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ŚWIAT. Chińczycy zabijają
chronione zwierzęta, by
stworzyć "cudowne leki".
Nie pozwólmy na cierpienie
zwierząt! Str. 4

Wybory do Samorządu Uczniowskiego już
za nami. Przedstawicielem SU została
Zofia Grażyna Grądzka z klasy VI b.
Gratulujemy! Wywiad z Zosią na str. 2

Z życia szkoły. Gdzie
byliśmy? Co widzieliśmy?
Kogo spotkaliśmy? O tym
na str. 3

Tkaczka, która została
Panią "Stopką". Str. 2

1 września wróciliśmy do szkoły

Pani "Stopka" z uczniami

1 września ponownie wyciągnęliśmy plecaki z szaf i wypoczęci przyszliśmy przywitać
rozpoczynający się nowy rok szkolny 2015/2016. Wszyscy (dyrekcja, wychowawcy,
uczniowie "zerówki" oraz klas I-VI, rodzice) zebraliśmy się o godz. 9.30 w sali
gimnastycznej. Wysłuchaliśmy krótkiego przemówienia Pana dyrektora Tadeusza Marka
Gaszyńskiego, Pani wicedyrektor Krystyny Elżbiety Ignatowicz oraz Pani pedagog
Małgorzaty Zubrzyckiej. Usłyszeliśmy życzenia, by nie zabrakło nam energii i zapału w
zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów.

Jesień w białostockim parku
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Zosiu, zostałaś
przewodniczącą
samorządu
uczniowskiego.
Jakie masz plany
związane z jego
działalnością w
tym roku?
- Mam wiele
pomysłów! Jednymi z
nich są m.in.
nocowanie w szkole
dla uczniów klas
szóstych, liczne dni
tematyczne, akcje
charytatywne we
współpracy ze
szkolnym Kołem
Wolontariatu.
Pozostawimy akcje,
które sprawdziły się w
poprzednich latach,
np. dni bez mundurka,
szczęśliwy numerek,
łapacza piątek i
szóstek. 
Czym się
interesujesz? 
Moje zainteresowania
to taniec. W tym roku
także samorząd!

Zosiu, w tym
numerze naszej
gazetki
poruszamy
tematykę
krzywdzenia
zwierząt. A czy
Ty masz jakieś
zwierzę?
Tak, mam kota, a
dokładniej kotkę. Ma
na imię Smoła i jest
moim oczkiem w
głowie.
Bardzo popularni
w ostatnim
czasie stają się
ludzie
prowadzący
swoją
działalność na
portalu
youtube.com.
Oglądasz jakichś
youtuberów?
Tak, oglądam, jeżeli
mam trochę wolnego
czasu, ale nie
przywiązuję do nich

szczególnej wagi. Nie
śledzę ich kont, nie
muszę obejrzeć
kolejnego odcinka
zaraz po jego
publikacji.
Wspomniałaś o
czasie wolnym.
Czy masz go
dużo?
Nie. Obowiązki
szkolne zajmują
większą część
mojego czasu.
Porozmawiajmy
trochę o
marzeniach! Kim
chciałabyś
zostać w
przyszłości?
Chciałabym zostać
lekarzem sądowym.
Mam nadzieję, że uda
mi się spełnić moje
marzenie dotyczące
zawodu.
Jaki jest Twój
ulubiony
przedmiot
szkolny?

Moim ulubionym
przedmiotem
szkolnym jest
przyroda. Na
zajęciach mówimy
między innymi o tym,
jak zbudowane jest
ciało człowieka oraz o
tym, co nas otacza.
To wszystko jest
interesujące.
Masz swoją
ulubioną
książkę? Podaj
tytuł.
Tak. To Igrzyska
śmierci.
Zosiu, bardzo
dziękuję Ci za
wywiad.
Ja również bardzo
dziękuję.

Rozmawiała Julia
Suchowierska

Przewodnicząca SU

Pani Zenia jest zawsze uśmiechnięta!

Tkaczka, która została Panią "Stopką"

W deszczu, w mrozie, w upale. Bez względu na pogodę dba o
to, byśmy bezpiecznie pokonali drogę do szkoły.

Jeżeli zapytalibyśmy naszych kolegów i koleżanki o to, jaką pracę wykonuje w naszej szkole Pani
Zenona Gogolewska, to pewnie większość z nich miałaby problem z poprawną odpowiedzią na to
pytanie. Pani Zenona jest naszą Panią "Stopką"! Codziennie rano idąc do szkoły, większość z nas mija
ją na przejściu dla pieszych. Dba o to, byśmy bezpiecznie je pokonali. 

Pani Zenona z zawodu jest tkaczem. Kiedyś Białystok był jednym z miast, w którym bardzo prężnie
rozwijał się przemysł włókienniczy (zajmuje się przetwarzaniem różnych surowców na włókna, tkaniny,
dzianiny i inne materiały). To właśnie w zakładach włókienniczych pracę znajdowali tkacze i tkaczki.
Niestety, w czasie przemian ustrojowych w 1989 roku wiele tego typu zakładów upadło, a pracownicy
zostali bez pracy. Do naszej szkoły Pani Zenia trafiła nieco przypadkiem. Dowiedziała się, że dyrekcja
poszukuje pracownika, zgłosiła się. W tym roku mijają już 23 lata jej pracy w szkolnictwie. Twierdzi, że
uwielbia swoją pracę. Mimo że często przychodzi jej mierzyć się z trudnymi warunkami
atmosferycznymi, nade wszystko ceni sobie kontakt z dziećmi. Swój wolny czas poświęca właśnie im.
One również uczęszczają do naszej szkoły.

Przeprowadzanie dzieci przez ruchliwą jezdnię może być niebezpieczne. Pani "Stopka" cieszy się, że
przez tyle lat jej pracy nie zdarzył się żaden przypadek zagrażający czyjemukolwiek życiu. Życzymy
Pani kolejnych spokojnych lat pracy i dziękujemy za chęć podzielenia się swoją historią.

                                                              Kinga Bielawska, Joanna Czarniecka, Zofia Grądzka
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W sprzątaniu świata uczestniczyli uczniowie klas IV-VI

Tegoroczna akcja sprzątania świata odbyła się 18 września (piątek) pod
hasłem "Wyprawa-poprawa". Uczniowie klas IV-VI naszej szkoły chętnie
przybyli w ten dzień do szkoły i z uśmiechami na twarzach ruszyli w
wyprawę do pobliskiego lasu na osiedlu Dziesięciny, by poprawić stan jego
czystości. Przedtem jednak zaopatrzyliśmy się w worki na śmieci i rękawice
ochronne. Po kilku godzinach zakończyliśmy sprzątanie leśnego kompleksu
i terenu wokół szkoły. Na skraju lasu zostało po nas wiele pełnych worków
śmieci. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest dbałość o nasze środowisko.
Przez cały tydzień mogliśmy oglądać wystawkę w bibliotece szkolnej
poświęconą tematyce ekologicznej. Dzięki niej wiemy, jakie zagrożenia
wynikają z zanieczyszczenia naszych miast i wsi, oraz w jaki sposób
segregować odpady. Za rok również ruszymy naszej planecie z pomocą, by
jedynym zapachem lasu nie była jedynie choineczka samochodowa.

Koncert odbył się w Auli Magna Pałacu Branickich

17 września (w 76. rocznicę wkroczenia wojsk armii sowieckiej do Polski)
uczniowie klasy VI a wzięli udział w XVI Koncercie Pamięci "Jeszcze Polska
nie zginęła" w Auli Magna Pałacu Branickich. Wysłuchali oni poezji
patriotycznej i muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Roberta
Marata. Druga część koncertu należała do młodzieży. Na scenie pojawił się
Zespół NAAJ z SP nr 2 w Czarnej Białostockiej, Teatr Amatorski Coś z
Sokólskiego Ośrodka Kultury, Chór Cantus Amicorum, Chór Melodyjka SP
nr 34 w Białymstoku. Największe emocje wzbudził wśród młodej widowni
występ zespołu rockowego Gig Band. 
- Kultura jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe
Polaków.Pielęgnujemy ją, by tworzyć pomost miedzy przeszłością a
przyszłością, bowiem bez kultury naród traci swoją tożsamość - mówili Lidia
i Tadeusz Trojanowscy, pomysłodawcy Koncertu Pamięci.

Gdzie byliśmy?
                  Co robiliśmy?
Kogo spotkaliśmy?
                  Co widzieliśmy?

Pod Pomnikiem Mordu Katyńskiego

Narodowe Czytanie 2015 w bibliotece szkolnej

4 września w szkolnej
bibliotece odbyło się
czytanie "Lalki"
Bolesława Prusa.
Fragmenty powieści
uczniom kl. VI b
zaprezentowała Pani
wicedyrektor Krystyna
Elżbieta Ignatowicz
oraz Pani pedagog
Małgorzata Zubrzycka.
Dziękujemy za podróż
w czasie do XIX-
wiecznej Warszawy.

Jak co roku, uczniowie klas szóstych naszej szkoły brali udział w Marszu
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który odbył się 11 września 2015 roku w
Białymstoku. Przemarsz tradycyjnie wyruszył o godzinie 10 spod Pomnika
Mordu Katyńskiego, a zakończył się pod kościołem pw. Ducha Świętego. 

                                     Kilka słów o Sybirakach
Sybiracy po powrocie do ojczyzny nie mieli prawa zamieszkania we
własnych domach. Prześladowane były też dzieci zesłańców, które ze
względu na rosyjski akcent, nabyty podczas pobytu na obczyźnie,
przezywane były bolszewikami i ruskami. Jeśli ktoś miał napisane w
dokumentach, że był wywieziony na Sybir, nie miał możliwości dostania się
na studia. Miał także trudności ze znalezieniem zatrudnienia bądź
otrzymywał same najgorsze oferty pracy. Najwięcej Polaków wywieziono na
Sybir w okresie II wojny światowej.
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Wyniki głosowania na opiekuna i
przedstawiciela Samorządu
Uczniowskiego
Opiekun SU
1. Pani Marta Grzybowska - 66 głosów
2. Pan Adrian Petelski - 121 głosów
3. Pani Joanna Sawicka - 92 głosy
Przewodniczący SU
1. Dolistowska Aleksandra (VI a) - 40 głosów
2. Grądzka Zofia Grażyna (VI b) - 144 głosy
3. Klim Julia (VI a) - 97 głosów

Redakcja numeru: Julia Suchowierska, Zofia Grażyna Grądzka, Kinga
Bielawska, Joanna Czarniecka, Maciej Karpowicz, Aleksandra Żero
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski

O losie zwierząt. Niestety, złym losie...

Zwierzęta są obecne w naszym życiu od zawsze. Nie
zmieniajmy tego, dbajmy o nie!

Każdy z nas niemal codziennie ma do czynienia ze zwierzętami, mijamy je idąc do pracy, podziwiamy,
gdy spacerujemy po ZOO. Często sami mamy pupila w domu. Czy zastanawialiście się nad tym, jak
ludzie potrafią skrzywdzić te bezbronne istoty? Podczas, gdy Ty traktujesz swojego psa, kota lub
świnkę morską jak kolejnego członka rodziny, inni świadomie zadają im ból. Zapewne nie myślą o ich
cierpieniu, ich głowę zaprząta coś innego, np. chęć zysku. Ostatnio natrafiłam na artykuł zamieszczony
w Internecie (www.rp.pl). Było w nim opisane, że chronione zwierzęta są zabijane, by tworzyć z nich
leki! Oto cytat: Na całym świecie masowo zabijane są zwierzęta, często chronione, z których chińscy
specjaliści sporządzają medykamenty wierząc, że mają one leczniczą moc. Takich "cudownych"
lekarstw jest niestety coraz więcej, ponieważ im bardziej bogacą się Azjaci, tym szybciej rośnie popyt
na takie środki. Jest to dość obszerny, skomplikowany temat. Niemożliwym jest opisanie wszystkiego
w krótkim artykule, ale chciałam zwrócić waszą uwagę na los zwierząt. Może w Polsce nie dochodzi
do takich incydentów, ale wielokrotnie możemy obejrzeć w telewizji reportaże o ludziach, którzy
znęcają się nad swoim psem, porzucają go pod drzwiami schroniska. Nie róbcie tego i nie pozwólcie
czynić tak innym! Nie bądźcie biernymi obserwatorami takich zdarzeń! Jeżeli sami boicie się
zareagować, opowiedzcie o sytuacji rodzicom, zadzwońcie na policję (nr tel. 997), EkoPatrol
białostockiej Straży Miejskiej (nr tel. 986). Możecie zawiadomić białostocki oddział Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce (adres e-mail: bialystok@toz.pl, nr tel. 85 732 70 69). Reagujcie!

                                                                                                                     Julia Suchowierska

Dbajmy o zwierzęta!

                           Humor z zeszytów szkolnych :)
1. Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
2. Po ceremonii ślubnej odbyły się odczepiny.
3. Kazimierz Wielki chciał zamurować całą Polskę.
4. Pod broń powołano całą młodzież - od 16 do 60 lat.
5. Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun uderzył w
niego, a nie w dom.
6. Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić u Pana.

J. Bułatowicz, Pegaz na biegunach. Humor z zeszytów szkolnych ,
Warszawa 1989.

                                                OGŁOSZENIA
Zachęcamy wszystkich uczniów do dzielenia się swoją twórczością poetycką! Swoje wiersze, opowiadania (wydrukowane) można przynosić do
biblioteki szkolnej. Wkrótce zorganizujemy spotkania, na których będziemy prezentować Wasze dzieła. Zapraszamy!

Jeżeli masz jakiś pomysł i chciałbyś go zrealizować w szkole, to zgłoś się do Samorządu Uczniowskiego. Zobaczymy, co da się zrobić!

DYSKOTEKA! Już w październiku (w ostatnim tygodniu) odbędzie się pierwsza dyskoteka w tym roku szkolnym. Szykujcie stroje, ćwiczcie
choreografie.

"BIBLIOTEKI SZKOLNE RZĄDZĄ" - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczny międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych. Wpadajcie do naszej
biblioteki, szykuje się wiele ciekawych spotkań!


