
      13 marca 2013 podczas drugiego dnia konklawe, zwołane-

go w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI, w piątym 

głosowaniu, został wybrany na 266. papieża  kardynał Jorge 

Mario Bergoglio, obecnie papież Franciszek.  

     Tradycyjny biały dym, obwieszczający światu wybór nowej 

głowy Kościoła, pojawił się o godz. 19:06 czasu rzymskiego. 

Wybór imienia podyktowany został chęcią zajęcia się proble-

mami biednych i nędzarzy, na wzór św. Franciszka z Asyżu. 

      Papież Franciszek budzi ogromną ciekawość. Nie wymie-

niano go wśród faworytów, pochodzi z Argentyny, a więc odle-

głego kraju na innym kontynencie, o innej kulturze, oczy Eu-

ropejczyków rzadko więc zwrócone były w jego stronę.  

   Jaki więc jest papież Franciszek prywatnie? Jakie 

ma zainteresowania? Czy będzie papieżem, który 

ma szansę zmienić Kościół na świecie  i wzbudzić na 

nowo wiarę w sercach ludzi? 

C.d. na stronie 3. 
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MARZEC 
Numer wydania   6//100 

ROK SZKOLNY 



28.02.- Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej —etap gminny- Biała Pod-

laska. 

28.02.– Spotkanie harcerzy z 36 DH      

z Publicznego Gimnazjum w Sworach z dziećmi            

w Punkcie Przedszkolnym. 

01.03.- Rekolekcje wielkopostne. 

04.03.- Test- sześciolatka sprawdzający umiejętności 

polonistyczne i matematyczne. 

05.03.– Podsumowanie konkursu ,,Bezpiecznie na wsi- 

powiedz STOP wypadkom. 

07.03.- Wyjazd uczniów klasy III do kręgielni Fregata 

w Białej Podlaskiej- klasowy dzień kobiet i chłopców. 

07.03.- Wyjazd uczniów klasy IV do kina w Białej Pod-

laskiej na film pt. „Zambezia”. 

08.03.- Podsumowanie konkursu plastycznego,, Twoja 

wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego 

nie zrobi nikomu”- etap szkolny. 

08.03.- Święto chłopaka i dziewczynek w klasie 06,      

kl. II oraz w Punkcie Przedszkolnym. 

11.03.- Mini Piłka Ręczna Chłopców- etap gminny- 

Sławacinek. 

11.03.- Święto chłopaka i dziewczynek w kl. I. 

11-25.03.—Akcja charytatywna w klasie I „Podziel się 

zabawką”. 

12.03.– Wycieczka uczniów klas II-VI do Warszawy. 

13.03.- Wyjazd klasy V do Białej Podlaskiej, do ki-

na  ,,Oz Wielki Potężny” z okazji dnia 

kobiet i chłopaka.  

13.03.– Podsumowanie konkursu foto-

graficznego „Najciekawsze zdjęcie        

z ferii zimowych”. 

13.03.– Wybór nowego papieża. 

14.03.– Spotkanie studentów wolontariuszy               

z uczniami klas IV-VI.  

14.03.– Powitanie wiosny 

— impreza szkolna. 

15.03.- Ogólnopolski 

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OPE-

RON  w klasie III. 

18.03.– Wyjazd klasy VI na basen do Białej 

Podlaskiej. 

19.03.-Halowa Piłka Nożna Chłopców klasy IV       

i młodsi- Swory. 

21.03.-Spotkanie studentów wolontariuszy          

z uczniami klas IV-VI– kontynuacja tematów. 

22.03.- Mini Piłka Ręczna Chłopców- etap mię-

dzygminny- Swory.  

24.03. -Niedziela Palmowa.                                                                                                                                 

26. 03.—Jurij Ziniewicz – Pokaz ludzkich 

możliwości. Jurij Ziniewicz mistrz karate, czło-

wiek o maksymalnych możliwościach organi-

zmu ludzkiego. Przyjechał do naszej szkoły ze 

swoim niesamowitym programem. Zachwycił 

swoim występem niemal każdego, bowiem jego 

wyczyny balansowały na pograniczu ludzkich 

możliwości, a niejednokrotnie  przekraczały tę 

granicę. Jurij zaprezentował publiczności wiele 

ciekawych sztuczek: chodzenie po potłuczonym 

szkle i skakanie po nim z obciążeniem dorosłej 

kobiety (p.Renata Tarasiuk), wchodzenie po 

„schodach” – ostrych katanach położonych na 

sztorc na podest i zeskoczenie z niego na potłu-

czone szkło itp.  

28.03.-02.04. -Wiosenna przerwa świąteczna.                                                                                               

28.03. -- Wielki Czwartek.                                                                                                                                   

29.03. -Wielki Piątek.                                                                                                                                       

30.03. -Wielka Sobota.                                                                                                                                            

31.03. -Niedziela Wielkanocna.                                                                                                                             

01.04.—Poniedziałek Wielkanocny- Śmigus —

dyngus. 

01.04.—Prima Aprilis.                                                                                                                                        

Str. 2 T YSI Ą CLAT KA  

J.G. 
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Jaki jest papież 

Franciszek? 
 Urodził się 17 grudnia 1936 r.       

w Buenos Aires jako jedno z pię-

ciorga dzieci. Papież Franciszek w 

chwili wyboru na papieża miał 76 

lat. Posługę kapłańską pełni już od 

półwiecza. To pierwszy w historii 

jezuita pełniący funkcję papieża,       

a także pierwszy w historii papież       

z Ameryki Południowej. Na chwilę 

obecną to tam bije serce Kościoła. Wybór papieża spoza 

Europy podkreśla także fakt, że Kościół to nie tylko Stary 

Kontynent, ale cały świat. 

 Wybierając imię Franciszek, nowy papież odwołał się 

do postaci Franciszka z Asyżu, świętego  którego życie 

pełne było wyrzeczeń i miłości do całego otaczającego 

świata – w tym do najuboższych. Można więc wyciągnąć 

wnioski, że właśnie troską o los najuboższych przepełnio-

ny będzie jego pontyfikat. 

 Nowy papież był jednym z najstarszych kardynałów 

na konklawe, dodatkowo nie w pełni zdrowym. Ma tylko 

jedno zdrowe płuco – część prawego stracił po zapaleniu 

płuc, które przeszedł w wieku 21 lat, tuż po wstąpieniu do 

seminarium. 

Mimo iż papież Franci-

szek jest Argentyńczy-

kiem, ma włoskie korze-

nie – jego rodzice byli 

włoskimi imigrantami, 

którzy przybyli do Bue-

nos Aires i tutaj postano-

wili wychować piątkę 

swoich dzieci. Jego ojciec 

był zwykłym człowie-

kiem – pracownikiem ko-

lei. Zanim jednak młody 

Jorge wstąpił do zakonu 

jezuitów, studiował chemię i otrzymał tytuł technika che-

mika. Dopiero później, 11 marca 1958 roku, w wieku     

22 lat, zdecydował się rozpocząć życie zakonne. 

 Franciszek jest też poliglotą – biegle mówi 

po hiszpańsku, włosku i niemiecku. 

Nowego papieża cechuje ogromna skromność – 

długo odmawiał przyjęcia kościelnych zaszczy-

tów, a gdy został mianowany biskupem pomoc-

niczym, nie chciał mieszkać w Pałacu Biskupim, 

nie przyjął przysługującej mu limuzyny bisku-

piej, wybierając jako środek transportu… auto-

bus. 

 Biskupem pomocniczym Buenos Aires zo-

stał mianowany przez papieża Jana Pawła II 20 

maja 1992; miał wówczas 55 lat. Jego zawoła-

niem biskupim są słowa „Miserando atque eli-

gendo” - ”Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”. 

 Kiedy w 2001 roku w Rzymie Jan Paweł II 

nadawał mu kapelusz kardynalski – Bergoglio 

prosił rodaków, by nie jechali z nim świętować, 

a pieniądze te przeznaczyli na biednych. 

W 2001 r. wsławił się swoją wizytą w hospi-

cjum, podczas której umył i ucałował stopy       

12 pacjentów z AIDS. 

 Był mocnym kandydatem już w czasie po-

przedniego konklawe po śmierci Ojca Świętego 

Jana Pawła II, jednak ponoć prosił kardynałów, 

by go nie wybierali, mówiąc „Błagam, chcę 

umrzeć w swojej kurii”. 

 Nowy papież 

jest fanem piłki 

nożnej. Kibicuje 

występującemu               

w rodzimej ekstra-

klasie klubowi San 

Lorenzo de Alma-

gro. Klub ten został 

założony przez lo-

kalnego duchownego, ojca Lorenzo Massę. Du-

chowny ten pozwolił dzieciom grać w piłkę na 

kościelnym dziedzińcu. W 2008 roku kardynał 

Jorge Bergoglio uczestniczył we mszy świętej     

z okazji setnej rocznicy utworzenia klubu.  

Str. 3 

Jorge Mario Bergo-

glio w 1973 roku 

Rodzina Bergogliów 

Papież – kibic 

Opr. Paulina Chalinowska 



      Dnia 12.03.2013 roku ucz-

niowie klas II-VI pojechali na 

wycieczkę do Warszawy. Na po-

czątku chodziliśmy po Starówce 

Warszawskiej, gdzie zobaczyli-

śmy kilka pomników, między 

innymi: Małego Powstańca i mi-

niaturowy pomnik Małej Syren-

ki. Wszystkich zaciekawiły mury 

Barbakanu, po którym się prze-

szliśmy.  

     Później wszyscy pojechaliśmy 

do Mennicy Polskiej, gdzie odbył 

się krótki film o monetach. Obej-

rzeliśmy bardzo wielką kolekcją 

monet i medali.  

 Następnie udaliśmy się        

do  ,,Złotych Tarasów”, gdzie  

uczestnicy wycieczki rozdzielili 

się w kilkuosobowe grupy i udali 

się na obiad.  

 Po udanych zakupach wyruszyli-

śmy, by zwiedzać Stadion Narodo-

wy. Na początku wybieraliśmy 

karty z piłkarzami z różnych klu-

bów, a później poszliśmy na dolną 

trybunę (wtedy układano murawę), 

gdzie pan przewodnik opowiedział 

o całym stadionie. Obejrzeliśmy 

także szatnie piłkarzy, aparta-

menty dla VIP-ów i  salę konfe-

rencyjną.  

  Na koniec wycieczki wszyscy 

uczestnicy dostali pamiątkowe 

żetony z mennicy.  

  Naszymi opiekunami byli; p. 

dyrektor G. Jakimiuk, p. I. Gała-

maga, p. M. Kiryluk  i p. R. Ta-

rasiuk. 

  Bardzo dziękujemy organiza-

torom za zorganizowanie wy-

cieczki.                                                                                   

Str. 4 T YSI Ą CLAT KA  

Red. Izabela Kalinowska 

Na Warszawskiej Starówce było zimno, ale ciekawie. 

W Mennicy Polskiej  Największym zainteresowaniem cieszył się Stadion Narodowy. 
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MŁODZI STRAŻACY 
PISZĄ TEST 

 Jak co roku wielkie emocje towarzy-
szyły wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej, który w naszej szkole odbył się 4 lutego 2013 
r. już po raz trzynasty. 

     Do turnieju przygotowywało się 23 uczniów z naszej szko-
ły: 5 z klasy VI, 8 z klasy V, 10 z klasy IV. Wydawać by się mo-
gło, że uczniowie ze starszych klas, czyli V i VI napiszą lepiej 
test, ale najlepiej przygotowani byli uczniowie z klasy IV.  
     Dominik Stefański, Emilka Werbińska oraz Mateusz Walczuk otrzymali maksymalną liczbę punk-
tów, czyli 30. Józek Sawczuk – 29p., Klaudia Giereło – 28 p., Mikołaj Dylik – 28 p., Iza Kalinowska – 
28 p. 
     Spośród najlepszej siódemki zwycięzców etapu szkolnego po dogrywce 

ustnej wyłoniono finałową piątkę 
uczestników, którzy reprezentowali na-
szą szkołę w eliminacjach gminnych: 
Dominik Stefański, Emilka Werbińska, 
Mateusz Walczuk, Józek Sawczuk, Iza 
Kalinowska. 
     Uczniowie ci musieli stawić czoło 
niełatwym pytaniom w teście gminnym, 
który odbył się 28 lutego 2013 r.           
w Urzędzie Gminy w Białej podlaskiej. 
Wielu uczestników również z innych 
szkół walczyło o najwyższe trofeum:       
z Cicibora, z Hruda, z Grabanowa, ze 
Styrzyńca, z Woskrzenic, z Sitnika       

i ze Sławacinka. Najlepiej test napisała uczennica z Cicibora uzyskując 
maksymalną liczbę punktów, tym samym deklasując innych uczestników 
turnieju. 
     Naszym strażakom w tym roku nie udało się stanąć na podium, ale cie-
szymy się, że były takie osoby, które chciały spróbować swoich sił        i 
poświęciły wolny czas na naukę, która na pewno zaowocuje w przyszłości. 

       Turniej Wiedzy Pożarniczej to popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratow-
nictwa i ochrony przeciwpożarowej. Znajomość tych zagadnień jest bar-
dzo cenna szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Rozeznanie w przepisach 
przeciwpożarowych, zasadach postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętnościach posługiwania się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, wiedza na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciw-
pożarowej oraz historii i tradycji straży pożarnej pozostaje na zawsze czę-
sto ratując dar najcenniejszy jakim jest życie. 

Str. 5 

Pytania wymagały dużej wiedzy pożarniczej. 

Eliminacje gminne w Białej Podlaskiej 

Red. p. M. Kiryluk 

Modlitwa strażaka 

 

Gdy obowiązek wezwie mnie  

Tam wszędzie, gdzie się pali, 

Ty mi, o Panie siłę daj, 

Bym życie ludzkie ocalił.  

 

Pozwól, niech dziecko         

póki czas 

Z płomieni cało wyniosę, 

Przerażonego starca daj  

Ustrzec przed strasznym lo-

sem.  

 

Daj, Panie, czujność,        

abym mógł  

Najsłabszy słyszeć krzyk, 

Daj sprawność                          

i przytomność, bym  

Ugasił pożar w mig. 

 

Swe powołanie pełnić chcę  

I wszystko z siebie dać: 

Sąsiadów, bliźnich                  

w biedzie strzec  

I o ich mienie dbać. 

 

A jeśli taka wola Twa, 

Bym życie dał w ofierze, 

Ty bliskich mych                     

w opiece miej.  

O to Cię proszę szczerze. 
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28 lutego 2013 r. do naszych milusiń-

skich przyszły z wizytą harcerki z 36 Drużyny 

Harcerskiej przy Publicznym Gimna-

zjum w Sworach. Harcerki – Magda 

Chwedczuk, Kasia Sęczyk i Justyna Tre-

ska zaprezentowały najmłodszym swoje mun-

dury harcerskie, nauczyły dzieci harcerskich 

powitań, przyśpiewek i pląsów. Dzieci dowie-

działy się, co to jest harcerstwo, kto może zo-

stać harcerzem i na czym polega bycie harce-

rzem.  

   Harcerki w ramach Roku Tuwimowskiego 

przeczytały przedszkolakom znane wiersze Ju-

liana Tuwima: m.in. „Lokomotywę”, „Słonia 

Trąbalskiego”. Potem odbyły się wesołe zaba-

wy ze śpiewem, przedszkolaki rozwiązywały 

zagadki i zadawały przybyłym gościom liczne 

pytania. Na zakończenie wizyty harcerki obie-

cały, że przyjdą jeszcze nie raz do naszych 

przedszkolaków. Trzymamy  ich za słowo              

i dziękujemy za mile spędzony czas.  

 

TAK SIĘ BAWIĄ PRZEDSZKOLAKI.  

Str. 6 

REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

Rekrutacja dzieci 5-cio letnich do rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz dzieci 3 i 4 letnich do Punktu Przedszkol-

nego odbywa się w dniach 18 marca—19 kwietnia 2013r. 

     Karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego (dotyczy wszystkich dzieci) dostępne są           

w Punkcie Przedszkolnym oraz u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sworach. 

Red. p. Iwona Chaniewicz 



„BEZPIECZNIE NA WSI - POWIEDZ 

STOP UPADKOM!” 

Pod takim hasłem w terminie od 25 lutego do 5 marca 2013 

roku opiekun  Klub Wiewiórka p. Justyna Firsiuk zachęcała 

do wzięcia udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

dla Dzieci pod hasłem: „BEZPIECZNIE NA WSI - PO-

WIEDZ STOP UPADKOM!” pod patronatem KRUS-u.  

Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci pozytyw-

nych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach 

wiejskich oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodar-

stwie rolnym. W bieżącym roku szczególny nacisk położony 

był na zapobieganie upadkom, które stanowią najliczniejszą 

grupę przyczyn wypadków przy pracy rolniczej. 

Wpłynęło łącznie 71 prac. Autorzy prac wykazali się inwen-

cją twórczą, pomysłowością , zastosowali różnorodne techniki 

plastyczne. Szkolna komisja konkursowa wytypowała do etapu 

gminnego prace, które wykonali następujący uczniowie:  

W grupie wiekowej klas 0-III: Piotr Łochina kl. 

II, Maja Dmitrowicz kl. II, Julia Łochnia      kl. III.                                      

.                                                                                                                                     

W grupie wiekowej klas IV-VI: Jakub Grochowski 

kl. IV, Klaudia Giereło kl. IV, Emilia Werbińska 

kl. IV.                

GRATULUJEMY! Prace pozostałych autorów uczniowie mogli oglądać na 

wystawie zorganizowanej na szkolnym korytarzu.  

       W drugiej połowie marca uczniowie 

klasy I wraz z wychowawczynią Joanną 

Grochowską  zainicjowali akcję  zbiórki 

zabawek dla podopiecznych oddziału 

dziecięcego szpitala w Białej Podlaskiej. Pomysł zorganizo-

wania zbiórki zrodził się bardzo spontanicznie, był przedłuże-

niem prowadzonych zajęć na ten temat Była to świetna oka-

zja do podzielenia się dobrem z najmłodszymi dziećmi. Wie-

my już z doświadczenia, że przyda się dodatkowe doposaże-

nie w postaci gier planszowych, puzzli, książeczek, przybo-

rów do malowania oraz maskotek. Udało się nam zgroma-

dzić całe pudło wymienionych wyżej rzeczy. Mamy  ogromną 

nadzieję, że te zabawki choć trochę pomogą maluchom za-

pomnieć o cierpieniu oraz rozstaniu z rodzicami. Szczególne 

podziękowania za pomoc w zbiórce zabawek składamy ro-

dzicom uczniów klasy I. Zabawki zostały przekazane do 

szpitala dnia 26 marca 2013 roku. 

Str. 7 T YSI Ą CLAT KA  

Wytypowane prace do etapu gminnego 

Część wystawy na dolnym korytarzu 

Red. J. Firsiuk 

Red. J.G. 
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„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie 

zrobi nikomu” – konkurs plastyczny 
   Jest to już XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Komendanta 

Głównej Straży Pożarnej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Urzędu Wojewódz-

kiego w Warszawie. Patronat nad konkursem objął wójt gminy Pan Wiesław Panasiuk. 

Prawie 3700 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (czadem), w tym około 1800 poszkodowanych i 106 

ofiar śmiertelnych – to liczby, które ukazują wielkość zagrożenia związanego z przypadkami występowa-

nia czadu w Polsce od listopada 2011 do marca 2012. 

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom, że takie 

niebezpieczeństwo istnieje i że można się przed nim 

ustrzec. Konkurs plastyczny jest okazją do zainteresowa-

nia tym tematem, gdyż ich właściwa postawa oraz świado-

mość zagrożenia, jakie niesie czad, może uratować życie     

i zdrowie najbliższych.  

Brali w nim udział uczniów klas IV-VI, do 

p.I.Gałamaga wpłynęło 58 prac plastycznych. 

W marcu zakończyły się eliminacje szkolne i do etapu 

gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 

Jakub Chalimoniuk , Aleksandra Kasjaniuk , 

Zuzanna Łochina , Marcelina Miszczuk kl.V 

Marcin Piotrowicz KL V 

sjaniuk kl. V 

Wyróżnienie: Andżelika Grochowska kl. VI 

Jakub Grochowski kl. IV 

      Konkursowe zdjęcia można zobaczyć na 

wystawie na górnym korytarzu. Wszystkim 

laureatom serdecznie gratulujemy, informując 

jednocześnie, iż wręczenie nagród nastąpi         

w kwietniu. 

    13 marca komisja konkursowa w składzie;  p. I. Cha-

niewicz, p. I. Gałamaga i p. J. Grochowska podsumowa-

ła konkurs fotograficzny „Najciekawsze zdjęcie z ferii”. 

Konkurs został zorganizowany przez koło dziennikar-

skie. 

 Jury konkursu nagrodziło: 

w kategorii – PP, kl. 0 – III; 
I miejsce –Zuzanna Dzida PP 

II miejsce – Maja Dmitro-

wicz kl. II 

III miejsce- Michał Filipiuk 

kl. I i Tomasz Filipiuk PP 

w kategorii – kl. IV-VI; 

I miejsce – Dominika Sob-

czuk kl. VI 

II miejsce – Martyna Gro-

chowska – kl. VI 

III miejsce – Aleksandra Ka-
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Wytypowane prace do etapu gminnego 

Red. p. I. Gałamaga 

Zwycięskie zdjęcie Zuzi 

I miejsce Dominiki 

Red. J.G. 



W ramach wolontariatu studenckiego – Projektor odwiedzili nas studenci Państwowej Szkoły 
Wyższej w Białej Podlaskiej. PROJEKTOR zmienia na lepsze przyszłość wielu dzieci mieszkają-
cych na wsi oraz tych z mniejszych miejscowości. Studenci biorący udział w Programie docierają 
do uczniów, dzielą się z nimi swoją wiedzą, przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem 
zachęcają do rozwoju. 

Odbyły się dwa kilkugodzinne spotkania studentów wolontariuszy z uczniami klas IV-VI naszej 
szkoły. Pierwsze odbyło się 14, drugie 21 marca 2013 r. 

Jedna z grup prowadziła projekt dla klasy V i VI zatytułowany ,,Pierwsza pomoc w nagłych wy-
padkach’’ (omdlenia, pozycja boczna bezpieczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, podanie 
komunikatu – zgłoszenie wypadku, bandażowanie: głowy, przedramienia, dłoni, stawu skokowe-
go). 

Druga grupa natomiast dla klasy IV przygotowała również bardzo ciekawy program, w skład 

którego wchodziły: elementy kryminalistyki, daktyloskopii (zbieranie  i zabezpieczanie odcisków 

palców), praca Policji,  zasady ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo na drodze. 

Str. 9 T YSI Ą CLAT KA  

Red. p. M. Kiryluk 

Czwartoklasiści w trakcie poznawania tajników kryminalistyki 

Pierwsza pomoc w nagłych    

przypadkach 

Nauka  

bandażowania 

Wszyscy wykonali zadanie 

na bardzo dobrze 



   Zgodnie z tradycją, ob-

chodziliśmy w szkole 

Święto Dziewczynek          

i Chłopaków. Każda kla-

sa decydowała, w jaki 

sposób uczczone będzie 

to wydarzenie. Klasy młodsze ba-

wiły się w murach szkoły, nato-

miast klasy III-VI  wyjeżdżały do 

Białej Podlaskiej i tam odbywały 

się wspólne zabawy. Wszyscy byli 

zadowoleni o czym  świadczyły 

uśmiechnięte twarze dzieci. 

    Dziewczynkom, chłopakom, 

Paniom i Panom naszej szkoły 

życzymy: 

MARZEŃ – żeby się spełniały  

PRZYJACIÓŁ – żeby pamiętali  

MIŁOŚCI – żeby przyszła  

SZCZĘŚCIA – żeby nie opusz-

czało  

OKULARÓW – żeby było różo-

wo  

ŻYCIA – żeby było kolorowe  

WAKACJI – by mogły trwać 

wiecznie. 
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Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.  

P. de Brantome  

T YSI Ą CLAT KA  

 

Dzieci z PP 

kl. 06 i kl. I 

zostały     

obdarowane 

upominka-

mi. 

Uczniowie kl. III w kręgielni Fregata Uczniowie kl. VI na basenie  

·Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, bo łatwiej jest im patrzeć niż myśleć 
·Jak stwierdził Zbigniew Herbert: -„Kobiety śmieją się, kiedy mogą i płaczą kiedy chcą”. 
·Prawa kobiet to obowiązek mężczyzn. 
·Kobieta istnieje po to, by ją kochać, mężczyzna zaś, aby ponosił ciężary tego kochania. 
·Tylko kobiety i lekarze wiedzą jak bardzo potrzebne jest kłamstwo. 
·Najgłupsza kobieta może kierować mądrym mężczyzną, ale trzeba bardzo mądrej kobiety, by kierować głupcem. 
·Kiedy kobieta nie ma racji, pierwszą rzecz jaką należy zrobić, to ją przeprosić. 

Opr.  Martyna G. 
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CZYTELNICTWO W NASZEJ SZKOLE 
do 15 marca 2013roku 
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Warto przeczytać!!! 

  
KLASA 

06 

KLASA 

I 

KLASA 

II 

KLASA 

III 

KLASA 

IV 

KLA-

SA 

V 

KLASA 

VI 

Suma wypo-

życzonych 
książek 

611 411 198 348 114 68 132 

Średnia 
na ucznia 33,94 29,36 7,62 14,5 4,75 2,62 4,71 

Uczniowie 

wyróżniający 

się pod 

względem 

czytelnictwa 

Wiktoria  

Grochow-

ska     Julia  

Wawryniuk              

Monika  

Chalimo-

niuk 

Angelika  

Krekora 

  

Karolina  

Sawczuk  

Michał   

Filipiuk 

Aldona  

Łukaszuk  

Kamil Szyc 

  

Gabriela  

Sawczuk  

Weronika 

Chalimo-

niuk 

  

Paulina      

Koczkodaj  

Lucyna       

Sawczuk  

Kinga Hodun 

  

Klaudia  

Giereło 

Emilia  

Werbińska 

  

Zuzanna  

Łochina 

  

Izabela  

Kalinowska  

Martyna  

Grochowska 

Natalia  

Olesiejuk  

Paulina  

Chalinowska 

  

Charlie i fabryka czekolady 
Autor: Roald Dahl 

  Pan Wonka ma pomysły doprawdy nie z tego świata: w swej sław-

nej fabryce czekolady wymyśla niesłychane smakołyki, ale nikt jesz-

cze nie był w środku ani nie widział pana Wonki! Charlie Bucket nie 

może uwierzyć w swoje szczęście, kiedy znajduje Złoty Talon, który 

pozwala mu zwiedzić wspaniała fabrykę. Ale i tak nawet nie przeczu-

wa, jakie go jeszcze czekają niespodzianki! 

Charlie i wielka szklana 
winda 

Autor: Roald Dahl 

    Pan Wonka może i jest geniuszem, gdy 

chodzi o czekoladę, ale nikt ani Charlie, ani pozostała część rodziny 

Bucketów nie dowierza jego talentom lotniczym. Szczególnie, gdy pilo-

towanym przezeń pojazdem jest szklana winda, która na dodatek wy-

mknęła się spod kontroli i poszybowała w atmosferę. Cóż, z panem 

Wonką życie nigdy nie jest nudne, a jeśli nawet wpakuje naszych boha-

terów w nieliche tarapaty, to przecież będzie potrafił także z nich wy-

brnąć. 

Warto przeczytać!!! 

Opr. p. Renata Tarasiuk 

http://lubimyczytac.pl/autor/17091/roald-dahl
http://lubimyczytac.pl/autor/17091/roald-dahl


Podsumowano również konkurs na 

„Rymowankę o oszczędzaniu” 

1 miejsce zajęła Emilia Krukowska –    

uczennica klasy III 

2 miejsce Zuzanna Łochina –                  

uczennica klasy V i Mateusz Werbiński – 

uczeń klasy VI 

3 miejsce Emilia Werbińska –                        

uczennica klasy IV 

 

   Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulu-

jemy. Już niedługo otrzymają nagrody i pa-

miątkowe dyplomy. 

 

Wyróżnione prace uczniów: 

  Komisja konkursowa podsumowała sumę wpłat 

wszystkich członków SKO Szkoły Podstawowej            

w Sworach. Uczniowie, którzy zebrali najwięcej pienię-

dzy oraz wpłacali je na książeczki SKO systematycznie 

zostali zwycięzcami poszczególnych konkursów. 

Zwycięzcami konkursu organizowanego w paździer-

niku 2012roku są: 

Natalia Olesiejuk- uczennica klasy VI 

Julia Wawryniuk- uczennica klasy 0 

Natalia i Julia zdobyły tytuł ZŁOTNIKA PAŹDZIER-

NIKA. 

  

   Zwyciężczynią konkursu organizowanego w listopa-

dzie 2012 roku jest  Julia Wawryniuk- uczennica   kla-

sy 0.  Zdobyła ona tytuł ZŁOTNIKA LISTOPADA. 

 

Zwycięzcami konkursu organizowanego w styczniu 

2013 roku są:  

Jakub Grochowski - uczeń klasy IV, 

Andżelika Grochowska – uczennica klasy VI, 

Maja Dmitrowicz – uczennica klasy II 

Jakub, Andżelika i Maja zdobyli tytuł ZŁOTNIKA 

STYCZNIA. 
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Podsumowanie konkursów 
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SKO to bank jest szkolny, 

Od odsetek wszelkich wolny. 

Każdy kto ma kilka groszy, 

Niech je na SKO włoży 
Emilia Werbińska klasa IV 

Ja oszczędzam w SKO, 

Bo rodzice tego chcą. 

Oszczędności uczą mnie,  

to na przyszłość przyda się. 
Emilia Krukowska klasa III 

Gdy oszczędzam w SKO, 

To pieniążki duże są. 

Gdy uzbieram kupę kasy, 

To wyjadę se na wczasy. 

A od września znów na nowo 

Na SKO oszczędzam, daję słowo. 
Emilia Krukowska klasa III 

 

Pieniążki na SKO zbieramy 

A potem je z banku PKO wypłacamy. 
Książki za nie kupujemy,  

a resztę na lody wydajemy. 
Dużo dzieci wpłaca je 

No a potem cieszy się. 
Zuzanna Łochina klasa V 

SKO to dobra sprawa 

dla bankierów zysk a dla dzieci zabawa. 

Więc oszczędzaj u nas w szkole 

Byś na potem miał kasiorę.  
Mateusz Werbiński klasa VI 

 

Red. p. Renata Tarasiuk 
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Red: Jak długo pani pracuje w szkole? 

Odp: To jest moja pierwsza praca w szkole, kiedyś 

miałam tutaj praktyki. 

Red: Od jak dawna interesowała się pani j. an-

gielskim? 

Odp: Tak, około 8 lat. 

Red: Co najbardziej lubi pani w swojej pracy? 

Odp: Lubię kiedy moi uczniowie mnie słuchają, 

okazują zainteresowanie przedmiotem oraz to, że 

moja praca przynosi efekty. Miło jest też pracować 

z dziećmi w kl. l-lll.                                            

Red: Dlaczego została pani nauczycielką?    

Odp: Z życiem cza-

sem tak jest, że ukła-

da się  w zupełnie 

niespodziewany spo-

sób. Nigdy nie ma-

rzyłam o tym, żeby 

uczyć. Miałam zupeł-

nie inne plany. Niektóre związane z karierą nau-

kową, prawniczą, wojskową(?!?) etc. Ale tak się 

zdarzyło zupełnie przez przypadek, że zaintereso-

wałam się właśnie językiem angielskim i taki też 

kierunek zaczęłam studiować. A potem tak już się 

samo potoczyło. 

Red: Jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole? 

Odp: Kiedyś biologia, niemiecki, a od kiedy zaczę-

łam uczyć się j. angielskiego, to jest to mój ulubio-

ny przedmiot. 

Red: Jakie są pani zainteresowania? 

Odp: Lubię czytać kryminały, oglądać filmy sen-

sacyjne z dreszczykiem emocji, trzymające  w na-

pięciu. Na wiosnę zamierzam uczyć się jeździć 

konno. 

Red: Jakie marzenie chciałaby pani zrealizować? 

Odp: Marzeniem, które chciałabym zrealizować 

jest podróż dookoła świata. Chciałabym poznać 

bogactwo kultur, przyjrzeć się z bliska jak w róż-

nych zakątkach świata ludzie żyją, pracują i odpo-

czywają. To jest chyba trochę niedoścignione ma-

rzenie, ponieważ taka podróż „trochę” kosztuje       

i trzeba dysponować dużą 

ilością czasu. Może kie-

dyś to marzenie się spełni 

ale jak na razie muszę 

zacząć grać w Lotka, żeby móc coś planować. 

(śmiech) 

Red: Jest pani optymistką? 

Odp: Staram się, lecz czasami mi to nie wycho-

dzi. 

Red: Najpiękniejszy dzień w pani życiu to…? 

Odp: Jeszcze nie nadszedł aczkolwiek wiem już 

kiedy będzie… Plany są.=) 

Red: Jakie książki lubi pani czytać i jaka jest 

pani ulubiona? 

Odp: Kryminały, książki trzymające w napięciu, 

nie mam ulubionej książki. 

Red: Jakiej muzyki pani słucha i jak jest pani 

ulubiona piosenka? 

Odp:  Na pewno nie jest to disco polo, ani tech-

no, musi być to muzyka z przekazem, taka która 

o czymś mówi, czasem ballady, rock lub metal. 

Red: Jaki kraj panią najbardziej fascynuje? 

Odp: Powinnam powiedzieć, że Wielka Brytania 

ze względu na to, że uczę j. angielskiego, ale 

ogólnie interesuje mnie  Ameryka Południowa ze 

względu na sposób życia oraz bogactwo kulturo-

we.                                           

Red: Co uważa Pani za swój największy sukces? 

Odp:  Największy sukces?... Hmm… Każdego 

dnia chyba każdy z nas odnosi jakiś mały własny 

sukces-choćby wstanie rano z łóżka bywa osią-

gnięciem=). A tak poważnie sukcesem BĘDZIE 

udane przedstawienie, które mam zamiar wysta-

wić wraz z uczniami kl. lV-Vl.(Casting po świę-

tach wielkanocnych 11.04). Mam nadzieje, że 

sprawdzę się  w roli reżysera i razem z aktorami 

otrzymamy gromkie brawa. 

Red: Dziękujemy pani za udzielenie wywiadu          

i życzymy owocnej pracy i dalszych sukcesów 

zawodowych. 

Str. 13 

Wywiad z panią Anną Sawczuk 

Wywiad przeprowadziły: I. Kalinowska, B. Narkiewicz. 



      Rok 2013 jest rokiem poety Juliana Tuwima, a także rokiem 

kompozytora Witolda Lutosławskiego i chemika Jana Czochral-

skiego. Skupmy się jednak na tym pierwszym, wybitnym poecie. W 

roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica jego śmierci – zmarł 27 

grudnia 1953 roku. W tym roku minie też sto lat od jego poetyckiego 

debiutu – publikacji wiersza “Prośba” w “Kurierze Warszawskim”. 

 

   “Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu 

poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość 

wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazu-

jąc optymizm codziennego życia. (…) Poezja Juliana Tuwima jest 

jedną z najważniejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztu-

ki słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora “Kwiatów polskich” stanowi żywotną i atrakcyjną propo-

zycję dla odbiorców w każdym wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znacze-

niu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima” – głosi tekst 

przyjętej w grudniu 2012 uchwały. 

 O Tuwimie 
   Julian Tuwim (1894-1953) był 

polskim pisarzem, satyrykiem i 

publicystą żydowskiego pocho-

dzenia, a jego miastem rodzin-

nym była Łódź. Należy go pa-

miętać jako twórcę kabaretu lite-

rackiego Pod Picadorem, a także jako współtwórcę grupy poetyckiej 

Skamander. Jest autorem licznych zbiorów poetyckich, m.in. Czyhanie 

na Boga (1918), Treść gorejąca (1936), poematu Kwiaty polskie (1940-1946, 

wyd. 1949).    

    Tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz łaciny. Podpisywał się ponad czterdziestoma 

pseudonimami m.in. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch Pekiński.  

  Dla nas, rodziców małych dzieci, znany przede wszystkim jako autor znakomitych, ponadczaso-

wych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbalski, Bambo, Kotek, 

Abecadło, Rzepka. 

Str. 14 

Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima 
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    W naszej szkole już rozpoczęły 

się lekcje biblioteczne związane        

z J. Tuwimem prowadzone przez     

p. Renatę Tarasiuk. Uczniowie          

z klas młodszych mogli obejrzeć 

przedstawienie pt. „Rzepka”  a na-

stępnie sami zagrali bohaterów 

wiersza. Oby takich lekcji więcej. 

Opr. J.G. 
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   W tym roku w szkole wiosnę 

witaliśmy tydzień wcześniej, 

czyli 14 marca.  

   Uczniowie z każdej klasy mo-

gli przebrać się w dowolny, 

wiosenny strój, a przy okazji 

wykonać sobie profesjonalne 

zdjęcie. 

Wiosna 

   Kto z nas nie czeka na wio-

snę? Pora, kiedy świat roślin 

budzi się do życia po zimie 

nastraja nas pozytywnie do 

życia i dodaje energii. Cze-

kamy z niecierpliwością na 

pierwsze liście, na powrót 

ptaków z ciepłych krajów… 

• Kalendarzowa (astronomiczna) 

wiosna co roku rozpoczyna się 21 

marca. Właśnie tego dnia dzień       

i noc są równej długości. W naszej 

szerokości geograficznej o tej po-

rze roku przyroda budzi z zimo-

wego snu. Zielenią się trawniki, 

kiełkują kwiaty i pąki na gałęziach 

drzew, jest coraz cieplej. To także 

czas zasiewów i oczekiwania na 

plony.  

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje 

się okres roku, w którym średnie 

dobowe temperatury powietrza 

wahają się pomiędzy 5 a 15°C. 

Zasadniczo wiosnę poprzedza zi-

ma, jednak pomiędzy tymi okresa-

mi znajduje się klimatyczny etap 

przejściowy − przedwiośnie.  

Ludzie wierzyli, że obrzęd topie-

nia Marzanny może to przyśpie-

szyć, ma też symbolizować dosta-

tek w nadchodzącym roku. 

Kiedy topiona jest Marzanna? 
• Jednym ze staropolskich zwy-

czajów (opisanych już w XV wie-

ku), jest zwyczaj (obrzęd) Topie-

nia Marzanny. Obecnie ma on 

miejsce 21 marca czyli w pierw-

szy dzień kalendarzowej wiosny. 

Wcześniej miał on miejsce            

w czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu, zwaną Białą, Czarną albo 

Smiertną. 

Inne określenia Marzanny 

• Kukle Marzanny nadawano wie-

le określeń: Morena, Marzanik (od 

słów: "mor", "mara", "zmora"), 

Śmierztecka, Śmiertka, Śmierci-

cha, nawet Śmierć. Marzanna to 

uosobienie zimy oraz śmierci. 

Wyprowadzenie jej po za zabudo-

wania wsi i spalenie lub zatopienie 

miało przywołać wiosnę. 
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21 marca - Pierwszy dzień wiosny • Topienie Marzanny •  
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  Bawiliśmy się  

wyśmienicie.  

Było bardzo wesoło, kolorowo 

po prostu wiosennie.  



WIELKANOC 

         Wielkanoc 

(Pascha, Niedziela wiel-

kanocna, Zmartwych-

wstanie Pańskie)— naj-

starsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie 

upamiętniające zmar-

twychwstanie Jezusa 

Chrystusa. Poprzedzający 

ją tydzień, stanowiący 

okres wspominania naj-

ważniejszych dla wiary 

chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim 

Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: 

Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka 

Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są 

jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale).  

W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest 

pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Nie-

dziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej 

uroczysta. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku 

ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą 

niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 

Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może 

wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 

kwietnia.  

Tradycje wielkanocne 

   W Wielką Sobotę ko-

niecznie należy poświę-

cić koszyczki z jedze-

niem. Koszyk ze świę-

conką powinien zawie-

rać:  

 Baranka - jako 

symbol Jezusa Chrystu-

sa, jego niewinności, 

ofiary i zwycięstwa. Barankiem Bożym  nazywał 

Jezusa Jan Chrzciciel (J 1.29). Baranek Wielka-

nocny najczęściej wykonany jest z cukru, ale może 

też być   z ciasta lub z masła. 

 Jaja - symbol odrodzenia, zmartwychwstania        

i życia jako takiego. Przez wiele lat Kościół zaka-

zywał spożywania jaj, podobnie jak mięsa,             

w Wielki Post jest to więc także symbol zmian        

i kończącego się postu. W święconce jaja wielka-

nocne występują najczęściej w formie pisanek 

(kraszanek) 

 Chrzan - symbol siły i krzepy oraz, razem        

z masłem, goryczy męki jezusowej i słodycz zmar-

twychwstania (masło) 

 Wędlinę - jako symbol kończącego się postu       

i dostatku. 

 Chleb - kolejny, po Baranku, symbol Jezusa 

Chrystusa, oprócz tego znak dostatku i braku gło-

du. 

 Sól - symbol ziemi         

i bogactwa, razem z chle-

bem, gościnności. 

 

 Ponadto w koszyku 

znajdować się mogą także 

inne produkty jak np. rze-

żucha, ser i ciasto. 

Inne symbole wielkanocne 

to np. zajączek, kurcza-

czek, rzeżucha, gałązki 

wierzby (kotki, bazie).  
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Opracowały: Beata      

Narkiewicz                          

i Dominika Sobczuk 
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Mój drogi Panie Boże,                                                                                                                                                        
Ja bardzo kocham Cię,                                                                                                                                                         
W serduszku moim jesteś,                                                                                                                                                 
Ja zawsze pragnę Cię.                                                                                                                                                   
Dziękuje Ci za wszystko,                                                                                                                                                 
Dom, szkołę, i boisko.                                                                                                                                                
Dziękuję Ci za wiarę,                                                                                                                                                          
Bo wiara jest najlepszym darem. 

Red. Wiktoria Sobczuk 

 

„W podzięce Bogu” 

Dziękuję Ci Boże za ten piękny, 
kolorowy świat.                                                                                                          
Za wesołych ptaków śpiew,         
za donośny rechot żab,                                                                                                      
Za piękny nocą widok gwiazd!                                                                                                                                            
Za każdy nowy dzień                  
otaczający nas.                                                                                                                 
Krajobraz, piękne góry,       
ogromne morze                                                                                                                                   
I śliczne łąki i pola,                    
dziękuję Ci Boże! 

Red. Adrianna Turska 

Dziękuję Ci Boże, że stworzyłeś 

świat. 

To dzięki Tobie ma już tyle lat. 

Oddzieliłeś dzień od nocy. 

Tyle masz w sobie mocy. 

 

Dziełem Twoim są morza i lądy. 

Oddzielają się i są ze sobą               

w harmonii. 

Bogactwo roślin, kwiatów mamy. 

To dzięki Tobie, Boże                   

to wszystko posiadamy. 

 

Rozjaśniłeś noc gwiazd tysiącem. 

A dzień rozgrzałeś                           

i oświetliłeś słońcem. 

Wszystkie zwierzęta, ryby i ptaki. 

Dzięki nim świat barwny jest taki. 

 

Stworzyłeś Boże postać człowieka 

To dla nas największa pociecha. 

Dzięki Ci, Boże za dary           

stworzenia. 

Bo bez nich nie byłoby istnienia. 

 

Red. Weronika Melaniuk 
 

Moje dziękczynienie 
 
1.Dziękuję za Księżyc i Słońce, 
Które jest latem bardzo gorące. 
Za niebo i gwiazdy, 
Czasem spadające bez jazdy. 
 
Ref. Dziękuje Ci Boże Drogi nasz, 
Bo wiem, że dla nas wszystko 
dasz. 
Za cudowny stworzony przez Cie-
bie świat 
Uwielbiam i chwalę Cię przez tyle 
lat. 
 
2.Dziękuję Ci za drzewa i ptaki, 
Świat bez nich byłby nijaki.         
Za dzień i noc, 
W których wrażeń jest moc. 
 
Ref. Dziękuje Ci Boże Drogi nasz, 
 
3.Dziękuję za siostrę i brata, 
Za mamę i tata, 
Który przez całe życie koło nas 
lata. 
Taka jest Jego ciężka praca. 
 
Ref. Dziękuje Ci Boże Drogi nasz, 
 
4.Dziękuję Ci Panie Boże, 
że stworzyłeś takie cudowne     
morze. 
Za statki, które pływają, 
I marynarzy, którzy ryby            
nam zławiają 
 
Ref. Dziękuje Ci Boże Drogi nasz, 
 
5.Dziękuję za pola i lasy 
Za góry, w których mieszkają           
juhasi. 
Za kwiaty w maju, 
i motylki w gaju. 
 
Ref. Dziękuje Ci Boże 
Drogi nasz, 

 
6.Dziękuję Ci Boże, 
Za lisa w norze. 
Za pieska i kotka, 
Co chodzi po płotkach. 
 
Ref. Dziękuje Ci Boże Drogi nasz, 
 

Red. Emila Werbińska 

 

Podziękuję Ci 
Podziękuję Panu Bogu                      
za stworzony cały świat. 
Niech życie nasze doceni,               
to co na Ziemi. 
Żyję i chodzę, uczę się i pracuję. 
Mam cudownych rodziców                      
i wybitnych nauczycieli. 
Pracowity cały tydzień                    
i odpoczynek niedzielny. 
Uwielbiajmy Pana Boga                 
za wszystko co mamy                 
na świecie. 
             Red.  Jakub Grochowski 

 
 

Panu Bogu dziękujemy,                  
za stworzony świat. 
Za zwierzęta i rośliny                        
i za słodkie maliny. 
Dziękujemy za słoneczko,               
co nas grzeje w piękne dni. 
Za łyk wody o poranku                      
i o kroplę soku w dzbanku. 
Dziękujemy za krajobraz,              
który cieszy oko me. 
Chociaż to nie było łatwe                 
Ty i tak stworzyłeś mnie. 
Za to Boże Ci dziękuję,                     
i swą duszę ofiaruję. 

                    Red.  Klaudia 
Giereło 

Str. 17 

Z zeszytów szkolnych uczniów klasy IV  

„Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam” 

Opracowały: Dominika 

Sobczuk, Martyna Gro-

chowska,  Iza Kalinowska 



    Kesha Rose Sebert, pseud. Kesha, Ke$ha                             

(ur.1 marca 1987 w Los Angeles, Kalifornia) – 

amerykańska piosenkarka popowa i autorka teks-

tów.  

   W 2005 roku, w wieku osiemnastu lat, rozpoczęła 

współpracę z Dr. Lukiem. Jednak przełom w jej ka-

rierze nastąpił dopiero na początku 2009 roku, 

kiedy to razem z raperem Flo Ridą nagrała utwór 

"Right Round". Jej debiutancki singel Tik Tok 

(sierpień 2009) dotarł do pierwszej pozycji   w jede-

nastu krajach i był najczęściej kupowaną piosenką                   

w 2010 roku. W styczniu 2010 roku miała miejsce premiera jej debiutanckiej płyty Animal. 

Album zadebiutował na pierwszym miejscu Billboard 200 oraz Canadian Albums Chart.      

   Do września 2010 roku, Kesha sprzedała ponad 2 miliony krążków oraz wypromowała 

kolejne trzy single. W listopadzie 2010 roku pojawiła się reedycja debiutanckiej płyty – 

Cannibal. Na single promujące EP wybrano utwory "We R Who We R" i "Blow". W 2012 

roku ukazał się pierwszy singel z kolejnego albumu wokalistki, Die Young. Utwór podbił 

listy przebojów, dostając się na pozycję drugą w Stanach Zjednoczonych. Krążek Warrior 

ukazał się 30 listopada tego samego roku.  

Minusy  
-pyskuje  

-bije  

-rzuca się o byle co  

-skarży 

-nie daje spokoju  

-wkurza  

-zabiera rzeczy  

-szpieguje  

Można by znaleźć jeszcze parę 

plusów i minusów , ale każdy sam 

musi znaleźć swoje plusy i minu-

sy , bo każde rodzeństwo jest in-

ne. 

Sposoby na kłótnie: 
- nie odzywaj się  

- wrzuć na luz  

- powiedz, że nie może tak robić, 

bo się nie odezwiesz (na malucha 

Rodzeństwo  

   Nie zawsze ci się podoba, zwy-

kle wkurzające i wredne, ale nie 

zawsze. Możesz liczyć na jego/

jej pomoc. Jest się z kim pośmiać 

i pobawić. 

 

Plusy  
+zawsze ci pomoże  

+nie nudzisz się   

+jak się jest starszym to je się 

coraz bardziej docenia 

+może mieć fajnych znajomych  

+fajne wspomnienia 

+jak coś, to pożyczy kasę 

działa) 

- jak cię bije, to idź do rodziców 

(Wiele osób tak nie robi, a cze-

mu? Chyba lepiej jak się nauczy, 

że trzeba cię szanować) 

 

Jak odnaleźć wspólny język: 
1. Spytaj o zainteresowania. 

2. Wybierz się na rolki albo na 

rower. 

3. Zagrajcie w grę. 

4. Spróbujcie wybrać się na za-

kupy. 

5. Zaproponuj, że tym razem ty 

posprzątasz a następnym razem 

on/ona ci się odwdzięczy. 

6. Na pewno nie kłuć się o to, kto 

gra na czymś, bo tylko będzie 

gorzej. 

Str. 18 T YSI Ą CLAT KA  

Opr. Izabela Kalinowska  

R. 
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Data urodzenia: 16.08.1983r. 

Wzrost: 166cm 

Waga: 55kg 

Klub sportowy: AZS AWF Katowice 

Zawód: Żołnierz Wojska Polskiego w stopniu starszy szeregowy, 

zawodniczka Polskiego Związku Biathlonu 

Wykształcenie: Mgr wychowania fizycznego, trener biathlonu, stu-

dentka studia doktoranckie na AWF Katowice 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. 
 

Krótko o biathlonie. 
     Zimowa dyscyplina sportu, łączą-

ca biegi narciarskie ze strzelectwem. 

Polega na biegu na określonym dystansie, w czasie którego zawodnicy 

2 lub 4 razy zajmują stanowiska na strzelnicy, przyjmując postawę sto-

jącą lub leżącą, oddając za każdym razem po 5 strzałów. Rozgrywany 

jest również biathlon letni. Biathlon jest popularną dyscypliną 

w Niemczech, Rosji, Włoszech i części Skandynawii. 

O Krystynie: 
    Jej pierwszym klubem był UKS Czerwienne. W czasie tym starto-

wała  w wielu zawodach biathlonowych, biegowych, oraz ligach prze-

łajowych. Wiele z tych zawodów wygrała. W momencie zmiany szko-

ły zmieniła też klub sportowy na WKS Zakopane. W okresie tym star-

towała już w Mistrzostwach Polski, gdzie zdobyła wiele medali. Kolej-

nym etapem były studia. W momencie podjęcia nauki na Akademii 

Wychowania Fizycznego w Katowicach przeszła do klubu AZS AWF Katowice, gdzie przynależy do dnia 

dzisiejszego. Od roku 2003 regularnie reprezentuje Polskę na zawodach międzynarodowych. Jej najwięk-

szym osiągnięciem było zdobycie 5 miejsca podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 roku.            

Na koncie ma też wiele innych osiągnięć sportowych. Niżej przedstawione są najlepsze z nich: 

- złoty medal w sprincie i srebrny medal w biegu na dochodzenie w Mistrzostwach Europy w Mińsku 2004  

- Mistrzostwa Świata Juniorów w Biathlonie Zimowym (4 miejsce sprint, 5 miejsce bieg na dochodzenie,  

7 miejsce bieg długi i 6 miejsce w sztafecie); 

- złoty medal w sprincie, srebrny w biegu na dochodzenie i złoty medal w sztafecie mieszanej podczas Mi-

strzostw Świata w Biathlonie Letnim w Dusznikach Zdroju w 2010 roku; 

- złoty medal w biegu na dochodzenie, srebrny medal w sprincie podczas Mistrzostw Świata w Biathlonie 

Letnim w Novym Mescie w 2011 roku; 

- 3 miejsce Mistrzostw Świata w Biathlonie Letnim w Ufa (Rosja); 

- 5 miejsce w biegu długim oraz 7 miejsce w sztafecie podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie 2006; 

- wiele bardzo dobrych startów w Pucharze Świata (3 miejsce w biegu sztafetowym w Hochfilzen 2008,8 

miejsce w sprincie w Trondheim w sezonie 2008/09, 8 miejsce w biegu na dochodzenie w Trondcheim  

2008/09.9 miejsce w biegu na dochodzenie w Novym Mescie w sezonie 2011/12, 10 miejsce w biegu na 

dochodzenie w Khanty Manysisk w sezonie 2011/12); 

- złoty medal w sprincie na 1 Wojskowych Igrzyskach w 2010 w Aoscie; 

- ostatni sezon zakończyła na 17 miejscu punktacji ogólnej Pucharu Świata.                                                 

Najlepszy start w PŚ -  2. miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km, Nove Mesto 10.02.2013.                                         

Najlepszy start w MŚ  -  2. miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km, Nove Mesto 10.02.2013. 
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     Dnia  19.03.2013r. odbył się  

w naszej szkole Turniej piłki noż-

nej. W  turnieju  brali udział: 

bramkarz-Mikołaj  Gawda, obro-

na  - Mateusz  Walczuk, pomoc-

Maciej Czemierowski, atak -  Hu-

bert Struk  i Kacper Weresa. Na 

ławce rezerwowych znajdowali 

się: Jakub Grochowski i Dominik 

Stefański. 

  W meczach uczestniczyło sześć 

drużyn. Drużyny podzielono na     

2 grupy, w każdej grupie po trzy 

miejscowości. 

  W pierwszym meczu wzięły 

udział szkoły z Woskrzenic            

i Swór. Nasza szkoła wygrała 

1:0.Wynik  następnego meczu -to 

remis. Zremisowały wtedy druży-

ny Ortela i Sławacinka. Następnie 

mecz wygrały Woskrzenice 5:0     

z Hrudem.  

  W czwartym meczu 

Ortel przegrał ze Sty-

rzyńcem 1:2. Nasza 

drużyna drugi raz za-

grała w 5 meczu          

z Hrudem i na nasze 

szczęście wygraliśmy 

ten  mecz 4:1.W na-

stępnym meczu Swo-

ry wytrzymały ze Sła-

wacinkiem do końca 

meczu i odbyły się 

rzuty karne. Przegrali-

śmy 2:0, niestety to 

nie koniec porażek. Dwa mecze 

później przegraliśmy z wcześniej-

szym rywalem  czyli Woskrzeni-

cami i wynik odwrócił się, było 

1:0 dla przeciwnika.  

  Na 6 miejsc  ostatecznie zajęli-

śmy 4 miejsce.  

 

1 miejsce zajął Sławacinek,  

2 miejsce Styrzyniec,  

3 miejsce zajęły Woskrzenice,   

4 miejsce Swory, 
5 miejsce zajął Ortel, 

6 miejsce zajął Hrud.  

 

 Po zakończonych zawodach po-

gratulowałyśmy chłopakom            

i  pocieszyłyśmy ich, że nie było 

tak źle, następnym razem będzie 

lepiej.  

tek Przybyłowski i Remek Sergiej. 

Rozegraliśmy tam 2 mecze. Pierwszy 

z Ciciborem-wygraliśmy, drugi ze 

Sławacinkiem również zajęliśmy         

I miejsce i awansowaliśmy razem      

z kolegami ze Sławacinka do etapu 

międzygminnego, który odbył się 

22.03 2013 w naszej szkole.  

   Z 6 drużyn, które miały walczyć      

o awans do finału powiatu, tylko         

3 zespoły miały odwagę zmierzyć się     

z przeciwnikami. Najlepszą drużyną 

okazała się grupa chłopaków ze Sła-

wacinka, my zajęliśmy II miejsce,      

a III- Rokitno. Poziom zawodników 

był bardzo wyrównany, mecze koń-

czyły się jednobramkowym lub dwu-

bramkowym zwycięstwem danego 

zespołu. 

   11.03. 2013 w Sławacinku Starym rozegraliśmy 

Gminny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców. Naszą szko-

łę reprezentowali: Mateusz Tymoszuk, Robert 

Sęczyk, Patryk Gałamaga, Maciej Krasucki, Hubert 

Weresa, Szymon Semeryło, Szczepan Gerełło, Bar-
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Red. Dziewczyny z kl. IV  



20 1 2/201 3   

Wiosenna krzyżówka dla najmłodszych  (Jeśli nie będziecie wiedzieć jakiegoś hasła, to mo-

żecie przeczytać prawidłowe odpowiedzi w nawiasach, ale żeby nie było tak łatwo to UWAGA – czytamy 

od tyłu!!!) 

1. Ten zielony dywan zimą odpoczywa. (awart) 

2. Pora roku, która kończy się w marcu. (amiz) 

3. Miesiąc poprzedzający marzec. (ytul) 

4. Kotki na drzewach. (eizab) 

5. Trzeci miesiąc wiosny. (jam) 

6. Budzą się z zimowego snu. (atęzreiwz) 

7. Tuż po marcu. (ńeiceiwk) 

8. Odleciał tuż przed zimą, powróci już na wiosnę. (naicob) 

9. Kiedy wstaje – dzień nastaje, gdy zachodzi – noc przychodzi.    

(ecńołs) 

10. Kukła, lalka (topimy ją na powitanie wiosny!) (annazram) 

11. Kwiat, który zakwita wcześnie na wiosnę - o barwie żółtej lub 

fioletowej. (sukork) 

Hasło: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !!! 
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ROZRYWKA 

Pokoloruj  

   Jaś mówi do kolegi: - Wiesz co? Jak dzwoni mi budzik,  

to wydaje mi się że do mnie strzelają. - I co? Zrywasz się 

z łóżka? - Nie... Leżę jak zabity. 

 

   Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach malucha zagaduje mężczyzna: - 
Przyszedłeś sam? - Tak, proszę pana. - Stać cię było na tak drogi bilet? - Nie, tata kupił. 
- A gdzie jest twój tata? - W domu, szuka biletu. 
 

   Sekretarka wchodzi do gabinetu: - Panie dyrektorze, wiosna przyszła!                           

- Niech wejdzie!  

  ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

Opr. Dominika Sobczuk 



 

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) 343 35 29  

Dyrektor szkoły: mgr Gustaw          

Jakimiuk 

 

KRZYŻÓWKA— wpisz hasła o odczytaj            

rozwiązanie. 

Opr. Dominika Sobczuk 


