa 6 

 Natalia Piotrowicz  
 Piotr Stańczuk 
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Wyróżnieni uczniowie w konkursie 

SKO: 

„Zaprojektuj skarbonkę lub zakładkę 

do książki techniką komputerową” 

Podsumowanie konkursu 

„LUBIĘ OSZCZĘDZAĆ      
W SKO” 

(wyróżnieni uczniowie dokonali 

wpłat na książeczkę SKO               

w wysokości                                           

od 1000 zł  do  3020 zł) 

Organizatorzy konkursu – pani Joanna Grochowska,           

pani Renata Tarasiuk 
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 Natalia Olesiejuk 

Martyna Grochowska 

Weronika Łochina 

Paulina Melaniuk  Paweł Stańczuk 



      W Polsce drzewa iglaste zajmują 

77,3% powierzchni lasów, a liściaste 

tylko 22,7%.  Średni wiek drzew wy-

nosi około 60 lat. Większość drzew 

ma do 40 lat, jednak zwiększa się stan 

drzewostanów starszych niż 70 lat. 

Pierwotne lasy zachowały się frag-

mentarycznie, głównie w obrębie 

Puszczy Białowieskiej i są unikatem 

na skalę europejską 

Str. 13 T YSI Ą CLAT KA  

Dzień Ziemi 

   Obchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku od-

bywają się 22 kwietnia obchodzone były podczas Mię-

dzynarodowego Roku Lasów. Hasło Dnia Ziemi 2011 

brzmi „Las całkiem blisko nas”.  Szczególnie w Polsce 

temat obchodów Światowego Dnia Ziemi związany          

z lasami ma mocne uzasadnienie, lasy stanowią prawie 

30% powierzchni naszego kraju          

i wszelkie działania związane        

z ochroną przyrody na ich terenie  i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ 

na stan środowiska i przyrody naszego kraju. 

Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970. Podczas minionych 40 

lat Dzień Ziemi zyskał 17 000 partnerów i organizacji, którzy efektywnie włączyli 

się w ochronę środowiska, obchodzony jest w 192 krajach. Ponad miliard osób rok-

rocznie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Zie-

mi, co czyni go największym świeckim świętem na świecie. 

Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce. 

EKOLOGIA 

EKOLOGIA to nauka o ochronie środowiska. Próbuje ona utrzymać w równowadze istnienia ludzi, zwie-

rząt, przyrody i przemysłu. Ochroną środowiska zajmuje się międzynarodowa or-

ganizacja ekologiczna "Greenpeace" 

Ochrona środowiska - zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 

zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin          

i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. 

Sposoby ochrony środowiska: 

 Tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazo-

wych, itp. 

 Obejmowanie ochroną prawną, gatunków roślin i zwierząt 

 Ustanawianie pomników przyrody 

Ochrona środowiska to również utrzymywanie otoczenia w czystości, minimali-

zacja zanieczyszczeń, czy zużywania mediów takich jak woda, energia cieplna itp. 

Opracowały: Justyna Treska i Iza Narkiewicz kl. VI 

Struktura gatunkowa lasów w Polsce. 

J.G. 
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    W zamierzchłych czasach w mojej miejscowości  

rządził bogaty i mądry książę Światopełk Mirski. Jako 

właściciel ziemski posiadał wielki majątek, w którym 

pracowało wiele ludzi. Mirski był dobrym panem. Lu-

dziom żyło się bardzo dobrze. Miejscowość rozwijała 

się w szybkim tempie. Była obsadzona pięknymi drze-

wami i kwiatami. Wszędzie było dużo zieleni. Dzikie 

zwierzęta przechadzały się między drzewami. Pan za-

pewnił dostęp do nauki. Mirski bardzo lubił podróżo-

wać po świecie i z każdej wyprawy przywoził ze sobą 

kosztowną pamiątkę.              .                                                         

Pewnego razu wyjechał do Grecji, pięknego państwa     

z nierozumianą mu religią. Nie wierzył w greckich bo-

gów. Czas spędził na zwiedzaniu i wypoczywaniu. Po-

znawał wielu nowych przyjaciół i opowiadał im  o swo-

im majątku. Jako pamiątkę z podróży upatrzył sobie 

piękną statuetkę Afrodyty. Była to bogini piękna i uro-

dzaju. Książę miał mało pieniędzy, żeby kupić statuet-

kę. Więc oszukał sprzedającego (dając mu zbyt małą 

ilość pieniędzy). Bogini Afrodyta się rozzłościła, kto 

mógł ją tak znieważyć? Wpadła w niesłychany gniew. 

Żadni bogowie nie mogli jej uspokoić. Postanowiła rzu-

cić klątwę na folwark Mirskiego. Powiedziała te słowa: 

,,Dopóki będziesz żyć, twoi poddani i ty będziecie żyć 

w nędzy. A folwark nie będzie przynosił żadnych do-

chodów. Moje wrony będą wyjadać zasadzone ziarna, 

będą atakować ludzi.” Książę nie przejął się tym bar-

dzo, ponieważ słyszał tylko głos. Myślał, że ktoś go 

chciał nastraszyć lub, że śni.  

     Gdy wrócił do swojego majątku, wszędzie na drze-

wach siedziały ogromne wrony, które atakowały ludzi. 

Niszczyły plony z pól. Na wiosnę zapanował smutek       

i strach. Mieszkańcom brakowało jedzenia, wrony pu-

stoszyły majątek Mirskiego. Ludzie żyli w takich wa-

runkach przez długie lata. Wieść o wronach rozeszła się 

po okolicy. Nikt nie wiedział skąd wzięły się te ptaki. Mir-

ski zrozumiał, że popełnił błąd, chciał poprawić swoje po-

s tępy,  a le  klątwa była  nie  odwracalna .                                 

Gdy książę Mirski był na łożu śmierci, wyznał ludziom 

całą prawdę, skąd wzięły się wrony w jego posiadłości. 

Kiedy wyznał prawdę, umarł a wtedy ptaki odleciały. 

   Przez wiele lat powtarzano opowieść i ludzie nazwali 

wieś „Wroniec”, czyli wron koniec. Z czasem Wroniec 

przekształcono na Woroniec i tak jest do dziś. 

Martyna Grochowska kl. IV 

      Pojelce powstały 
około 1932 roku. 

Pierwsza opowieść  związana z nazwą miejscowości 
jest taka, że kiedyś wypasano tutaj zwierzęta, które 
podczas wypasu zaczęły pić wodę. Możliwe, że były 
tu sadzawki z wodą, którą pasterze wykorzystywali 
jako wodę dla zwierząt. Było więc to związane z poje-
niem zwierząt. Z czasem okoliczni mieszkańcy zaczęli 
nazywać swoją osadę Pojelce.   

Dominik Smarzewski  kl. IV 

     Kiedyś, w czasach 

ciągłych wojen i napa-

dów, na końcu wsi mieszkała samotna kobieta, która 

nazywała się Celina Łujkiwska. Pewnego dnia, gdy 

Celina pracowała w ogrodzie, od strony wschodniej      

i zachodniej usłyszała krzyki. Były to odgłosy zło-

czyńców, którzy chcieli ją obrabować. Jedni krzyczeli 

‘’Celina’’, drudzy wołali ‘’Łujkiwska ‘’. Odgłosy wy-

mieszały się, a ludzie, którzy mieszkali niedaleko jej 

chaty usłyszeli „Cełujki”. Nie zrozumieli co to znaczy, 

ale pomogli obronić kobietę przed złoczyńcami. I tak 

wieś, w której mieszkała Celina została nazwana 

„Cełujki”. 
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Legenda o mojej      

miejscowości  

 

     Dawno temu w średniowieczu, istniała osada króla Sworka.              

Gdy  król Sworek organizował przyjęcie z okazji narodzin swojego 

syna, niespodziewanie na osadę napadli Wikingowie.                                     

Wybili oni  całe wojsko króla Sworka i zrównali z ziemią zamek.                    

Król nie zdołał uchronić się przed spadającymi ruinami zamku.      

Po pewnym czasie przechodzący wędrowcy, zachwycili się tere-

nem wokół ruin zamku. Postanowili, że odbudują osadę i zamiesz-

kają tu. Kiedy usłyszeli opowieść o tragedii króla Sworka na jego 

cześć nazwali swoją osadę  Swory. 

Patryk Gałamaga kl. IV 

E. Gromadzka, W. Łochina  M. Stachura,                           

P. Melaniuk, M. Karwowski  

Józef Sawczuk kl. IV 



 

        3 maja 

1791 roku zo-

stała uchwalona konstytucja 3 maja, ustawa regulacyjna ustrój 

prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje 

się, że Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie.  

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą 

tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowa-

nia obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospoli-

tej Obojga Narodów i jej złotej wolności. 

Postanowieniami Konstytucji 3 maja było prawo o Sejmikach       

z 24 III 1791 oraz Prawo o miastach (królewskich) z 18 IV 1791. 

Pozostawiała ustrój stanowy, z pewnymi drobnymi zmianami: 

znacznie uszczuplono wpływy magnaterii na elekcję, Senat i za-

rząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nie posesjonatów, sta-

nowiącą najgorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym 

feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyj-

nym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo na-

bywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji. 

Konstytucja 3 maja miała ogromne znaczenie ponieważ zniesiono wolną elekcję, a po śmierci Stanisława 

Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać 

nową dynastię. Poza tym była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, który chciał zachować niezależność 

państwową i zabezpieczyć możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.  

W tym roku minęła 220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja! 

"Myśląc Ojczyzna..." 
Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas 
wyobrażam sobie 
i zakorzeniam, 
mówi mi o tym serce, jakby ukryta 

granica, która ze mnie przebiega ku innym 
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą 
niż każdy z nas: 
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć 
ją w sobie jak skarb. 
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzać tę prze-
strzeń, którą wypełnia. 
                                                             KAROL WOJTYŁA 

     Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obecnie jednym z najmłodszych świąt państwo-
wych.                . 
Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej 

obchodzony jest w Polsce 2 maja. 
   Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej 

tożsamości i symbolach narodowych. 
   Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 ro-
ku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach      

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezy-

d e n t 

R P 
p o d -
pisał 

1 6 
mar -
c a 

2004 

roku. 

Do niedawna nie wolno było wywie-

szać flag w inne dni niż świąteczne. 

Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. 

Niedawno Sejm znowelizował ustawę 

o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-

spolitej Polskiej, symbole narodowe 

można uwidaczniać bez ograniczeń. 

Oznacza to, że mogą być one użyte 

kiedy tylko chcemy, pod jednym wa-

runkiem - że otoczy się je należną 

czcią i szacunkiem. 
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

Konstytucja 3 Maja 

T YSI Ą CLAT KA  

J.G. 

Wystawa na górnym korytarzu 

Opracowała: Karolina 

Olesiejuk kl. VI 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
http://portalwiedzy.onet.pl/34962,,,,elekcja,haslo.html
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Białoruś   (418 km)  

Czechy    (796 km)  

Litwa       (104 km)  

Niemcy   (467 km)  

Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej  
(210 km)  

Słowacja   (541 km)  

Ukraina     (535 km)  

Granica morska   (440 km) 

Powierzchnia lądowa wg podziału administracyj-
nego - 312 685 km2 

 - obszar lądowy - 311 904 km2                    - 
obszar morskich wód wewnętrznych - 781 km2 

morze terytorialne - 8 682 km2 

 Pod względem powierzchni Polska zajmuje 

63 miejsce na świecie i 9 w Europie. 
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Państwa sąsiadujące                                                  
(długość granicy):  

Powierzchnia:  

Ludność: 

38 135 876 osób (stan lud-

ności 31.12.2008 r.) 

Najwyższy szczyt: 

Rysy w Tatrach - 2499 m 

 Największa depresja: 

Żuławy - depresja w delcie 

Wisły - 1,8 m poniżej po-

ziomu morza 

 Najdłuższa rzeka: 

Wisła - 1047 km 

Największe jezioro: 

Śniardwy na Mazurach - 

pow. 11 383 ha 

 Najgłębsze jezioro: 

Hańcza - 108,5 m 

Daty, które warto znać!!! 

1772 -    I rozbiór Polski 

3.05.1791 -    uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
(pierwsza w Europie) 

1793 -    II rozbiór Polski 

1795 -    III rozbiór Polski 

11.11.1918 -     odzyskanie niepodległości (po 123 
latach) 

16.10.1978 -    wybór Karola Wojtyły na Papieża Jana 
Pawła II 

13.12.1981 -    wprowadzenie stanu wojennego 

22.07.1983 -    zniesienie stanu wojennego 

6.02 - 5.04.89 -  rozmowy Okrągłego Stołu 

4.06.1989 -    pierwsze częściowo wolne wybory do 
Sejmu i całkowicie wolne do Senatu 

27.10.1991 -    w pełni wolne wybory parlamentarne 

12.03.1999 -    przystąpienie Polski do NATO 

1.05.2004 -    wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 

2.04.2005 -    śmierć Jana Pawła II 

Duma narodowa - polscy nobliści 

Maria Skłodowska-Curie 

1903 - wraz z mężem Piotrem Curie, w dziedzinie 

fizyki, za odkrycie polonu i radu; 

1911 - w dziedzinie chemii, za pracę nad chemiczny-

mi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za 

prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i 

pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwór-

czych  

Henryk Sienkiewicz 

1905 - w dziedzinie literatury  

Władysław Reymont 

1924 - w dziedzinie literatury, za powieść "Chłopi"  

Czesław Miłosz 

1980 - w dziedzinie literatury, za całokształt twórczo-

ści literackiej  

Lech Wałęsa 

1983 - Pokojowa Nagroda Nobla  

Wisława Szymborska 

1996 - literacka Nagroda Nobla 
J.G. 
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„Herbata Szczęścia” 

Szklarka, utalentowana 
artystka, ma stworzyć 

wizerunek rośliny zwa-
nej herbatą szczęścia. 

Rzecz w tym, że nikt nie 
wie, jak ona wygląda. 
Szklarka wybiera się 

więc na Wyspę Sierot, 
gdzie się wychowywała 

pod nadzorem tajemni-
czych instruktorek. Od 

jakiegoś czasu ma też problem z zakazanym 

uczuciem do hrabiego Seduna. On również nie 
może zapomnieć ciemnowłosej dziewczyny. 
Chcąc spokojnie zastanowić się nad swoją 

przyszłością, hrabia dołącza do wyprawy, któ-
rej celem jest egzotyczna i pełna magii wyspa 

Nut. Tymczasem Szklarka nieoczekiwanie sty-
ka się z tajemnicą dotyczącą jej pochodzenia, 
co nieodwracalnie odmienia życie jej i wielu in-

nych osób 

 

„Zakazany Świat” 

Reginald ma władzę. Dzięki magicznej lampce 

może zmniejszać, co tylko zechce. A chce nie-
mało: najsłynniejsze budowle świata.  
Pomniejszone oryginały gromadzi w swojej piw-

nicy, nie zdaje sobie jednak sprawy, że wraz       
z budowlami pomniejsza znajdujące się w nich 

osoby... 

Otis wisi na haku w toalecie Statuy Wolności. 
Kiedy udaje mu się wreszcie uwolnić i wycho-
dzi na taras, jego oczom ukazuje się niesamo-

wity widok: wieża Eiffla, Sfinks, dom towarowy 
KaDeWe. "Skąd w Nowym Jorku te budowle?" – 

myśli gorączkowo, aby po chwili stwierdzić, że 

nie jest już w Nowym Jorku… 

Olivia wraz z ukochanym gołębiem Columbiną 

ukrywa się w berlińskim domu towarowym 
KaDeWe przed policją. Jest poszukiwana, po-
nieważ uciekła z domu od matki alkoholiczki. 

Po zamknięciu sklepu wjeżdża windą na jego 
ostatnie piętro, żeby popatrzeć z góry na mia-
sto. Jakież jest jej zdziwienie, gdy zamiast wie-

ży telewizyj-

nej, Reichsta-
gu i budynku 
E u r o p a -

Center widzi 
Sfinksa, wie-
żę Eiffla i 

Statuę Wol-
ności, z któ-

rej ktoś wzy-
wa właśnie 
p o m o c y . . . 

Dziewczynka 
wyposażona 
w sprzęt alpi-

n i s t y c z n y 
udaje się na ratunek obcemu, którym 

okazuje się Otis, wspólnie wyruszają  
w ten dziwny, obcy świat na poszuki-
wanie wyjścia z trudnej sytuacji.          

A wyjściem jest druga magiczna lamp-

ka... 
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Warto przeczytać…    

Redagowała :  Aleksandra Potocka   kl. VI 

PYTANIA DO OMNIBUSA  

1.Jak określa się najlepszego ucznia 
w szkole? 

2.Jak nazywał się pierwszy żeglarz, 
który opłynął Ziemię? 

3.Kto to jest ornitolog? 

4.Wymień 4 prezydentów Polski? 



   Nazywam się Marcelina Miszczuk, mam 10 lat. Chodzę do 
III klasy. Bardzo lubię rysować, a także pisać wiersze. Ryso-
wać nauczyła mnie moja starsza siostra Kinga. Kiedy ona ry-
sowała, ja siedziałam przy niej i też rysowałam. Najładniej 
wychodzą mi konie, ale lubię rysować inne rzeczy. 

     W wolnym chwilach piszę też wiersze. Moje wiersze są 
pomysłowe i śmieszne. Piszę je kiedy mam natchnienie, są 
różne w zależności od okoliczności. Najbardziej podoba mi 
się mój pierwszy wiersz. Może dlatego, że to moja przygoda  
z pisaniem zaczęła się od niego. 

    Wszystkich zachęcam do rysowania i pisania. 

Cztery pory roku    

Gdy zimno było, zima triumfowała 

a gdy przyszła wiosna, ona już spała. 

Wiosna się cieszyła, bo z nami była, 

pełen kosz kwiatów miała i je rozsiewała. 

Dzieci je zbierają i w wazon wstawiają. 

Lato i wakacje przez plaże wędrują 

i wszystkie dzieci do zabawy szykują. 

Pani jesień jest malarką, tak jak ja 

bo maluje liście na sto dwa. 

 Marcelina Miszczuk 

Str. 18 T YSI Ą CLAT KA  

Planeta Ziemia  

Jest taka planeta blisko Słońca, 

ale nie jest wcale taka gorąca. 

Ma ona lasy, łąki, pola, 

 ma też rzeki i jeziora. 

Jest tu kwiatów w bród 

i od pszczół jest słodki miód. 

 Mamy ludzi co niemiara, 

zwierząt, roślin cała chmura. 

Więc kolego odwiedź już nas, 

bo na odwiedziny masz już czas.    

 Marcelina Miszczuk 

Ulubiony temat rysunków: konie 

Redagowała:  Marcelina Miszczuk kl. III 
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       Dnia 29.04.2011r. odbył się czwórbój lekkoatletycz-
ny w Ciciborze Dużym—finał gminy Biała Podlaska.         
Z naszej szkoły pojechało 12 uczniów ( 6 chłopców             
i 6 dziewczyn).  Było 5 drużyn dziewcząt a 6 drużyn. 
Najpierw Pan dyrektor z Cicibora dawał rady i wskazów-
ki. Po krótkim przemówieniu zaczęły się konkurencje. 
Dziewczyny zaczęły od rzutu piłeczką palantową                
a chłopcy od biegu na 60m. Później dziewczęta skakały  
w dal a chłopcy rzucali piłeczką plantową.  Następnie był 
bieg na 60m dziewczyn i skok w dal chłopców. 

 Na koniec była najgorsza konkurencja, bieg chłopców na  1000m a dziewcząt na 600m. 
Chłopcy zaczęli pierwsi.  Biegły po 3 osoby z każdej drużyny. Nasz zawodnik Szczepan Gerełło, 
był pierwszy na mecie w swojej serii, za co mu gratulujemy.  

   Później biegły wszystkie dziewczyny ze Swór i z Sitnika, było bardzo ciężko, ale dałyśmy radę. 
Najlepszą zawodniczką w tej serii była Kamila Mirońska, która była 1. na mecie i Martyna 
Krasucka, która miała 2. miejsce ;).  

   Na koniec sędziowie udali się na podliczenie głosów. Okazało się, że dziewczyny ze Swór, czyli 

my, zajęłyśmy 1. miejsce z czego bardzo się cieszymy. Dostałyśmy puchar i piłkę. Przeszłyśmy  
dalej. Niestety chłopcy zajęli 3. miejsce i nie przeszli dalej, ale też im gratulujemy. 

   Dnia 04.05.2011r. odbył się następny etap międzygminny, też w Ciciborze Dużym. Była kiepska 

pogoda, wiał wiatr i było strasznie zimno. Tym razem zaczęłyśmy od biegu na 60m. Ale były gor-

sze czasy. Później odbył się skok w dal, było bardzo ciężko skakać, ale jakoś dałyśmy radę i nie 

poddałyśmy się. Następnie rzucałyśmy piłeczką palantową, dobrze nam poszło, ale mogło być le-

piej. No, a na koniec odbył się bieg na 600m. Najlepszy czas miała nasza zawodniczka Kamila 

Mirońska i znowu zajęła 1. miejsce. I później odbyło się podliczenie punktów. Totalna porażka, 

5. miejsce, ale nic się nie stało, w następnym roku będzie lepiej. 

- Swory I miejsce: 653 punkty 

- Woskrzenice II 

- Cicibór III 

- Hrud IV 

-Sitnik V 

Kasia Sęczyk indywidualnie III 

miejsce:137 punktów 

Dziewczęta: 

- Konstantynów I miejsce:  851 

punktów 

Chłopcy: 

- Sitnik I miejsce 

- Cicibór II 

- Swory III 601 punktów 

-Woskrzenice  IV 

- Hrud V 

- Styrzyniec  VI 

Paweł Bagłaj indywidualnie III 

miejsce: 172 punkty 

Dziewczęta: 

- Rokitno II: 765p. 

- Woskrzenice III: 613p. 

- Leśna Podl. IV: 551p. 

- Swory  V: 533p. 

- Janów Podl. VI: 521p. 

Chłopcy: 

- Rokitno I miejsce:782 punkty 

- Janów Podl. II: 704p. 

- Leśna Podl. III: 656p. 

- Cicibór IV: 531p. 
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Sport to zdrowie!!!!!!!  

Czwórbój lekkoatletyczny 

Finał Gminy Biała Podlaska 

;Czwórbój etap międzyg-

minny 

04.05.2011r. Cicibór 

Redagowała: Kamila Mirońska 

kl. V 

Dziewczęta z pucharem i dyplomem 



Swory – dziewczęta  Finał Gminy Biała Podlaska 

Swory – chłopcy 

Swory – dziewczęta etap międzygminny Cicibór 
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Sport to zdrowie!!!!!!!  

T YSI Ą CLAT KA  

Imię i nazwisko bieg na 60 m. rzut piłeczką 

palantową 

skok w dal bieg: 

dziewczęta 600 

m. 

razem 

punkty 

  wynik punk-

ty 

wynik punk-

ty 

wynik punk-

ty 

wynik punk-

ty 

  

Natalia Gałamaga 10,09 48 27 39 3,27 29 2,36,76 11 127 

Kamila Mirońska 10,03 50 18 20 3,36 32 2,25,38 28 130 

Sandra Chalimoniuk 10,48 37 27 39 3,53 38 2,33,03 16 130 

Katarzyna Sęczyk 9,79 58 25 34 3,29 30 2,33,72 15 137 

Magdalena Chwedczuk 10,50 36 23 30 3,33 31 2,33,97 14 111 

Martyna Krasucka 9,90 54 25 34 2,85 15 2,26,25 26 129 

Imię i nazwisko bieg na 60 

m. 

rzut piłeczką 

palantową 

skok w dal bieg: 

chłopcy 1000m 

ra-

zem 

punk

ty 

  wynik punk

ty 

wynik punk

ty 

wynik punk

ty 

wynik punk

ty 

  

Paweł Bagłaj 8,83 65 41 57 4,11 42 4,15,87 8 172 

Maciek Krasucki 10,12 25 39 53 3,62 25 4,25,46 3 106 

Mateusz Gryta 10,12 25 36 47 3,47 21 4,11,78 10 103 

Szczepan Gerełło 10,12 25 30 35 3,31 17 3,55,40 23 100 

Remigiusz Sergiej 9,69 36 39 53 3,78 31 5,27,33 0 120 

Arkadiusz Głowacki 9,52 41 28 31 3,30 17 4,48,88 0 89 

Imię i nazwisko bieg na 60 

m. 

rzut piłeczką palan-

tową 

skok w dal bieg: 

dziewczęta 

600 m. 

ra-

zem 

pun

kty 

  wynik pun

kty 

wynik punkty wynik pun

kty 

wynik pun

kty 

  

Natalia Gałamaga 9,56 66 24 32 3,15 25 2,51,31 0 123 

Kamila Mirońska 10,39 39 18 20 3,15 25 2,25,71 27 111 

Sandra Chalimoniuk 10,61 33 19 22 2,90 19 2,38,98 8 82 

Katarzyna Sęczyk 9,89 55 22,5 29 2,92 18 - 0 102 

Magda Chwedczuk 9,60 65 23 30 3,0 20 2,51,09 0 115 
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 Mama usiłuje nakarmić Jasia: 

- Jedna łyżeczka za naszego kotka, jedna za 
pieska, jedna za rybkę… 

Więcej nie zjem! – woła Jaś – trudno – rybka zdechnie. 

 

 Jasiu mówi do ojca:- Tato! Wzywają Cię do szkoły! 

- A co znowu zrobiłeś? 

- Nic… Tylko stolik wysadziłem… 

Po trzech dniach:- Tato! Wzywają Cię do szkoły! 

- A co znowu zrobiłeś? 

- Nic… Tylko ławkę wysadziłem… 

Po tygodniu:- Tato! Wzywają Cię do szkoły! 

- Nie pójdę już więcej do twojej szkoły! 

- Słusznie Po co chodzić po ruinach? 
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ROZRYWKA 

Pomóż wiewiórce  znaleźć drogę 

do żołędzi. 

Opracowała:  Martyna 

Grochowska kl. IV 



 

 

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 

Wiosenne 

dekoracje 

Wiosenne zagadki 

Kolorowe, pachnące,  

w ogrodzie i na łące,  

chętnie je zbieramy  

na bukiet dla mamy.  

Wyrósł na drodze  

Na zielonej łące  

kwitnie ich tysiące.  

W swej nazwie „sto” mają,  

jak się nazywają? 

Rośnie nad potoczkiem,  

patrzy żółtym oczkiem,  

 przypomina skromnie  

 – nie zapomnij o mnie.  

Nie las, nie park,  

chociaż się zieleni,  

smaczne tam owoce  

znajdziesz w jesieni.   

Wszyscy o niej mówią, 

że kwiatów królowa.  

Bywa herbaciana,  

biała i różowa. 

Rozwiązania: Kwiaty,  Stokrotka,  Nieza-

pominajka,  Róża,  Sad.  
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