
   Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Na-

uczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnic-

twa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy 

ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. 

Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 

r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. 

Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.). 

   Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, 

która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. 

Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stani-

sława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbio-

rowego z dnia 14 października 1773 r. 
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PAŹDZIERNIK 
Numer wydania   3//97 

ROK SZKOLNY 

Janusz Korczak 



01.10.– Rozpoczęcie ogólnopolskiego 

programu edukacyjnego "Klub Bez-

piecznego Puchatka" pod honorowym 

patronatem Komendanta Głównego Po-

licji skierowanego do klasy pierwszej.  

05.10.– Biegi Przełajowe - Park Radzi-

wiłłowski — Biała Podlaska. 

05.10.—Konkurs matematyczny zorganizowany przez 

Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

08.-09.10.- „Zielona Szkoła” Porosiuki — wyjazd 

uczniów klasy VI. Obchody Dnia Chłopaka. 

09.10.– Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dziew-

cząt i chłopców kl. IV i młodsze oraz V-VI — finał 

gminy. 

10.-29.10.– Akcja charytatywna — zbiórka darów dla 

Schroniska bezdomnych zwierząt w Białej Podlaskiej. 

10.10.—”Sprzątanie Świata” - Jesień 2012 r. 

10.10.- Teatrzyk w naszej szkole. Występ 

aktorów Teatru AKADA pt. „Podróż do 

krainy zagadek”.  

11.10.– Wybory do Samorządu Uczniow-

skiego. 

12.-31.10.– Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy poża-

rom”. 

14.10.– XII Dzień Papieski. "JAN PAWEŁ II - PA-

PIEŻ RODZINY". 

15.10.– Święto Edukacji Narodowej –akademia 

szkolna.                                                                             

15.10.– Dzień Nauczyciela w punkcie przedszkolnym. 

16.10.– 34 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły 

na papieża. 

18.10.- Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dziew-

cząt i chłopców kl. IV i młodsze oraz V-VI — etap 

międzygminny. 

19.10.– Dzień wolny od zajęć dydaktycznych— Rada 

szkoleniowa „ Monitorowanie Podstawy Progra-

mowej”. 

22.10.- Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego 

dziewcząt i chłopców kl. IV i młodsze oraz V-

VI — finał powiatu. 

23.10.– Rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu: 

„Jesienna biżuteria” w punkcie przedszkolnym. 

23.10.– Uroczystość ślubowania    i pasowania 

uczniów klasy I. 

24.10.- Wydanie spe-

cjalnego numeru ekolo-

gicznego gazetki szkol-

nej „Tysiąclatka”.    

26.10.– Lekcja biblioteczna w Filii Bibliote-

ki Gminnej w Sworach — wystawa „Życie     

i twórczość J. I. Kraszewskiego”.                            

31.10.– Zakończenie Powiatowego Konkursu 

„Czysta Ziemia” - V edycja. 

01.11.- Wszystkich Świętych.     

 02.11.- Święto Zmarłych.             Red. J.G.                                                                                                  

 

 

 

 

 

„Święto Zmarłych"  

Helena Bechlerowa 

 

Na cmentarzu płomyki złote 

i groby w chryzantemach. 

Ludzie przyszli tu z myślą o tych, 

których już nie ma. 

 

Wspominają drogie imiona, 

zasłaniają lampki przed wiatrem, 

dla tych bliskich wieńce zielone 

i bukiety jesienne pełne kwiatów.  

Str. 2 T YSI Ą CLAT KA  
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        W poniedzia-
łek, 15 październi-
ka 2012 r. Grono 
Pedagogiczne na 
czele z panem Dy-
rektorem, Nauczy-
ciele emeryci oraz 
Pracownicy obsługi 
mogli obejrzeć 
piękne przedsta-
wienie z okazji 
Dnia Edukacji Na-
rodowej. W przed-
stawieniu wzięli 
udział uczniowie 
klasy czwartej. 
Program przygoto-

wany był pod okiem pani Violetty Więckowskiej. Z przyjem-
nością  wszyscy obejrzeli i wysłuchali tego, co przygotowali 
uczniowie. Gromkimi brawami zostali nagrodzeni jego wyko-
nawcy. Ponadto każdy nauczyciel, pracownik obsługi  oraz 
goście emeryci wysłuchali specjalnej wierszowanej dedykacji.  
    N a s t ę p n i e 
pan dyrektor 
Gustaw Jaki-
miuk wszystkim 
nauczycielom      
i pracownikom 
szkoły przeka-
zał słowa uzna-
nia i wyrazy 
szacunku za 
trud i poświęce-
nie w codzien-
nej pracy z wy-
c h o w a n k a m i . 
Obchody Dnia 
Edukacji Narodo-
wej były też okazją do wręczenia nauczycielom i pracowni-
kom  nagród  za wkład w pracę dydaktyczno- wychowawczą. 
       Do życzeń dołączyła się Rada Rodziców, którą reprezen-
towała pani Jowita Mikiciuk oraz pani Agnieszka Gromadz-
ka, które wręczyły na ręce dyrektora kwiaty. 
    Po występach  nauczyciele i zaproszeni goście udali się na 
przygotowany przez rodziców poczęstunek.  

Str. 3 

Polski nauczyciel  

w liczbach 
  Statystyczny polski nauczyciel ma 

41 lat, wykształcenie wyższe  i jest 

kobietą - wynika z danych Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej.       

W Polsce jest ponad 668 tys. na-

uczycieli. 
   Zawód nauczycielski należy do za-

wodów sfeminizowanych, aż 81,5 

proc. pracujących w tym zawodzie to 

kobiety. Najstarszy zawodowo czyn-

ny nauczyciel w minionym roku 

szkolnym miał 89 lat, pracował          

w wymiarze jednej godziny tygo-

dniowo w szkole muzycznej; naj-

młodsi nauczyciele mieli 19 lat - było 

ich troje. Średni wiek polskiej na-

uczycielki to 41,5 roku, nauczyciela - 

42,9 roku.  

    W danych MEN za rok szkolny 

2011/2012 wynika, że najwięcej na-

uczycieli uczy w szkołach podst. - 

173 tys. W szkołach ponadgimnazjal-

nych uczy 121 tys. nauczycieli,          

. W przedszkolach pracuje 78,9 tys. 

nauczycieli. Dane te obejmują tylko 

nauczycieli realizujących obowiązko-

we zajęcia dydaktyczne, bez psycho-

logów, pedagogów, logopedów i bi-

bliotekarzy. 

   Łącznie wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych było 668 tys. osób. 

Najwięcej nauczycieli, blisko połowa 

- 49 proc. osiągnęła najwyższy sto-

pień awansu zawodowego, czyli jest 

nauczycielami dyplomowanymi. 27 

proc. osiągnęło stopień nauczyciela 

mianowanego, 18 proc. - nauczyciela 

kontraktowego. 6 proc. nauczycieli to 

stażyści. 

97,8 proc. nauczycieli ma wykształ-

cenie wyższe; 91,5 proc. ma dyplom 

ukończenia studiów magisterskich, 

0,8 proc. - ma stopień naukowy dok-

tora lub doktora habilitowanego, 5,45 

proc. - ma dyplom ukończenia stu-

diów zawodowych lub dyplom ukoń-

czenia studiów I stopnia. 

Trudna sztuka zdobywania zawodu nauczyciela. 

Składanie życzeń p. dyrektorowi przez Sylwka. 

Zespół Redakcyjny 

javascript:void(0)


       Ślubowanie - to 

pierwsza poważna przy-

sięga młodego człowie-

ka, który rozpoczyna swoją przygodę ze 

szkołą. Nasi najmłodsi uczniowie klasy I 

zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły 

Podstawowej w Sworach dnia 23 paździer-

nika 2012 roku. Uroczystość uświetnili 

swoją obecnością zaproszeni goście: ksiądz 

proboszcz Piotr Oskroba oraz rodzice i ro-

dzeństwo uczniów klasy I. 

   Po błogosławieństwie i poświęceniu przy-

borów i podręczników przez księdza pro-

boszcza dzieci zaprezentowały zgromadzo-

nym gościom swoje umiejętności wokalno 

– taneczno - recytatorskie. A trzeba przy-

znać, że mimo ogromnej tremy poradziły 

sobie świetnie. Udowodniły, iż znają już 

swoje prawa i obowiązki, sporo wiedzą       

o swojej ojczyźnie i zasługują na to, by stać 

się uczniami naszej szkoły. Punktem kul-

minacyjnym uroczystości było złożenie 

przysięgi na sztandar szkoły i pasowanie 

na ucznia.  

Pierwszoklasiści w obecności dyrek-

cji, nauczycieli oraz rodziców, z wiel-

kim przejęciem powtarzali słowa 

przysięgi. 

 

Str. 4 T YSI Ą CLAT KA  

Występ  Karoliny i Piotra 

Taniec „Nie chcę Cię…” 
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    Aktu pasowania - poprzez dotknięcie 

uczniowskiego ramienia wielkim ołów-

kiem - dokonał pan dyrektor Gustaw 

Jakimiuk.  

 Następnie dyrektor wręczył uczniom 

ich pierwszy ważny dokument - legity-

mację szkolną. Na potwierdzenie faktu 

stania się pełnoprawnymi uczniami 

dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Uroczystość zakończyła się słodkim po-

częstunkiem, który został przygotowa-

ny przez rodziców uczniów klasy 

pierwszej w sali lekcyjnej. Niespo-

dzianką były konkursy i zabawy przy-

gotowane przez dziewczyny z klasy VI. 

Dzień ten na pewno na zawsze zosta-

nie  w ich pamięci.  

Od tego momentu mogą o sobie  

z dumą powiedzieć:  

"Jesteśmy już uczniami".  

 

 

 

 

 

W naszej klasie, pierwszej klasie, 

wre nauka, praca wre. 

Koleżanki i koledzy 

w pracy prześcigają się. 

Tak przez cały roczek szkolny 

uczyć się będziemy. 

Chociaż trud to jest mozolny, 

wiedzę zdobędziemy. 

Moment ślubowania 

Pasowanie i rozdanie legitymacji przez pana dyrektora. 

Red. J.G. 
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Klasa I — wychowawczyni mgr Joanna Grochowska— Michał Filipiuk, Klaudia Gerełło, Karol Gło-

wacki, Błażej Hodun, Dawid Kładź, Julia Kostuch, Aldona Łukaszuk, Sylwia Panasiuk, Karol Pietruk, 

Amelia Sawczuk, Karolina Sawczuk, Natalia Sawczuk, Wiktoria Szupiluk, Kamil Szyc. 

Klasa II—wychowawczyni mgr Barbara Konkol—Chalimoniuk Magdalena,  Chalimoniuk Weronika, 

Chwetczuk Piotr, Dmitrowicz Maja, Gawda Igor, Gromadzka Justyna, Jadczuk Milena, Janczuk Martyna, 

Jóźwiak Damian, Kalich Jakub, Kasjaniuk Jakub, Kierczuk Adam, Kuć Kinga, Kwiatkowska Oliwia, Ło-

china Piotr, Łukaszuk Arkadiusz, Martyniuk Julia, Nitek Kacper, Panasiuk Kacper, Piotrowicz Karol, Saw-

czuk , Sobkiewicz Miłosz, Struk Aleksandra, Treska Weronika, Werbińska Martyna, Wołosowicz Adrian. 
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     Dnia 8 i 9 października klasa 6 wraz z p. Iwoną 

Gałamaga i panem Piotrem Gałamaga  wyjechała do 

Porosiuk, aby tam uczcić święto naszych chłopców. 

Na początku chłopcy grali w piłkę nożną, a dziew-

czyny w chowanego. Później poszliśmy nad Krznę, 

gdzie pan Piotr złowił szczupaka. Pizza trochę się 

spóźniła, ale zjedliśmy ją z wielką chęcią. Potem były zabawy dla chłopaków, na sam koniec  ognisko        

i do późnej nocy graliśmy w chowanego. Następnego dnia spakowaliśmy się i wróciliśmy z zadowolonymi 

minami do domów.       

       Każdego roku Kuratoria Oświaty w całej 

Polsce organizują konkursy przedmiotowe         

i olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

W dniu 5 października 2012 roku odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny zorganizowany 

przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

Główne cele tego konkursu to: 

- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, 

- rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, 

- wyrabianie umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów matematycznych. 

     Naszą szkołę w konkursie reprezentowały uczennice klasy VI: 

Martyna Grochowska, Izabela Kali-

nowska, Beata Narkiewicz, Dominika 

Sobczuk. 

Uczestniczki pilnie 

przygotowywały się 

do startu w konkursie 

poprzez rozwiązywa-

nie dodatkowych bar-

dzo trudnych zadań, udział w spotka-

niach z nauczycielem matematyki. W 

przygotowania do startu w konkursie 

włożyły dużo pracy i chęci. Szkoda, że 

żadnej z uczestniczek nie udało się awansować do kolejnego etapu (zadania w tym roku były wyjątkowo 

trudne!!!). Mam nadzieję, że udział w tym konkursie zachęci je do podejmowania kolejnego wysiłku inte-

lektualnego i kształtowania postawy dociekliwości podczas kolejnych wyzwań, 

jakimi są konkursy przedmiotowe i olimpiady. 

Str. 7 

Red. Iza Kalinowska 

Konkurs matematyczny 

Red. p.Renata  Tarasiuk 



Już po raz trzeci w naszej szkole opiekun Klubu Wiewiórka pani Justyna Firsiuk zor-

ganizowała i przeprowadziła akcję charytatywną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwie-

rząt w Białej Podlaskiej. Prosiliśmy o przeglądnięcie mieszkań i wyselekcjonowanie niepo-

trzebnych rzeczy. Akcja trwała od 10 do 29 października 2012 roku. Podsumowanie akcji 

miało miejsce 2 listopada 2012 roku. Organizator akcji przetransportował zebrane dary do 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej na ulicy Olszowej 4. 

Zebrano 21 kg karmy dla zwierząt /psów i kotów/ suchej, 12 sztuk w puszkach, 18 kg 

makaronu dla psów, 6 kg kaszy, ryżu i grochu, 5 kg suszonego chleba, 8 kocyków, 1 miskę. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

W schronisku przewidziano miejsc 

na około 80 psów, ich liczba jest 

jednak ponad trzykrotnie większa. 

Każde z tych zwierząt pragnie 

mieć swój własny kąt, prawdziwy 

dom. Schronisko nie jest takim do-

mem. Dlatego otwierajmy serca na 

zwierzęcą niedolę i pomagajmy nie 

tylko w czasie akcji szkolnych. 

Każda pomoc rzeczowa jest ogrom-

nie ważna. Dziękujemy za wsparcie 

i pomoc rzeczową.                                              

Red.J.Firsiuk 

Str. 8 T YSI Ą CLAT KA  

    10 października gościliśmy aktorów teatru AKADA w Suwałkach              

z przedstawieniem „ Podróż do krainy zagadek”. Spektakl dostarczył wie-

le radości. Przedstawienie to przypomniało bardzo ważną rolę książek     

w życiu człowieka, co w dobie komputerów zostało zapomniane.  Dzieci 

miały możliwość przekonać się, jak niezwykła jest książka i jakie w sobie 

kryje tajemnice. 
Red.. J.G. 

Uczniowie klasy III z zebranymi darami dla schroniska. 
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     28 września 2012 roku 

odbył się rajd rowerowy 26 

Drużyny Harcerskiej oraz 

Szkolnego Koła Caritas do 

Pojelec. Tam odwiedziliśmy 

p. Bronisławę Maleńczyk, 

która bardzo ciekawie opo-

wiedziała nam jak przebie-

gały działania wojenne na 

naszym terenie. Usłyszeli-

śmy, również historię zda-

rzeń związanych z Bitwą 

warszawską, która nazwana 

została „Cudem nad Wisłą”     

i w której brali udział krew-

ni p. Maleńczyk. Było to 

bardzo pouczające spotkanie, taka „żywa” lekcja historii. 

    Następnie wszyscy udaliśmy się na posesję Państwa Kuszneru-

ków, gdzie rozpaliliśmy ognisko. Tam upiekliśmy ziemniaki, które 

zjedliśmy z pysznym twarożkiem przygotowanym przez p. E. 

Kuszneruk.  

 Podczas całego rajdu dopisywała nam piękna pogoda i dobry hu-

mor, co pozwoliło nam na miłe i sympatyczne spędzenie całego 

przedpołudnia. Serdecznie dziękujemy Państwu Kusznerukom      

za pomoc w przygotowaniu ogniska. 

    Jesienią, jak co roku od-

była się w naszej szkole ak-

cja sprzątania świata. Przebiegała ona tro-

chę inaczej niż w poprzednich latach, ponie-

waż nie było potrzeby sprzątania wszystkich 

wsi naszego obwodu szkolnego. Wyglądają 

one coraz bardziej estetycznie, a mieszkańcy 

sami dbają o czystość w swojej wsi. Dlatego 

w tym roku dzieci młodsze z naszej szkoły 

sprzątały głównie okolice szkoły i główne 

drogi i ulice prowadzące przez Swory. Dzieci 

starsze sprzątały w okolicach cmentarza         

i przystanek autobusowy.  

Str. 9 

Sprzątanie terenu wokół przystanku autobusowego. Red. Martyna G. 

Wszyscy z uwagą słuchali opowieści pani Maleńczyk. 

Red. p. Iwona Gałamaga Pani  Iwona jako „Strażnik ogniska” 



zBateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana  w energię 

elektryczną. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, 

kadm, rtęć, lit. Wymienione metale ciężkie są niebezpieczne dla śro-

dowiska, gdy trafią bezpośrednio do kosza, bądź co gorsza na dzikie wysypisko. Zużyte baterie zali-

czane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też oddzielamy je od zwykłych śmieci poprzez segre-

gację "u źródła", czyli bezpośrednio w domu.  

Akcja ekologiczna związana ze zbiórką zużytych baterii miała na celu uświadomienie uczniom 

potrzeby segregowania niebezpiecznych odpadów. Uczniowie chętnie włączyli się w działania prowa-

dzone w szkole. Wielu uczniów wzięło udział w konkursie, polegającym na zbiórce zużytych baterii. 

Konkurs prowadzony był wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Sworach oraz dzieci z Punktu Przed-

szkolnego. 

  W I etapie konkursu (maj – czerwiec 2012) zwyciężyli uczniowie, które 

przynieśli najwięcej zużytych baterii: 

1. Patrycja Małachwiejczuk klasa IV 

2. Julia Wawryniuk klasa 0 

3. Magdalena Grochowska klasa V 

4. Michał Filipiuk klasa 0oraz cały szereg  

W II etapie konkursu ( wrzesień – październik 2012) zwyciężył uczeń, który 

zebrał najwięcej zużytych baterii: 

      Michał Filipiuk klasa 1 (ponad 500 sztuk) 

W ramach akcji ekologicznej „Czysta ziemia”  

zebraliśmy 118 kilogramów zużytych baterii!!! 

 

 

     

   Kasztany, żołędzie, jarzębina to symbole nadchodzącej 

jesieni. Aby ta szara, jak wydaje się niektórym, pora roku 

stała się bardziej kolorowa, wychowawca grupy przedszkol-

nej 4 – 5 latków zorganizował rodzinny konkurs plastyczny 

na "Jesienną Biżuterię". Dzieci wraz z rodzicami stworzyły 

bardzo kolorową, pomysłową i oryginalną biżuterię. Na wy-

stawie mogliśmy podziwiać korale z żołędzi, bransoletki        

z jarzębiny, kolczyki z fasoli, broszkę z jarzębiny i liści klo-

nu, wisior wykonany z dyniowych pestek i wiele innej cieka-

wej, nowatorskiej biżuterii. Jury konkursowe miało nie lada 

kłopot, aby wybrać zwycięzcę. I dlatego też postanowiło wy-

różnić wszystkie prace. Serdecznie dziękujemy za udział     

w konkursie i gratulujemy pomysłowości.  

Str. 10 

Zbiórka baterii 

T YSI Ą CLAT KA  

Red. p. R. Tarasiuk 

Wystawa na dolnym korytarzu. 
Red. p. Iwona Chaniewicz 
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RADA RODZICÓW 

ROK SZKOLNY 2012/2013 

PREZYDIUM  

PRZEWODNICZĄCA – ELŻBIETA KALISZEWSKA 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – JOWITA       

MIKICIUK 

SKARBNIK – MARIA STEFAŃSKA 

SEKRETARZ – ANNA ŁUCIUK - CZECZKO 
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PKO Bank Polski docenia  

opiekunów SKO 
      Co roku – z okazji Dnia Edukacji Narodowej - PKO Bank Polski nagradza 

opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności, którzy wykazali się największą ak-

tywnością i pomysłowością, przyczyniając się tym samym do upowszechnienia 

idei systematycznego oszczędzania. Nagrodami są symboliczne złote, srebrne      

i brązowe odznaki.  W tym roku złotymi odznakami SKO uhonorowano 12 na-

uczycieli, srebrne odznaki otrzymało 23 nauczycieli, a 627 opiekunów SKO na-

grodzono brązowymi odznakami. 

  Miło nam poinformować, iż z naszej szkoły brązowe odznaki otrzymały panie: 

Renata Tarasiuk i Ewa Dzialuk.           Gratulujemy!!!! 
Red. J.G. 

Przedstawiciele klas do           

Rady Rodziców: 
 

PP - p. Jowita Mikiciuk 

0 - p. Anna Łuciuk- Czczko 

1 - p. Arkadiusz Pietruk 

2 - p. Ewelina Kwiatkowska 

3 - p. Elżbieta Kaliszewska 

4 - p. Maria Stefańska 

5 - p. Monika Łochina 

6 - p. Aneta Tymoszuk 

„Nauczyciel jest jak aktor – codziennie staje  

przed najbardziej wymagającą publicznością –  

naucza, wzrusza, inspiruje.” 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracowni-

kom szkoły: nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, a także 

pracownikom obsługi zdrowia, pomyślności, radości i sukcesów, 

a przede wszystkim zadowolenia ze swoich uczniów  życzy 

Rada Rodziców 



Wybory zawsze cieszą się ogromnym zaintere-

sowaniem, ponieważ chodzi o prestiżowe funkcje 

we władzach uczniowskich. Nic więc dziwnego, że 

każdy uczeń chce skorzystać z prawa, by mieć 

swój udział w wyborze kolegów najlepiej repre-

zentujących jego interesy i potrzeby.   

Podczas kampanii wyborczej nastąpiło ogromne 

ożywienie życia szkolnego.  

W czasie przerw, po lekcjach ciągle trwały dys-

kusje, rozmowy, wymiana poglądów na temat pro-

gramów zaprezentowanych przez siedmioro kan-

dydatów, których wizerunki wraz z hasłami wy-

borczymi zdobiły gazetkę Samorządu Uczniow-

skiego. 

A wybór naprawdę nie był łatwy, bo każdy          

z nich profesjonalnie podszedł do swojego zadania 

i na plakatach wyborczych przedstawił program 

całkowicie zgodny z oczekiwaniami kolegów i ko-

leżanek. Kogo wybrać, komu zaufać, kto z nich 

najlepszy, by pełnić zaszczytną funkcję przewodni-

czącego Samorządu Uczniowskiego? 

Cały tydzień na szkolnych korytarzach odbijały 

się echem nazwiska: Martyna Grochowska kl. 

VI, Natalka Gromadzka kl. V, Zuzia Łochina 

kl. V, Dominika Sobczuk kl. VI, Bartek Przyby-

łowski kl. VI, Emilka Werbińska kl. IV i Beata 

Narkiewicz kl. VI. 

Wreszcie nadszedł dzień, w którym sfinalizowa-

no akcję wyborczą. 11 października każdy już bez 

żadnych rozterek i dylematów  przystąpił do głoso-

wania. 

To był naprawdę szczególny dzień w szkole, nasze 

przedsięwzięcie w niczym nie odbiegało                    

od wyborów radnych do samorządów lokalnych, 

czy prezydenckich. Przy elegancko nakrytych sto-

łach, dekoracji odzwierciedlającej poważny cha-

rakter wyborów siedziała odświętnie ubrana komi-

sja wyborcza w składzie: Patrycja Małachwiej-

czuk, Weronika Konkol i Piotr Gromadzki – 

wszyscy    z klasy V, która od godz. 9.00 do 12.00 

organizowała i czuwała nad prawidłowym przebie-

giem akcji wyborczej. Na stolikach przed każdym 

członkiem informacja, jakim klasom wydaje karty, 

listy wyborcze odpowiednich klas oraz oczywiście 

karty wyborcze. Członkowie komisji  mieli odpo-

wiednie identyfikatory.  W centralnym punkcie loka-

lu wyborczego postawiono urnę,  do której wyborcy 

wrzucali swoje karty.     

 

   Wybory przebiegły sprawnie. 172 wyborców tajnie 

oddało swoje głosy i o godzinie 13.00  

zostały ogłoszone wyniki: 

1.Bartłomiej Przybyłowski – 44 głosy 

2.Zuzanna Błochina – 32 głosy 

3.Natalia Gromadzka – 28 głosów 

4.Emilia Werbińska – 27 głosów 

5.Martyna Grochowska – 20 głosów 

6.Dominika Sobczuk – 10 głosów 

7.Beata Narkiewicz – 8 głosów.  

 Teraz już wszystko było jasne i oczywiste. 

Nowym przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego został kolega Bartek Przy-

byłowski, jego zastępcą Zuzia Łochina,       

a skarbnikiem Natalka Gromadzka. 

    „Szkoła uczy i wychowuje młodego obywatela” – w duchu takiej misji po raz kolej-

ny uczniowie poznali smak demokracji – WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO ZAKOŃCZONE! 

Str. 12 

WŁADZA 

UCZNIOWSKA                

W NOWYCH RĘKACH 

T YSI Ą CLAT KA  
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    Demokratycznie wy-

brana nowa władza bę-

dzie reprezentować in-

teresy uczniów, będzie 

miała znaczący wpływ 

na życie szkoły w róż-

nych sferach jej działalności. Przed nią duże i odpowie-

dzialne zadania oparte na obietnicach wyborczych. 

    Nie zapominając o tym, że wszelkie działania muszą 

być zorganizowane i zaplanowane, jak co roku, zarząd 

dokonał wyboru swych pomocników, chętnych aktywi-

stów, którzy pracując w czterech sekcjach Samorządu 

Uczniowskiego, będą go wspierać w realizacji wszyst-

kich zadań: 

- Sekcja kulturano – naukowa:  

  Przewodnicząca: Natalka Gromadzka 

  Członkowie: Marcysia Miszczuk, Emilka Werbińska, 

Patrycja Małachwiejczuk, Ola Dmitrowicz,   

  Weronika Melaniuk, Weronika Konkol, Paulina Chali-

nowska. 

- Sekcja dekoracyjna:  

  Przewodnicząca: Zuzia Łochina 

  Członkowie: Sylwia Domańska, Natalka Kalich, Natal-

ka Wawryniuk, Eryka Kalich, Marysia 

  Sobkiewicz, Ilona Łukaszuk, Karolina Szyc, Patrycja 

Piotrowicz, Natalka Treska, Dominika Bagłaj. 

  - Sekcja porządkowa: 
  Przewodniczący: Kacper Hodun 

  Członkowie: Piotrek Gromadzki, Marcin Piotrowicz, 

Mikołaj Dylik, Krystian Melaniuk, Maciek 

  Czemierowski, Mateusz Walczuk, Kacper Weresa, Hu-

bert Weresa, Hubert Struk. 

 - Obsługa sprzętu nagłaśniającego: 

  Kacper Hodun, Kuba Urbaniuk. 

    Nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego ma 

już swój plan pracy na bieżący rok szkolny             

i pod opieką Pani Barbary Konkol i Pani Vio-

letty Więckowskiej skupi się teraz na jego re-

alizacji.  

    W najbliższym czasie ukierunkuje swoje na 

działania na sfinalizowanie ogólnoszkolnego 

konkursu pod hasłem „Grunt to dobre wycho-

wanie” oraz zorganizowanie we współpracy       

z 26 DH „Leśni Przyjaciele” imprezy andrzej-

kowej.  

     Gratulujemy sukcesu nowym władzom 

uczniowskim, odwagi i społecznej postawy 

członkom sekcji, życzymy powodzenia i wielu 

osiągnięć w realizacji zamierzonych celów.  

Nie zapominajmy jednak, że Samorząd 

Uczniowski to wszyscy uczniowie naszej szko-

ły, zatem zapraszamy do współpracy w naszych 

przedsięwzięciach. Liczymy na aktywność, po-

mysły i zaangażowanie wszystkich  kolegów      

i koleżanek. 

Klasa II  - wychowawca                  
Barbara Konkol 

Gospodarz: Milena Jadczuk 

Z-ca gospodarza: Aleksandra Struk 

Skarbnik: Adrian Wołosowicz                 
i Weronika Treska 

Klasa III  - wychowawca  

Justyna Firsiuk 

Gospodarz: Julia Łochina  

Z-ca gospodarza: Katarzyna Panasiuk 

Skarbnik: Emilia Krukowska   

Klasa IV  - wychowawca  

Violetta Więckowska 

Gospodarz: Hubert Struk 

Z-ca gospodarza:  Kacper Weresa 

Skarbnik: Emilia Werbińska 

Klasa 06  - wychowawca  

Barbara Filipiuk 

Gospodarz: Karolina Treska 

Z-ca gospodarza: Julia Wawryniuk 

Skarbnik: Paulina Jaskólska 

Klasa I  - wychowawca  

Joanna Grochowska 

Gospodarz: Karolina Sawczuk 

Z-ca gospodarza: Aldona Łukaszuk 

Skarbnik: Wiktoria Szupiluk 

 

Klasa V  - wychowawca  

Monika Kiryluk 

Gospodarz: Natalia Gromadzka 

Z-ca gospodarza: Robert Pietruk 

Skarbnik: Zuzanna Łochina  

Klasa VI  -wychowawca 

Iwona Gałamaga 

Gospodarz: Paulina Chalinowska   

Z-ca gospodarza: Bartłomiej Przyby-
łowski 

Skarbnik: Martyna Grochowska 

POCZET SZTANDAROWY:  

opiekun p. Monika Kiryluk  

 Patryk Gałamaga 

Martyna Grochowska 

Dominika Sobczuk 
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Red. p. Violetta Więckowska 

Skład SU 
poszczególnych klas      

w roku szkolnym 
2012/2013 

Red. Bartek P. 



 

 Chyba każdemu Wielka Brytania kojarzy się z monarchią. W świecie demokratycznych rzą-
dów Europy istnieje jeszcze kraj, gdzie pojęcia takie jak Król, Królowa, Książę nie należą wyłącznie 
do historii. Monarchia jest najstarszą świecką instytucją w Wielkiej Brytanii. Tytuł królewski jest 
dziedziczny. Po śmierci monarchy na tronie zasiada jego najstarszy syn lub najstarsza córka, jeśli mo-
narcha nie posiada męskiego potomstwa. Monarcha brytyjski musi być protestantem, ponieważ od, 
1534 r. panujący jest równocześnie głową kościoła anglikańskiego. 
 Oficjalnie monarcha brytyjski pełni sporo funkcji, na co wska-
zuje pełny tytuł obecnej królowej: ELIZABETH II, BY THE GRACE OF 
GOD, OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH-
ERN IRELAND AND OF HER OTHER REALMS AND TERRITORIES 
QUEEN, HEAD OF THE COMMONWEALTH, DEFENDER OF THE 
FAITH. W praktyce jednak trudno jest określić faktyczny zakres 
władzy monarchy, o którym mówi się "reigns but does not rule", 
czyli "panuje, ale nie rządzi". 
 Obecnie królową Wielkiej Brytanii jest Elżbieta II, która zasiada 
na tronie od 1952 roku.  
  Jednak pełni ona funkcję jedynie symboliczną i sentymentalną. W dzisiejszych czasach królowa ma 
jedynie prawo do udzielania rad, zachęcania i ostrzegania. Królowa mianuje również premiera, ale 
jest to czynność symboliczna, gdyż premierem zawsze zostaje lider zwycięskiej partii i to on pełni 
faktyczną władzę w państwie. 
 
Some interesting facts about the British Royal Family: 
 Całkowity koszt utrzymania rodziny królewskiej w latach 2009-2010 wniósł 59 milio-

nów funtów 
 Królowa Elżbieta II podczas swojego panowania odwiedziła 133 państwa podczas 263 

oficjalnych wizyt 
 Zamek Windsor jest najstarszym zamieszkałym zamkiem na świecie 
 Podczas 57 lat swoich rządów królowa Elżbieta II gościła na swoich przyjęciach ponad 

milion osób 
 Przed I Wojną Światową brytyjska rodzina królewska nie nosiła nazwiska 
 Królowa obchodzi urodziny 2 razy w roku 
 Królowa Elżbieta II ma 30 chrześniaków 
 Elżbieta II, jako pierwsza władczyni brytyjska pozwoliła na transmitowanie swojej koro-

nacji 
 

KONKURS: Kto jako pierwszy zgłosi się do mnie z poprawnymi odpowiedziami na poniższe pyta-
nia otrzyma nagrodę niespodziankę. 

1) Jakie nazwisko nosi brytyjska rodzina królewska? 
2) Kiedy królowa Elżbieta II obchodzi urodziny? 
3) Skąd pochodzi książę Filip? 
4) Który z premierów Wielkiej Brytanii urodził się podczas panowania Królowej Elżbiety II?  

Str. 14 T YSI Ą CLAT KA  

Laureatką ostatniego konkursu została Aleksandra Dmitrowicz z kl. IV                      

Red. p. Ewa Dzialuk  
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                                         Drogi  Janie Pawle II! 

    W tym liście chciałbym podziękować Ci za to, co dla nas wszystkich zrobiłeś. Bardzo 

żałuję i jest mi smutno dlatego, że nie ma Cię już z nami. Nigdy w historii chrześcijań-

stwa nie było papieża Polaka. To właśnie dzięki Tobie nawróciło się wiele tysięcy nie-

wiernych. Czasem ciężko jest przywrócić do wiary jedną osobę, a dzięki Twojej miłości 

i dobroci udało Ci się nawrócić kilka tysięcy osób. Wiele się o Tobie mówi i zawsze mó-

wiło, nie tylko po śmierci jak to się dzieje zazwyczaj. Jak na przykład obrazy malarzy 

stają się coś warte dopiero po ich śmierci, tak mówiło się o Tobie za życia. Bo Ty na-

uczyłeś, Ty byłeś prawdziwy, wiarygodny, taki zwykły, choć niezwykły. Organizowałeś światowe dni mło-

dzieży i kochałeś dzieci. Oprócz tego byłeś kimś bardzo ważnym dla wszystkich Polaków- byłeś Polakiem. 

Na świecie nie będzie już kogoś takiego jak Ty. 

                                                                                                           Pozdrawiam: Piotr Gromadzki 

Papież Rodziny 
     To właśnie rodzina była hasłem 

przewodnim XII Dnia Papieskiego, 

obchodzonego w niedzielę poprzedza-

jącą 34 rocznicę wyboru Kardynała 

Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Z tej okazji wieczorem 14 październi-

ka w miejscowym kościele odbyła się 

wieczornica z udziałem m.in. wolon-

tariuszy z Koła Caritas. Mogliśmy 

wysłuchać głosu samego papieża, któ-

ry mówił o rodzinie. Występujący re-

cytowali piękne choć trudne wiersze napisane przez samego Ojca 

Świętego. Jak też odczytane były fragmenty „Listu do rodzin” au-

torstwa  papieża Polaka.  Podczas śpiewu scholi była wyświetlana 

prezentacja multimedialna  o Janie Pawle II.                                                                                                                                      

    Natomiast w szkole wolonta-

riusze ze Szkolnego Koła Cari-

tas wykonali gazetkę okoliczno-

ściową na korytarzu pod tym 

samym hasłem co dzień papieski 

i przygotowali wystawkę albu-

mów o papieżu wykonanych 

przez uczniów.  Na katechezach 

uczniowie również omawiali ten 

temat, ale też czytali fragmenty 

książki pt. „Cuda Jana Pawła 

II”.  Klasy V i VI miały za zada-

nie napisać w domu  list do bło-

gosławionego Jana Pawła II. 

Udało się i kilka  z nich prezen-

tujemy w gazetce. 

Błogosławiony Janie Pawle II! 

     Na wstępie mojego listu pozdrawiam Cię Ojcze serdecznie. Piszę do 
Ciebie Janie Pawle II list, by podzielić się moją  radością. Bardzo cieszę 
się, że papież Benedykt XVI wyniósł Ciebie na ołtarze. Cieszę się, że te-
raz my ludzie będziemy mieli świętego w Twojej osobie. Jesteś rodakiem 
i może dlatego bliższy jesteś memu sercu. Przez całe swoje życie byłeś 
wzorem do naśladowania. Pokazałeś jak kochać bezwarunkowo Boga 
Ojca, jaką drogę wybierać, by  iść drogą za Chrystusem. Chciałabym Cie-
bie Janie Pawle II umieć naśladować, choć to jest bardzo trudne. 

                                                                                          Zuzia Łochina 
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Red. p. Małgorzata Skrzypczak 

Iza podczas recytacji wiersza w kościele 

Opracowała:  Iza Kalinowska 



Kochany Ojcze Święty! 

     Na wstępie mojego listu chciałabym Ci powiedzieć, że bardzo mi Ciebie bra-
kuje i czuję pustkę po Twoim odejściu. Byłeś niezwykłym człowiekiem, dla 
mnie prawdziwym ideałem  i wzorem do naśladowania. 

    Piszę do Ciebie, gdyż chciałabym podziękować za to, że nauczyłeś mnie wy-
baczać ludziom i przez to stałam się lepszym człowiekiem. To właśnie dzięki Tobie umiem cieszyć 
się życiem i raduję się nawet z drobnych rzeczy. Patrząc na twoją dobroć i miłość do ludzi, uczy-
łam się, jak należy żyć. Dzięki Tobie czuję, że moja wiara jest silna i pragnę ją nadal umacniać. 
Chciałabym być tak dobra jak ty i obiecuję, że będę do tego dążyła. Wierzę, że dobroć potrafi 
zniszczyć wszelką nienawiść na świecie. Bardzo żałuję, że nie mogłam poznać Cię osobiście. 

     Drogi Ojcze Święty, na zakończenie chciałabym Cię bardzo prosić o wstawiennictwo do Boga      
o łaski i zdrowie dla mnie i mojej całej rodziny. Proszę Cię, czuwaj nad nami w niebie. Ja obiecuję 
Ci, że na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Kocham Cię Ojcze Święty. 

 

Kochany Ojcze Święty Janie Pawle II! 

    Jesteś Wielkim Człowiekiem nie tylko dla mnie, ale dla całej ludzkości. 

       Uważam, że jesteś autorytetem. Każdy człowiek powinien się na Tobie wzorować.  

Jako mała dziewczynka bardzo Cię proszę, żebyś czuwał nad moją rodziną i nad tymi 

ludźmi, dla których jest potrzebna Twoja pomoc. Kochany Ojcze, dla mnie jesteś nie tyl-

ko Błogosławiony, ale i Święty. Jestem w wielkim podziwie, jak bardzo pokochałeś Boga 

i wszystkich nas. Wiele razy widziałam Cię w telewizji, jak modliłeś się z paroma milionami ludzi. Wszy-

scy powinni brać przykład z Twoich mądrych słów. Dzięki Tobie na całym świecie wszyscy wiedzą, że 

istnieje taki kraj jak Polska. Z Twojej mądrości czerpie nauki cały świat. Swoją miłością potrafiłeś zjedno-

czyć wszystkie kontynenty i wszystkich ludzi  różnych wyznań. Rozwiązałeś wiele konfliktów. 

   Nie doczekamy się  drugiego takiego Ojca jak Ty. Kochamy Cię i modlimy się razem z Tobą. Zawsze 

będę brała przykład z Twoich nauk. 

Drogi błogosławiony  Janie Pawle II! 

Piszę do Ciebie ten list, aby podziękować Ci za mój udany występ na XII Dniu Papieskim. 

       Sądzę, że to dzięki Tobie mi się udało, ponieważ to Twój wiersz recytowałam. Wiem, 

że gdyby było to coś innego, to nie wyszłoby mi tak dobrze. Poza tym  jestem jeszcze 

dzieckiem, a wiem, jak bardzo kochałeś dzieci. Tak jak Ty uwielbiam piosenkę „ Barka”      

i  tak jak Ty pochodzę z Polski. Myślę również, że byłabym dobrą aktorką, a Ty przecież pracowałeś w te-

atrze. Pamiętam, jak było mi smutno, gdy dowiedziałam się, że wróciłeś do domu Ojca, lecz wiem, że 

nadal czuwasz nad swymi „ owieczkami”   Bardzo Ci za to dziękuję i proszę, abyś pozdrowił mojego dzia-

dzia i rodzinę, która jest już u Pana Boga. 

                Pozdrawiam,           Dominika Sobczuk kl. VI 

Str. 16 T YSI Ą CLAT KA  

Marcysia Miszczuk kl. V 

Paulina Chalinowska kl. VI 

Kochany Janie Pawle II! 

Cieszę się, że zostałeś błogosławiony. Wiele słyszałem jak dużo zrobiłeś dla ludzi. 

      Jestem dumny, że jestem Polakiem tak jak Ty. Zrobiłeś bardzo wiele dla pokoju na 
świecie. Nie zawsze było to proste, ale dla Ciebie nie niewykonalne. 

      Jesteś moim wzorem do naśladowania i wiedz, że pomimo, iż nie ma Cię wśród nas, 
to na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. 

                                                                                                                            
Kocham Cię,  Kuba Urbaniuk kl. V 

Opracowała: Martyna Grochowska i Dominika Sobczuk 
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Mieszkam w pięknej wiosce Swory, 

lecz nie mieszczą się tam dwory, 

Ludzie- proste chłopy, 

ciągle pędzą do roboty,  

a dziewczyny i kobiety- rwą się na amory. 

                                       Red; Natalia Olesiejuk   
Panu Kowalskiemu z Worońca, 

w zimę zachciało się słońca, 

chodził od domu do domu,  

i nie chciał powiedzieć o tym nikomu,  

więc od domu do domu chodził bez końca. 

                                   Red ; Bartek Przybyłowski 
 

Pewnego dnia w Pojelcach dziadek wyrzuca brzozę, 

a następnego dnia złapał czarną rogatą kozę, 

drzewo było niezbyt małe, 

ale nie spróchniałe, 

koza miała brodę ,która dawała jej urodę.  

                                      Red; Dominik Smarzewski 

 

Moja wioska to Cełujki, 

tu mieszkają wszystkie ciotki i wujki, 

wszyscy się tu dobrze znają,  

chętnie sobie pomagają,  

odlatują nawet sójki. 

                            Red; Józek Sawczuk 

Moja wieś Zabłocie 

nie leży w błocie 

o błocie nie ma mowy 

bo mamy dywan asfaltowy,  

po którym jeździmy do szkoły 

                  Red; Magda Grochowska 
 

W mojej miejscowości Swory 

nocą ponoć straszą potwory, 

krzyczą, wyją, spać nie dają, 

po ulicach szybko biegają,  

lecz to nie potwory! To wiosenne kocie amory. 

               Red; Jakub Chalimoniuk 
 

Pewien gość z Worońca  

wyciągnął ręce do słońca, 

i nie znalazł jego końca.  

Jak tak być może, 

że słońce nie ma końca? 

                   Red; Szymon Semeryło  

  Polega on na tym, że na ubraniach jest wzór przypo-

minający galaktykę. Jest dużo ubrań w tym stylu np. 

bluzki, buty, legginsy. 

3.Wąsy na ubraniach - o co chodzi? 

Chodzi o to, że wąsy na ubraniach ostatnio są bardzo 

modne. Przypominają trochę styl retro, który też jest 

teraz modny. 

W tym numerze będą pytania o modzie.  

1.Jak ozdobić zwykłe trampki? 

   Trampki można ozdobić np. ćwiekami, naszyw-

kami, użyć farby do tkanin lub specjalnych flama-

strów, aby nanieść na nie ciekawy wzór. Można 

dodać kolorowe sznurowadła.  

 

 

 

 

 

 

2.Na czym polega styl galaxy? 
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 Uczniów klasy VI 

Opracowała: Beata Narkiewicz 

Opracowała: Paulina Chalinowska  



     Podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego zdobył wykształ-

cenie nauczyciela wf–u. Zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w zapa-

sach. Brał udział w meczach Reprezentacji Artystów Polskich. Jego ulubio-

nym gatunkiem muzycznym jest rock. Lubi takich artystów jak Frank Sinatra, 

czy Elvis Presley. 

   Jego kariera muzyczna rozpoczęła się od udziału w telewizyjnym programie 

Szansa na sukces w 2002 roku, w którym zdobył wyróżnienie. Wcześniej wy-

stępował wraz z Marcinem Kiljanem w zespole K. Martin. Od 2003 r. jest 

członkiem reaktywowanej grupy muzycznej Emigranci, a od 2007  jest człon-

kiem zespołu Mono. Jesienią 2011 roku wziął udział w programie The Voice 

of Poland, w którym był w grupie Andrzeja Piasecznego. Odpadł tuż przed 

finałem. W 2011 wydał dwa single: "Masz zawsze mnie" i "Nie mam nic" 

oraz nagrał utwór "Na dobre masz zawsze mnie", który puszczany jest na za-

kończenie serialu Na dobre i na złe. 

  W 2012 roku wydał kolejny singel, "Tak blisko". Dnia 20 lipca 2012 roku podczas gali Eska Music 

Awards 2012 otrzymał nagrodę za piosenkę "Tak blisko" w kategorii Przebój lata, który wybrali widzowie 

za pośrednictwem SMS. Jego singel zajął drugą pozycję na liście przebojów Polish Airplay Chart. 4 sierp-

nia wokalista zdobył Srebrny Samowar na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej za utwór „Pozovi mienia ticho po 

imieni”. Jego debiutancki album ,,Tak blisko”  ukazał się 7 sierpnia 2012 roku.  
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T YSI Ą CLAT KA  

Opr. Iza Kalinowska 

   Grzegorz Kasdepke 
Absolwent Wydziału 

Dziennikarstwa i Na-

uk Politycznych Uni-

wersytetu Warszaw-

skiego. Od 1995 do 

2000 r. redaktor na-

czelny magazynu dla 

dzieci "Świerszczyk". 

Autor wielu bajek         

i opowiadań dla dzieci 

publikowanych w "Świerszczyku", "Ciuchci"               

i "Komiksowie", scenarzysta programów dla dzieci 

("Ciuchcia", "Budzik", "Podwieczorek u Mini              

i Maxa") oraz seriali telewizyjnych (m.in. telenoweli 

"Klan"). Autor i współautor książek dla dzieci. Jego 

twórczość charakteryzuje się niezwykłym zrozumie-

niem psychiki dziecka i ciepłym humorem.  

     Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. nagrody 

im. Kornela Makuszyńskiego za Kacperiadę (2002 

r.), dwukrotnie Nagrody Edukacja XXI za: Co to zna-

czy (2003 r.) i Bon czy ton (2005 r.). 

Kacperiada 

   To zbiór krotkich hi-

storyjek, jakie zdarzają 

się trzyosobowej, raczej 

niestandardowej ro-

dzince. Wszystkie opo-

wiadania napisane są 

ze swadą i dużą dawką 

humoru z pozycji tatu-

sia pięcioletniego Kac-

perka....   

Kacper                    

z szuflady 

    Kacper z szuflady to 

druga część Kacperiady 

Grzegorza Kasdepke – 

przezabawnego, wielo-

krotnie nagradzanego, 

kultowego już zbiorku 

historyjek dla dzieci         

o niesfornym pięciolat-

ku.    

Warto przeczytać…    

Opr. J.G. 

http://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,17586a-kacperiada.html
http://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,173d1-kacper_szuflady.html
http://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,173d1-kacper_szuflady.html
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XXII Powiatowe Biegi Uliczne - Terespol -  

26.09.2012 

    Organizatorem XXII Powiatowych Biegów Ulicznych był       
K l u b  O l i m p i j c z y k a  z  T e r e s p o l a . 
    O godz. 11:00 rozpoczęła się ceremonia otwarcia zawodów od 
wciągnięcia flagi olimpijskiej na maszt przy dźwiękach hymnu 
olimpijskiego. Pochodnię z ogniem otrzymał olimpijczyk Ma-
rian Sypniewski, który zapalił znicz. Licznie zebrani sportowcy, 
nauczyciele i kibice minutą ciszy uczcili także pamięć  śp. Wincen-
tego Kozłowskiego, wieloletniego nauczyciela wychowania fizycz-
nego i wychowawcy wielu pokoleń młodzieży terespolskiego li-
ceum. Delegacja z LO udała się również na cmentarz, aby zapalić 
znicze i złożyć wiązankę kwiatów. Po krótkich wystąpieniach Dy-
rektora ZSO Nr1 Pana Tomasza Oleszczuka i Burmistrza Terespo-
la Pana Jacka Danieluka, głos zabrał dwukrotny brązowy medali-
sta olimpijski z Moskwy i Barcelony we florecie Marian Sypniewski, który dokonał oficjalnego 
otwarcia zawodów. 

Uczniowie naszej szkoły mieli  zaszczyt uczestniczyć w tych zawodach, gdzie panowała napraw-

dę ciepła, specyficzna atmosfera. Oto nasi zawodnicy:  Klaudia Szyc kl. IV (5 miejsce), Alek-

sandra  Kasjaniuk kl.V (19 m.), Natalia Gromadzka kl.V (18 m.), Jakub Urbaniuk 

kl.V (28 m.), Kacper Hodun kl. V ( 33 m.), Izabela Kalinowska kl.VI (35 m.), Remek 

Sergiej kl. VI (18 m.), Hubert Weresa kl. VI (20 m.)        

Następną imprezą sportową, w której nasi uczniowie wzięli udział były XXII Ogólnopolskie Bie-

gi im. Bohaterskich Lotników Podlasia – GP PZLA  organizowane przez MKS Żak w Białej Podla-

skiej w dniu 05.10.2012 r. 

Tym razem powiększyliśmy grono naszych reprezentantów : 

Karol Piotrowicz kl.II (10 miejsce)), Kacper Nitek kl.II (14 

m.), Kamil Szyc kl. I (15 m.), Jakub Kasjaniuk kl.II (18 m.), 

Piotr Chwetczuk kl. II (20 m.), Jacek Gryta kl.III (30 m.), 

Maria Grochowska kl. III (33 m.),Julia Łochina kl. III (46 

m.),Kacper Weresa kl.IV (37 m.), Mikołaj Piotrowicz kl.IV  

(56 m.), Klaudia Szyc kl. IV (3 m.), Klaudia Nożyńska kl. IV 

(8 m.), Iloona Łukaszuk kl.V ( 19 m.), Zuzanna Łochina kl. V 

(27 m.), Karolina Szyc kl. V (33 m.), Natalia Gromadzka kl. V 

(39 m.), Aleksandra Kasjaniuk kl. V ( 40 m.), Iwona Łuka-

szuk kl.V (43 m.), Krystian Melaniuk kl. V (56 m.), Szczepan 

Gerełło kl. VI (10 m.), Hubert Weresa kl. VI (33 m.), Damian 

Kaliszewski kl. IV (37 m.). 

     Wszystkim biegaczom gratulujemy, a zarazem podziwiamy ich, po-

nieważ bieganie wymaga  od człowieka bardzo dużo  siły, wytrzymało-

ści i silnej woli. 
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Sport to zdrowie!!! Sport to zdrowie!!! 

Nawet najmłodsi dobiegli do mety. 

Klaudia ze zdobytym pucharem i dyplomem za 3 miejsce. 
Red. p. Monika Kiryluk 

http://www.facebook.com/mok.terespol


PING – PONG  

TRZYKROTNIE  

W SWORACH 

Rok szkolny 2012-2013  na sportowo rozpoczęli-

śmy biegami, natomiast następny   w sportowej kolej-

ce ustawił się tenis stołowy. 

Kolejne trzy etapy: gminny, międzygminny oraz 

powiatowy rozegraliśmy w tym roku bardzo szybko - 

w przeciągu jednego tygodnia. Pierwszy etap odbył 

się 16.10.2012r.  

   Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Giereło, 

Marta Olesiejuk, Jakub Grochowski i Kacper We-

resa z klasy IV. Natalia Gromadzka i Ola Kasja-

niuk z klasy V oraz Szymon Semeryło i Patryk Ga-

łamaga z klasy VI. 

   Niestety nie odnieśliśmy liczącego się sukcesu. Nasi 

zawodnicy uplasowali się na dalszych miejscach           

w rankingu i tym samym nie awansowali do etapu 

dalszego. ALE… 

   Na szczęście (dla naszej szkoły) w kolejnych 

zawodach 18.10.2012r. zabrakło jednej dziew-

czynki oraz jednego chłopca  z młodszej kategorii 

i mogliśmy jako gospodarze zawodów wystawić 

swoich zawodników na to miejsce. Dlatego Marta 

oraz Kacper spróbowali swoich sił i walczyli jak 

najlepiej potrafili. Kacprowi udało się wywalczyć 

5 miejsce, natomiast Marta zajęła 2 miejsce             

i awansowała do finału powiatu – 22.10.2012r., 

gdzie ostatecznie uplasowała się na 7 miejscu. 

  Wiemy ile kosztuje przygotowanie do za-

wodów, a potem nerwy towarzyszące podczas 

rozgrywek. Dlatego z całego serca gratulujemy      

i życzymy wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia 

jak najlepszych wyników. 
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Red. p. M. 

Kiryluk 

 

Pozycja: Bramkarz 

Klub: PSV Eindhoven 

Wiek: 25 lat 

Wzrost: 195cm.   

Debiut: 29.05.2010 (Polska - Finlandia 0:0) 

   Urodził się w Zamościu i tam też stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W tamtej-

szym Hetmanie rozegrał jedynie cztery mecze w pierwszej drużynie i przeniósł się do 

Górnika Łęczna. Na swój debiut w Ekstraklasie nie musiał długo czekać. Miał 18 lat, 

gdy po raz pierwszy wystąpił na polskich ligowych boiskach. W barwach drużyny z 

Łęcznej występował  dziewiętnastokrotnie. Wszystko skończyło się w momencie, gdy 

Górnik został karnie zdegradowany do III ligi za korupcję, a Tytoń rozwiązał umowę 

z klubem. Nie musiał czekać na nowego pracodawcę. Zgłosiła się po niego holenderska Roda Kerkrade.  

   W klubie z Parkstad Limburg Stadion spędził cztery lata. Tam też wyrobił sobie dobrą markę na holenderskich bo-

iskach i wpadł w oko selekcjonerowi kadry narodowej. 

   Franciszek Smuda w końcu powołał go do reprezentacji Polski. Przemek zadebiutował w bluzie z Orłem Białym  

w maju 2010 roku. Na stadionie Korony Kielce zmierzył się reprezentacją Finlandii i przez 90 minut nie puścił gola.  

   Rok później zrobił kolejny milowy krok w swojej karierze. Przeniósł się z Rody do czołowego holenderskiego klu-

bu - PSV Eindhoven. Początki w klubie miał jednak nieszczególne. Już w swoim pierwszym meczu puścił aż trzy 

gole w starciu ze średniakiem - VVV Venlo. Niedługo później na półtora miesiąca z gry wyłączyła go pechowa kon-

tuzja. W meczu z Ajaksem Amsterdam został trafiony w głowę przez kolegę z drużyny. Interweniujący wślizgiem 

Tim Derijck zahaczył kolanem polskiego bramkarza i spowodował wstrząśnienie mózgu. Na euro 2012r. stał się bo-

haterem meczu z Grecją, obronił 8 czerwca w meczu przeciwko reprezentacji Grecji, po czerwonej kartce 

dla Wojciecha Szczęsnego, bezpośrednio po wejściu na boisko w 71 minucie obronił rzut karny, co było pierwszym 

takim przypadkiem w historii Mistrzostw Europy.  
Opracowała:  Martyna Grochowska 

http://pl.wikipedia.org/wiki/8_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Szcz%C4%99sny
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Poziomo 
2. Na nim groby 

3. Na lachy 

5. Wbija zęby w szyję ofiary. 

7. Możesz z niej zrobić lampion lub 

zupę 

8. Straszne święto. 

 

Pionowo 
1.Zasłaniasz nią twarz 

2.Lata na miotle 

4. Straszny film 

6. Godzina duchów 

7. Straszy nie tylko w zamku 
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ROZRYWKA 

 

 

 

 

Jasio przychodzi ze szkoły i krzyczy: 

- Mamo, mamo dostałem szóstkę! 

- Z czego mój drogi? -zapytała mama  

- 1 z polskiego 2 z muzyki 1 z plastyki i 2 z historii.  

  

Mamo, ja nie chcę iść do szkoły! 

- Jasiu, zaczął się rok szkolny i musisz iść! 

- Ale mamo, ja nie lubię szkoły! 

- Jasiu! Idź do szkoły, zobaczysz, będzie bardzo miło. 

- Ale mamo, dzieci mnie nie lubią i ja ich nie lubię! 

- Jasiu! Musisz iść do szkoły, w końcu jesteś tam dyrektorem! 

 

Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki: 

- "Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! 

Bo to słabe, dobre, biedne dziecko.  

My sami nigdy nie bijemy. 

Chyba, że w obronie własnej..."  

Pokoloruj obrazek  

Opracowała: Beata  Narkiewicz 



    Z okazji nauczycielskiego święta przygo-

towaliśmy dla naszych nauczycieli 

i wychowawców 10 przykazań wzorowego 

nauczyciela - z przymrużeniem oka. 

 

10 przykazań wzorowego  

nauczyciela: 
 1. Nie krzyczeć na uczniów. 

 2. Skracać treści programowe. 

 3. Uśmiechać się szczerze. 

 4. Jeździć z klasą na rowerze. 

 5. Marzyć nie tylko od święta. 

 6. Znać słowniczek gwary uczniowskiej 

na pamięć. 

 7. Słuchać hitów w szkole. 

 8. Grać z uczniami w jednym zespole. 

 9. Pozwalać na wszelkie swawole. 

 10.Być sportu i komputera amatorem. 

 

ROZRYWKA 

TYSIĄC LATKA  

Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  

redagują:   p. Joanna Grochow-

ska, p.  Violetta Więckowska oraz 

koło dziennikarskie;  

  Martyna Grochowska, Dominika 

Sobczuk, Izabela Kalinowska,  

Beata Narkiewicz, Paulina Chali-

nowska. 

Adres: Szkoła Podstawowa im. 

1000-lecia Państwa Polskiego       

w Sworach, ul. Szkolna 34,             

21-500 Biała Podlaska 

www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Gustaw          

Jakimiuk 

W KRAINIE ŁAMIGŁÓWEK: 

Używając za każdym razem 24 zapałek 

(lub 24 równej długości narysowanych od-

cinków), ułóż: 

 trzy kwadraty 

 sześć kwadratów 

 dziewięć kwadratów. 

Uwaga: 

Kwadraty mogą, ale nie muszą być jedna-

kowej wielkości. 

W kolejnych numerach Tysiąclatki znajdziesz inne łami-

główki. Miłej zabawy!!! 

Opracowała: p. Renata T. 

 


