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1.Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

Już 6 wspaniałych lat. 

2. Dlaczego wybrała Pani plastykę? 

Pracę w szkole rozpoczęłam jako 

nauczycielka języka polskiego. Plastyki 

zaczęłam uczyć kilka miesięcy później. 

Dlaczego akurat ten przedmiot? 

Niesłychaną radość sprawia mi 

patrzenie na to, jak uczniowie potrafią 

zrobić coś z niczego, stworzyć 

fantastyczne dzieło i włożyć w nie całe 

serce. Plastyka to po prostu przedmiot 

idealny dla tego, żeby móc twórczo 

odreagować swoje emocje. 😊 

3. Co lubi Pani w swojej pracy 

najbardziej? 

W swojej pracy najbardziej lubię 

uczniów. Zapewne jak większość 

nauczycieli. 

4. Ma Pani jakieś hobby? Jak tak to 

jakie? 

Moim hobby są książki …Gdybym mogła 

całe dnie bym czytała. Mój gust często 

się zmienia, ale aktualnie pochłaniam 

wszelkie powieści kryminalne. 

5. Jaką książkę lubi Pani najbardziej? 

Zdecydowanie ,,Mistrz i Małgorzata” 

Bułhakowa. Arcydzieło. 

6. Woli Pani filmy czy seriale? 

Seriale. 😊 
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7. Jaki film lubi Pani najbardziej? 

Ulubiony serial to na ten moment 

,,Stranger Things”, a film od lat 

dzieciństwa niezmiennie ,,Shrek”. 

8. Woli Pani szkicować ołówkiem czy 

węglem? 

Wolę szkicować ołówkiem. 

9. Co chciała Pani robić, jak była 

dzieckiem? 

Będąc jeszcze w szkole podstawowej 

chciałam być nauczycielką. Potem plany 

zmieniały się jeszcze z milion razy… 

10. Ma Pani jakieś zwierzątko? Jak tak 

to jakie? 

Mam psa Mailo. To cavalier king 

Charles spaniel, okrutny żarłok. 

11. Lubi Pani pracę z dziećmi? 

Kocham. 

12. Czy pamięta Pani jakiś śmieszny 

moment ze swojej pracy? 

Mam szczęście do ludzi, więc 

zabawnych momentów w mojej pracy 

miałam mnóstwo… Nie umiem wybrać 

najśmieszniejszego. Dosyć zabawnie 

wspominam początki mojej pracy 

jeszcze w gimnazjum, gdy moi koledzy 

próbowali mnie zaganiać z klasami na 

lekcje, myśląc, że jestem zabłąkaną 

uczennicą. Teraz to już się nie zdarza – 

a szkoda😊 

13. Czy lubi Pani podróżować? 

Bardzo, lubię chodzić po polskich 

górach. Pandemia mocno mnie w tym 

zakresie niestety ograniczyła, ale już 

niedługo wakacje i na pewno gdzieś się 

wybiorę. 

14. Czy ma Pani jakieś marzenie? 

Mam i to nie jedno. Największym jest 

podróż do USA. 

15. Dziękujemy za poświęcony nam 

czas 

 

Daria Białous i Jakub Bibułowicz kl. V 
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Święta w kwietniu, 

maju i czerwcu 
1 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Ptaków, Prima Aprilis 

2 kwietnia  Światowy Dzień Autyzm, 

Międzynarodowy Dzień Książki Dla 

Dzieci 

4 kwietnia Międzynarodowy Dzień 

Wiedzy o Minach i Działań 

Zapobiegających Minom 

5 kwietnia  Dzień Leśnika i 

Drzewiarza 

7 kwietnia  Światowy Dzień Zdrowia 

8 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Romów 

10 kwietnia Dzień Służby Zdrowia 

11 kwietnia  Dzień Radia, 

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 

12 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Lotnictwa i Kosmonautyki 

13 kwietnia  Światowy Dzień Pamięci 

Ofiar 

14 kwietnia  Dzień Ludzi Bezdomnych  

15 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Kombatanta 

16 kwietnia  Dzień Sapera 

17 kwietnia  Światowy Dzień Chorych 

na Hemofilię 

18 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Zabytków 

20 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Wolnej Prasy 

22 kwietnia Międzynarodowy Dzień 

Ziemi 

23 kwietnia  Światowy Dzień Książki 

i Praw Autorskich 

24 kwietnia  Dzień Zwierząt 

Laboratoryjnych  

25 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Świadomości Zagrożenia Hałasem 

26 kwietnia Światowy Dzień 

Własności Intelektualnej 

27 kwietnia  Światowy Dzień Grafika 

28 kwietnia  Światowy Dzień 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 

Pracy 

29 kwietnia  Międzynarodowy Dzień 

Tańca 

1 maja  Międzynarodowe Święto 

Pracy 

2 maja  Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej 

3 maja  Święto Konstytucji 3 Maja 

4 maja  Dzień Strażaka 

5 maja  Dzień Godności Osoby z 
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Niepełnosprawnością Intelektualną 

8 maja  Dzień Bibliotekarza i 

Bibliotek 

9 maja  Dzień Europy  

12 maja  Światowy Dzień Ptaków 

Wędrownych 

13 maja  Zimnych ogrodników  

14 maja  Dzień Farmaceuty 

15 maja  Święto Polskiej Muzyki i 

Plastyki 

16 maja  Święto Straży Granicznej 

17 maja  Światowy Dzień 

Telekomunikacji 

18 maja  Dzień Mostowca 

19 maja  Międzynarodowy Dzień 

Pamięci ofiar AIDS 

21 maja  Światowy Dzień 

Różnorodności Kulturowej - w Trosce 

o Dialog i Rozwój,  

22 maja  Międzynarodowy Dzień 

Różnorodności Biologicznej 

23 maja  Światowy Dzień Żółwia 

24 maja  Europejski Dzień Parków 

Narodowych 

25 maja  Dzień Mleka 

26 maja  Dzień Matki 

27 maja  Dzień Samorządu 

Terytorialnego 

29 maja   Dzień Działacza Kultury i 

Drukarza 

31 maja  Światowy Dzień Rozwoju 

Kulturalnego 

1 czerwca  Międzynarodowy Dzień 

Dziecka 

4 czerwca  Międzynarodowy Dzień 

Dzieci Będących Ofiarami Agresji 

5 czerwca  Światowy Dzień Ochrony 

Środowiska Naturalnego 

6 czerwca Najświętszej Maryi Panny 

8 czerwca  Światowy Dzień Oceanów 

12 czerwca  Światowy Dzień 

Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci 

13 czerwca  Święto Żandarmerii 

Wojskowej 

14 czerwca  Światowy Dzień 

Krwiodawcy 

16 czerwca  Międzynarodowy Dzień 

Pomocy Dzieciom Afrykańskim 

17 czerwca  Światowy Dzień Walki z 

Pustynnieniem i Suszą 

20 czerwca  Światowy Dzień 

Uchodźcy 

21 czerwca  Pierwszy Dzień Lata - 

najdłuższy dzień rok 

23 czerwca  Dzień Ojca 
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24 czerwca Światowy Dzień Chorych 

na Osteoporozę 

26 czerwca  Międzynarodowy Dzień 

Walki z Narkomanią 

27 czerwca  Światowy Dzień Walki z 

Cukrzycą 

29 czerwca  Dzień Ratwnika WOPR 

30 czerwca  Dzień Walki z Przewlekłą 

Niewydolnością Żylną 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 

Wielkanoc 

 
  Jest to najstarsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie celebrujące misterium 

paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć 

i zmartwychwstanie, obchodzone przez 

Kościoły chrześcijańskie.  Rozwinęło się od 

święta obchodzonego w duchu i prawdzie w 

ramach żydowskich obrzędów Pesach. 

Następnie, po oddzieleniu Kościoła od 

Synagogi, stało się prostym dorocznym 

świętem poprzedzonym jednym lub kilkoma 

dniami postu, sprawowanym jako całonocne 

czuwanie (Wigilia Paschalna), w czasie 

którego opowiadano historię zbawienia 

zwieńczoną w wydarzeniach paschalnych z 

udziałem Jezusa Chrystusa i składano 

eucharystyczną ofiarę prawdziwego Baranka- 

Syna Bożego. A ostatecznie przybrało formę 

trzydniowego obchodu tzw. Triduum 

Paschalnego, poprzedzonego 

czterdziestodniowym okresem przygotowania 

(wielki post) i kontynuowanego radosną 

celebracją pięćdziesięciu dni okresu 

wielkanocnego aż do święta Zesłania Ducha 

Świętego. 

 Do zwyczajów wielkanocnych należy 

karnawał, który jest okresem hucznej, zimowej 

zabawy i słynnych maskarad oraz pochodów. 

Trwa od święta Trzech Króli, a kończy się 

dzień przed Środą Popielcową, która wypada 

na 46 dni przed Wielkanocą i rozpoczyna 

wielki post.  

 Tuż przed Świętami przychodzi też 

czas na kreatywny i jeden z przyjemniejszych 

zwyczajów wielkanocnych: malowanie 

pisanek. Jajka od dawna są symbolem 

rodzącego się życia, co bezpośrednio odnosi 

się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.  

 Wielki Tydzień rozpoczyna się 

Niedzielą Palmową, która symbolizuje wjazd 

Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Zanosimy 

wówczas do kościoła kolorowe palmy 

wielkanocne, które następnie są święcone. 

Dawniej palemki splatało się samodzielnie. 

Obecnie popularnością cieszą się jednak te 
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kupowane, zazwyczaj zrobione z bukszpanu, 

gałązek wierzby, różnych suszonych kwiatów i 

ziół. Zwyczaj ręcznego tworzenia gałązek nie 

umarł jednak całkowicie! W wielu 

miasteczkach organizowane są konkursy na 

najpiękniejszą, najwyższą lub 

najoryginalniejszą palmę.  

 W Wielki Poniedziałek (drugi dzień 

Świąt) przypada oczekiwany, zwłaszcza przez 

najmłodszych, lany poniedziałek, inaczej 

zwany śmigusem-dyngusem. Zwyczaj 

oblewania ludzi wodą pochodzi jeszcze z 

czasów pogańskich, choć dawniej śmigus i 

dyngus były odrębnymi obrządkami. 

    

 

Wiktoria Szewczuk 

 

Dzień Matki 

 
 Początki święta sięgają czasów 

starożytnych Greków i Rzymian. Kultem 

otaczano wtedy matki-boginie, symbole 

płodności i urodzaju. W późniejszych czasach 

cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i 

tym samym zabroniono wyznawania innych 

bogów... 

 Bla, bla, bla! Czy to jest ważne? Nie... 

 Ważne jest to , że to przecież mama 

nosiła nas pod sercem przez dziewięć 

miesięcy. Ona nas karmiła, pielęgnowała, 

wychowywała. Ona wstawała w nocy, gdy 

tylko usłyszała nasz płacz. Co dzień 

obdarzając swoją miłością, wyrozumiałością, 

ciepłem. Matka, mama, mamusia – ta jedna na 

całym świecie, ukochana i wyjątkowa!  

 Ale czy o tym pamiętamy? Czy 

doceniemy nasze mamy na co dzień? Czy 

tylko w jej święto? 

 Wcale nie musi tak być.  

 Doceniajmy nasze matki każdego dnia, 

dziękując za to, co dla nas robią. Tego 
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wyjątkowego dnia tylko to uczcijmy, że mamy 

obok nas tak wspaniałą osobę. 

 A co z prezentami? Moim zdaniem 

prezent wcale nie musi być drogi i wyszukany. 

Może być zwykły i ofiarowany od serca. 

Warto zadbać o to, aby ten dzień był 

wyjątkowy. Jest to najlepszy moment, aby 

spędzić trochę czasu razem, tym bardziej, jeśli 

w życiowym biegu często o tym zapominamy. 

Zorganizujmy wycieczkę do kina, teatru, czy 

na ciekawy koncert. Mama z pewnością także 

ucieszy się ze wspólnego spaceru 

zakończonego aromatyczną kawą w przytulnej 

kawiarence. Jeśli Czytelniku jesteś już 

dorosły, a Twoja mama mieszka daleko, to 

najlepsze, co możesz jej ofiarować to Twoja 

obecność. Złóż jej wizytę. 

 MAMY... 

 Dziękujemy, że znosiłyście to, czego 

nie sposób było znieść, że robiłyście coś z 

niczego, że dawałyście, mając puste kieszenie, 

że kochałyście, gdy kochać nas się nie dało, że 

zarabiałyście pieniądze, aby nas wychować, że 

robiłyśmy rzeczy niemożliwe z uśmiechem.  

 DZIĘKUJEMY! 

 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 

 Dzień Ojca 
 Dzień Ojca to wspaniałe święto, 

bowiem pozwala nam pokazać, że pamiętamy 

o nim nie tylko w jego urodziny, czy gdy sami 

potrzebujemy pomocy i wsparcia. Pozwala 

nam okazać uczucie, którym zawsze 

obdarowywał nas on – tata. Chociaż w naszym 

postrzeganiu zawsze był osobą silną, 

nieustraszoną oraz twardą jak najmocniejsza 

skała. I nawet jeśli z sukcesem, zawsze 

ukrywał swoje emocje i odczucia, to z całą 

pewnością miał ich w sobie niewyobrażalnie 

dużo. Teraz, podczas gdy jesteśmy już starsi, 

umiemy troszczyć się o siebie i innych, 

możemy ofiarować mu to, co tak długo i 

bezinteresownie dawał nam on – swoją uwagę, 

pamięć o nas, nieskończoną miłość. Więc 

spróbujmy odwrócić niekomfortową sytuację 

świata, która nas bezpośrednio dotyka w coś, 

co będzie przeżywane duchowo. Okażmy 

miłość tym, którzy okazują, oraz zawsze 

okazywali nam, nie prosząc o nic w zamian. 

Obdarzmy naszych bliskich tym, czego teraz 

naprawdę potrzebują – naszą obecnością, 

pamięcią, troską i miłością. 

     Złapmy mocno za rękę mężczyznę, który 

tak mocno trzymał za naszą, gdy upadaliśmy, 

stawiając pierwsze kroki. Uściskajmy go tak 

serdecznie, jak tylko potrafimy. Powiedzmy, 

jak bardzo nam na nim zależy, i jak mocno go 
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kochamy, patrząc prosto w oczy, które 

widziały więcej niż nieraz same by chciały. To 

takie proste, by dać drugiej osobie poczucie 

tego, że wartości, które sam nam usilnie 

wpajał nie umarły, a kwitną wraz z nowym 

pokoleniem. I choć nie zawsze miał rację, 

zdarzyło mu się unieść, zdenerwować czy 

zwyczajnie pomylić, to kocha nas prawdziwie. 

Wykorzystajmy więc to święto, by dać mu to 

odczuć. 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 

 

KOMPUTERY 

 

Początki komputerów 

W 1945 roku powstał pierwszy komputer. 

Nazywał się on ENIAC.  Nie był on w ogóle 

podobny do komputerów, które mamy dzisiaj. 

ENIAC to parenaście skrzyń poustawianych 

obok siebie, ważących około 27 ton. 

Potrzebnych było wiele osób do jego obsługi. 

Ten komputer był trudny do zbudowania a 

jego prędkość  była bardzo szybka jak na 

tamte czasy. Nie był on jednak przeznaczony 

do użytkowania domowego. Najczęściej był 

używany przez amerykańskie wojsko i kilku 

naukowców. Komputer ten był często 

ulepszany poprzez dodawanie do niego 

nowych funkcji.  W roku 1974r. firma MITS 

opracowała komputer Altair 8800, pierwszy 

komputer osobisty.  Firma Apple 

wyprodukowała Apple ///  pierwszy komputer 

do spraw biznesowych. I tak zaczyna się era 

komputerów osobistych. Bardzo szybko 

komputery używane w domu zaczęły się 
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rozwijać. Zyskały interfejs graficzny 

(określenie sposobu prezentacji informacji 

przez komputer) i były dużo mniejsze. 

Kosztowały one tyle samo co dzisiejsze 

komputery . Komputerem osobistym, który 

miał świetne parametry i dobrze się 

sprzedawał był Macintosh 128K. Komputer 

ten został świetnie zareklamowany ponieważ 

w czasie najlepiej oglądanego programu 

została wyświetlona reklama nawiązująca do 

powieści George'a Orwella o nazwie „Rok 

1984”. To spowodowało, jak na tamte czasy, 

ogromną ilość sprzedanych egzemplarzy.  Od 

tamtej pory pojawiło się bardzo dużo zmian i 

nowych firm w biznesie komputerowym. Te 

firmy dodały nowe pomysły i ulepszyły stare 

do tego poziomu, który mamy dzisiaj. 

Internet 

Przez parę lat komputery zaczęły rozwijać się 

dużo szybciej. Najważniejsze w ich rozwoju 

było powstanie Internetu. Chociaż pojawił się 

on już w latach 60-tych to dopiero w 1985 

roku  została tam zarejestrowana domena 

komercyjna. Teraz większość osób nie może 

sobie wyobrazić życia bez Internetu i 

wszystkich aplikacji z nim związanych. W 

Internecie zamawia się jedzenie, odbywają się 

spotkania, a nawet sprzedaje się domy i 

zakłada przedsiębiorstwa. Wiele osób, które 

nie mogłoby się poznać w rzeczywistości 

poznały się właśnie przez Internet. Posiada 

wiele zalet, ale ma też minusy. Znajduje się 

tam wielu oszustów, którzy chcą podszywać 

się pod innych lub zarobić na nieuważnych 

ludziach. Pamiętajmy, aby korzystając z 

aplikacji internetowych zachować rozwagę i 

uważność w chronieniu swoich danych. 

 

                                      Emil Łapiński kl. V 

Sukcesy 

sportowe 
 Dnia 13 kwietnia 2022 roku w Szkole 

Podstawowej w Jabłoni Kościelnej rozegrano 

Półfinał Województwa Podlaskiego w Piłce 

Ręcznej Chłopców rocznik 2007-2008. Do 

zawodów przystąpiły cztery drużyny. 

Reprezentanci naszej szkoły, po zaciętej i 

ofiarnej walce, przegrali trzy mecze 

(niestety). Chłopcy zakończyli swoją 

przygodę z piłką ręczną w tym roku szkolnym. 

Ostatecznie zajęli miejsce 7-8  w 

województwie podlaskim. Gratulacje dla 

wytrwałego bramkarza - Szymona Dunaja. 

Dobrą robotę zrobił Sebastian Matychowiec, 

który był kołowcem. Skrzydłowi - Kacper 
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Arciszewski i Damian Kalinowski, także 

zasługują na brawa. Oklaski należą się też dla 

osób grających na rozegraniu - Damianowi 

Drozdowskiemu ( który strzelił najwięcej 

bramek), Janowi Czaczkowskiemu i 

Krystianowi Kowalczukowi. Jednak owacje 

należą się całej drużynie, która była nieugięta. 

 Dnia 21 kwietnia 2022 roku w Szkole 

Podstawowej nr 50 w Białymstoku rozegrano 

Półfinał Województwa Podlaskiego w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt rocznik 2007-2008. Do 

zawodów przystąpiły cztery drużyny. Nasze 

reprezentantki  w Turośni pokonały Lipsk 10:5 

i Sokoły 14:7, przegrały z gospodyniami 

zawodów 14:3.  Zajmując miejsce drugie 

dziewczyny awansowały do finału. Gratulacje 

dla wytrwałej bramkarki - Nikoli 

Hermanowskiej. Wspaniałą robote zrobiła 

Julia Stasiewicz, która pełniła rolę kołowca i 

udało jej się strzelić 3 bramki. Zwinne 

skrzydłowe - Emilia Matysiuk i Zuza Więcko, 

także zasługują na brawa. Oklaski powinny 

otrzymać też osoby grające na rozegraniu. 

Kindze Urwanowicz, która strzelała piękne 

bramki znad obrony, Wiktorii Lulko, która 

nieszczędziła parkietu i przeciwniczek oraz 

Gabrysi Hryniewickiej za perfekcyjne zwody. 

Oczywiście owacje należą się całej drużynie. 

Rezerwowe też się spisały będąc na boisku, a 

siedząc na ławce kibicowały reszcie drużyny 

(zdzierając gardła). 

 

 

 Dnia 22 kwietnia 2022 roku w Szkole 

Podstawowej nr 50 w Białymstoku rozegrano 

Półfinał Województwa Podlaskiego w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt rocznik 2009 i młodsze. 

Do zawodów przystąpiły cztery drużyny. 

Reprezentantki naszej szkoły pokonały Sokoły 

i Lipsk, przegrały z gospodyniami zawodów. 

Zajmując miejsce drugie dziewczyny 

awansowały do finału. Wielkie brawa dla całej 

drużyny!  

 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 
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Drodzy 

Nauczyciele! 

Drogie 

Koleżanki                          

i Koledzy! 

 Nadeszła właśnie chwila, kiedy 

przyszło się nam pożegnać. Dla nas jest to 

moment szczególny, gdyż oto ostatni już 

raz zostawiamy tu wpis po sobie oraz 

ostatni raz oczekujemy na wręczenie 

świadectw w murach tej szkoły. Każda z 

nas myśli o tym, co wyniósła z tego 

miejsca, czego się nauczyła, co jeszcze 

mógła uczynić, aby doskonalić siebie. 

Dochodzimy jednak do refleksji, że tę 

szkołę zapamiętamy na zawsze. 

 Nie zawsze było dobrze. Wichry 

losu rzucały nas często na głęboką wodę. 

Z uporem dążyliśmy do postawionych 

sobie wcześniej celów. W znacznym 

stopniu pomogli nam w tym nauczyciele. 

To właśnie im chcielibyśmy teraz złożyć 

podziękowania płynące prosto z serc. 

Dziękujemy za to, że przekazaliście nam 

nie tylko wiedzę, lecz także staraliście się 

nam wpoić zasady moralne. Choć często 

nie chcieliśmy zaakceptować Waszego 

zdania, po latach zrozumiemy słuszność 

Waszych decyzji i upomnień. Jesteśmy 

pełne wdzięczności za Wasz wysiłek i 

poświęcenie w trudnej drodze nauczania 

nas. Mimo naszych wielokrotnych 

oporów, udało Wam się osiągnąć ten cel. 

 Przyszłyśmy tu osiem lata temu. 

Świat wtedy wydawał nam się całkiem 

inny. Wszystko wokół było piękne i pełne 

kolorów. Wychodzimy stąd dojrzalsze, 

pełni doświadczeń, posiadając większy 

bagaż wiedzy. Przez ten czas odbyłyśmy 

podróż, podczas której to właśnie Wy 

nauczyliście nas, jak żyć i jak 

wykorzystywać własne zdolności. Za to 

Wam z całego serca dziękujemy. 

Jednocześnie przepraszamy za chwile 

niemiłe, przykrości, których byłyśmy 

przyczyną. 

 Serdeczne podziękowania 

składamy Dyrekcji Szkoły za życzliwość, 

przychylność i wsparcie. 

 Dziękujemy również innym 

pracownikom szkoły, którzy przyczynili 

się do tego, iż czas tutaj upłynął w miłej 

atmosferze, czystości i porządku oraz 

kochanej Pani Kasi, która nas wciągnęła w 

pisanie artykułów. 

 Po podziękowaniach nadszedł czas 

na pożegnanie. Choć odchodzimy stąd, 
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mamy nadzieję, że wspomnienie o nas 

pozostanie w murach tej szkoły jeszcze 

przez długie lata. My na pewno będziemy 

mile wspominać każdy moment nauki 

tutaj. Teraz, rozstając się, chciałybyśmy 

pożegnać wszystkich, którzy byli do nas 

nastawieni przyjaźnie i od których zawsze 

mogliśmy otrzymać pomoc. Żegnamy 

Dyrekcję, Nauczycieli, pracowników 

szkoły, a także wszystkich naszych 

młodszych przyjaciół i kolegów. 

 Choć chwila pożegnania zamyka 

pewien rozdział naszego życia, nie 

możemy mówić tu o końcu. Wchodzimy 

w nową erę naszego życia, lecz na zawsze 

zapadnie nam w pamięć ta szkoła. Być 

może istnieją miejsca piękniejsze, ale to 

wszystko wokół jest nasze. Mamy też 

nadzieje, że Wy, młodsi od nas będziecie 

kontynuować nasze dzieło.  

 

Wiktoria Szewczuk i Kinga Urwanowicz  

kl. VIIIb 

Quiz z wiedzy  

o nauczycielach, 

salach  

i przedmiotach             

w naszej szkole 

 

1. Ilu przedmiotów uczy pani Alicja 

Jakimiec?  

a) 4 

 b) 3  

c) 6  

2. Jakie nauczycielki w naszej szkole 

uczą historii? 

 a) Pani Dorota Rygorczuk i pani 

Grażyna Dryl 

 b) Pani Dorota Rygorczuk i pani 

Beatrycze 

 c) Pani Grażyna Dryl i pani Beatrycze 

 3. Ile klas uczy pani Paulina 

nauczycielka języka rosyjskiego?  

a) 3 

b) 2  

c) 4  

4. Pani wicedyrektor uczy ..... 

a) języka angielskiego  

b) języka polskiego  

c) biologii  
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5. Sala 28 jest salą klasy .... 

a) 7b  

b) 8a  

c) 6  

6.Sala 30 jest salą pani ...  

a) od matematyki 

b) pani od historii  

c) pani od geografii  

7. Prawda czy fałsz: 

a) w naszej szkole jest stół do ping 

ponga  

b) w naszej szkole na hali 

gimnastycznej jest elektroniczna tablica 

wyników  

c) w naszej szkole jest dokładnie10 

zielonych kanap  

8. Kto w naszej szkole uczy edb ?  

a) pani Alicja Jakimiec 

b) pani Angelika Anna Kosakowska  

c) pani Barbara Kosakowska 

 9. Jaki numer ma sala biologiczno-

chemiczno-fizyczna?  

a) 27  

b) 28  

c) 23  

Odpowiedzi: 1a. 2a. 3c. 4a .5b. 6a. 7. 

P.F.F. 8b. 9a 

Aleksandra Średzińska kl. VIIIa 

Szkolny konkurs 

recytatorski  

„Polscy Poeci- 

Dzieciom”  
 

W dniu 10.05.2022r. odbył się szkolny 

konkurs recytatorski pt. „Polscy Poeci- 

Dzieciom”, adresowany do uczniów 

klas I- III. Celem konkursu było 

popularyzowanie twórczości poetów 

polskich piszących utwory dla dzieci, 

rozwijanie zdolności recytatorskich oraz 

zainteresowanie uczniów poezją. 

Podczas konkursu pod uwagę brano w 

szczególny sposób: dobór tekstu i jego 

pamięciowe opanowanie, interpretację 

oraz ogólny wyraz artystyczny, w tym: 

uzasadniony gest sceniczny, ruch i strój.  

Do konkursu przystąpiło 13 

uczestników. Komisja w składzie: Pani 

dyrektor Ewa Chrabołowska, Pani 

wicedyrektor Beata Szymoniuk i Pani 

Katarzyna Purta wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce- Maria Borowska kl. III- 

utwór pt. „Włos” L. J. Kern 

II miejsce- Oskar Maciejczuk kl. IIb- 

utwór pt. „Chory kotek” S. Jachowicz 
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III miejsce- Martyna Szewczuk kl. 

III- utwór pt. „W królestwie kotów” L. 

J. Kern 

             Dorota Urwanowicz kl. I- 

utwór pt. „Żuk” J. Brzechwa 

Wyróżnienia: Alicja Kalinowska kl. 

III- utwór pt. „Okulary” J. Tuwim 

 Filip Czaczkowski kl. III- utwór pt. 

„Zaczarowane skrzypki” M. 

Konopnicka 

Dziękujemy wszystkim  uczniom, którzy 

zachcieli przezwyciężyć tremę, spróbować 

swoich sił  oraz poświęcić swój czas, by 

przygotować utwory. 

 

 

 

 

I miejsce- Maria Borowska 

;  

II miejsce- Oskar Maciejczuk 

 
 

III miejsce- Dorota Urwanowicz; 

 Martyna Szewczuk 
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Sukces Zofii 

Bibułowicz                               

w konkursie 

ogólnopolskim 

 
Niezmiernie miło nam poinformować, 

że nasza uczennica Zofia Bibułowicz z 

klasy IIb zdobyła III miejsce w 

Ogólnopolskim konkursie plastyczno- 

przyrodniczym 

 pt. „Mapa Polski”. 

Serdecznie gratuluję życząc dalszych 

twórczych pomysłów oraz rozwijania 

uzdolnień plastycznych. 

 

 

Na konkurs zostały zgłoszone również 

przepiękne prace wykonane przez: 

 Oliwię Jurczak kl. IIb: 

 

Pawła Łukaszuka kl. IIb: 

 

Kacpra Zackiewicza kl. I: 
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Sukces Martyny 

Szewczuk 

 w  wojewódzkim 

konkursie 

plastycznym  

„Czytanie jest the 

best!” 

 

 

Miło nam poinformować, że Martyna 

Szewczuk zdobyła nagrodę w  

wojewódzkim konkursie. Oto jej praca: 

 

 

Na ten sam konkurs pracę wykonała: 

Oliwia Jurczak kl. IIb: 

 

 

 

Julia Bukłaho kl. IV: 

 

 

Amelia Zaczeniuk kl. IV: 
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Klaudia Kowalczuk kl. VI: 

 

Zofia Bibułowicz kl. IIb: 

 

Daria Białous kl. V: 

 

Wszystkim uczennicom dziękuję za 

wykonanie cudnych prac  życząc 

dalszego zapału                              i 

rozwijania swoich talentów! 

Katarzyna Purta 

 

Sukces naszych 

uczniów  w 

wojewódzkim 

konkursie 

 
Dnia 25.03.2022r. odbyło się uroczyste 

podsumowanie Wojewódzkiego  

Konkursu Twórczości Plastycznej 

Dzieci i Młodzieży Szkolnej pt. 

„Krajobraz Polski - Tradycje, 

Współczesność, Przyszłość” - 

Białystok 2022 

Miło nam poinformować, że mamy 

laureatów wśród naszych uczniów. 

Nagrody zdobyli: 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 

Kacper Zackiewicz kl. I 

Praca Apolonii Bagińskiej z klasy  I 

zakwalifikowała się na wystawę. 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XVIII,  

        kwiecień-maj- czerwiec 2022 
 

                                     

19 
 

Serdecznie gratulujemy zdobycia 

nagród i życzymy dalszego rozwijania 

talentów. 

Poniżej praca wykonana przez 

Apolonię Bagińską kl. I: 

 

 

Wiktorię Szewczuk kl. VIIIb: 

 

 

Kacpra Zackiewicza kl. I: 

 

(Kacper podczas odbioru nagrody                   

w Młodzieżowym Domu Kultury                           

w Białymstoku) 
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Na ten sam konkurs pracę wykonała 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb: 

 

Kolejny sukces 

naszych uczniów 

w konkursie 

wojewódzkim 

 „Bajki i baśnie” 
 

30.03.2022r. odbyło się 

podsumowanie XVIII 

Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego „Bajki i baśnie” 

zorganizowanego przez Bibliotekę 

i Świetlicę Szkoły Podstawowej Nr 

49 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Stefana Wyszyńskiego- 

Prymasa Tysiąclecia w 

Białymstoku. 

Nagrodę zdobyła Daria Białous z 

klasy V, a dwa wyróżnienia 

zostały przyznane Zofii 

Bibułowicz z klasy IIb i Wiktorii 

Szewczuk z klasy VIIIb. 

Serdecznie gratulujemy życząc 

dalszego rozwijania talentów i  

odnoszenia kolejnych sukcesów. 

Oto zdjęcie pracy: 

Darii Białous kl. V: 
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Zosi Bibułowicz kl. IIb: 

 

Wiktorii Szewczuk kl. VIIIb: 

 

 

Na ten sam konkurs wysłano prace 

naszych uczniów wykonane przez: 

Ewę Jarmołowską kl. IV: 

 

Amelię Zaczeniuk kl. IV: 
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Lenę Borowską kl. IV: 

 

Weronikę Dunaj kl. IV: 

 

Arka Purtę kl. IV: 

 

Monikę Urwanowicz kl. V: 

 

 

Maję Jarmołowską kl. IV: 
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Dobra passa 

naszych uczniów  

w konkursach trwa! 

 
 Uczniowie   naszej  szkoły  spróbowali 

swoich sił w plastycznym  

interpretowaniu wierszy  Wiesława 

Kazaneckiego.  

Interpretacje Kingi Urwanowicz oraz 

Wiktorii Szewczuk z klasy VIIIb  

zostało docenione przez  komisję 

konkursową. 

Obie  uczennice otrzymały wyróżnienie. 

Oto ich prace: 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb: 

 

 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb: 

 

Dziewczyny podczas odbioru 

dyplomów i nagród: 

 

Serdeczne gratulacje naszym 

wszystkim zdolnym uczniom. 

Jak widać, warto poświęcić 

swój czas                    i pobudzić 

swoją kreatywność Na 

pewno w wielu z Was, drodzy 

Czytelnicy, tkwi duży 

potencjał. Warto go 

odkrywać!     
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