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Z myślą o każdym czytelniku 
będziemy redagować kilka sta-
łych rubryk. 

Dla miłośników kultury i sztuki 
polecamy rubrykę Tadeuszek 
w Kulturze, w której prze-
czytacie recenzje filmów, ksią-
żek, płyt, przedstawień czy kon-
certów. O jakość tej kolumny 
zadba uczeń kl. V c, Bar-
tosz Jan Sosnowski. 

Chcąc dowiedzieć się czegoś 
na temat ważnych, aktualnych 
działań i wydarzeń, z życia na-
szej szkoły, zajrzyjcie do Tade-
uszka na czasie, nad po-
ziomem którego czuwa Antoni 
Jaworski z kl. V c. 

Dla fanów ekologii przygotowa-
liśmy Eko Tadeuszka - ru-
brykę uczniów z kl. V e, któ-
rzy pod opieką pani Edyty Kli-
muszko podejmują trudną próbę 
kształtowania poczucia odpo-
wiedzialności za otaczające śro-

dowisko. 

W (NIE)Przeciętnym Ta-
deuszku będziemy Was infor-
mować, za sprawą Weroniki 
Kołos z kl. V c, o osiągnięciach, 
sukcesach Szkoły Podstawowej 
nr 16 w Białymstoku. 

Galeria Tadeuszka to ru-
bryka prowadzona pod kierun-
kiem Weroniki Klimowicz 
z kl. V c. Jej celem jest ukaza-

nie niezwykłych i utalentowa-
nych postaci z naszej szkoły. 

Tadeuszek i sztuka to ru-
bryka, w której opiekun Koła 
Miłośników Sztuki, pani Boże-
na Winconek, we współpracy 
z Amelią Bielach prezentują 
prace członków koła - uczniów 
klasy V b. 

Tadeuszek mówi NIE - to 
kolumna, w której Laura Wło-
sińska, kl. V c i Aleksandra Ni-
czyporuk, kl. V c ilustrują to, co 
nas drażni, irytuje, złości, brzy-

D rodzy Czytelnicy! Jest nam bardzo miło powitać Was w pierwszym numerze nowej gazety 

szkolnej . Mamy nadzieję, że wspólnie z redakcją sprostamy Waszym 

wymaganiom. 

str. 2 wstępniak 

dzi, jednym słowem - bulwersu-
je. 

Gazetka jest urozmaicona o pra-
ce plastyczne, grafiki, zdjęcia 
uczniów naszej szkoły, m.in.: 
Amelii Bielach, Amelii Kalin-
ko, Aleksandry Niczyporuk, 
Joanny Pietruczuk, Adriana Ro-
galińskiego-Bielińskiego, Igora 
Sańko-Sawczenki, Zuzanny 
Kardasz. 

W związku z tym, że dbamy 
o swoich czytelników i jesteśmy 
otwarci na Wasze pomysły, 
zgłaszajcie je do nas, a postara-
my się zwrócić na nie uwagę. 
Pamiętajcie, że jesteście częścią 
tej szkoły, która wpływa na to, 
co tutaj umieszczamy. 

Na koniec dodamy, że naszym 
opiekunem jest pani Monika 
Markowska. 

W imieniu całej redakcji wita-
my w nowym roku szkolnym 
i zapraszamy do owocnej 
współpracy i lektury. 

Miłego czytania! 
 

REDAKTORZY NACZELNI: 

Maria GIERAŁTOWSKA, 

Adam HOROSZ, 

TADEUSZEK 
 
zdjęcie: 

Weronika KOŁOS 



– „Nie śmiecimy - sprzątamy -
zmieniamy” - to hasło akcji 
Sprzątanie Świata, z której 
relacje zdają członkowie koła 
ekologicznego pod opieką pa-
ni Edyty Klimuszko - str. 21. 

– Zwycięska przegrana to arty-
kuł Joanny Pietruczuk, Laury 
Włosińskiej, Karola Dołkina 
i Bartosza J. Sosnowskiego, 
w którym opisują turniej rug-
by - str. 22-23. 

– Sukcesy wokalne Natalii Gulc, 
cudownej wokalistki SP 16 
opisuje Maria Gierałtowska - 
str. 24-25. 

– Maria Gierałtowska - młody,  
TALENT SP 16 - str. 26-27. 

– W Galerii Tadeuszka - Amelia 
Bielach i jej niezwykły świat - 
str. 28-29. 

– Jesienne inspiracje w wykona-
niu koła plastycznego pod 
opieką pani Bożeny Winconek 
ukazuje Amelia Bielach - str. 
30-31. 

– Czy higiena wśród uczniów 
SP 16 jest w modzie? - odpo-
wiadają Aleksandra Niczypo-
ruk i Laura Włosi ńska - 
str. 32. 

str. 3 spis treści 

– W jaki sposób obchodziliśmy 
Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia zdradza Antoni Ja-
worski - str. 8. 

– Kto tu rz ądzi? - w swoim ar-
tykule informuje Weronika 
Kołos, do którego fotorepor-
taż przygotowała Joanna Pie-
truczuk - str. 9-11. 

– O Galę Oskarową w SP 16 
wypytuje Martyn ę Gierałtow-
ską Maria Gierałtowska - 
str. 12-13. 

– Adam Horosz podsumowuje 
akcję BohaterON - str. 14. 

– „Zamień celebrytę na autory-
tet” proponuje Weronika Kli-
mowicz, str. 15. 

– Lokalni świadkowie wydarzeń 
opisani przez Weronikę Kli-
mowicz - str. 16. 

– Prawda o Sybirze… o kon-
kursie recytatorskim pisze 
Maria Gierałtowska - str. 17. 

– Szkoła do Hymnu - w swoim 
artykule wykrzykuje Domini-
ka Ostrowska - str. 18-19. 

– Antoni Jaworski przedstawia, 
jak wygląda bardzo fajna lek-
cja - str. 20. 

W tym numerze: 
– Pamiętamy… - relacja Laury 

Włosińskiej z XX Koncertu 
Pamięci „Po co to było?” - 
str. 4-5. 

– Jak się bawi społeczność 
szkolna SP 16? - na to pytanie 
odpowiada Bartosz J. Sosnow-
ki - str. 6. 

– Adam Horosz opisuje apel 
upamiętniaj ący 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej - 
str. 7. 



wadzili Koncert Pamięci, pod-
czas którego zaprezentowali się 
wokaliści, instrumentaliści i re-
cytatorzy z całego wojewódz-
twa. Naszą szkołę reprezento-
wali: Marysia Gierałtowska 
z kl. V c, która recytowała 
wiersz Leopolda Staffa, Natalia 
Białobrzeska – interpretująca 
własny wiersz i zespół wokalny 
w składzie: Zuzanna Obuchow-
ska, Julia Wesołowska, Jakub 
Kozłowski i Jakub Walenciej 
w piosence „Idą leśni”.  

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 12.00. Usłyszeliśmy 
syreny. Przypominały nam one 
o rocznicy i o tym, że tyle osób 
zginęło za wolną Polskę. 

Następnie moi koledzy i kole-
żanki z kl. V c odśpiewali hymn 
przygotowany pod kierunkiem 
pani Bożena Winconek 
do akompaniamentu pani Doro-
ty Skorupskiej. 

Dominika Ostrowska z kl. V c 
i uczeń I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Białymstoku popro-

Na koniec zostały wręczone po-
dziękowania i zrobione wspólne 
zdjęcie. 

Było to bardzo ciekawe przeży-
cie i ważne dla nas. 17 września 
to bardzo ważna data dla Pola-
ków i trzeba o niej pamiętać. 
 
Laura WŁOSI ŃSKA 
zdjęcia: 
Kamila KLIMOWICZ 

17 września 2019 r. w Pałacu Branickich odbył się XX Jubileuszowy Koncert Pamięci 
„Po co to było?” przygotowany przez panią Monik ę Markowską, panią Anetę Kali ściak 
(nauczyciela I LO w Białymstoku), panią Beatę Jatel, panią Dorotę Skorupską, 
panią Małgorzatę Woroszyło, panią Bożenę Winconek, panią Barbarę Białowieżec, 
panią Mart ę Wilczko, pana Kamila Komorowskiego. 
Koncert upamiętniał wydarzenia września 1939 r. 

TadeuszeK NA CZASIE str. 4 

Pamiętamy… 



 

 

TadeuszeK NA CZASIE str. 5 

fot. Weronika TROJANOWSKA 



Dyskoteka rozpoczęła się 
o godz. 16.00, a zakończyła 
o godz. 20.00. 

Od 16.00 do 18.00 bawili się 
uczniowie klas IV-V, od 18.00 
do 20.00 młodzież z klas VI-
VIII. 

Przez ten cały czas wszyscy 
uczestnicy mieli okazję świetnie 
się bawić w rytm wspaniałej 
muzyki prezentowanej przez  
DJ-ów: pana Dawida Malinow-
skiego, pana Kamila Komorow-
skiego i uczniów z klasy VII b. 

Ponadto pan Kamil Komorow-
ski i pani Monika Markowska 

sprawdzili się roli wodzirejów. 
Wraz z uczniami tańczyli: ma-
karenę, belgijkę, pociąg, ka-
czuszki itp. 

Atrakcją dyskoteki okazał poje-
dynek trzech piątoklasistów: 
Mateusza, Miłosza i Stanisława 
rywalizujących o tytuł najlep-
szego breakdancowca. 

Podczas dyskoteki szczególnie 
okupowany był sklepik, przy 
którym stała urocza pani Izabela 
Kardasz i sprzedawała uczniom, 
sprawdzając ich umiejętności 
matematyczne, słodycze, napo-
je, koszulki i gadżety podarowa-

ne m.in. przez pana Marka Ro-
mańczuka, panią Celinę Korol-
ko i panią Iwonę Bobrowicz. 

Amatorzy łakoci korzystali 
z zasobów sklepiku tym bar-
dziej, że dochód przeznaczony 
zostanie na zakup stołu do ping 
ponga. 
 

Dzięki tej niezwykłej akcji 

zebrano: 

1031,05 zł1031,05 zł1031,05 zł   
 
Inicjatorem dyskoteki był Sa-
morząd Uczniowski. 

Mam nadzieję, że nie jest to 
ostatnia dyskoteka w tym roku 
szkolnym. Według mnie tego 
typu imprezy są najlepszym 
sposobem na zintegrowanie 
społeczności szkolnej. 
 
Bartosz J. SOSNOWSKI 
zdjęcia: 
Adam HOROSZ 

Tak się bawi, 
tak się bawi SP 16... 

TadeuszeK NA CZASIE str. 6 

27 września 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku uczestniczyli 
w DYSKOTECE SZKOLNEJ , której celem było integracja społeczności szkolnej 
i zbiórka pieniędzy na zakup stołu do tenisa stołowego. 

WYGINAM 
ŚMIAŁO CIAŁO... 



 

 

W dalszej części uczniowie za-
prezentowali wiersze i piosenki 
wojenne. Słowa recytowanych 
utworów i śpiewanych pieśni 
patriotycznych nawiązywały 
do tragicznych wydarzeń, które 
miały miejsce w naszym kraju 
po wybuchu II wojny świato-
wej. Mówiły o niezwykłej od-
wadze i męstwie naszych roda-
ków, którzy nie wahali się od-
dać swego życia za ojczyznę. 
Zasługują oni na wieczną pa-
mięć i szacunek, ponieważ to 
dzięki nim żyjemy dzisiaj w 
wolnej Polsce 

Na koniec organizatorzy zapre-
zentowali film, który ukazywał, 
z czym musieli się zmagać się 
Polacy w czasie wojny. 

Zamierzeniem autorów apelu 
było nie tylko upamiętnienie 
wydarzeń z 1939 roku, 
ale przede wszystkim uświado-
mienie, czym jest Ojczyzna 

i jakie wobec niej mamy obo-
wiązki. 

 
Adam HOROSZ 
rysunki: 
Lucyna CWIACH 

Na początku uczniowie zebrali 
się na sali gimnastycznej. Po-
czet sztandarowy złożony 
z przedstawicieli klas VIII 
wniósł sztandar. 

Następnie wszyscy zebrani od-
śpiewali hymn „Mazurek Dą-
browskiego”. 

TadeuszeK NA CZASIE str. 7 

Kto ty jesteś? 
Polak... 

30 września 2019 r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku 
uczestniczyli w apelu, który miał na celu upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. 



4 października 2019 roku 
w Szkole Podstawowej nr 16 
w Białymstoku odbył się 
Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Można było spróbować swoich 
sił w mnożeniu i dzieleniu. 

Na korytarzu pierwszego piętra 
szkoły zostały rozstawione trzy 
stanowiska z zadaniami. Starsi 
uczniowie, wyznaczeni wcze-
śniej przez panią Izabelę Kar-
dasz, wręczali młodszym ła-
twiejsze lub trudniejsze zadania 
do rozwiązania. Każdy mógł 
wybrać sobie stopień trudności 
tych zadań. Za prawidłową od-
powiedź na sześć pytań z mno-
żenia i dzielenia uczniowie uzy-
skiwali czek z liczbą 100 - za 
prostsze pytania lub 500 - za te 
trudniejsze. Szczęśliwcy, którzy 
zdobyli czeki mogli je wymie-
nić na oceny u swojego nauczy-
ciela matematyki. Ten za 500 
gwarantował szóstkę, a ten za 
100 - piątkę. Każdy uczeń mógł 
dostać tylko jeden czek za 
udział w konkursie. 

Dzień Tabliczki Mnożenia po-
zwolił nam sprawdzić swoje 
umiejętności w mnożeniu i dzie-
leniu. Presja czasu nie ułatwiała 
wcale zadania. 

Gratulujemy wszystkim wygra-
nym! 
 
Antoni JAWORSKI 
zdjęcie: 
Zuzanna KARDASZ 

TadeuszeK NA CZASIE str. 8 

Kiedy 2x2=6? 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony 4 października 2019 r. to dzień 
symboliczny. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki 
mnożenia. Uczniowie mają okazję utrwali ć tabliczkę mnożenia i nauczyć się poprzez 
zabawę. 



 

 

TadeuszeK NA CZASIE str. 9 

Kto tu rządzi? 
9 października 2019 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku. Poprzedzone były kampanią wyborczą, 
w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli 
wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

KAMPANIA 
Od 1 października 2019 r. 
w naszej szkole odbywała się 
kampania wyborcza. 
Kandydaci przede wszystkim 
rozwieszali plakaty promujące 
ich program. Karolina Ostrow-
ska rozdawała swoim przyszłym 
wyborcom cukierki. Ta część 
przebiegła bez żadnych niespo-
dzianek. 
O miejsce przewodniczącego 
walczyli: 
− Pola Bobrowicz, 
− Emma Roszkowska, 
− Julia Dudzińska, 
− Dominika Ostrowska, 
− Paulina Cudowska, 
− Karolina Ostrowska, 
− Jakub Krassowski, 
− Julia Wesołowska, 
− Paulina Kuberska, 
− Jakub Paździor, 
− Jakub Kozłowski, 
− Bartek Sitniczuk, 
− Amelia Włosińska. 

ciąg dalszy str. 10-11 



WYBORY 
9 października 2019 r. odbyły 
się wybory do Samorządu Ucz-
niowskiego. Każdy uczeń dostał 
specjalną karteczkę, na której 
zaznaczał krzyżykiem, na kogo 
chce zagłosować. Uczniowie 
poszczególnych klas głosowali 
o wyznaczonej porze, wrzucając 
swoje głosy do urny stojącej na 
korytarzu I pietra. 

WYNIKI 
11 października 2019r. odbyło 
się ogłoszenie wyników wybo-
rów. 

Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego została Julia 
Wesołowska z kl. VIII a, za-
stępcą - Pola Bobrowicz z kl. 
VII a  i Karolina Ostrowska 
z kl. VI b . 

Ponadto do rady SU weszli: 
− Dominika Ostrowska, kl. 

V c, 
− Paulina Cudowska, kl. V b, 
− Julia Dudzińska, kl. VII a, 
− Jakub Kozłowski, kl. 

VIII b . 

Wszystkim wybranym życzymy 
powodzenia i wielu sukcesów 
w nowym roku szkolnym. 
 
Weronika KOŁOS 
zdjęcia: 
Joanna PIETRUCZUK 

TadeuszeK NA CZASIE str. 10 



 

 

 

 

 

 

TadeuszeK NA CZASIE str. 11 

RAZ, DWA, TRZY 
WYGRASZ TY!!! 



odpowiadała za oprawę mu-
zyczną. 
Maria: W jakiej formie został 
przygotowany? 
Martyna: Uroczystość stylizo-
wana była na wzór Gali Oscaro-
wej. 
Maria: W jaki sposób przebie-
gała? 
Martyna: Kilka dni wcześniej 
odbył się plebiscyt na Najlep-
szego Nauczyciela w kategorii: 
ubiór, fryzura, sport, kreatyw-
ność, uzdolnienia artystyczne, 
poczucie humoru, wyrozumia-
łość. Podczas gali zostały wrę-
czone statuetki Oscarów dla na-
uczycieli, którzy uzyskali naj-
większą liczbę głosów w danej 
kategorii. Nagrodzeni pedago-
dzy przechodzili po czerwonym 
dywanie jak hollywoodzkie 
gwiazdy. 
Maria: Jak oceniasz taką for-
mę obchodzenia Dnia Edukacji 
Narodowej? 
Martyna: Gratuluję pomysło-
wości pani Kasi i mam nadzieję, 
że takie inicjatywy będą się po-
wtarzały. Prowadzący: Julka 
Dubowska i Piotr Lewczuk 
świetnie sobie poradzili z tym 
wyzwaniem. Byli niczym Ange-
lina Jolie i Brad Pitt. Gratuluję 
i życzę im, aby w przyszłości 
poprowadzili Galę Oscarową 

w Los Angeles. 
Maria: Co Ci się najbardziej 
podobało? 
Martyna: Cała idea tego pomy-
słu. Gala Oscarowa i zaangażo-
wania uczniów. 
Maria: Co Ci się nie podobało? 
Martyna: Moje typy były tro-
szeczkę inne. Według mnie 
wszyscy nasi pedagodzy zasłu-
gują na Oskara. 
Maria: Czy uważasz, że warto 
organizować takie uroczystości 
w naszej szkole, dlaczego? 
Martyna: Tak, a szczególnie 
w taki sposób, gdyż to bardzo 
pomysłowa, innowacyjna i cie-
kawa idea na obchodzenie tego 
typu uroczystości. Dzięki takim 
pomysłom szkoła staje się cie-

Maria: Witaj. Bardzo się cieszę, 
że mogę z Tobą porozmawiać. 
11 października odbył się apel. 
Niestety moja klasa V c nie mo-
gła na nim być, gdyż wyjechali-
śmy na wycieczkę do Augusto-
wa. Czy mogłabyś przypomnieć, 
z jakiej okazji został przygoto-
wany ten apel? 
Martyna: Apel został przygoto-
wany z okazji obchodów Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej. 

Maria: Kto go przygotował? 
Martyna: Przygotowali go ucz-
niowie klas: VI b i III c pod kie-
runkiem pań: Agnieszki Mali-
nowskiej, Katarzyny Silwon 
oraz Doroty Skorupskiej, która 

TadeuszeK NA CZASIE str. 12 

11 października 2019 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
zorganizowany przez klasy VI b i III a. Tegoroczna uroczystość miała formę 
Gali Oscarowej, którą prowadzili uczniowie z kl. VI b. 
Kilka dni wcześniej odbyło się głosowanie na Najlepszego Nauczyciela w kategorii: ubiór, 
fryzura, sport, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, poczucie humoru, wyrozumiałość. 
Podczas gali zostały wręczone statuetki Oscarów dla nauczycieli, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów w danej kategorii. 
Nagrodzeni pedagodzy jak hollywoodzkie gwiazdy przechodzili po czerwonym dywanie. 

DEN w SP 16 
jak Gala Oskarowa 



 

 

 

Wyrozumiały nauczyciel 
Nominowani 

� pani Agnieszka Matukiewicz, 
� pani Edyta Klimuszko, 
� pani Katarzyna Silwon. 

Zdobywca Oskara 
pani Agnieszka Matukiewicz 

Kreatywny nauczyciel 
Nominowani 

� pani Katarzyna Silwon, 
� pan Kamil Komorowski, 
� pani Izabela Kardasz. 

Zdobywca Oskara 
pani Katarzyna Silwon 

Super Oskar 2019 
Nominowani 

� pani Anna Zalewska, 
� Pani Małgorzata Woroszyło, 
� pani Lucyna Łukijan. 

Zdobywca Oskara 
pani Anna Zalewska 

 
wywiad z Martyną Gierałtow-
ską, uczennicą kl. VII b, prze-
prowadziła: 
Maria GIERAŁTOWSKA 
zdjęcia: 
Małgorzata WOROSZYŁO 

 

ciekawsza i mniej monotonna, 
wprowadza trochę humoru do 
codziennego życia szkoły. 
Maria: Czy znasz wyniki Osca-
rów? 
Martyna: Tak. Oto one: 
 

Nauczyciel 
z poczuciem humoru 

Nominowani 
� pani Agnieszka Baranowska, 
� pan Dawid Malinowski, 
� pani Irena Kardasz. 

Zdobywca Oskara 
pani Agnieszka Baranowska 

Dusza artystyczna 
Nominowani 

� pani Dorota Skorupska, 
� pani Bożena Winconek, 
� pani Katarzyna Silwon. 

Zdobywca Oskara 
pani Dorota Skorupska 

Nauczyciel 
najlepiej ubrany 

Nominowani 
� pani Izabela Kardasz, 
� pani Monika Markowska, 
� pani Ewa Pawłowska. 

Zdobywca Oskara 
pani Izabela Kardasz 

Nauczyciel 
najlepiej uczesany 

Nominowani 
� pani Justyna Czerepska, 
� pani Izabela Kardasz, 
� pani Aneta Godlewska. 

Zdobywca Oskara 
pani Justyna Czerepska 

Nauczyciel 
wysportowany 

Nominowani 
� pani Joanna Derkowska, 
� pan Bogusław Aksamitowski, 
� pan Dawid Malinowski. 

Zdobywca Oskara 
pan Dawid Malinowski 

 
 

str. 13 
KONKURENCJA 

DEPCZE MI 
PO PIĘTACH... 

TadeuszeK NA CZASIE 



P onad 130 kar-
tek i listów 
uczniowie naszej 
szkoły wysłali do Po-

wstańców Warszawskich pod-
czas tegorocznej edycji ogólno-
polskiego projektu 

„BohaterON w Twojej 
szkole”! 
W akcję włączyli się wszyscy 
chętni uczniowie klas I-VIII. 

Uczniowie własnoręcznie wy-
konali laurki, kartki oraz napisa-
li listy do Powstańców War-
szawskich, a szkolne wolonta-
riuszki akcji przygotowały spe-
cjalną skrzynkę pocztową, 
do której uczniowie mogli 
wrzucać korespondencję. 

To piękna i wartościowa akcja 
pokazująca nowoczesny patrio-
tyzm. Zachęcamy ON za rok! 
 
Adam HOROSZ 
rysunek: 
Aleksandra NICZYPORUK 
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BohaterON w SP 16 
„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca 
na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz 
historii Polski XX wieku . Projekt, bazując na historiach Powstańców, ma edukować 
Polaków oraz wzmacniać ich poczucie tożsamości narodowej, a także krzewić postawy 
patriotyczne. 
Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów: polskiego „bohater”  oraz angielskiego „ON” , 
czyli „wł ączyć” . W ramach kampanii promuje się patriotyczne postawy i tożsamość 
narodową w Polsce i poza jej granicami. 
Integralną częścią Projektu BohaterON akcja wysyłania kartek lub listów do Powstańców 
Warszawskich, która ma na celu umożliwienie każdej zainteresowanej osobie wysłanie 
życzeń do wybranego Powstańca. Kartki można było wysyłać w terminie od 1 sierpnia 
do 2 października 2019 r. Wypełnione przez uczestników Projektu kartki, listy i laurki, 
zostały przez organizatora nieodpłatnie przekazane do wskazanych Powstańców. 



21 listopada 2019 r. odbyła się 
IV edycja Mi ędzynarodowego 
Konkursu Historycznego „Za-
mień celebrytę na autorytet” 
Parada Postaci Historycznych 
upamiętniaj ący 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, 
którego celem jest: 

− przybliżenie uczniom waż-
nych, historycznych postaci, 
np. patronów szkół, ulic jako 
autorytetów dla współczesnej 
młodzieży, 

− wzrost poszanowania warto-
ści prezentowanych przez 
wybrane postaci, 

− rozwijanie wśród dzieci 
i młodzieży postaw humani-
stycznych i patriotycznych, 

− rozwijanie współpracy szko-
ły z rodziną i środowiskiem 
lokalnym. 

Naszą szkołę reprezentował ze-
spół w składzie: Zuzanna Obu-
chowska, Julia Łebkowska-
Kiryk i Jakub Walenciej  przy-
gotowani przez panią Bożenę 
Charkiewicz. Prezentowali po-
stać Krzysztofa Baczyńskiego, 
który wraz z żona zginął w Po-
wstaniu Warszawskim. 

W konkursie wziął też udział 

zespół ze Szkoły Podstawowej 
nr 37 w Białymstoku, który 
przedstawił losy Ireny Sandle-
rowj. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 45 w Białymstoku przygoto-
wali prezentację o Prezydencie 
warszawy, Stefanie Starzyń-
skim. 

Konkurs, który poprowadzili 
Hanna Aksamitowska i Filip 
Szamborski, składał się 
z trzech etapów. W pierwszym 
należało zaprezentować wybra-
ną postać. W drugim wykazać 
się wiedzą dotyczącą życia 

i działalności wybranej postaci 
historycznej, w trzecim wykaza-
nie się ogólną wiedzą historycz-
ną z okresu II wojny światowej. 

Jury oceniało: 

− trafność wyboru postaci hi-
storycznej, 

− pomysłowość i oryginalność 
prezentacji postaci, 

− umiejętność prezentacji 
uczniów przed publicznością, 

− wiedzę uczniów dotyczącą 
życia i działalności oraz war-
tości prezentowanych przez 
wybraną postać historyczną 
oraz wiedzę uczniów na te-
mat II wojny światowej. 

I miejsce otrzymał zespół 
ze Szkoły Podstawowej nr 45 
w Białymstoku, II miejsce - 
zespół ze Szkoły Podstawowej 
nr 16 w Białymstoku, III miej-
sce - ze Szkoły Podstawowej 
nr 37 w Białymstoku. 

Gratulujemy laurea-
tom i organizatorom. 
 
Weronika KLIMOWICZ 
zdjęcia: 
Laura WŁOSI ŃSKA 

TadeuszeK NA CZASIE str. 15 



 

jące odzyskanie niepodległości, 
znajdujące się na terenie woje-
wództwa podlaskiego, które na-
leży zaprezentować na wykona-
nej fotografii. 

Ponadto autor zdjęcia w kilku 
zdaniach miał opisać przedsta-
wione miejsce z zaznaczeniem, 
w jaki sposób jest ono związane 
z II wojną światową. 

Miło nam poinformować, 
że uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 16 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Białymstoku zostali 
jego laureatami: 

− Laura Włosińska: I miej-
sce, 

− Martina Szczepańska: 
I miejsce, 

− Paulina Cudowska: II miej-
sce, 

− Zuzanna Gosiewska: wy-
różnienie. 

Uczennice do konkursu przygo-
towała pani Bożena Charkie-
wicz. 

Konkurs cieszył się wielkim 
zainteresowaniem wśród ucz-
niów podlaskich szkół i był do-
skonałą okazją, aby zwrócić 
uwagę na wartości ważne w ży-
ciu młodego człowieka. 

Była to również doskonała oka-
zja do propagowania pozytyw-
nego wzorca patriotyzmu lokal-

nego - Małej Ojczyzny - 
jej historii, wydarzeń, postaci 
historycznych, tradycji, dóbr 
kultury oraz budowania posta-
wy przywiązania do tradycji 
i historii ojczyzny oraz poczucia 
dumy z dokonań przodków 
i rozwoju Polski. 
 
Weronika KLIMOWICZ 

Wojewódzki Historyczny 
Konkurs Fotograficzny w ra-
mach obchodów 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
„Lokalni świadkowie wyda-
rzeń” miejsca pamięci, pomni-
ki, tablice upamiętniaj ące wy-
darzenia II wojny światowej 
odbył się 21 listopada 2019 r. 
Celem konkursu jest: 

− promocja wartości szeroko 
pojętego patriotyzmu, tożsa-
mości, wśród uczestników 
konkursu, 

− promocja młodych talentów, 

− upowszechnienie dobrych 
praktyk konkursu poprzez 
wykreowanie młodego czło-
wieka świadomego wartości 
patriotyzmu. 

Ideą zaś było zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na miejsca pamię-
ci, pomniki, tablice upamiętnia-

TadeuszeK NA CZASIE str. 16 



 

w Białymstoku odbyła się 
26 listopada 2019 roku. 
Jego celem było: 

− rozwijanie zainteresowania 
poezją Sybiraków, 

− kształtowanie wrażliwości 
na piękno języka polskiego, 

− rozbudzanie patriotyzmu 
i promowanie uzdolnionych 
uczniów. 

W zmaganiach konkursowych 
wzięło udział 18 uczniów z 9  
szkół województwa podlaskie-
go. Jury przyznało 9 nagród i 9 
wyróżnień. Miło nam poinfor-
mować, że uczniowie naszej 
szkoły zostali laureatami kon-
kursu. Natalia Białobrzeska 
zdobyła II miejsce, a Karolina 
Sawczyńska - wyróżnienie. 
Uczennice przygotowała pani 
Beata Surmacewicz. 
Konkurs był doskonałą lekcją 
patriotyzmu i uczył historii na-
szej Ojczyzny. 
 
Maria GIERAŁTOWSKA 
zdjęcie: 
Agata ŻEBROWSKA 

XII edycja Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego 
„Prawda o Sybirze” pod Ho-
norowym Patronatem Mu-
zeum Pamięci Sybiru i Zwi ą-
zek Sybiraków, Oddział 

TadeuszeK NA CZASIE str. 17 



więzi i jedności, przywiązania 
i przynależności do Ojczyzny, 
za wolność, której tak wielu 
ofiarowało swe życie. 

Spotykamy się co roku, by ucz-
cić rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości - święta 
narodowego jedynego w swoim 
rodzaju, wyjątkowego. 

8 listopada 2019 o godz. 11:11 
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w Bia-
łymstoku przystąpili do odśpie-
wania Hymnu wraz z ponad 4 
mln. uczniów z całej Polski i 
zagranicy, w ramach akcji MEN 
i Rady Młodzieży „Szkoła 
do Hymnu”. 

Wspólne odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego przez uczniów 
i przedszkolaków to znak 
kształtowania wartości patrio-
tycznych, budzenie szacunku 
dla tradycji 11 listopada oraz 
polskich symboli narodowych. 

Po odśpiewaniu Hymnu odbył 
się Festiwal Pieśni i Piosenek 
Patriotycznych. 

Patriotyczne Śpiewanie w na-
szej szkole to już tradycja i zro-
dziło się z potrzeby serca. Wy-
rosło ze wspomnień, z lat dzie-
ciństwa i młodości, z tradycji 
domu rodzinnego, z osobistych 
doświadczeń dziadków i pra-
dziadków. Jest w nim coś bar-
dzo szczególnego, coś prawdzi-
wego i bliskiego. To poczucie 

Spotykamy się nie jako widzo-
wie, ale jako główni bohatero-
wie. 

Spotykamy, by wspólnie prze-
żywać historię Polski, opisaną 
w pieśniach i piosenkach patrio-
tycznych. 
 
Dominika OSTROWSKA 
zdjęcia: 
Joanna DERKOWSKA 

TadeuszeK NA CZASIE str. 18 

Z okazji Święta Niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci 
i Młodzieży zachęcali szkoły i inne placówki oświatowe w Polsce i za granicą do włączenia 

się w akcję Szkoła do Hymnu. 
Akcja polegała na odśpiewaniu przez społeczność szkolną czterech zwrotek 
„Mazurka D ąbrowskiego” 8 listopada 2019 r. o symbolicznej godzinie 11:11. 
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wyk. Igor SAŃKO-SAWCZENKO 



Mam nadzieję, że jeszcze kie-
dyś weźmiemy udział w takiej 
lekcji. 
 
Antoni JAWORSKI 

zdjęcie: 
Monika E. MARKOWSKA 

 

Na początku uczniowie zebrali 
się przed szkołą. 

Następnie pojechali autokarem 
do Wydziału Pedagogiki i Psy-
chologii Uniwersytetu w Bia-
łymstoku i zajęli miejsca w Sali 
Konferencyjnej im. Janusza 
Korczaka. 

Aktorka, Natalia Berardinelli, 
zaprezentowała zebranym wy-
kład o gatunkach filmowych tj.: 
westernie, filmie przygodowym, 
science fiction, fantasy, musica-
lu, kryminale, filmie detektywi-
stycznym i komedii. 

Dowiedzieliśmy się, czym jest 
konwencja gatunkowa, hybryda 
gatunkowa. 

Poznaliśmy różnice między ki-
nem gatunkowym a aktorskim. 

Odkrywaliśmy różnice między 
komizmem sytuacyjnym, posta-
ci, słownym. 

W dalszej części zebrani obej-
rzeli film „Bardzo Fajny Gi-
gant” jako przykład filmu fanta-
sy. 

Po warsztatach uczniowie auto-
karem wrócili do szkoły. 

Moim zdaniem lekcja była bar-
dzo ciekawa, ponieważ dowie-
dzieliśmy się wielu nowych 
i interesujących informacji na 
temat filmu. 

Ponadto zaprezentowany film 
był bardzo pouczający i poka-
zał, że prawdziwych przyjaciół 
można znaleźć wszędzie wbrew 
różnym przeciwnościom. 

BFL, czyli… 
Bardzo Fajna Lekcja 

str. 20 TadeuszeK w KULTURZE 

28 września 2019 r. uczniowie klas V Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku 
uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z cyklu „Lekcja w kinie” i obejrzeli film 
„BFG” w re żyserii Stevena Spielberga. 



Wszyscy powinni mieć świado-
mość, że ochrona środowiska, 
w którym żyjemy, jest koniecz-
nością i podstawowym obo-
wiązkiem każdego człowieka. 
Jesteśmy tylko chwilowym 
użytkownikiem Planety i mamy 
obowiązek przekazać ją następ-
nym pokoleniom. 

Kształtowanie właściwej posta-
wy wobec środowiska należy 
rozpocząć od najmłodszych lat, 
gdyż świadomość człowieka 
formuje się przez całe życie, 
jednak jej podstawy każdy zdo-
bywa w dzieciństwie i młodo-
ści, kiedy jest wrażliwy 
na wszystko co go otacza. 
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koło ekologiczne: 
Klaudia CIMASZEWSKA, 

Karolina D ĄBROWSKA, 

Julia KAJEWSKA, 

Milena KUŁAKOWSKA, 

Wiktoria KRYSTKOWICZ, 

Gabriela MICHALEWICZ, 

Patrycja RYBAKIEWICZ 

„Sprzątanie świata - Polska” to 
wspólna lekcja poszanowania 
środowiska, której celem jest 
promowanie nieśmiecenia, edu-
kacja odpadowa oraz inicjowa-
nie działań, dzięki którym 
zmniejszy się nasz negatywny 
wpływ na środowisko. 

Co roku, w trzeci weekend 
września, nasza szkoła bierze 
udział w akcji. 

Zaopatrzeni w szare worki 
na odpady komunalne i papier, 
żółte - na plastik, zielone - na 
szkło oraz rękawiczki ochronne 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 16 w Białymstoku ruszyli na 
pomoc Ziemi. 

EKO TadeuszeK  

Nie śmieciMY - sprzątaMY - zmieniaMY! 

Akcja Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii. 
Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział 
w akcji sprzątania terenów portu. Od 1994 roku w sprzątaniu świata biorą udział także 
Polacy. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. 
Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!” 



nych narzędzi do rysowania kształtów 
i symboli. 

Wybrany obraz umieść w pobliżu arty-
kułu. Obok obrazu lub pod nim dodaj 
odpowiedni podpis. 

Ten artykuł może składać się z 75–125 
wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to ważny 
etap dodawania zawartości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się z treścią 
przekazu. Unikaj wybierania obrazów 
niepasujących do kontekstu. 

W programie Microsoft Publisher znaj-
dziesz tysiące obrazów ClipArt, które 
można importować do tworzonych 
biuletynów. Możesz też użyć specjal-

Nagłówek artykułu w środku 

czytelników, recenzję książki lub pre-
zentację nowych pracowników albo 
cennych klientów. 

Ten artykuł może składać się z 100-150 
wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić innowacjom, 
trendom finansowym lub prognozom; 
możesz skomentować wdrożone proce-
dury lub ulepszenia bądź scharakteryzo-
wać tempo rozwoju firmy. 

W aktualizowanych kolumnach możesz 
zawrzeć list od wydawcy, porady dla 

na uczniów klas IV, a V na V. 

Zaczęli je uczniowie klas IV. 
Skończyły się one dla nich suk-
cesem. Zdobyli III miejsce. 

Później przyszła kolej na nas, 
czyli zawodników z klas V. Na-
si przeciwnicy okazali się o nie-
bo lepsi, gdyż dłużej trenują 
rugby. Przegraliśmy wszystkie 
mecze, ale podbudowani wróci-
liśmy do szkoły. Wszyscy trene-
rzy byli zachwyceni naszą grą, 
po tym, gdy dowiedzieli się, że 
gramy dopiero od 2 miesięcy. 

Warto brać udział w zawodach 
nawet, jeśli zdobywamy tylko 
doświadczenie. 

Wierzymy w to, że medale i pu-
chary jeszcze przed nami. 

Dziękujemy naszemu 
trenerowi, panu Bogu-
sławowi Aksamitowskie-
mu, za to, że daje nam 
SIŁĘ. 
 
Joanna PIETRUCZUK, 
Laura WŁOSI ŃSKA, 
Karol DOŁKIN, 
Bartosz J. SOSNOWSKI 
rysunek: 
Amelia KALINKO 
zdjęcia: 
Piotr PODLE ŚNY 

Uzbrojeni w tagi udaliśmy się 
na salę gimnastyczną i poznali-
śmy naszych przeciwników: 

− Szkołę Podstawową w Sobo-
lewie, 

− Szkołę Podstawową nr 29 
w Białymstoku, 

− Szkołę Podstawową nr 3 
w Białymstoku, 

− Szkołę Podstawową nr 47 
w Białymstoku, 

− Szkołę Podstawową nr 11 
w Białymstoku, 

− Szkołę Podstawową nr 12 
w Białymstoku. 

Następnie rozpoczęły się roz-
grywki. Uczniowie klas IV grali 

str. 22 (NIE)PRZECIĘTNY TadeuszeK 

Zwycięska 
przegrana... 

23 października 2019 r. reprezentacja Rugby Tag Szkoły Podstawowej nr 16 
w Białymstoku brała udział w II Turnieju Szkolnej Ligi Rugby Tag  w Szkole 
Podstawowej nr 47 w Białymstoku. 



 

Nagłówek artykułu w środku 
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im. Franciszka Miszczaka 
w Londynie oraz Instytut Pa-
mięci Narodowej. 

Festiwal składa się z dwóch eta-
pów przesłuchań wojewódzkich 
oraz eliminacji na szczeblu 
ogólnopolskim. 

Natalia Gulc jest laureatką III 
miejsca eliminacji wojewódz-
kich IV Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Niezłomnej 
i Niepodległej im. Henryka Ra-
siewicza „Kima” i wystąpiła w 
finale festiwalu , reprezentując 

naszą szkołę i Białystok. 

Przesłuchania finałowe oraz 
koncert galowy połączony 
z rozdaniem nagród miał miej-
sce w Muzeum Armii Krajowej 
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 
oraz w Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie 
dniach 16-18 listopada 2019 r. 
Pieśń „Rota” w wykonaniu 
Natalii, zabrzmiała na otwar-
ciu Koncertu Galowego tego 
festiwalu. 
Wielkie gratulacje!!! 

Główną ideą Festiwalu jest za-
chowanie od zapomnienia pio-
senek partyzanckich i żołnier-
skich, śpiewnych w leśnych od-
działach w czasie okupacji nie-
mieckiej i sowieckiej a także 
upowszechnianie wiedzy o Pol-
skim Państwie Podziemnym 
i Żołnierzach Wyklętych 
oraz szerzenie etosu Armii Kra-
jowej. 

Organizatorami przedsięwzięcia 
były: Stowarzyszenie PASSIO-
NAT, Fundacja Armii Krajowej 
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Sukcesy wokalne 
Natalii Gulc 

N 
atalia Gulc to uczennica kl. V e Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku. 
Od dziecka kształci swoje umiejętności wokalne. Obecnie jest członkiem Chóru 
Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej i Białostockiej Akademii 

Musicalowej BAM. 
Natalia to laureatka wielu konkursów wokalnych. 

IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej 
im. Henryka Rasiewicza „Kima” w Krakowie 



Natalia Gulc z klasy V e, która 
wykonała pieśń „O mój rozma-
rynie”, zdobywając wyróżnie-
nie w kategorii V (soliści 10-15 
lat). 
Do wszystkich konkursów wo-
kalnych Natalkę przygotowuje 
pani Bożena Winconek. 

Warto dodać, że pieśń „O mój 
rozmarynie to jedna z najpopu-

Stowarzyszenie „Wspólne do-
bro - wspólny cel” w Białym-
stoku w dniach 23 - 24 listopada 
2019 r. w sali Centrum Wysta-
wienniczo - Konferencyjnym 
Archidiecezji Białostockiej 
przy ul. Kościelnej 1A w Bia-
łymstoku, przeprowadziło 
„X Podlaski Przegląd Pieśni 
Patriotycznej”. 

Naszą szkołę reprezentowała 

larniejszych polskich pieśni 
wojskowych z czasów I wojny 
światowej i wojny polsko-
bolszewickiej, znana także pod 
tytułem Rozmaryn w wierze-
niach ludowych przedstawiany 
jako symbol miłości i wierności. 

Maria GIERAŁTOWSKA 
zdjęcia: 
Bożena WINCONEK 

8 listopada 2019 r., już kolejny 
raz na scenie Młodzieżowego 
Domu Kultury w Białymstoku 
pojawili się młodzi wykonawcy 
ze szkół podstawowych i śred-
nich, aby tym razem swoim 
śpiewem uczcić 101. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, 80. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej oraz 
100. rocznicę Odzyskania Nie-
podległości przez Białystok. 

Przegląd zorganizował Młodzie-
żowy Dom Kultury i Kurato-
rium Oświaty w Białymstoku. 

Naszą szkołę reprezentowała 
Natalia Gulc z klasy V e, która 
pięknie zaśpiewała „Rotę” - 
pieśń patriotyczną, której po-
wstanie ściśle wiązało się z re-
presjami wobec Polaków w za-
borze pruskim. Napisała ją w 
1908 roku Maria Konopnicka 
do melodii skomponowanej 
przez Feliksa Nowowiejskiego. 
„Rota” po raz pierwszy została 
wykonana przez chór przedsta-
wicieli wszystkich zaborów 
podczas uroczystości odsłonię-
cia Pomnika Grunwaldzkiego 

w Krakowie (15 lipca 1910 r.). 

(NIE)PRZECIĘTNY TadeuszeK str. 25 

Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

X Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej 



czytelników, recenzję książki lub pre-
zentację nowych pracowników albo 
cennych klientów. 

Ten artykuł może składać się z 100-150 
wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić innowacjom, 
trendom finansowym lub prognozom; 
możesz skomentować wdrożone proce-
dury lub ulepszenia bądź scharakteryzo-
wać tempo rozwoju firmy. 

W aktualizowanych kolumnach możesz 
zawrzeć list od wydawcy, porady dla 

Teatr TO jej pasja... 
Maria Gierałtowska 

GALERIA TadeuszkA str. 26 

M 
aria Gierałtowska to uczennica kl. V c Szkoły Podstawowej nr 16 
w Białymstoku. Swoją przygodę z teatrem rozpoczęła w wieku 3 lat w grupie 
teatralnej „Gagatek” działaj ącej pod kierunkiem pań: Agnieszki Marchel 

i Anny Bayer w Przedszkolu Samorządowym Integracyjnym nr 58 w Białymstoku. Już od 
najmłodszych lat przejawiała niezwykłe zdolności teatralne i recytatorskie, które 
zaowocowały wieloma sukcesami. Marysia to laureatka wielu konkursów recytatorskich 
i teatralnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim. 

opracowała: 
Weronika KLIMOWICZ 
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A 
melia Bielach to uczennica kl. V c Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Białymstoku. Jej 
pasją jest plastyka: szkicowanie, ryso-

wanie, malowanie… 
Amelię nikt nie uczył rysunku, jest samoukiem. 
Mimo to jej prace są niezwykłe, jakby poszukiwała 
innego świata - trochę ludowego, trochę 
baśniowego… Amelia to laureatka wielu 
konkursów plastycznych o zasięgu międzyna-
rodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i miej-
skim. 

 

 

Niezwykły świat 
Amelii Bielach 

GALERIA TadeuszkA str. 28 

opracowała: 
Weronika KLIMOWICZ 
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opracowała: 
Amelia Bielach 

TadeuszeK i sztuka 

Jesienne inspiracje 
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Dziwi nas, że osoba 
w wieku szkolnym ma  
problem z przestrzega-
niem higieny. 

Smuci nas to, że jakiś 
wandal obkleił ściany 
łazienki mokrym pa-
pierem. 

Częstym procederem 
jest też zatykanie zle-
wu papierem i nalewa-
nie do niego wody. 

Niestety z bólem mu-
simy stwierdzić, 
że niektórzy ucznio-

W ostatnim czasie 
z zażenowaniem słu-
chamy informacji do-
tyczących tego, co 
dzieje się w toaletach 
naszej szkoły. 

Z niedowierzaniem 
przyjmujemy, że w 
społeczności szkolnej, 
która słynie z kultury, 
zasad, poszanowania 
wartości i tradycji, do-
chodzi do sytuacji, 
w której ktoś oddaje 
mocz na podłogę toa-
lety. 

wie SP 16 są na bakier 
z zasadami przestrze-
gania higieny osobi-
stej. Zapominają, 
że takim zachowaniem 
szkodzą nie tylko so-
bie, ale nam wszyst-
kim. 

Apelujemy, nie bądź-
cie obojętni wobec 
takiej postawy!!! 
 
Aleksandra NICZYPORUK, 

Laura WŁOSI ŃSKA 

rysunek: 
Amelia KALINKO 

Czy higiena wśród uczniów SP 16 jest w modzie? 

 

TadeuszeK mówi 

fot. Piotr Świderski 

Według „Słownika języka polskiego” PWN higiena to przestrzeganie czystości; nauka 
o wpływie środowiska na zdrowie ludzkie, a higiena osobista to indywidualne staranie 
człowieka o utrzymanie czystości i optymalnego stanu zdrowia. 
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