
   Kochane wakacje, do zobaczenia! Wszak nadszedł dzień 3 września, 
więc czas było rozpocząć nowy rok szkolny.   
Już o godzinie 9.00. korytarze naszej szkoły zapełniły się odświętnie 
ubranymi uczniami i ich rodzicami. Nagle wszyscy usłyszeli głos 
dzwonka wołającego na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pan 
Dyrektor - Gustaw Jakimiuk  - serdecznie i gorąco  powitał 
wszystkich uczestników uroczystości. W ten słoneczny poranek jesz-
cze na chwilę wrócił do czerwcowego dnia rozpoczynającego wakacje, 
jednakże podkreślił, że czas szybko płynie i pora rozpocząć nowy rok 
szkolny-2012/2013.  

Pan Dyrektor szczególnie ciepłe słowa skierował do najmłodszych 
uczniów z  punktu przedszkolnego, którzy pełni obaw po raz pierwszy 
przestąpili próg naszej szkoły. Zapewnił jednak i obiecał, że czekają 
ich tu miłe chwile, którym będzie towarzyszył uśmiech na twarzy.  

Równie życzliwie powitał uczniów nowych i z klas 0-III, którzy       
z radością spotkali się po wakacyjnej przerwie ze  swymi nowymi          
i dawnymi kolegami i koleżankami. 

Stwierdził, że najpewniej w murach naszej szkoły czują się 
uczniowie klas IV- VI, którym życzył pogody ducha,  wiary w swoje 
możliwości oraz sukcesów podczas zdobywania wiedzy i umiejętno-
ści.  

 Pan Dyrektor serdecznie  powitał również nauczycieli naszej 
szkoły, którym życzył dużo zapału i optymizmu, a mało stresu i roz-
czarowań. 

 Przypomniał, że szkoła nie mogłaby funkcjonować nie tylko bez 
uczniów i nauczycieli, ale również bez rodziców, na których bezinte-
resowną pomoc mogą liczyć wszyscy podczas realizacji wielu przed-
sięwzięć. Podkreślił, iż żywi nadzieję, że  wspólne działania szkoły         
i rodziców przyniosą oczekiwany efekt - edukację dzieci w wymarzo-
nej i  bezpiecznej szkole. 

 
    Po tych słowach uczniowie udali się do swych klas na spotkanie        
z wychowawcami…     
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2012/2013   

WRZESIEŃ 
Numer wydania   1//95 

ROK SZKOLNY 



03.09. 2012r.- Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-

nego 2012/2013.   

07.09.2012r. –Honorowa warta 

przedstawicieli Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej podczas składania wieńców 

i zniczy przy Miejscu Straceń w Białej Podla-

skiej. 

10—14. 09. 2012r.- Wycieczka szkolna uczniów 

z klas III — VI do Trójmiasta. 

18. 09. 2012r.- Posiedzenie rady pedagogicznej.     

                                                                                          

18. 09. 2012r.- Zebranie z rodzicami.   

18.09.2012r.-  Przyjęcie nowych wolontariuszy 

do Szkolnego Koła Caritas. 

19.09.2012r.-Badania przesiewowe 

(logopedyczne)   wśród dzieci 6 i 5 

letnich przez p.  Iwonę Kędzierską      

z PPP w Międzyrzecu Podlaskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23. 09. 2012r.-    Rozpoczęcie astro-

nomicznej jesieni. 

25.09.2012r. –Wybór zarządu do Szkolnego 

Koła Caritas.   

28.09.2012r.-Rajd rowero-

wy po okolicy—Szkolne  

Koło Caritas i 26 Drużyna 

Harcerska.                                                                                      

30.09. 2011r.—Dzień Chłopaka. 
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3 września 2012 Rozpoczęcie roku szkolnego 
2012/2013 

23 grudnia 2012 

- 1 stycznia 2013 

Zimowa przerwa świąteczna – 
Boże Narodzenie, Nowy Rok 

11 – 24 lutego 2013 Ferie zimowe 

28 marca – 2 kwietnia 
2013 

Wiosenna przerwa świąteczna - 
Wielkanoc 

4 kwietnia 2013 Sprawdzian szóstoklasistów 

(dzień wolny od zaj. dyd.) 

  
 4 listopada 2012 

2 maja 2013 

31 maja 2013 

Dni wolne od zajęć                            
dydaktycznych 

28 czerwca 2013 Zakończenie roku szkolnego 
2012/2013 

29 czerwca – 

31 sierpnia 20103 

Wakacje 

J.G. 
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                Dzwonki 

Str. 3 

Numer lekcji Czas trwania lekcji 

1 8:00 - 8:45 

2 8:55 - 9:40 

3 9:50 - 10:35 

4 10:55 - 11:40 

5 11:55 - 12:40 

6 12:50 - 13:35 

7 13:45 - 14:30 

KADRA PEDAGOGICZNA 

w roku szkolnym 2012-2013 

1.Dyrektor - Gustaw Jakimiuk- nauczyciel informatyki; 

2.Chaniewicz Iwona— nauczyciel wychowania przed-

szkolnego; wychowawca oddziału przedszkolnego, na-

uczyciel rewalidacji; 

3. Dzialuk Ewa— nauczyciel języka angielskiego; 

4.Filipiuk Barbara— nauczyciel wychowania przed-

szkolnego, wychowawca klasy 06, nauczyciel rewalidacji;  

5.Firsiuk Justyna —nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej, wychowawca kl. III, nauczyciel rewalidacji; 

6.Gałamaga Iwona— nauczyciel przyrody, historii, pla-

styki, techniki, wychowawca kl. VI; 

7.Grochowska Joanna— nauczyciel edukacji wczesnosz-

kolnej, rewalidacji, zajęć komputerowych, wychowawca 

kl. I; 

8.Kiryluk Monika— nauczyciel wychowania fizycznego, 

wychowania do życie w rodzinie, wychowawca klasy V; 

9.Konkol Barbara— nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej,  muzyki, wychowawca kl. II; 

10.Maksimiuk Aneta— pedagog szkolny; 

11.Skrzypczak Małgorzata— nauczyciel religii;  

12.Tarasiuk Renata— nauczyciel matematyki, rewalida-

cji, biblioteki szkolnej ; 

13.Wasilewska Jolanta— nauczyciel wspomagający       

w oddziale przedszkolnym; 

14.Więckowska Violetta— nauczyciel języka polskiego, 

rewalidacji, wychowawca klasy IV.  J.G. 
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  W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy działalność przy-

gotowaniami do wyborów.  Na pierwszym zebraniu członków 

wyłoniono kandydatów do pełnienia funkcji przewodniczącego. 

Przed nami kampania wyborcza i wybory. 

Poza tym ogłosiliśmy międzyklasowy konkurs 

pod hasłem  

„GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”. 
Konkurs odbędzie się 30.10. 2012 roku w sali zabaw 

w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy I –III oraz klasy IV – VI. 
      Rywalizacja klas będzie polegała na udziale chętnych 

uczniów w wykonywaniu różnorodnych zadań związanych          

z kulturą osobistą i dobrym wychowaniem. 

    Uczestnicy konkursu będą odpowiadać na określone pytania 

oraz demonstrować w praktyce zasady dobrego zachowania      

w różnych sytuacjach. 

Str. 4 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZNOWU W AKCJI!  

T YSI Ą CLAT KA  

UWAGA! 
Wszystkie zasady, 

które trzeba znać, 

znajdziecie na ga-

zetce Samorządu 

Uczniowskiego. 

Należy wnikliwie 

ją czytać, ponie-

waż co tydzień za-

mieścimy tam no-

we zasady. 

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa, gwarantuje-

my wspaniałą zabawę oraz nagrody dla zwycięskich 

klas. 

Opiekunki SU: Pani Violetta 

Więckowska                                        

i Pani Barbara Konkol  

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Rok szkolny 2012/2013 

 

PONIEDZIAŁEK  1035 – 1245  (4, 5 godzina        

                                                                     lekcyjna) 

WTOREK         940– 1140   (3, 4 godzina lekcyjna) 

ŚRODA              845 –  940    (2 godzina lekcyjna)  

CZWARTEK    940– 1035    (3 godzina lekcyjna) 

PIĄTEK            940 - 1140   (3, 4 godzina lekcyjna) 

Red. p. Renata Tarasiuk 

Otfried Preussler 

  Ponoć Otfried Preussler 

napisał Malutką Czarowni-

cę z myślą o swej córce, 

która bała się ciemności       

i złych czarownic. Przecież 

nie ma złych czarownic - 

miał powiedzieć pisarz. 

Kto chce się o tym przeko-

nać, powinien sięgnąć właśnie po tę lekturę. 

Została napisana dokładnie w 1959 i od tego 

czasu jej popularność wcale nie maleje. Ma-

lutka Czarownica to spełnienie życzeń i ma-

rzeń dzieci, które tak bardzo chciałyby 

umieć czarować i latać na miotle. Dzieci 

doskonale identyfikują się z tą postacią - jest 

mała - ma przecież dopiero 127 lat 

(!!!),  chce być dorosła, robi różne głupstwa, 

popełnia błędy, jest czasem przekorna i nie-

znośna. Dzieci zaśmiewają się do łez przy 

tej książce, w której często odnajdują siebie. 
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Drodzy Czytelnicy!            .     

  Witamy Was w pierwszym - w tym roku szkolnym 

-  n u m e r z e  n a s z e j  g a z e t k i . 

   Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom wie-

le sił i cierpliwości w pracy, na pewno wszystkim się 

przydadzą - przecież rok szkolny kończy się dopie-

r o  2 8  c z e r w c a . . .  . 

                                                                                                            

     

Jak co roku, od września nasza gazetka ,,Tysiąclatka’’ zmieniła 

swój zespół redakcyjny. 

Redaktorem naczelnym  została  Martyna Grochowska kl. VI.  

Zastępcą :Paulina Chalinowska kl. VI. 

Redaktorzy to:  Izabela Kalinowka, Dominika Sobczuk, Beata  

Narkiewicz z klasy szóstej i Maria Sobkiewicz z klasy piątej. 

Opiekunami gazetki są panie:  Joanna Grochowska i Violetta Więckowska. 

      Z dniem 3 września Szkolne Koło 
Caritas nr 34 rozpoczęło swoją dzia-
łalność w nowym roku szkolnym.          
W Uroczystość św. Stanisława Kostki 
– patrona dzieci i młodzieży podczas 
Mszy Świętej sześć wolontariuszek 
zostało oficjalnie przyjętych do SKC. 
Asystent kościelny ksiądz Piotr 
Oskroba (nowy proboszcz) w obecno-
ści uczniów z naszej pa-
rafii wręczył dziewczyn-
kom legitymacje człon-
kowskie. Na koniec ży-
czył wolontariuszkom 
owocnej pracy na rzecz 
potrzebujących, a opie-
kunce koła pogratulował, 
że zyskała nowych po-
mocników. Do koła nale-
ży 22 uczniów w tym 17 
stałych członków i 5 
osób  w sześciomiesięcz-
nym  okresie próbnym. 

Str. 5 

Nowi wolontariusze        

w szeregach             

Szkolnego Koła Caritas 

ZESPÓŁ  REDAKCYJNY 

Red. Zespół redakcyjny 

Wybory nowego zarządu 

    W Szkolnym Kole Caritas działającym przy Szkole Podstawo-

wej dnia 25.09.2012r. odbyły się wybory do zarządu. Do wybo-

rów przystąpili tylko pełnoprawni członkowie, którzy posiadają 

legitymacje. Pozostali byli jedynie obserwatorami. Najpierw 

zgłosili się kandydaci, którzy chcieli by pracować w zarządzie,      

a następnie spośród nich wybierano (w tajnym głosowaniu) prze-

wodniczącego i pozostałych członków. Po podliczeniu głosów 

opiekunka pani Małgorzata Skrzypczak ogłosiła wyniki. W zarzą-

dzie Szkolnego Koła Caritas w Roku Szkolnym 2012/2013 zasią-

dą następujące osoby: 

Przewodniczący – Be-

ata Narkiewicz (kl.VI) 

Zastępca – Dominika 

Sobczuk (kl.VI) 

Sekretarz – Klaudia 

Giereło (kl.IV) 

Skarbnik – Natalia 

Wawryniuk (kl.V) 

Nowemu zarządowi 

gratulujemy i życzy-

my owocnej pracy! 
Red. P. M. Skrzypczak 

      Redakcja 



    W dniach 10-14.09.2012r. 

odbyła się pięciodniowa wy-

cieczka nad morze uczniów    

z klas III-VI. Opiekunami by-

ły: p. Iwona Gałamaga,         

p. Barbara Konkol i p. Rena-

ta Tarasiuk. Sprzed szkoły 

wyjechaliśmy około godziny 

5.00. Pierwszym miejscem, 

które zwiedziliśmy był Szym-

bark. Po przyjeździe i zakwa-

terowaniu zjedliśmy kolację    

i poszliśmy nad morze. Gdy 

wracaliśmy, było już ciemno, 

z czego wynikł mały problem. 

Następnego dnia pojechali-

śmy do Gdańska, gdzie po-

znaliśmy naszego przewodni-

ka. Po zwiedzeniu Gdańska 

ruszyliśmy na ruchome wy-

dmy w Łebie. Po drodze był 

stadion PGE Arena, pod któ-

rym zrobiliśmy sobie zdjęcie 

grupowe. Gdy dotarliśmy na 

miejsce, ruszyliśmy nad wy-

dmy. Po sześciokilometro-

wym marszu zobaczyliśmy 

coś zniewalającego. Widok 

był jak na pustyni, a do tego 

na początku można było zo-

baczyć zasypaną 

puszczę. Zmęczeni 

łącznie  14-to kilo-

metrowym marszem 

wróciliśmy do auto-

busu. Kolejnego 

dnia pojechaliśmy 

do Sopotu. Pierwszą 

atrakcją był aqua 

park, w którym spę-

dziliśmy 2 godziny. 

Str. 6 T YSI Ą CLAT KA  

Dom do góry nogami — Szymbark 

Powitanie z morzem Wejście na wydmy w Łebie 
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 Następnie pojechaliśmy do 

katedry w Oliwie. Przed kon-
certem zwiedziliśmy piękne 
ogrody. Ogrody te były za-

projektowane na wzór Luw-

ru.  

    Ostatniego dnia pobytu       

w Trójmieście zwiedziliśmy       
w Gdyni okręt „Błyskawica”     
i mieliśmy czas wolny na za-

kup pamiątek. Następnie ru-
szyliśmy na Hel. Gdy już się 

tam znaleźliśmy, poszliśmy 
do fokarium.  Wszyscy byli 
zachwyceni, gdy jakaś foka 

wychyliła głowę. Po zwiedza-
niu fokarium poszliśmy pod 

latarnię morską.  

  Następnego dnia przyszedł 
czas pożegnać się z morzem, 
ale to nie oznaczało końca 

atrakcji, gdyż po drodze cze-
kał na nas Malbork. Zamek 

był naprawdę ogromny i miał 
wiele różnych sal. Po zwie-
dzeniu zamku udaliśmy się 

do Mc Donalds. Każdy z nas 
dostał zestaw z zabawką. 
Dalej droga prowadziła pro-

sto do domu.  

  Wycieczka była naprawdę 

udana i mam nadzieję, że 

kiedyś się powtórzy.  

Organizatorzy wycieczki do Trój-

miasta składają serdeczne podzię-

kowania: 

p. Helenie Wasilewskiej - Bank 

Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 

p. Krzysztofowi  Czemierowskie-

mu - Hipermarket Carrefour          

w Białej Podlaski 

p.  Dariuszowi Furmaniukowi -  

ADF Doradcy Ubezpieczeniowi   

p. Andrzejowi Hajbos -  KSEMAR 

Przed Darem Pomorza w Gdyni 

Wybrzeże w Gdańsku Spacer po molo w Sopocie 

Makieta Morza Bałtyckiego w Akwarium 

Gdyńskim 

Na Zamku Krzyżackim         

w Malborku Red. Dominika Sobczuk kl. VI                                                  



słym w walce o wyzwolenie miasta. Bez ich 

wsparcia, realizacja wielu zadań byłaby po pro-

stu niemożliwa. To one wzięły na siebie trud 

przekazywania ważnych in-

formacji, przenosząc je często 

kanałami z jednego na drugi 

koniec miasta. Pełniły rolę 

tzw. łączników, czyli listono-

s z y  c z a s u  w o j n y .  

     Wielu najmłodszych pa-

triotów tak bardzo chciało 

pomóc w walce z wrogiem, że 

zawyżało swój wiek, byle tyl-

ko przyłączyć się do walki.  

   Na cześć dzieci, które bra-

ły udział w bohaterskim 

zrywie, w Warszawie stanął 

Pomnik Małego Powstańca. 

68. rocznica wybuchu  

Powstania Warszawskiego 
    1 sierpnia 1944 w okupowanej 

przez niemieckie wojska Warszawie 

w y b u c h ł o  P o w s t a n i e .  

   Powstanie Warszawskie miało na 

celu wyzwolenie stolicy spod oku-

pacji hitlerowskich Niemiec i zosta-

ło przeprowadzone przez Armię 

Krajową - największą tajną armię 

działającą wówczas w Europie.  Po-

wstanie wybuchło o godzinie 17:00, 

nazwanej "godziną W" - od słów 

W O L N O Ś Ć  i  W Y B U C H .  

 W Powstaniu Warszawskim brały 

udział również dzieci.  Ich miłość 

do Ojczyzny była tak wielka, że po-

rzuciły zabawę i aktywnie włączyły się w pomoc doro-

Str. 8 T YSI Ą CLAT KA  

HONOROWA MISJA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 

    Z okazji uroczystości związanej z rozpoczęciem 

Ogólnopolskich Zawodów Ochotniczych Straży 

Pożarnych w piątek 7 września 2012 roku przed-

stawiciele naszej szkolnej Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej ( Maria Sobkiewicz, Patrycja Piotro-

wicz, Mikołaj Dylik i Kacper Hodun) pełnili war-

tę honorową podczas składania wieńców i zniczy 

przy Miejscu Straceń w Białej Podlaskiej. 

    Przy dźwiękach orkiestry dętej wieńce przy po-

mniku złożyli: Prezydent Białej Podlaskiej An-

drzej Czapski, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski 

oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej Zbigniew Łaziuk, a 16 reprezentacji wo-

jewódzkich zapaliło znicze.  

Uroczystość uświetniły również występy wokalne 

zespołów śpiewaczych. Głównym akcentem kon-

certu był występ zespołu „Orkiestra Dni Naszych” 

z Siedlec. Ponadto wystąpiła orkiestra OSP z Ło-

maz oraz inne zespoły artystyczne z powiatu bial-

skiego.  

   Wyjazdem do Białej Podlaskiej i uczestnictwem 

w tak poważnej uroczystości Młodzieżowa Druży-

na Pożarnicza rozpoczęła swoją działalność w bie-

żącym roku szkolnym. RED. Maria Sobkiewicz i Patrycja Piotrowicz      
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 W tym numerze przedstawiamy dwie najmłodsze grupy — dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz grupę 06. 

Wychowawca grupy przedszkolnej – mgr Iwona Chaniewicz, pomoc nauczyciela – mgr Jolanta Wasi-

lewska. 4-latki—Baranowska Zosia, Dzida Zuzia, Filipiuk Tomek, Gromadzka Zosia, Kowalski Kacper, 

Małachwiejczuk Marcel, Mikiciuk Zuzia, Olesiejuk Monika, Piotrowicz Maciek, Sęczyk Michał, Tymo-

szuk Nikodem. 5-latki— Bernadkiewicz Julita, Chalimoniuk Lena, Chomiuk Oliwia, Czemierowska Syl-

wia, Giereło Szymon, Hodun Marcelina, Jadczuk Karolina, Janczuk Łukasz, Kasjaniuk Adam, Krasuski 

Szymon, Sawczuk Nikola, Stefański Kamil, Szutko Magdalena. 
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Wychowawca grupy 

06 – mgr Barbara 

Filipiuk. 6-latki—  

Baczkura Wojciech, 

Chalimoniuk Moni-

ka, Czeczko Łukasz, 

Gromadzki Jakub, 

Grochowska Wikto-

ria,  Gryta Szymon, 

Hodun Łukasz, Ja-

skólska Paulina, 

Jaszczuk Zuzanna, 

Krasucki Sebastian, 

Krekora Andżelika, 

Krukowski Jakub, 

Łochina Michalina, 

Stępień Wojciech, 

Treska Karolina, 

Walczuk Aleksan-

dra, Wawryniuk Ju-

lia, Wołosowicz Ga-

briel. S Z E Ś C I O L A T K I 



Wywiad z uczniem kl. V 

Robertem Pietrukiem.  

R: Wiemy, że obecnie 
mieszkasz w Pólku, a po-
przednio gdzie mieszka-
łeś ? 

R.P.: Mieszkałem w naj-
bliższym mieście, czyli w Białej Podlaskiej.  

R: Czy podoba ci się nasza szkoła? 

R.P.: Tak podoba. 

R: Dlaczego? 

R.P.: Dlatego, że już przyzwyczaiłem się do niej.  

R: Co lubisz robisz w wolnym czasie? 

R.P.: Lubię grać w piłkę nożną. 

R: Czym się interesujesz? 

R.P.: Wszystkim po trochę.  

R: Jak się czujesz w nowej szkole? 

R.P.: Czuję się dobrze.  

R: Czy masz już przyjaciół?  

R.P,: Tak, trochę. 

R: Kto to? 

R.P: Jeszcze nie wiem. 

R: Dziękujemy za wywiad i życzymy powodze-

nia w murach naszej 

szkoły. 

R.P.: Dziękuję. 

Wywiad z Pauliną  uczennicą 

klasy VI. 

Red: Cześć, chciałybyśmy 

przeprowadzić  z tobą krótki 

wywiad. Czy możemy? 

Ucz: Chętnie odpowiem. 

Red: Gdzie mieszkałaś wcze-

śniej i do jakiej szkoły cho-

dziłaś? 

Ucz: Mieszkałam w Międzyrzecu Podlaskim. Cho-

dziłam do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza. 

Red: Ilu średnio uczniów chodziło do twojej daw-

nej szkoły? 

Ucz: Ze mną około trzystu uczniów. 

Red: Czy podoba Ci się nasza szkoła, czy wolała-

byś chodzić do poprzedniej?  

Ucz: Tak, bardzo mi się podoba wasza, a może już 

nasza szkoła.  

Red: Dlaczego?  

Ucz: Dlatego, że uczniowie w tej szkole są bardziej 

koleżeńscy, a nauczyciele                            

bardziej milsi. 

Red: Jeśli byś mogła, to co zmieniłabyś w naszej 

szkole? 

Ucz: Raczej nic, bo wszystko mi się podoba. 

Red: Może to banalne pytanie, ale skoro mamy 

nowy rok szkolny, chcę się zapytać, o to jak spę-

dziłaś wakacje?              
Ucz: Wakacje spędziłam w Lublinie i w domu.         

W Lublinie chodziłam z rodziną po Starym Mieście, 

a w domu pomagałam dziadkom. 

Red: Czy czegoś się boisz? 

Ucz: Raczej niczego. 

Red: Jakie są twoje relacje z koleżankami i kole-

gami? 

Ucz: Są bardzo dobre. 

Red: Czym się interesujesz? 

Ucz. Interesuję się sztuką. 

Red: Co lubisz robić w wolnym cza-

sie? 

Ucz: W wolnym czasie lubię grać na 

komputerze. 

Red: Dziękujemy za wywiad. 

Ucz: Również dziękuję.  
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      W naszej szkole w klasach I — VI naukę po raz pierwszy rozpoczęło czworo nowych uczniów, 
których w imieniu całej społeczności szkolnej SERDECZNIE WITAMY!!!  A oto sylwetki i wybrane 
wypowiedzi nowych naszych kolegów i koleżanki. 

Klasa 

VI 

KLASA 

V 
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Wywiad z uczniem kl. I Karolem 
Pietrukiem.  

Redakcja:  Chciałybyśmy prze-
prowadzić z tobą wywiad, czy 
się zgadzasz? 

K.P.: ??? 

R.: Rozumiemy, że tak. Wiemy od twego brata 
Roberta, że mieszkałeś w Białej Podlaskiej,       
a obecnie w Pólku. Czy masz już nowego kole-
gę? 

K.P.: Tak mam, jest to Michał Filipiuk, z którym 
siedzę w jednej ławce. 

R.: Która szkoła bardziej ci się podoba, po-
przednia, czy obecna? 

K.P.: Wolę szkołę w Sworach, bo jest tutaj plac 
zabaw, a w Białej nie było. 

R.: Co najbardziej lubisz robić w wolnym cza-
sie? 

K.P.: Bardzo lubię bawić się na podwórku, grać  
w berka lub w różne inne gry. 

R.: Dziękujemy za rozmowę. 

   Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto ob-

chodzone w Polsce 30 września, głównie wśród mło-

dzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo 

raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu 

tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wrę-

czają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. 

W Polsce jest to święto nieco bardziej popularne od 

Dnia Mężczyzn, co wiąże się zapewne z popularyza-

cją idei równości płci i większej aktywności ze strony 

kobiet, które dzięki niemu zyskują pretekst do okaza-

nia swojej sympatii dla chłopców.  

 

       Oprócz Dnia Chłopaka w kalendarzu znajdują 

się jeszcze dwa pokrewne męskie święta:  

 Dzień Mężczyzn — obchodzony w Polsce 10 

marca, aczkolwiek oficjalny termin Międzynarodo-

wego Dnia Mężczyzn przypada na 30 listopada; 

 Dzień Ojca — obchodzony 23 czerwca; 

 Dzień Dziadka — obchodzony w Polsce 22 

stycznia. 

 

   Dzień Chłopaka obchodzi się od niedawna. Zaczęto 

na wyspach Trynidadu i Tobago w 1999r. Nie ustalo-

no jednej daty, dlatego w różnych krajach okazję tę 

świętuje się w różnych dniach.  

 

  A jacy Ci chłopcy są? 

Wiadomo, że często z nich 

niezłe urwisy. Lubią piłkę 

nożną, samochody, wojsko    

i superbohaterów. Marzą 

żeby zostać policjantami, 

strażakami, żołnierzami czy 

mechanikami! Czasem się 

wygłupiają i zaczepiają 

dziewczyny , ale przecież są 

niezastąpieni! 
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Wywiad z uczniem kl. II Kacprem 

Nitkiem. 

R:Gdzie teraz mieszkasz? 

K.N.: Mieszkam w Worońcu. 

R: Gdzie wcześniej uczyłeś się? 

K.N.: W Sławacinku Starym. 

R: Ilu uczniów było w twojej po-

przedniej klasie? 

K.N. Było 19 osób. 

R: Co lubisz robić?  

K.N.: Lubię spać. 

R: Jaki sport najbardziej cię interesuję? 

K.N.: Piłka nożna. 

R: Czy w tej szkole masz już przyjaciół, kolegę, 

którego najbardziej lubisz? 

K.N.: Mam dwóch, Damiana Jóźwiaka i Igora 

Gawdę.  

R: Czy podoba ci się nasza szkoła, czy wolałbyś 

chodzić do poprzedniej?  

K.N.: Tak podoba. Nie chciałbym wrócić do po-

przedniej,  bo tutaj jest fajniej. 

R: Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.  

K.N.: Proszę. 

Wywiady przeprowadziły: Martyna Grochowska             

i Beata Narkiewicz 



Wielka Brytania jest miejscem narodzin Newtona, Darwina, Shakespear’a, JK 

Rowlig – autorki sagi o Harrym Potterze oraz członków jednego z najbardziej kultowego 
zespołu na świecie – The Beatels. Jest to kraj znany ze znakomitych uniwersytetów ta-
kich jak Oxford czy Cambridge oraz największych i najbogatszych klubów piłkarskich 

na świecie takich jak Manchester United i Chelsea London.  

 Wielka Brytania to kraj bardzo nowoczesny, a jednocześnie wielce przywiązany do 
tradycji, której korzenie sięgają daleko w karty historii. W każdym kolejnym numerze 

gazetki dowiecie się czegoś interesującego o ojczyźnie języka, którego uczycie się na co 
dzień. Na początek, kilka faktów i ciekawostek o Wielkiej Brytanii. 

 

 Na Zjednoczone Królestwo mówi się potocznie Anglia lub Wielka Brytania. Jednakże, 
Anglia to tylko nazwa jednej z części składających się na całe państwo, a Wielka 
Brytania to wyspa, na której znajdują się: Anglia, Szkocja i Walia. Pełna nazwa 
Państwa to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

 1 na 8 osób zamieszkujących Anglię mieszka w Londynie. 
 Heathrow w Londynie to największy port lotniczy w Europie. 
 Anglicy, co nie trudno się dziwić, piją najwięcej na świecie herbaty. 
 97 % anglików posiada samochód. 
 Najstarsze zoo na świecie mieści się w Londynie. Otwarto je w 1828 

roku. 

 W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w kilku innych krajach, m.in. w Ja-
ponii, Indiach, Australii czy na Cyprze, obowiązuje ruch lewostronny. Popularne są 
również ronda, zamiast zwykłych skrzyżowań. 

 Anglicy lubią ustawiać się w kolejkach. Nawet wsiadając do autobusu, należy cze-
kać w kolejce. 

 Jeśli ktoś odpisuje na egzaminie, brytyjski student zgłasza to nauczycielowi! 
 W Walii żyje 3 miliony ludzi i 11 milionów owiec. Język walijski (Welsh) jest najstar-

szym językiem w Europie. 

A teraz coś na rozruszanie głów. Poniżej znajduje się zbiór łamigłówek językowych. 

Uczeń, który jako pierwszy upora się z zadaniem i zgłosi się z prawidłową odpowiedzią 
do mnie otrzyma słodki upominek.                                                                          

Które z haseł (a, b, c, d) kojarzy Ci się z poniższymi słowami? 
 

 1) legs, eyes, ears, heart small whiskers, black   2) bright, standing, bulb, ceil-

ing, cat, bedside 
 a) ghost                                                                    a) light                                

 b) cat                                                   b) vehicle 
 c) human                                          c) lamp 

 d) alien                                                                d) room 
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Ewa Dzialuk 

http://wielka_brytania.lovetotravel.pl
http://londyn.lovetotravel.pl


   Natężenie hałasu mierzy się w decybelach (dB). 

Hałas może szkodzić zdrowiu już przy sile dźwięku 

równej 45 dB.  

  Przebywający 8 godzin dziennie w hałasie o sile 85 

dB, organizm ludzki narażony jest na niebezpieczeń-

stwo utraty słuchu. Hałas o natężeniu powyżej 130 

dB wywołuje ból i nieodwracalne uszkodzenie słu-

chu.  

 Szum liści, to 10-20 dB 

 tykanie zegara, to 30 dB 

 cicho grające radio, to 40 dB 

 normalna rozmowa, to 50 dB 

 głośna rozmowa, to 60-70 dB 

 ruchliwa ulica, to 80-90 dB 

 młot pneumatyczny, to 100 dB 

 motocykl bez tłumika, to 110 dB 

 głośna muzyka, to 120 dB 

 samolot odrzutowy, to 140 dB 

 rakieta kosmiczna, to 170 dB 
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   Hałas na przerwie w przeciętnej polskiej 

szkole osiąga natężenie ponad 100 decybeli, 
przy  czym od 90 decybeli następuje osłabie-
nie i trwały ubytek słuchu? Po spędzeniu 59 

minut w hałasie potrzeba aż 479 minut odpo-
czynku, aby stan słuchu powrócił do normy. 

      Hałas ma bardzo negatyw-
ny wpływ na nasze zdrowie, 
gdyż oprócz wspominanego 

uszkodzenia słuchu powoduje 
rozdrażnienie, bóle brzucha, 

nadciśnienie tętnicze, zachwia-
nie koncentracji, depresję, za-

burzenia psychiczne, agresję oraz uczucie 

zmęczenia, a w skrajnych przypadkach wy-
czerpania. 

       Ponadto do uczniów, którzy spędzają 
przerwę w hałasie, nie  dociera część informa-
cji przekazywanych przez nauczyciela, są zde-

koncentrowani i rozdrażnieni.  
Hałas na przerwie szkolnej ma natężenie po-

dobne do tego, które jest na koncercie rocko-
wym. 

       Może warto zastanowić się nad 

tym, w jaki sposób „wyciszyć” prze-
rwy by efektywniej wypoczywać. 

Trzeba sobie uświadomić, że każdy 
z nas jest potencjalnym „twórcą”       

i jednocześnie ofiarą hałasu. Obser-
wując zachowanie uczniów na prze-
rwach doszłam do wniosku, że po-

ziom hałasu znacznie by się obniżył, gdyby 
zamiast krzyczeć do siebie z odległości połowy 

korytarza, podejść i mówić do kolegi nie pod-
nosząc głosu?  
 

Gru

pa 

Poziom 

dźwięku  
Rodzaj oddziaływania 

I < 35 dźwięki nieszkodliwe dla zdrowia 

II 35 - 70 wpływają na zmęczenie człowieka, 

poważnie utrudniają zrozumiałość 

mowy, zasypianie i wypoczynek 

III 70 - 85 wpływają na znaczne zmniejszenie 

wydajności pracy, mogą być szko-

dliwe dla zdrowia i powodować 

uszkodzenie słuchu 

IV 85 -

130 

powodują liczne schorzenia organi-

zmu, uniemożliwiają zrozumiałość 

mowy nawet z odległości 0,5 m 

V > 130 powodują trwałe uszkodzenie słu-

chu,  

Opracowała: J.G. 



Imię i nazwisko: Julita Fabiszewska 

Pseudonim: Jula 

Data i miejsce urodzenia: 3 marca 1991 

Gatunek: Pop, Pop Rock 

Aktywność: od 2009 r. 

    Popularność zyskała dzięki swoim amatorskim nagraniom mu-

zycznym publikowanym w internecie ( za każdym razem).  

   W 2012 została laureatką nagrody słuchaczy radia RMF 

MAXXX, nagrody internautów oraz nagrody publiczności na festi-

walu Top trendy 2012 w koncercie Trendy. 2 czerwca tego samego 

roku z utworem „Za każdym razem” wystąpiła podczas koncertu 

Premier na 49. KFPP w Opolu. 20 lipca 2012 podczas gali Eska 

Music Awards 2012 nagrodzona została w kategoriach Najlepszy 

debiut oraz Najlepszy artysta ESKA.pl. 14 sierpnia tego samego 

roku nakładem My Music ukazał się jej debiutancki album zatytu-

łowany ,, Na krawędzi”. 

do siebie pasować np: czerwony t-shirt, 
czerwone dżinsy i bluza lub sweter. 

Eksperymentujcie  
z kolorami. 

Dodatki 

  Może jakiś wisio-
rek?  Wyglądają bar-
dzo ładnie. Ostatnio 
modne są długie na-
szyjniki np: sowa.  

 

Ale nie musi być to sowa. Jest jeszcze wiele 
innych wzorów. 

 

 

 

 

    

W następnym numerze będą następne py-
tania i odpowiedzi dotyczące mody.             

Zapraszam  

Moda szkolna 

  Wakacje dobiegły koń-

ca, letnie sukienki szor-

ty powoli chowamy na 

dno szafy, ale szkolna 

ławka może być równie 

inspirująca jak słonecz-

na plaża Jednym z must 

have tego sezonu jest 

bluza/kurtka basebal-

lówka, jest bardzo uni-

wersalna i można ją łą-

czyć na wiele sposo-

bów. 

   Kolejnym niezbędnym elementem szafy pilnego 

ucznia jest koszula w kratę. Najważniejsze to dobrać 

dla siebie odpowiedni kolor i fason, a wybór w tym se-

zonie mamy przeogromny. 

   Do każdego z powyższych elementów sprawdzą się 

wygodne trampki, ponadczasowy jeans i popularne już 

w zeszłym sezonie plecaki i torebki listonoszki. 

 

Jak dobierać odpowiednio ubrania? 

Trzeba mieć trochę wyobraźni. Kolory nie muszą 
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Opracowała: Iza Kalinowska 

Opracowała: Paulina Chalinowska 
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 Ogromną rolę sportu doceniali już sta-
rożytni Grecy. To oni są twórcami 
igrzysk olimpijskich. Do największych 
igrzysk należały zawody organizowane 
na cześć boga Zeusa, które odbywały 
się co cztery lata w Olimpii. Dla uczcze-
nia tego święta przerywano wojny, za-
pominano o waśniach między poszcze-
gólnymi państwami-miastami. 
 
 Na zawodach rozgrywano szereg kon-
kurencji lekkoatletycznych: rzut dyskiem 
i oszczepem, biegi, skok w dal oraz za-
pasy. Największą popularnością cieszy-
ły się wyścigi rydwanów zaprzężonych 
w dwa lub cztery konie. 
 
 Zawodnicy walczyli ze sobą według 
ściśle określonych reguł.  
Występowali na stadionie nadzy, toteż 
na widowni nie wolno było zasiadać ko-
bietom. Mniejszą wagę przywiązywano 
do ustanawiania rekordów - liczył się 
przede wszystkim zwycięzca w danej 
konkurencji. Otrzymywał on symbo-
liczną nagrodę w postaci wieńca z gałą-
zek oliwnych. 
 

 Kobiety w Grecji miały swoje własne 
igrzyska tzw. heraje, organizowane ku 
czci bogini Hery, żony Zeusa. W progra-
mie herai była tylko jedna konkurencja - 
bieg na dystansie około 160 metrów. 
 

 Olimpiada oznaczała w starożytnej 
Grecji okres czterech lat dzielący dwa 
kolejne igrzyska olimpijskie. Obecnie tak 
nazywamy największe zawody sporto-
we, nadal organizowane co cztery lata. 

    27 lipca 2012 roku odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie Letnich 
Igrzysk Olimpijskich 2012 w Lon-
dynie. Uroczystość rozpoczęła 
swoim przemówieniem Królowej 
Anglii Elżbieta II. Londyn jest 
pierwszym miastem na świecie, 

które po raz trzeci gościło igrzyska. Poprzednie otwierali 
w 1908 roku pradziadek królowej Edward VII oraz           
w 1948 roku jej ojciec Jerzy VI. Elżbieta II wpisała się     
w ten sposób w tradycję rodzinną.  
    Wielkim zaskoczeniem było  zapalenie znicza. Zamiast 
sławy sportu, dokonało tego siedmioro nastoletnich za-
wodników w wieku od 16 do19 lat. Młodzi sportowcy       
w oryginalny sposób zapalili znicz, przykładając na 
środku stadionu siedem pochodni. Nigdy wcześniej ten 
akt nie był wykonany grupowo. 
  60 tys. widzów na Stadionie Olimpijskim i ponad mi-
liard przed telewizorami na całym świecie obejrzało 
spektakl przedstawiający obrazki z historii Wielkiej Bry-
tanii. 

 W defiladzie sportowców wzięły udział reprezentacje 
204 krajów oraz grupa sportowców pod flagą MKOl. Na-
leżeli do niej maratończyk Guor Marial, którego ojczy-
zna - Sudan Południowy, najmłodsze państwo świata 
(powstało w 2011 roku) jeszcze nie należy do MKOl, oraz 
trzech zawodników z Antyli Holenderskich, które prze-
stały być autonomicznym krajem w 2010 roku.  Po raz 
pierwszy w historii igrzysk w każdej z reprezentacji zna-
lazły się kobiety. 

Olimpiada w Londynie trwała do 12 sierpnia. W 302 
konkurencjach wystartowało prawie 10,5 tysiąca spor-
towców, w tym 218-osobowa reprezentacja Polski. 

  Polska zdobyła 10 medali, w tym 2 złote,               
2 srebrne oraz 6 brązowych.  
Złoty medal w pchnięciu kulą zdobył Tomasz Majew-
ski, a w podnoszeniu ciężarów kategorii 85 kg zdobył 
Adrian Zieliński.  
Srebrne medale zdobyły Aneta Włodarczyk i Sylwia Bo-
gacka.  
Medale brązowe: Beata Mikołajczyk i Karolina Naja,  
Magdalena Mularczyk i Julia Michalska, Damian Jani-
kowski, Bartłomiej Bonk, Przemysław Miarczyński,  Zo-
fia Noceti-Klepacka. 
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Igrzyska XXX Olimpiady ery 

nowożytnej w Londynie... 

O olimpiadzie 
 słów kilka 

Opracowała: Beata Narkiewicz 



Igrzyska Paraolimpijskie - drugie pod względem wielkości za-

wody sportowe w wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełno- 

sprawnościami fizycznymi, w tym także niepełnosprawnych z proble-

mami mobilności, po amputacjach kończyn,  z utratą wzroku i poraże-

niem mózgowym. 

  Igrzyska Paraolimpijskie odbywają się co cztery lata, zazwyczaj kil-

ka dni po igrzyskach olimpijskich.  

  Pierwsze letnie igrzyska paraolimpijskie odbyły się w 1960 roku, zi-

mowe w 1976 roku. Aby wystartować na igrzyskach paraolimpijskich, 

należy uzyskać kwalifikację, podobnie jak na igrzyska olimpijskie.        

    Biorąc pod uwagę szeroki zakres niepełnosprawności na Igrzyskach 

Paraolimpijskich, istnieje kilka kategorii, w których zawodnicy rywalizują. Dopuszczalne niepełnospraw-

ności są podzielone na sześć głównych kategorii. Kategorie te są następujące: po amputacji, porażenie mó-

zgowe, niepełnosprawność intelektualna, wózek inwalidzki, niewidomi.  

   29 sierpnia w Londynie rozpoczęły się XIV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie. Znicz olimpijski został 

zapalony drugi raz. W widowiskowej ceremonii otwarcia uczest-

niczyła między innymi  królowa Elżbieta II. 

   Podczas defilady przemaszerowało ponad 4000 sportowców z 164 

krajów. Polską flagę niosła weteranka w naszej ekipie i Multi meda-

listka olimpijska – lekkoatletka Renata Chilewska. Polacy wzbudzili 

aplauz widowni, której bardzo do gustu przypadły stroje naszej ka-

dry. Otóż mieli na sobie kurteczki z elementami brytyjskimi i typo-

wo angielskie czapeczki, czym zjednali sobie sympatię zgromadzo-

nych na Stadionie Olimpijskim. W Paraolimpiadzie brało udział 101 

Polaków. Igrzyska Paraolimpijskie zakończyły się  9 września.  

    Wynik Polaków był bardzo dobry, gdyż zdobyli 36 medali,       

w tym 14 złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych. W poprzednich 

igrzyskach w Pekinie biało-czerwoni wywalczyli 30 krążków i tylko 5 złotych. 

i wzorem do naśladowa-

nia jest brytyjski siatkarz 

Giba. W dzieciństwie tre-

nował koszykówkę. Dzi-

siaj 23-letni lider repre-

zentacji Polski obawia się 

latania samolotami. Po 

czterech latach spędzo-

nych  w PGE Skrze Beł-

chatów przeniósł się do 

Dyma Moskwa. Rosjanie 

kilka tygodni później wy-

brali go na najlepszego 

zawodnika turnieju finałowego Ligi Światowej.       

Bartosz Kurek
 

Pozycja: atakujący / przyjmujący 

Klub: Dynamo Moskwa (Rosja)  

Wiek: 23 lata 

Wzrost: 207cm.   

Zasięg w ataku/bloku: 352/326cm 

   

    Bartosz Kurek wielką karierę sportową rozpo-

czął dość wcześnie. Miał zaledwie 16 lat, gdy za-

debiutował na parkietach PlusLigi. W barwach 

AZS Nysa grał na boku ojca Adama Kurka. Od 

czterech sezonów jest więc zawodnikiem PLS-u i 

wielką nadzieją polskiej siatkówki. Jego idolem       
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Natalia Partyka broni tytułu na        

Paraolimpiadzie 

Alan Fonteles Cardoso Oliveira 

Opracowała: Martyna Grochowska  
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Kącik humoru 

 
-Jakie ryby łowią matematycy? 

-Sumy. 
 

-Do jakiego portu nie wpływają stat-
ki? 
-Do portu lotniczego. 

 
-Dlaczego na księżycu są kiepskie 

imprezy? 
-Bo tam nie ma atmosfery. 
 

-Po co myje się szklanki? 
-Żeby się mieściło więcej herbaty. 
 

-Po co się sypie 
cukier do herba-

ty? 

  -Żeby wiedzieć, 

jak długo mie-

szać. 
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ROZRYWKA 

W wolne pola wpisz nazwy sześciu warzyw. Kratki po-

łączone liniami zawierają taką samą literę. 

Odgadnięte nazwy rysunków wpisz do diagramu zgodnie 

z numerkami. 

Opracowała: 

Maria           

Sobkiewicz 



 

10 PRZYKAZAŃ UCZNIA 

1. Nie gryź ołówków-lasów coraz mniej.  

2. Nie kuj na blachę-pamiętaj, że zawsze możesz wyko-

rzystać tylko 10% swojego mózgu.  

3. Nie zgrzytaj zębami-twój dentysta ma jeszcze innych 

pacjentów.  

4. Nie bój się rozdawania kartkówek-módl się, żeby 

twoja zginęła.  

5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się przyjaciółce, by-

le... nie za mocno.  

6. Nie wpadaj w panikę przy nauczycielach-w końcu to 

też ludzie...  

7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak koniec świata

-to dopiero początek.  

8. Przerwa to krótkie święto, ciesz się -byle nie za gło-

śno.  

9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji-zostaw 

trochę na później.  

10. Nie ucz się tyle-raz się żyje!!!                    Redakcja  
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