
     Nadszedł czas wakacji.  Zwróćcie uwagę, że tym 
razem koniec roku szkolnego zaplanowano na środę, 
dzień przed Bożym Ciałem, które przypada na         
23 czerwca, co oznacza, że ferie letnie-wakacje będą 

tym razem dłuższe o 3 dni niż w roku 2010.  

        Radosnych wakacji, 

pełnych podróży i niezapomnianych 

wrażeń, nowych przygód i przyjaciół 

życzy Redakcja  

    Od redakcji 

   Za nami kolejny, wspólnie spędzony rok szkolny. Dużo się podczas 
niego działo, a my próbowaliśmy Was o wszystkim informować. Teraz 
już ostatnia garść wiadomości o naszych szkolnych sprawach. 

   Tym numerem ,,Tysiąclatki”  żegnają się z Wami Drodzy Czytelnicy 
dziewczyny z klasy VI, które przez rok współtworzyły nasze pismo: 
Magdalena Chwedczuk,  Katarzyna Sęczyk, Izabela Narkie-
wicz,  Ewelina Kasjaniuk, Karolina Olesiejuk, Justyna Tre-
ska, Aleksandra Potocka. 

   Naszym redaktorkom dziękujemy za współpracę i życzymy sukce-
sów (nie tylko dziennikarskich) w gimnazjum. My spotykamy się po 
wakacjach. Może ktoś z Was zechce zasilić uszczuplone grono naszej 
redakcji? 

Tymczasem - miłych wakacji!!!  
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2010/2011    

CZERWIEC 
Numer wydania   86 

ROK SZKOLNY 

Rys. Andżelika Grochowska kl. IV 



11. 05. 11r.- Wyjazd do kina klas IV-VI na film         

pt. „Gnomeo i Julia”.                                                                         

16. 05. 11r.- Podsumowanie szkolnego konkursu pla-

stycznego „Bądź zdrowa, Mamo. Zbadaj się!                                                               

16-17. 05. 11r.-Zielona Szkoła  klasy VI w Porosiu-

kach.                                                                                          

18-20. 05. 11r.- Zielona Szkoła klasy V w Porosiu-

kach.                                                                                                      

19. 05. 11r.- Wycieczka do Warszawy klasy 0, I i III.        

23. 05. 11r.- Sprzątanie Świata- okolice Swór.                                                                                                                 

24. 05. 11r.—Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt            

i chłopców Finał Gminy Biała Podl.—Cicibór.            

25. 05. 11r.- Turniej ekologiczny klas 0, I, II i III- 

„Ekologia i ja”.                                                                            

25. 05. 11r.- Konkurs ekologiczny klas IV-VI- „Jeden 

z dziewięciu”.                                                                       

27. 05. 11r.— Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt           

i chłopców Finał  Powiatu Bialskiego—Rokitno.          

30. 05. 11r.—XI Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na 

stadion o puchar Tymbarku” - etap powiatowy Mię-

dzyrzec Podl.—chłopcy.                                              

31. 05. 11r.—XI Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na 

stadion o puchar Tymbarku” - etap powiatowy Mię-

dzyrzec Podl.—   

dziewczęta.                                               

01. 06. 11r.- Dzień 

Dziecka.                                                                                                                                                  

05. 06. 11r.- I Ko-

munia Święta 

uczniów klasy II.                                                                                                          

08. 06. 11r.- Tur-

niej Szkół Gminy 

Biała Podla-

ska w Poro-

siukach.                                                                                         

10. 06. 11r.- 

Prezentacja 

efektów pra-

cy uczniów 

projektu „Pierwsze 

uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.                                                                                                                                                            

10. 06. 11r.- Finał konkursu Katolickiego Radia 

Podlasie „Wielka Czcionka” w Siedlcach.                                       

10. 06. 11r.- Wycieczka do Warszawy klas IV-VI.                                                                                                        

10. 06. 11r.– Lubelski Finał Wojewódzki XI Edy-

cji Turnieju „Z Podwórka na stadion” o puchar 

Tymbarku—Zamość.                                                                                 

15. 06. 11r.- Posiedzenie Rady Pedagogicznej- 

klasyfikacyjnej.                                                                                   

16. 06. 11r.- Wycieczka komunijna uczniów klasy 

II do Siedlec.                                                                         

16. 06. 11r.—XIII Powiatowe Zawody Sportowo-

Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

powiatu bialskiego.                                               

17. 06. 11r.- Sprzątanie Świata- teren Swór.                                                                                                                 

21. 06. 11r.- Pożegnanie klasy VI.                                                                                                                                    

21. 06. 11r.- Podsumowanie konkursu SKO            

i zbiórki baterii.                                                                                   

22. 06. 11r.- Uroczyste zakończenie roku szkolne-

go 2010/2011.                                                                          

23. 06. 11r.- Boże Ciało.                                                                                                                             

24. 06. 11r.- WAKACJE! 

Red. p. J. Firsiuk 
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Rys.  Magda Grochowska kl. V 

Rys. Krystian Nożyński kl. V 

ZA DOBRE SERCE                                                                                                                                
Dyrektor Szkoły Podstawowej  mgr Gustaw Jakimiuk,  Grono Pedagogiczne                           

i uczniowie  serdecznie dziękują  

Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Elżbiecie Kaliszewskiej za wielki wkład pracy i dobre serce 
w wypełnianiu obowiązków wobec szkoły, Ks. Proboszczowi Stanisławowi Chodźko, Panu Markowi 

Kaliszewskiemu, Pani Teresie Makarewicz, Pani Agacie Gryta, Pani Halinie  Kozłowskiej oraz     

Bankowi Spółdzielczemu w Białej Podlaskiej i innym ludziom dobrej woli                                                

za wsparcie i pomoc finansową. 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW DYDAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

Na początek przedstawiamy Wam listę uczniów wyróżniających się w klasach młodszych.  

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

KLASA 0 6 

Wychowawczyni klasy:                   

p. mgr Barbara Filipiuk 

Uczniowie wyróżniający się               

w klasie: 

1.Chalimoniuk Magdalena 

2.Dmitrowicz Maja  

3. Gromadzka Justyna 

4. Jadczuk Milena 

5.Kalich Jakub 

6.Kwiatkowska Oliwia 

7.Martyniuk Julia 

8.Panasiuk Kacper 

9.Struk Aleksandra 

10.Treska Weronika 

11.Werbińska Martyna 

12.Wołosowicz Adrian 

KLASA I 

Wychowawczyni klasy:              

p. mgr  Justyna Firsiuk 

Uczniowie wyróżniający się               

w klasie: 

1.Grochowska Maria 

2.Gryta Jacek 

3.Hodun Kinga 

4.Kaliszewski Hubert 

5.Karwowska Izabela 

6.Koczkodaj Paulina 

7.Krukowska Emilia 

8. Łochina Julia 

9.Panasiuk Katarzyna 

10.Sawczuk Lucyna 

11.Smarzewski Kamil 

12.Stefański Kacper 

13. Walczuk Julia 

KLASA II 

Wychowawczyni klasy:           

p. mgr Joanna Grochowska 

Uczniowie wyróżniający się          

w klasie: 

1.Czemierowski Maciej 

2.Dmitrowicz Aleksandra 

3.Gawda Mikołaj 

4.Giereło Klaudia 

5.Melaniuk Weronika 

6.Sobczuk Wiktoria 

7.Struk Hubert 

8.Werbińska Emilia 

9.Weresa Kacper 

KLASA III 

Wychowawczyni klasy:               

p. mgr Barbara Konkol 

Uczniowie wyróżniający się          

w klasie: 

1.Gromadzka Natalia 

2.Gromadzki Piotr 

3.Kalich Eryka 

4.Kasjaniuk Aleksandra 

5.Konkol Weronika 

6.Łochina Zuzanna 

7.Małachwiejczuk Patrycja 

8. Miszczuk Marcelina 

9.Urbaniuk Jakub 

10.Wawryniuk Natalia 
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UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KLASACH IV - VI  

KLASA IV 

Wychowawczyni klasy: p. mgr Iwona Gałamaga 

Średnia ocena klasy: 4,1 

Uczniowie wyróżniający się w klasie (średnia ocena 

4,75 i wyżej); 

1. Sobczuk Dominika — śr. 5,3 

2. Grochowska Martyna — śr. 5,1 

3.Gałamaga Patryk — śr. 5,0 

4.Narkiewicz Beata — śr. 5,0 

5. Sawczuk Józef—śr. 4,8 

KLASA V 

Wychowawczyni klasy: p. mgr Violetta   

Więckowska 

Średnia ocena klasy: 4,1 

Uczniowie wyróżniający się w klasie  (średnia 

ocena 4,75 i wyżej) 

1.Makarewicz Adrianna — śr. 5,1 

2.Skrzypczak Szczepan -  śr. 5,1 

3.Chalimoniuk Kinga — śr. 4,9 

 

KLASA VI 

Wychowawczyni klasy:  p. mgr Monika Kiryluk 

Średnia ocena klasy: 4,4 

Uczniowie wyróżniający się w klasie  (średnia ocena 

4,75 i wyżej) 

1.Sawczuk Piotr — śr. 5,36 

2.Sęczyk Katarzyna—śr. 5,18 

3.Skrzypczak Michał -śr. 5,18 

4.Kasjaniuk Ewelina -śr. 5,09 

5.Treska Justyna -śr. 5,09 

6.Narkiewicz Izabela -śr. 5,0 

7.Potocka Aleksandra -śr. 5,0 

8.Chwedczuk Magdalena -śr. 4,81 

9.Jaskólska Aleksandra -śr.4,81 

10.Stańczuk Piotr -śr. 4,81 

FREKWENCJA W SZKOLE 

Średnia frekwencja poszczególnych klas: 

Klasa 06- 94,6% 

Klasa I- 89,58% 

Klasa II- 92,95% 

Klasa III- 91,12% 

Klasa IV- 90% 

Klasa V- 89,33% 

Klasa VI- 89,17% 

Frekwencja szkoły: 90,96% 

  ŚREDNIA OCENA SZKOŁY: 4,2 

 Gratulujemy wszystkim           

wyróżnionym!!! 

Red. p. Justyna Firsiuk 

100 % frekwencję uzyskała 

uczennica klasy VI  

Karolina  Olesiejuk  

B R A W O ! ! ! 
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W ROKU SZKOLNYM 2010/2011              

Numer Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 

1  66 9 14 24 2 5 2 

 2 57 10 10 3 4 0 2 

3  0 5 8 14 5 0 4 

4  56 11 8 6 10 3 0 

5  4 14 2 7 2 3 2 

6  72 21 24 4 15 7 1 

 7 46 49 10 2 13 0 7 

8  22 6 21 7 52 2 0 

9  0 4 10 11 5 5 3 

1 0 16 2 34 8 94 3 17 

11  24 84 25 5 3 3 1 

 12 43 15 15 7 45 1 4 

 13 12 63 10 11 3 5 3 

 14 0 38 1 10 30 3 1 

 15 74 39 18 25 38 4 6 

16  61 135 16 10 4 10 7 

 17 15 1 32 8 15 3 17 

 18 49 17 18 5 2 0 1 

 19 2 4 13 2 2 0 1 

 20 63 38 1 14 1 0 3 

 21 38 15 92 7 3 0 1 

22  57 22 167 27 18 0 2 

 23 12 11 13 5 2 3 0 

 24 Suma 

789 

10 Suma 

562 

14 2 3 17 

 25 Suma 

623 

8 20 4 2 

 26 6 5 Suma 

67 

Suma 

104 
 27 15 Suma 

395 
  

  

Suma 

265 

DROGI UCZNIU 

ZNAJDŹ SIEBIE I SPRAWDŹ ILE       

KSIĄŻEK WYPOŻYCZYŁAŚ/

WYPOŻYCZYŁEŚ 
 

Red. Renata Tarasiuk 
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Członkami SKO są uczniowie szkół lub 

drużyny harcerskie działające przy 

szkole. Ich interesy wobec Banku repre-

zentuje nauczyciel - opiekun SKO. 

Bank wystawia obiegową książeczkę 

oszczędnościową na szkołę i nauczycie- la upoważnionego przez dyrektora szkoły. Na tę książecz-

kę wpłacane są zbiorczo oszczędności uczniów. Indywidualne wpłaty rejestrowane są natomiast 

na książeczce, której właścicielem jest członek SKO. 

Aktualnie działa w Polsce 1800 Szkolnych Kas Oszczędności, w tym około 1650 w szkołach podstawo-

wych, ponad 150 w gimnazjach i w szkołach średnich. Zrzeszają one ponad 140 tys. członków. 

Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna. Taką rolę ma speł-

niać organizowany dla szkół od ponad 40 lat konkurs. Wiele szkół bazując na dotychczasowych doświad-

czeniach, doskonali formy oszczędzania i od lat utrzymuje się na czołowych miejscach list nagrodzonych 

zespołów. 

Na bazie konkursu powstało wiele cennych inicjatyw. Wpływa to korzystnie na podniesienie poziomu wie-

dzy ekonomicznej, a co za tym idzie wzrost umiejętności i świadomości oszczędzania. 

Decyzją Zbigniewa Jagiełło, Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, bank rozpoczął projekt rewitalizacji 

Szkolnych Kas Oszczędności. Głównym celem jest unowocześnienie programu SKO i dostosowanie go do 

wymogów XXI wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Renata Tarasiuk  

tora KRP, ks. Kan. Sławomira Kapitana. 

   Nasze redaktorki: Magda Chwedczuk i Natalia 

Gałamaga wzięły udział w programie na żywo      

i odebrały nagrody: dyplom, książki i pendrive. 

    10 czerwca w siedzibie Katolickiego Radia Podlasie 

w Siedlcach, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie kon-

kursu Wielka Czcionka, w którym wyróżniono najcie-

kawsze, nadesłane do  redakcji, gazetki i strony interne-

towe. W studiu emisyjnym, w programie na antenie Ka-

tolickiego Radia Podlasie, wyróżnieni odebrali nagrody 

z rąk Dyrektora rozgłośni ks. kan. Sławomira Kapitana, 

Dyrektora Strategicznego Grzegorza Skwarka oraz po-

sła Tadeusza Sławeckiego reprezentującego Minister-

stwo Edukacji Narodowej - partnera konkursu. 

   Miło nam, że jury postanowiło wyróżnić także naszą 

gazetkę „TYSIĄCLATKA” specjalną nagrodą dyrek-
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Konkurs WIELKA CZCIONKA 
rozstrzygnięty 

Szkolna Kasa Oszczędności 
 zdobyła nagrodę II stopnia 

w regionie podkarpacko- lubelskim !!! 

Przypomnijmy: 

Rok szkolny 2006/2007 -  2 miejsce w kategorii szkół B (100 - 500 uczniów) 

Rok szkolny 2007/2008 -  wyróżnienie w kategorii szkół B (100 - 500 uczniów) 

Rok szkolny 2008/2009 -  wyróżnienie w kategorii szkół B (100 - 500 uczniów) 

Rok szkolny 2009/2010 -  wyróżnienie w kategorii szkół B (100 - 500 uczniów) 

Od 2010 roku zmienia się formuła konkursu, oraz rodzaje przydzielanych nagród. 

Nasza szkoła po raz kolejny  jest wyróżniona w konkursie SKO,  

w regionie podkarpacko - lubelskim! 

W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy  nagrodę II stopnia.  

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, bardzo się cieszymy. 

Laureaci konkursu wraz z organizatorami 



Opiekun Klubu Wiewiórka 
pani Justyna Firsiuk  przeprowa-
dziła w naszej szkole konkurs pla-
styczny w ramach projektu ,,Bądź 
zdrowa, Mamo. Zbadaj się!”.   

Uczniowie przygotowali 50 
laurek dla swoich mam, z klasy I- 
23, kl. II-6, kl. II-21. Laurki te mia-
ły na celu zachęcenie ich mam do 
zbadania się. Obecny styl życia, 
liczne obowiązki powodują, że 
kobiety, matki odkładają badania 
profilaktyczne na tzw. jutro, które 
nigdy nie nadchodzi. Podejście 
takie powoduje za późne wykry-
wanie wielu chorób. Szanse na 
powrót do zdrowia są  w takiej 
sytuacji dużo mniejsze. Wiele ko-

biet w ogóle nie jest świadoma znaczenia ba-
dań profilaktycznych. 

Wykonane przez dzieci laurki 
mogą uratować życie im ma-
mom. Naszą szkołę w Lublinie 
reprezentowały laurki wykona-
ne przez następujące uczennice: 

Katarzynę Panasiuk kl. I,Izabelę 
Karwowską kl. I, Emilię Kru-
kowską kl. I, Wiktorię Bagłaj kl. 
I, Mikołaja Gawdę kl. II, Marce-
linę Miszczuk kl. III, Natalię 
Kalich kl. III. Liczymy na uzna-
nie i nagrody. 

Idzie rak, nieborak,                                                                                                                                                            
mruczy coś do siebie,                                                                                                                                                          

jak tak bardzo nie chcę, mamo,                                                                                                                                         
by uszczypnął Ciebie. 

„Troska”T. Ross 

Red. Justyna Firsiuk 

 Dnia 23 maja w naszej szkole odbyło się 

„Sprzątanie Świata”.  Samorząd Szkolny zorganizował 

akcję na szerszą skalę, wymienił miejsca do sprzątania      

w poszczególnych miejscowościach.  Każda klasa miała 

wyznaczony teren: 

ZABŁOCIE –KLASA  O ,  KLASA  I 

KRZYMOWSKIE – KLASA II 

WORONIEC –
KLASA  III 
(E30, KAPLI-
CA, KLUB),  KLASA VI 

CEŁUJKI –KLASA  IV 

POJELCE – KLASA V 

 Zaplanowane działania  w pełni zostały zrealizowane.  

Każda klasa mogła pochwalić się swoją pracą, uzbieraliśmy 20  

worków śmieci ( worki były120- litrowe). 

 Pogoda  w tym dniu dopisała, było bardzo ciepło, sło-

neczko  nam przygrzewało.  Wszyscy mieli udaną wycieczkę 

ekologiczną i na nadmiar pracy również  nikt nie marudził. 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA  

Konkurs „Bądź zdrowa, Mamo. 
Zbadaj się!” 

T YSI Ą CLAT KA  

Wystawa prac na tablicy Klubu      

Wiewiórka 

Dzieci z klasy 06 sprzątały           

w Zabłociu 

Klasa III i VI w Worońcu Red. p. B. Filipiuk 



     Dnia 01.06.2011r. 

klasy starsze wybrały 
się na świętowanie Dnia 
Dziecka w Pojelcach. Za-

częło się od spotkania wszystkich uczniów z klas IV, V, IV pod szkołą     
z rowera- mi. Zanim ruszyliśmy w drogę każdy mógł porozmawiać 
ze swoimi znajomymi. Potem dostaliśmy pączki i wyjechaliśmy.  

   Po drodze było trochę śmiechu, a trochę smutku albo 
ktoś nie na- dążył jechać, a inni gadali i opowiadali 
sobie kawa- ły. Dojechaliśmy szybko, było gorąco więc 

każdy był zmę- czony.  

   Trochę odpo- częliśmy, i zaczęliśmy się bawić. Każ-
dy mógł pograć z koleżanką lub z kolegą a jak to nie odpo-

wiadało to moż- na było grać grupą    
np.  .                                                    w zbijaka albo w piłkę nożną.  

   Pani po jakimś czasie zawołała wszystkich aby 

u p i e c kiełbaski na grilu. Bawiliśmy się świet-
nie przez cały czas. Byliśmy tam parę godzin.         
W końcu nadszedł czas wyjazdu, każdy ze smut-

ną miną kierował się do roweru. Ustawiliśmy się        
i pojechali- śmy.  

   Droga powrotna była bardzo wesoła nikt nie był smutny. Jechaliśmy dosyć 

szybko, więc bardzo sprawnie dotarliśmy do szkoły. Każdy się pożegnał z przyjaciółmi      
i pojechaliśmy do domu na posesji Państwa Ewy i Bogdana Kuszneruków. Ten wyjazd 

był bardzo udany.  Dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz Państwu Kuszneru-
kom, którzy poświęcili swój czas na zabawę z nami. Mamy nadzieję, że będzie wię-
cej takich wyjazdów. 

Red. Aleksandra Chwedczuk, Magda Chwedczuk 

 Dnia 23.05.2010r. uczniowie naszej szkoły 

pod czujnym okiem Pani B. Filipiuk i Pani B. Kon-

kol, wesoło spędzili wolny czas. W sposób kultural-

ny i z radością pląsali w rytm muzyki.  

 Wodzirejem dyskoteki, a zarazem najlep-

szym tancerzem (wybranym  przez żeńską płeć), zo-

stał Krystian Czerwiński z klasy VI. Przyznajemy, 

że doskonale sobie poradził na parkiecie. Natomiast 

wśród dziewczynek (ocenianych przez przeciwną 

płeć) największe uznanie zdobyła Ola Potocka z kla-

sy VI, a w grupie młodszej za najlepszą tancerkę 

uznano Martynkę Janczuk z klasy O i Marysię 

Grochowską  z klasy I.  Zdaniem chłopców dziew-

czynki wyglądały, jak profesjonalne tancerki, poru-

szając się z wielką gracją i prezencją. 

 Uczniowie udowodnili, że można miło             

i przyjemnie spędzić wolny czas od zajęć. 
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NA WESOŁO  

T YSI Ą CLAT KA  

Na parkiecie dominowały dziewczęta 

Red. p. B. Filipiuk 

Dnia czerwca      
pierwszego 

dzieckiem można  
nazwać każdego! 

Dzień Dziecka w klasach 
starszych 

Dzieci – słońce          
i  radość. 

Dzieci – najdroższy 
skarb. 
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Dzień Dziecka w klasach młodszych 

T YSI Ą CLAT KA  

Oddział przedszkolny i klasa 06 w Domku Myśliwskim w Worońcu 

Klasa pierwsza i klasa trzecia  na boisku koło plebanii 

Klasa druga w Domu Kultury w Worońcu 

Chciałabym Wam gorąco polecić serię „Harry 

Potter”. Na pewno każdy słyszał już o tej książce, 

ale napiszę krótko co znajdziecie w tej książce. 

Harry Potter do wieku lat 11 mieszkał z okropną ciotką Petunią, jej mężem i synem. Wokół Harry’ego 

działy się niezwykłe rzeczy np. gdy się na kogoś zdenerwował, potrafił nadmuchać go jak balon. Nie 

wiedział dlaczego tak jest, zanim nie odwiedził ich gajowy Hogwartu Hagrid, który wyjaśnił Harr-

y’emu, że jest on czarodziejem, i jako jedyny z czarodziejów przeżył zaklęcie „Avada Ken-

davra” ( zaklęcie uśmiercające ). A wypowiedział je Lord Voldemort, najstraszniejszy z magów. Po 

tym, jak Harry Potter uniknął śmierci Lord Voldemort stał się słaby i znikł. Harry wyrusza razem z 

Hagridem do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart, zmienia się jego życie, zapoznaje się z nowym 

światem pełnym magii, zdobywa nowych przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody… 

Książka jest niesamowita i trzyma w napięciu od początku do końca. 

Warto przeczytać…    

Red. : A. Potocka 
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      Dnia 16 maja 

2011 roku pod 

opieką p. Moniki 

Kiryluk i Renaty 

Kasjaniuk jako 

uczniowie klasy 

VI wyjechaliśmy do Porosiuk.      

 

   Na miejscu wypakowaliśmy się 

i poszliśmy na peron, aby pocią-

giem dojechać do Białej Podla-

skiej. Gdy już dojechaliśmy auto-

busem miejskim, udaliśmy się do 

kręgielni. Dużo osób miało pro-

blem z dobraniem butów lecz            

w końcu je dopasowali  i wszy-

scy poszliśmy grać w kręgle. Po-

czątek był słaby dla wielu, ale z 

czasem każdy zdobył chociaż 

kilka punktów.  

  Gdy skończył się nam czas 

„popędziliśmy” do McDonalda. 

Niektórzy szli chodnikiem a inni 

poszli skrótami. Najedliśmy się         

i poszliśmy na przystanek.  

    Gdy dojechaliśmy, znowu 

musieliśmy iść tylko, że do Ry-

wala. Mieliśmy dużo czasu na 

buszowanie po sklepach. Każdy 

coś sobie kupił i raczej był z 

tego zadowolony. Po zakupach  

spieszyliśmy się na autobus, 

który trochę późno przyjechał 

lecz nie za późno alby zdążyć 

na pociąg.  

   W Porosiukach rozpaliliśmy 

ognisko i upiekliśmy kiełbaski, 

które nie wszystkim utrzymały 

się na kijku. Przez większość 

czasu wszyscy grali w piłkę 

nożną, ręczną, w badmintona 

lub w przeciąganie liny a czasa-

mi w przyciąganie liną.    

   Gdy zrobiło się ciemniej 

większość klasy zdecydowała 

się na grę w butelkę. Nie obyło 

się bez całowania, przytulania i tań-

czenia. Oczywiście nikt nie robił 

tego z własnej woli, lecz tylko dla 

tego że dostał takie zadanie. Zabawę 

na dworze skończyliśmy około go-

dziny 24 i poszliśmy do łóżek, ale 

nie po to żeby spać. Nikt nie chciał 

spać. Niektórzy zasnęli dopiero       

o 4 nad ranem.  

  Rano dziewczyny zauważyły ślady 

po paście do zębów na poduszkach. 

Zmęczeni zjedliśmy śniadanie i po-

szliśmy na świeże powietrze. Póź-

niej część grupy została sprzątać,      

a reszta poszła do lasu i nad rzekę. 

Po spacerze wróciliśmy do domku,  

potem kto chciał, udał się z p. Moni-

ką zobaczyć dom weselny i ogród 

dookoła niego. Wszyscy przyszli      

z powrotem i zajęliśmy się czymś 

do czasu przyjazdu autobusu.  

   Gdy autobus przyjechał wzięliśmy 

swoje rzeczy i wróciliśmy do do-

mów. 

Redagowała: Ewelina Kasjaniuk 

konkurencja była bardziej widowiskowa. Trzeba było 

pokonać tor przeszkód. Do tej konkurencji powołany 

został Maciek Krasucki. On także dobrze się spisał.  

  Ostatnią konkurencją było coś nietypowego. A miano-

wicie przelewanie wody z basenu do wiaderek przez… 

dyrektorów szkół.  Nasz Pan Dyrektor zdobył dla nas      

2 punkty. Zajęliśmy trzecie miejsce!  

Redagowała: Aleksandra Potocka 

  08.06.2011r odbył się Turniej Szkół w Porosiukach. Na-

sza drużyna wyjechała spod szkoły około godz.9 w weso-

łych nastrojach.  

  W turnieju brało udział 12 szkół, które walczyły  o pu-

char Wójta Gminy i wysokie nagrody finansowe. 

  Gdy już wszystkie szkoły dotarły na miejsce, przemówi-

ła p. Grażyna Majewska. Przedstawiła jury i zaczęła się 

pierwsza konkurencja: musztra. Poszło nam dobrze. Na 

pewno dzięki wrodzonej dyscyplinie naszego zespołu. 

Druga konkurencja polegała na wejściu na bardzo wyso-

ką drabinę strażacką. W tej konkurencji dostaliśmy mak-

symalną ilość punktów dzięki odwadze Pawła Bagłaja.  

   Za monografię straży pożarnej dostaliśmy także maksy-

malną ilość punktów. Następnie Magda Chwedczuk i Ka-

sia Sęczyk musiały napisać,  jak udzielić pierwszej pomo-

cy w wypadku oparzenia. Napisały dobrze, ponieważ du-

żo ćwiczyły. Natomiast Piotrek Sawczuk i Michał 

Skrzypczak pisali test wiedzy, a  Ola Potocka napisała 

dyktando –wszystkim poszło bardzo dobrze.  Następna 
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Majowy biwak  w Porosiukach 

XVIII Turniej Szkół 

pod hasłem "WIATR, WYPADEK, OGIEŃ, 
WODA - STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA" 

Drużyna z panem dyrektorem  
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16.06.2011r. w Łomazach odbyły się zawody sportowo- pożarnicze. Podróż na miejsce zawodów minęła 
nam w dobrych humorach. W zawodach brało udział 11 drużyn. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny
- dziewcząt i chłopców. 

Drużyna dziewczyn: Kamila M., Weronika G., Sandra Ch., Ewelina G., Emila S., Ola P., Natalka 
G., Kasia S., Magda (Edek) Ch., Weronika Ł.. 

Drużyna chłopców:  Michał M., Maciek K., Kacper K., Mateusz G., Paweł B., Szczepan S., Re-
mek S., Arek G., Maciek P., Karol T.. 

    Wszyscy opiekunowie losowali kolejność wykonywania zadań, p. Monika Kiryluk wylosowała  numer 7- 
dla dziewczyn , a 4- dla chłopców. Były dwie konkurencje- rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy z przeszko-
dami. Dziewczyny i chłopcy na bojówce nie mieli żadnych punktów karnych, ale na sztafecie było gorzej. 

Chłopcy:                                                                            Dziewczyny: 

1 miejsce – Halasy -1025p.                                      1 miejsce- Łomazy II-1017p. 

2 miejsce- Drelów – 1019p.                                    2 miejsce- Łomazy I- 1012p. 

3 miejsce – Stołpno – 1002p.                                 3 miejsce- Swory- 1008p. 

4 miejsce- Wisznice- 1001p.                                   4 miejsce- Drelów- 990p. 

5 miejsce – Łomazy- 996p. 

6 miejsce- Swory- 983p. 

7 miejsce- Jelnica- 878p. 

    Za trzecie miejsce dziewczyny otrzymały ładne torby , dyplom i puchar.  Chłopcy dostali dyplom i długo-
pisy, a że byli najmłodszą drużyną, to wręczono im jeszcze pamiątki. Myślimy, że za rok pójdzie nam lepiej. 
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Powiatowe Zawody Sportowo- 
Pożarnicze M.D.P.   
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Pamiątkowe zdjęcia obu drużyn 

Samorząd Uczniowski informuje, iż zwycięzcą Omnibusa 

w roku szkolnym 2010/2011 została uczennica klasy V 

KAMILA MIROŃSKA 

Gratulujemy!!! 
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 Ekologia to termin naukowy, odnoszący się 

do biologii, dziś stał się jednak pojęciem obejmują-

cym ochronę środowiska, a także naszego życia. Za 

to, jak wygląda nasza Ziemia, ponosi odpowiedzial-

ność każdy z nas, jej mieszkańców, zarówno dorośli, 

jak i dzieci. 

Ekologia jest bardzo 

ważna w naszej 

szkole, dlatego przy-

stąpiliśmy do kolej-

nej edycji konkursu 

ogłoszonego przez 

Starostwo Powiato-

we w Białej Podla-

skiej „Czysta Zie-

mia” i pani Justyna 

Firsiuk przygotowała oraz przeprowadziła 25 maja 

2011 roku Turniej ekologiczny dla klas I-III pod ha-

słem „Ekologia i ja”.  

Podczas turnieju wszyscy uczestnicy (również 

publiczność) mieli okazję sprawdzić swoje wiadomo-

ści z zakresu ekologii. Każdą klasę reprezentowała 

trzyosobowa drużyna  w następującym składzie:  

klasa I-Emilka Krukowska, Lucynka Sawczuk, 

Kacper Stefański;  

klasa II-Wiktoria Sobczuk, Klaudia Giereło, Emilia 

Werbińska; 

klasa III-Weronika Konkol, Zuzia Łochina, Adam 

Gromadzki.  

Pytania 

dotyczyły zna-

jomości otacza-

jącego nas 

świata roślinne-

go i zwierzęce-

go. Zawodnicy 

o d g a d y w a l i 

nazwy ptaków i 

zwierząt, mu-

sieli wykazać 

się wiedzą na 

temat: co jest potrzebne roślinie do życia, co to 

jest smog, jak należy zachowywać się w lesie,      

w parku narodowym, co to jest ekologia?  Ponad-

to rozpoznawali odgłosy przyrody, uczestniczyli 

w zgaduj zgaduli.                            

W między-

czasie odbywały 

się konkurencje 

sprawnościowe, 

polegające na 

zgniataniu kul 

gazetowych na 

czas, segregowa-

niu odpadów: pla-

stiku, makulatury, 

metalu. Za prawidło udzieloną odpowiedź druży-

na otrzymywała punkty – listki dębu. Równocze-

śnie odbywał się quiz dla publiczności, z którego 

punkty również przekazywane były dla klasowej 

drużyny.  Wszystkie konkurencje poprzedzane 

były śpiewem piosenek o tematyce ekologicznej 

przez poszczególne klasy. Po zagorzałej dogryw-

ce pomiędzy klasą II i III, wygrała klasa III. 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy     

i nagrody, wręczone przez Pana dyrektora 

Gustawa Jakimiuka, przewodniczącego 

jury. 

Uczestnicząc w przedstawionym powyżej 

turnieju ekologicznym zarówno ucznio-

wie reprezentujący poszczególne klasy, 

jak i ich kibice mieli możliwość przeko-

nania się, że zabawa może uczyć, a nauka 

może bawić, a od nas zależeć będzie, czy 

zdołamy odwrócić groźbę zniszczenia 

przyrody. 

Red. J. Firsiuk 
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Turniej ekologiczny 

„Ekologia i ja” 

Emila prawidłowo udzieliła odpowiedzi 

Pierwszoklasiści wykazali się dużą wiedzą 

Uzupełnianie zadania przez klasę 3 

Nagrodzone drużyny  



        Świadomość ekologiczna to gotowość do działania 

w zgodzie ze środowiskiem. Dlatego, już od najmłod-

szych lat  należy uczyć dzieci jak należy dbać o przyrodę 

oraz uświadamiać im, codziennymi czynnościami, że  też możemy żyć ekologicznie. W ramach obchodów 

Światowego Dnia Ziemi w szkole odbył się konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV-VI pt. „Jeden z dzie-

więciu”. Zorganizowany przez p. I. Gałamaga. 

Poszczególne klasy reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły. Każda drużyna miała zamiast zie-

lonych światełek trzy zielone listki, które traciła udzielając błędnej odpowiedzi. W pierwszej rundzie po-

szczególne grupy miały do wyboru 10 pytań z dziedziny ekologii. Do drugiej rundy przeszły dwie klasy IV 

i V. Finaliści odpowiadali w taki sam sposób 

jak w rundzie pierwszej.  

Zwyciężyła klasa IV, którą reprezentowali na-

stępujący uczniowie: 

Mikołaj Kuszneruk 

Dominika Sobczuk 

Izabela Kalinowska 

Gratulujemy zwycięzcom, wykazali się dużą 

wiedzą ekologiczną.   

Redagowała: p. I. Gałamaga 

Opracowała:  Natalia Gałamaga  

       Ważnym ele-
mentem wielo-

stronnego rozwoju dziecka jest edukacja środowiskowa.  W klasie zerowej 
edukacja ekologiczna stanowiła część działalności dydaktyczno – wycho-
wawczej. Główny akcent położony został na kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec przyrody i środowiska, znaczenia jej dla ludzi oraz wyposa-
żenie dzieci w odpowiedni zasób wiedzy z zakresu ochrony środowiska. 
Mottem edukacji ekologicznej była myśl M. Gołaszewskiej „Wszystko da 
się odbudować oprócz życia”.   

Podsumowaniem naszych rocznych działań był dnia 03. 06.2010r.  
występ dzieci klasy zerowej w inscenizacji pod hasłem „Chrońmy przyrodę”.  Dzieci prezentowały   się 

dwukrotnie: o godzinie 10.00 dla klasy III i punktu przed-
szkolnego oraz o godzinie 11.00 dla klas I, II  i przybyłym licz-
nie rodzicom.  Kolorowe, przepiękne  stroje, baśniowa scene-
ria i  przede wszystkim wspaniały występ zerówki  były okla-
skiwane gromkimi brawami  przez licznie zgromadzonych od-
biorców. Sześciolatki, jak profesjonalni artyści, doskonale wy-
czuły grane role. Cieszymy się, że osiągnęliśmy cele, które so-
bie założyliśmy, a przekazana wiedza wynikająca  z inscenizacji 
trwale zagości w umysłach uczniów.  
Wychowawczyni jest dumna ze swoich wychowanków. Rodzi-
ce, dzieci, nauczyciele oraz Pan Dyrektor Gustaw Jakimiuk są 
również pełni podziwu  dla młodych wykonawców. 
Sześciolatki wraz z wychowawcą serdecznie dziękują za miłe, 
ciepłe słowa i liczne przybycie rodziców . 

Red. p. B. Filipiuk 
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KONKURS WIEDZY 

EKOLOGICZNEJ 

T YSI Ą CLAT KA  

Rywalizujące drużyny z klasy IV-VI 

Mali artyści zebrali gromkie brawa. 



     W dniach od 6 do 13 maja sze-

ściolatki uczestniczyły w programie 

edukacji antytytoniowej pt. „Czyste 

powietrze wokół nas”. Realizowane 

treści były zgodne z podstawą programową wycho-

wania przedszkolnego oraz dostosowane do rozwoju 

poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka. 

Program profilaktyki tytoniowej ukierunkowany jest 

na wdrożenie dzieciom podejmowania własnych wy-

borów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec 

zjawiska palenia papierosów. 

Cele główne i szczegółowe  programu: 

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie 

ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytonio-

wy: 

 zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich 

roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profi-

laktyce tytoniowej, 

 wykształcenie umiejętności rodziców w zakresie wspiera-

nia dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na 

ekspozycję na dym tytoniowy, 

 podjęcie przez rodziców decyzji o utrzymywaniu efektów 

programu w czasie i po jego realizacji. 

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie 

radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w 

zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli 

palą przy nich tytoń: 

 wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł 

dymów, 

 wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dy-

mów, „wydobycie” dymu papierosowego, 

 zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu pa-

pierosowego, 

 zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, 
zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą 

być narażone na szkodliwe działanie dymu tytoniowego. 
Tematyka zajęć została wdrożona zgodnie z za-

łożeniami programu, który był adresowany do dzieci 

w wieku przedszkolnym  i ich rodziców. Program 

składał się z pięciu zajęć warsztatowych: 
  I.  WYCIECZKA 

 II.CO I DLACZEGO DYMI? 

 III. JAK, SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? 

 IV.CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? 

 V.JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? 

 Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły         

w zajęciach, prowadzonych metodami aktywizują-

cymi ( według zaplanowanych scenariuszy), które 

pobudziły wyobraźnię dzieci, o czym świadczyły 

wykonywane przez nie zbiorowe prace plastyczne, 

książeczki o bohaterze DINKU, oraz hasła antyty-

toniowe.    

 Rodzice zostali poinformowani o wdrażaniu 

programu, złożyli oświadczenia wyrażające zgodę 

na udział dzieci, uznając potrzebę realizowania 

takich zajęć, powołując się na zasadę „czego Jaś 

się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Bardzo 

pozytywnie odnieśli się do treści zawartych, 

wspierając dzieci i nauczyciela, kontynuowali za-

dania programu w środowisku domowym.  

 

O istotnej potrzebie edukacji dzieci na temat 

szkodliwości używki świadczą wyniki prowa-

dzonych badań: 
- w Polsce codziennie zaczyna palić pół tysiąca 

dzieci, 

- rocznie palenia próbuje około 180 tys. nieletnich, 

- do ukończenia 11 r.ż. ⅓ dzieci ma już za sobą 

eksperymentowanie z paleniem, 

- wśród piętnastolatków ¼ pali regularnie, 

- dzieci w Polsce wypalają rocznie 3 – 4 mld pa-

pierosów, 

- 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy         

w domu lub miejscach publicznych, 

- w 67% gospodarstw domowych dzieci narażone 

są na dym tytoniowy. 
RED. BARBARA FILIPIUK 
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„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 

T YSI Ą CLAT KA  
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          W roku szkolnym 2010/2011 odbył się w naszej 

szkole III etap- końcowy projektu edukacyjnego 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wie-

dzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki 

udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się  o pomoce 

dydaktyczne wartości  8 tysięcy złotych, a dzieci miały 

możliwość spędzenia czasu w sposób atrakcyjny i po-

uczający.  

        Zajęcia pozalekcyjne w klasie I prowadziła pani 

Justyna Firsiuk   w wymiarze 50 godzin, w terminie od 

2 listopada 2010 roku do 10 czerwca 2011 roku.  Projekt 

miał na celu rozwijać indywidualne zdolności dziecka       

w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gard-

nera. Program realizowany był w oparciu o autorski pro-

gram wychowawczyni „Bawiąc się, poznajemy świat”.                                                                                                                                                              

         W trakcie zajęć dzieci świetnie się bawiły, ale jedno-

cześnie w sposób ukierunkowany poznawały świat. Obyły 

się fascynujące zajęcia o kosmosie, wnętrzu Ziemi, konty-

nentach. Dzieci bardzo angażowały się w prowadzone 

zajęcia. Wykazywały wiele własnej inwencji, tworzyły 

scenografie, kukiełki, dekoracje do przedstawień, zamie-

niały się w planety i „krążyły” w Układzie  Słonecznym. 

Samodzielnie układały choreografię oraz akompaniament 

na instrumentach do tańców z poszczególnych kontynen-

tów.                                                                                                                       

        Prezentacja efektów projektu odbyła się 10 czerwca 

2011roku. Uczestniczyli w niej rodzice pierwszoklasistów, 

Pan Dyrektor oraz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. 

Prezentacja była podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy 

uczniów, nosiła tytuł „Poznajemy świat”. W sali zamie-

nionej w galerię prac uczniów, wytworzonych w trakcie 

realizacji projektu, „pierwszaki” przemierzały ziemski 

glob, podróżowały po kontynentach przy pomocy mapy. 

„Zobaczycie, że świat, gdy się go poznaje jest ciekawy, 

ciekawszy od bajek”- tymi słowami uczennica zachęciła 

publiczność do wspólnej podróży. Dzieci zaprezentowały 

country polkę- tradycyjny taniec amerykański, zamieniły 

się w mieszkańców Afryki i wykonały żywiołowy taniec 

afrykański, następnie udały się do Azji, by tam w Japonii 

zaprezentować taniec japoński. Podróż po świecie zakoń-

czyły w Polsce, wykonując poloneza– polski taniec narodowy.  

    Publiczność nagrodziła wykonawców grom-

kimi brawami. Zarówno dzieci jak i wycho-

wawczyni usłyszała wiele słów uznania i podzi-

wu. Rodzice otrzymali diagnozę końcową 

ucznia, dzieci natomiast otrzymały pamiątkowe 

palcynki-Myszki i kalendarze oraz zapał do 

dalszej pracy, ciekawość świata i wiarę, że 

wszystko można osiągnąć, każdy   z nich jest 

inny i wyjątkowy. 
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Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy                                                                                           

Każdy w życiu               

ma swoją drogę.                                                                                                                                

Twoja jest                        

WYJĄTKOWA!                                                                                                                                                   

Idź śmiało do przodu.                                                                                                                                         

Wykorzystaj swoje    

ZDOLNOŚCI! 
Red. p. J. Firsiuk 

Pierwszaki podczas tańca 

Podczas pobytu w  Japonii z zakończeniem podróży w Polsce 



       W piękny słoneczny dzień, 
19 maja 2011 roku dzieci z klasy 
0, I i III wraz z wychowawczynia-
mi panią Barbarą Filipiuk, Justy-
ną Firsiuk i Barbarą Konkol oraz 
panią Małgorzatą Skrzypczak wy-
ruszyły na wycieczkę do stolicy.   

   Naszą przygodę w stolicy roz-
poczęliśmy od zwiedzania starej i 
nowej części Warszawy,  jadąc 
kolejką. W czasie jazdy oglądali-
śmy zabytki i inne ciekawe miej-
sca. Duże wrażenie na nas zrobiła 
nowa fontanna, która w nocy po-
dobno pięknie wygląda podświe-
tlana.  

    Byliśmy przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza i Pałacem Pre-
zydenckim. Następnie udaliśmy 
się na spacer po Starym Mieście. 
Oglądaliśmy pomnik Syrenki, 
piękne kolorowe kamieniczki, 
Zamek Królewski, Kolumnę Zyg-
munta. Wszystkim dzieciom bar-

dzo podobał się kataryniarz na 
rynku Starówki i ciekawe pa-
miątki, które wszystkie dzieci od 
niego i innych handlarzy kupo-
wały.  

     Następnym punktem naszego 
pobytu  było oglądanie panoramy 
Warszawy z tarasu widokowego 
Pałacu Kultury i Nauki. Wszyscy 
byli zachwyceni, tym bardziej, że 
pogoda była cudowna i widać 
było wszystko bardzo daleko. 
Duże emocje towarzyszyły przy 
wjeździe windą na 30 piętro, tym 
bardziej, że niektóre dzieci wjeż-
dżały windą tak wysoko po raz 
pierwszy w życiu.  

   Po takich fascynujących prze-
życiach wszyscy „strasznie” 
zgłodnieli i dopytywali nieustan-
nie pilota, kiedy pojedziemy do 
Mc Donalds. Podczas posiłku 
dzieci oglądały, zamieniały się 

zabawkami, dokupowały sobie 
dodatkowe zestawy i lody.  

   Wszyscy najedzeni i zadowole-
ni wyruszyliśmy do ZOO. Dzieci 
podziwiały egzotyczne zwierzę-
ta, ptaki, gady, ryby, owady. Naj-
większe wrażenie na wszystkich 
zrobiły rekin, orangutan, lew, 
żyrafa, chociaż wiele innych 
zwierząt również bardzo się dzie-
ciom podobało. Największym 
pragnieniem w trakcie wycieczki 
było zakupienie „fajnej” pamiąt-
ki. Tak więc, gdy w ZOO ostat-
nie pieniążki zostały wydane, 
dzieci wykupiły „połowę” kiosku 
z pamiątkami, można było wyru-
szyć w drogę powrotną do domu.  

  Z ankiety przeprowadzonej 
przez panią Justynę Firsiuk         
w drodze powrotnej do domu, 
wynika, że dzieciom najbardziej 
podobał: 

 t a r a s  w i d o k o w y                   
w PKiN /14 głosów/,  

 ZOO /12 
głosów/  

 oraz pobyt 
w Mc Donalds /7 
głosów/.      

Wszyscy pełni 
wrażeń,  z super 

pamiątkami, 
zdrowi i weseli 
wrócili wprost  

w objęcia stęsk-
nionych rodzi-
ców, oczekują-
cych na swoje 
pociechy przed 

szkołą. 

Red. p. J. Firsiuk 
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„Maluchy” w Warszawie 

 

T YSI Ą CLAT KA  

Warszawa 

wszystkich urze-

kła swoim pięk-

nem 
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    10 czerwca 2011r. odbyła się jednodniowa wycieczka 

do Warszawy.  W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 

IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Sworach i Woskrzenic. 

Opiekunami  była p. Iwona Gałamaga, p. Renata Tarasiuk  

i p. Ewa Dorosz.  

   Spod szkoły wyjechaliśmy o koło godziny 6.00 z uśmie-

chem na twarzy. Gdy dojechaliśmy do Warszawy, pan 

przewodnik opowiadał nam co mijaliśmy po drodze. 

Pierwszą z atrakcji wycieczki było kino 5D. Film na któ-

rym byliśmy nosił tytuł „4 żywioły”. Zwiedziliśmy w kinie 

6 sal i obejrzeliśmy  5 projekcji. Między innymi były to 

sale takie jak: 

1.Sala ruchu (efekty specjalne). 

2.Sala interakcji (nauka w postaci gry) 

3.Sala inspiracji (wzruszające opowieści) 

4.Sala wyobraźni (historia w swojej wyobraźni) 

5. Sala muzyki (piękna muzyka przyrody) 

6. Sala 3D (film na wyciągnięcie ręki). 

   Drugim miejscem gdzie byliśmy było Muzeum Techniki. 

Zwiedzaliśmy w nim wiele eksponatów między innymi, 

pierwsze samochody, samoloty i rowery. Wiemy też jak 

wygląda pierwszy komputer i kalkulator.  

    Trzecim miejscem był Aqua park. Bawiliśmy się ekstra 

super. Były też jacuzzi, w którym nie brakowało chęt-

nych osób.  

    Na sam koniec pojechaliśmy do Mc Donald’s         

w Centrum Handlowym Mokotów. Zjedliśmy posiłek 

i mieliśmy czas wolny dla siebie. Gdy wszyscy się 

zebrali wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.  

     Dojechaliśmy do domu na godzinę 23.00. Wszyscy 

byli zadowoleni z wycieczki i każdy zapamięta ją na 

długi czas. 

 

16 czerwca 2011 r. z inicjatywy proboszcza Stanisława 
Chodźko i SKC odbyła się wycieczka do Siedlec. Wzięli w 

niej udział prawie wszyscy uczniowie z klasy II oraz przedstawiciele SKC, scholi i ministrantów. Opiekunami były panie: 
Małgorzata Skrzypczak, Barbara Konkol oraz Joanna Grochowska. 

  Pierwszym obiektem, który zwiedzaliśmy było Muzeum Diecezjalne, w którym obejrzeliśmy ciekawe zbiory. Następnie 
udaliśmy się do Katolickiego Radia Podlasie. Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca w radio, tam też mieliśmy możliwość 
nagrania pozdrowień dla naszych bliskich. 

  Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Siedlcach była następnym punktem programu wycieczki. 
Jest to majestatyczny kościół zbudowany w stylu neogotyckim, o planie krzyża łacińskiego, otoczony rzędem starych 
kasztanowców. W Katedrze zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę. Po obszernej historii Katedry opowiedzianej nam 

przez  ks. Stanisława Chodźko udaliśmy się do Muzeum Jana Pawła II 
znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II 
w Siedlcach. Jest to jedno z największych (co do wielkości zbiorów) mu-
zeów poświęconych papieżowi Polakowi.  

  W drodze z Siedlec do Mokobodów odwiedziliśmy jeszcze siedleckie 
Błonie, na których Jan Paweł II odprawiał Mszę św. w 1999 roku. 

Następnie odwiedziliśmy miejsce związane z Matką Bożą Budziszyńską – 
grotę, dróżki Matki Bożej, sceny z Drogi Krzyżowej i kościół w Mokobo-
dach. Przewodniczył nam ks. Jan Kurowski, który za naszym pośrednic-
twem przekazuje pozdrowienia wszystkim parafianom. Tam też posilili-
śmy się kiełbaskami z ogniska. Ale mimo, że byliśmy syci nie mogliśmy 
nie wstąpić do Mc Donalds.  Dziękujemy księdzu proboszczowi za prze-
wodnictwo podczas wycieczki. 
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Poznajemy Warszawę 

W Muzeum Techniki 

Redagowały: Martyna Grochowska,                          

Dominika Sobczuk KL.IV 

Opracowała: Kamila Mirońska 

Poznajemy Siedlce 

Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści ks. Jana 
Red. J.G. 



   Moja mama ma na imię Ewa, 

jest krawcową, ma 35 lat, zaj-

muje się wycinaniem elemen-

tów do uszycia ubrań. Jest śred-

niego wzrostu, jest blondynką ma niebieskie oczy, ubiera 

się na sportowo. Mama porusza się bardzo zwinnie            

i sprawnie. Mówi bardzo stanowczo i wyraźnie. Codzien-

ne czynności nie sprawiają jej żadnych kłopotów, ma 

zdolności manualne, interesuje się przyrodą i zabytkami. 

Wszystkie problemy rozwiązuje sprawnie i z cierpliwo-

ścią. Bardzo kocham swoją mamę, lubię jej poczucie hu-

moru, cenię w niej wyrozumiałość, cierpliwość i spokój. 

Hubert Struk  

     Moja mama ma na imię Anna. Ma 29 lat i zajmuje się 

prowadzeniem domu. Jest średniego wzrostu, ma zielone 

oczy i ciemne włosy. Lubi się ubierać w modne, wygodne 

ubrania. Mama ma ciepły i spokojny głos, jest dokładna 

wkłada dużo serca gdy gotuje lub sprząta. Lubi rozwiązy-

wać krzyżówki, czytać książki i piec ciasta. Dużo myśli 

gdy ma jakiś problem ale zawsze znajduje rozwiązanie. 

Moja mama jest troskliwą i miłą osobą, pomaga mi           

w odrabianiu lekcji, zawsze znajdzie dla mnie czas. Chce 

dla mnie jak najlepiej i poucza co jest dobre a co złe. Za 

to ją bardzo kocham i cenię.                  Bartek Jóźwiak 

     

    Moja mama nazywa się Małgorzata. Pracuje w sklepie, 

ma  46 lat. Ma czarne krótkie włosy i brązowe oczy. Ma-

ma jest niska. Interesuje się książkami. Bardzo często 

rozmawia z nami o problemach. Kocham moją mamę za 

jej dobre serce, za to, że pamięta zawsze o nas. Pomaga 

nam w trudnych chwilach. Kocham ją bardzo za jej cier-

pliwość. 

Adrianna Turska  

   Moja mama nazywa się Agnieszka. Ma 35 lat i zajmuje 

się domem. Moja mamusia jest ładna. Ma czarne włosy     

i brązowe oczy. Moja mama ubiera się w spodnie i kolo-

rowe bluzki. Mama jest fajna. Interesuje się przyrodą,  

gotuje bardzo dobre jedzenie. Bardzo kocham moją ma-

mę, jest dla mnie wszystkim                Amelia Bagłaj 

    

    Moja mama ma na imię Renata. Jest urzędnikiem. Ma 

37 lat, pracuje w urzędzie. Ma krótkie blond włosy,           

i okrągłą twarz. Ma 167 cm wzrostu, zielone oczy i dobry 

gust. Moja mama jest czuła, delikatna i miła, chociaż by-

wa ostra. Jak mam jakiś problem, dużo ze mną rozmawia. 

Bardzo lubi kwiaty i dba o ogródek. Kocham moją mamę, 

bo jest miła i jest dla mnie dobra. 

Wiktoria Sobczuk 
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MOJA MAMA 

T YSI Ą CLAT KA  

MÓJ TATA 

   Mój tata ma 170cm 
wzrostu jest blondynem 
i jest dobrze zbudowa-
ny. Na imię ma Ry-
szard. Tata mój ma dobry charakter, często rozma-
wia ze mną na różne tematy. Często przebywa            
w polu, wykonuje prace polowe. Razem spędza-
my czas, łowimy ryby, chodzimy na grzyby i jeź-
dzimy rowerami na przejażdżkę. 

Kacper Weresa 

    Mój tata nazywa się Marek. Jest wysoki ma 
182cm wzrostu. Ma ciemne włosy i niebieskie 
oczy. Tata ma wielkie serce, ponieważ udziela się 
społecznie. Jest wytrwały i kulturalny. Mój tata 
najbardziej lubi kosić zboże kombajnem. 

Ola Dmitrowicz 

    Mój tata Janusz jest przystojny, ma 180 cm 
wzrostu, jest brunetem o zielonych oczach.  Ubiera 
się zawsze stosownie do sytuacji, jak gdzieś wy-
chodzi to ubiera się elegancko, a jak idzie do pracy 
to zwyczajnie. Mój tata porusza się i mówi szybko, 
jest słowny, ale nie rzuca słów na wiatr. Jest do-
kładny w tym co robi. Lubi bardzo konie i gołębie. 
Interesuje się samochodami i nowego typu trakto-
rami. Jak ma jakiś problem, stara się rozwiązać go 
sam, ewentualnie przy pomocy rodziny. Tata bar-
dzo kocham za to, że jest opiekuńczy, cierpliwy i 
wyrozumiały, za to, że w ogóle jest. 

Emila Werbińska 

    Mój tata ma na imię Robert. Jest wysoki ma 
ciemne włosy i wąsy. Mój tata porusza się szybko  
i delikatnie. Zawsze postawi na to co dobre dla 
rodziny. Lubi swoje gołębie i często je ogląda. 
Zawsze razem  je oglądamy, a wieczorem opowia-
da mi o starych dobrych czasach. 

Wiktoria Sobczuk 

   Mój tata ma na imię Radosław. Ma 190 cm wzro-
stu, jest wysokim brunetem ma szare oczy. Mój 
tata ma łagodny charakter lecz jest porywczy. In-
teresuje się historią i starociami. Razem lubimy 
majsterkować i łowić ryby. 

Klaudia Giereło  

Opracował zespół redakcji 
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 Udało się.  

   Zgłosiliśmy drużynę dziewcząt i chłopców na zawody 

w piłkę nożną. W tym roku  był to  XI TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ ,,Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR 

TYMBARKU’’. 

   Pierwsze, powiatowe rozgrywki dla chłopców odbyły 

się 30 maja 2011 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Naszą 

szkołę reprezentowali chłopcy z II i III klasy: 

 Kacper Weresa kl. II 

 Maciej Czemierowski kl. II 

 Mateusz Walczuk kl. II 

 Hubert Struk kl. II 

 Mikołaj Dylik kl. III 

 Krystian Melaniuk kl. III 

 Marcin Piotrowicz kl.III 

 Jakub Urbaniuk kl.III 

 Kacper Hodun  kl. III 

 Piotr Gromadzki kl.III 

 Chłopcy jechali z wielkim zapa-

łem i zacięciem do walki. 

Oprócz naszych piłkarzy byli jeszcze z 8 innych miejsco-

wości z całego powiatu bialskiego. 

Mecze rozgrywaliśmy w 3 grupach po 3 drużyny. 

Grupa A:        Grupa B:                                      

Rzeczyca         -Motwica                                     

Rokitno           - Rossosz                                       

Łomazy             -Swory                                         

Oto wyniki meczy w naszej 

grupie: 

Motwica 0:1 Rossosz 

Swory 0:6 Rossosz 

Swory 0:1 Motwica  

   Jak widać nie udało nam 

się wygrać żadnego meczu, 

dlatego nie awansowaliśmy 

do dalszej gry. Zawody osta-

tecznie wygrała drużyna z 

Dołhy, która awansowała do 

finału wojewódzkiego. 

Chociaż nie wygraliśmy, to 
nasi chłopcy bardzo dzielnie walczyli i obiecali, że na 
następnych zawodach będą strzelać bramki bardzo moc-
no  
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Sport to zdrowie!!!!!!!  Z PODWÓRKA NA STADION 

Grupa C: 

Kodeń 

 Dołha   

Leśna Podlaska        

Moja mama jest kochana, 

co dzień mówi mi od rana, 

ucz się, pracuj i bądź dobra, 

 bo w przyszłości Ci to odda. 

Moja mama jest kochana, 

Za ten uśmiech przez wszystkich wy-
chwalana. 

Za jej optymizm i dobroć serca 

Każdy jak umie się jej odwdzięcza 

Zawsze podaje dłoń pomocną, 

Minę ma przy tym bardzo radosną. 

Bo moja mama jest najwspanialsza, 

We wszystkim co robi najdoskonalsza. 

I chociaż czasem bardzo krzyczy, 

Każdy i tak jak najlepiej jej życzy. 

Nie zamieniłabym Jej na nikogo innego, 

Bo nie znajdę przyjaciela lepszego. 

A wieczorem, gdy kładziemy się spać, 

Mama każdemu całusa idzie dać. 

Weronika Konkol  

Mojej mamie! 

Dziś droga jest usłana, tysią-
cem gwiazd do nieba.                                      
Mamusia ma Kochana, to 
wszystko co Ci trzeba.                                             
Dzisiaj zakwitły róże i pachnie 
biały bez.                                               
Skowronek leci w górze, to 
Tobie mamo też.                                                            
I serce daje Ci, co kochać 
szczerze umie.                                                         
Co wciąż o Tobie śni i bardzo 
Cię rozumie.                                                            
I  wszystko, cały świat, daruję 
mamo Ci.                                                                       
I jeszcze Biay kwiat, i jeszcze 
słodkie sny.  

KOCHAM CIĘ MOJA MAMO 

Natalia Wawryniuk  

„Moja mama” 

Moja mama zbiera grzyby, 

Raz naprawdę, raz na niby. 

A gdy do domu z pieczarek wra-

ca, 

Od razu śpi to jej praca. 

Gdy wstaje rano, jest rozczochra-

na. 

Bo to jest moja mama kochana. 

Ale gdy trzeba, zawsze przytuli, 

Taka to pani z mojej mamuni. 

Ostatnia moja myśl z tego wier-

sza, 

że Mama, dla mnie zawsze jest 

pierwsza. 

Eryka Kalich  



Dzień później na tym samym stadionie spotkały się 

dziewczęta, aby walczyć o awans do finału wojewódz-

kiego. 

Nasza reprezentacja to: 

Marta Olesiejuk kl. II 

Aleksandra Dmitrowicz kl. II 

Weronika Konkol kl. III 

Zuzanna Łochina kl. III 

Marcelina Miszczuk kl. III 

Natalia Gromadzka kl. III 

Patrycja Piotrowicz kl. III 

Aleksandra Kasjaniuk kl. III 

Iwona Łukaszuk kl. III 

 Drużyn dziewcząt było pięć: Leśna, Rokitno, Łomazy, 

Kodeń i Swory, dlatego rozegraliśmy spotkania syste-

mem ,,każdy z każdym’’. 

Wszystkie rozegrane mecze skończyły się naszym zwy-

cięstwem.  

Krótko mówiąc zajęłyśmy I miejsce. Uradowane, szczę-

śliwe dziewczęta ze śpiewem na ustach wracały do szko-

ły, aby pochwalić się zdobytym trofeum. Ale to nie ko-

niec.  

10 czerwca 2011 r. w Zamościu odbył się Lubelski Finał 

Wojewódzki tego turnieju. Tego dnia pobudka o godz. 

4.00, wyjazd godz.5.15, aby nie spóźnić się na tak ważny 

turniej. 

Dziewczęta z samego rana były w pełnej gotowości: 

stroje, korki i dobry humor na początek dnia. Przed nami 

ponad 200 km do Zamościa. Ale dotarliśmy na czas. 

 Jak się okazało w Zamościu czekało na nas wiele 

atrakcji i niespodzianek. Turniej rozgrywaliśmy na 12 

świetnie przygotowanych boiskach. Drużyn było bardzo 

dużo: 24 – chłopców i 22 – dziewcząt. 

Na otwarciu zawodów przywitał nas słynny Kubuś z so-

ków owocowych. Zawody sędziowali prawdziwi sędzio-

wie z kolegium sędziowskiego kilku miast z naszego 

województwa. 

Zostaliśmy podzieleni na 6 grup w każdej po 4 drużyny. 

Nasza grupa to: Ryki, Janów Lubelski, Tomaszów Lu-

belski i Swory. Oto wyniki spotkań naszej grupy: 

Swory 2:6 Ryki 

Swory 6:0 Janów Lubelski 

Swory 6:0 Tomaszów Lubelski 

W naszej grupie zajęłyśmy II miejsce, a I – Ryki. Ale 

nastrzelałyśmy dużo bramek i jako jedna   z dwóch dru-

żyn z drugiego miejsca awansowałyśmy do ćwierćfinału 

razem z drużyną ze Świdnika. I następny mecz właśnie 

ze Świdnikiem zakończył się wygraną dla nas 2:0.  Tym 

sposobem znalazłyśmy się już w półfinale, wśród 4 naj-

lepszych drużyn całego turnieju. 

Kolejny mecz znowu z Rykami przegrałyśmy 4:0, po-

tem został nam mecz o III miejsce z dziewczynkami        

z Łukowa, który również przegrałyśmy 1:0. Niewiele 

brakowało nam do podium, ale IV miejsce na tak wyso-

kich rangą zawodach to jest dla nas sukces życia, tym 

bardziej, że już dawno nie było takiego, szkolnego suk-

cesu. 

Ostatecznie wśród dziewcząt:       wśród chłopców: 

I miejsce – Opole Lubelskie          I miejsce – Puławy       

II miejsce – Ryki                           II miejsce - Lublin    
III miejsce -  Łuków              III miejsce - Szczebrzeszyn 

IV miejsce – Swory                    IV miejsce – Chełm 

Wszystkie nasze dziewczęta zasłużyły na szcze-

gólne wyróżnienie za zacięcie do walki, za siłę do gry, 

za piękne, sportowe zachowanie oraz za to, że były fair, 

czyli ,,w porządku’’i dlatego jako jedyna drużyna 

dziewcząt zostałyśmy wyróżnione Nagrodą Fair Play 

w postaci pucharu. 

 Podczas całego turnieju bramki udało się strze-

lić trzem naszym zawodniczkom: Zuzi Łochinie, Oli 

Kasjaniuk i Weronice Konkol, która strzeliła ich naj-

więcej – 10. Mało tego Weronika zagrała w ,,meczu 

gwiazd’’ turnieju i taaaaaaką bramkę strzeliła, że wszy-

scy potem  bali się jej po prostu. 

   Zawody zakończyły się rozdaniem nagród rzeczowych 

oraz pucharów, medali i dyplomów. Każdy uczestnik 

dostał czapeczkę, medal za udział oraz wiele innych 

gadżetów. Po całym dniu niesamowitych, sportowych 

wrażeń wróciłyśmy do domu szczęśliwe i pełne optymi-

zmu.                                   Red. p. M. Kiryluk 
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Dnia 24 maja 2011 r. w Ciciborze odbyły się zawody dla uczniów klas IV i młodsi – trójbój lekko-

atletyczny. Nasi sportowcy zmagali się z trzema konkurencjami lekkoatletycznymi: 50m, skok w dal, rzut 

piłką lekarską w tył. Nazwiska oraz wyniki naszych zawodników prezentuje tabela. 

      Zawody rozgrywały się w bardzo wesołej, koleżeńskiej atmosferze. Zro-

dziły się nowe znajomości. Szczególnie dziewczynki z klasy III były bardzo 

zadowolone z wyjazdu, ponieważ był to ich pierwszy wyjazd na zawody. 

Ostatecznie zajęły III miejsce, zdobywając 595 punktów. Wyprzedziły je 

uczennice z Cicibira, które zajęły I miejsce oraz z Hruda – II miejsce. 

Natomiast chłopcy byli bezkonkurencyjni – zajęli I miejsce, zdobywając 1068 punktów. Wy-

niki ich były bardzo dobre, nie do pobicia przez przeciwników. Najlepszym zawodnikiem zawodów został 

Maciej Krasucki, który zdobył 226 punktów. 

Uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz ciekawe, sportowe nagrody rzeczowe. 

 Na tym jednak kariera naszych chłopaków się nie zakończyła, ponieważ awansowali do finału 

powiatu, który odbył się 27 maja 2011 r., w Rokitnie. Tam również inni zawodnicy aż z siedmiu jeszcze 

szkół: z Janowa Podlaskiego, Kodnia, Cicibora, Rokitna, Konstantynowa, Rossosza i Wisznic nie mieli 

szans, ponieważ nasza drużyna jeszcze raz zajęła I miejsce. W nagrodę otrzymali puchar Szkolnego 

Związku Sportowego oraz dyplom. Nasi młodzi lekkoatleci są bardzo dobrzy siłowo, skocznie i szybko-

ściowo. Wyrosną z nich naprawdę rewelacyjni sportowcy, którzy jeszcze nie raz nas wszystkich mile za-

skoczą.           

Z całego serca im gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów sportowych i nie 

tylko.            

Str. 21 
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Imię i nazwisko bieg na 50 m rzut piłką lekarską 2 kg skok w dal razem 

punkty 

  wynik punkty wynik punkty wynik punkty   

Magdalena Grochowska     kl. IV  8,69 s. 50 7,4 m 74 2,44 m.  2,46      2,56 29 153 

Zuzanna Łochina                 kl. III  9,50 s. 25 5,0 m 50 2,31 m    2,46    2,63 32 107 

Marcelina Miszczuk             kl. III  10,10 s. 7 4,0 m 32 2,75 m.  2,94      2,55 48 87 

Natalia Gromadzka              kl. III  9,62 s. 19 4,2 m 36 2,57 m   2,89    3,0 51 106 

Aleksandra Kasjaniuk          kl .III  9,19 s. 34 5,6 m 56 2,72 m   2,65    3,03 52 142 

              595 

Imię i nazwisko bieg na 50 m rzut piłką lekarską 3 kg skok w dal razem 

punkty 

  wynik punkty wynik punkty wynik punkty   

Remigiusz Sergiej        kl. IV  8,10 s. 67 6,7 m 67 3,54 m.    3,80   3,58 91 225 

Hubert Weresa             kl. IV  9,19 s. 34 7,0 m 70 2,92 m.    3,20   2,79 61 165 

Maciej Krasucki           kl. IV  8,11 s. 64 7,0 m 70 3,82 m.   3,75    3,75 92 226 

Szymon Semeryło        kl. IV  7,92 s. 70 7,2 m 72 3,47 m.   3,46    2,82 74 216 

Szczepan Gerełło         kl. IV  8,22 s. 61 6,0 m 60 3,47 m.    3,47   3,62 82 203 

Patryk Gałamaga          kl.IV  8,61 s. 50 6,8 m 68 3,33 m.    3,59   3,28 80 198 

              1068 

Red. p. M. Kiryluk 



 

       Kuchnię w szkole w Sworach już drugi rok wynajmuje firma 

„Triomix” z Białej Podlaskiej. Obiady są przygotowywane w firmie        

w Białej Podlaskie,j do nas są przywożone formie kateringu i wydawane 

przez Magdalenę Kalich. W poniedziałki i środy są wydawane pierwsze 

dania (zupy), a wtorki, czwartki i piątki drugie dania. Trzy, cztery razy  

w miesiącu do zup dołączony jest deser w formie jogurtów czy herbatni-

ków. W naszej szkole stołuje się około 60 uczniów ze szkoły podstawo-

wej i 30 uczniów z gimnazjum w Sworach. 

Magdalena Kalich 

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 

UŚMIECHNIJ SIĘ!!! 
 

- Mamusiu, czy mogę iść 
się pobawić? 
- Z tą dziurą w rajsto-
pach? 
- Nie... Z tą Jolą z dru-

giego piętra. 
 
 

- Mamo, jak będę duży, 
to ożenię się z Kasią. 
- Synku, ale na ślub 
muszą zgodzić się dwie 
osoby! 
- Fajnie... To ożenię się 
jeszcze z Anią. 

Opracowały: N. Gałamaga,  E. Sobczuk 


