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D

rodzy Czytelnicy! Jest nam bardzo miło powitać Was w tegorocznym numerze gazety
szkolnej

. Będzie to kontynuacja zeszłorocznego numeru naszej gazetki.

Mamy nadzieję, że wspólnie z redakcją sprostamy Waszym oczekiwaniom.
Z myślą o każdym czytelniku
będziemy redagować kilka stałych rubryk.
Dla miłośników kultury i sztuki
polecamy rubrykę Tadeuszek
w Kulturze, w której przeczytacie recenzje filmów, książek, płyt, przedstawień czy koncertów. O jakość tej kolumny
zadbają uczennice kl. VI e:

Aleksandra Łukaszewicz i Natalia Gulc.
Chcąc dowiedzieć się czegoś
na temat ważnych aktualnych
działań i wydarzeń, z życia naszej szkoły, możecie zajrzeć
do Tadeuszka na czasie,
nad poziomem którego czuwa
Antoni Jaworski z kl. VI c.
Podróże

Tadeuszka

to rubryka, w której pod czujnym

okiem pani Agnieszki Baranowskiej pisać będziemy o ekologii,
podróżowaniu, turystyce.
W (NIE)Przeciętnym Tadeuszku będziemy Was informować, za sprawą Weroniki
Kołos z kl. VI c, o osiągnięciach, sukcesach Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku.
Galeria

Tadeuszka

to ru-

bryka prowadzona pod kierunkiem Adama Horosza z kl. VI c.
Jej celem jest ukazanie niezwykłych i utalentowanych postaci
z naszej szkoły.
Tadeuszek i sztuka to ru-

bryka, w której opiekun Koła
Miłośników Sztuki, pani Bożena Winconek, we współpracy
z Amelią Bielach z kl. VI c
i Julią Kajewską z kl. VI e pre-

zentują prace uczniów SP 16
w Białymstoku.
Tadeuszek mówi NIE - to
kolumna, w której Laura Włosińska, kl. VI c i Aleksandra
Niczyporuk, kl. VI c ilustrują to,
co nas drażni, irytuje, złości,
brzydzi, jednym słowem - bulwersuje.
Gazetka jest urozmaicona o prace plastyczne, grafiki, zdjęcia
uczniów naszej szkoły, m.in.:
Amelii Bielach, Amelii Kalinko, Aleksandry Niczyporuk,
Joanny Pietruczuk, Adriana Rogalewskiego-Bielińskiego, Igora
Sańko-Sawczenki, Patrycji Rybakiewicz.
W związku z tym, że dbamy
o swoich czytelników i jesteśmy
otwarci na Wasze pomysły,
zgłaszajcie je do nas, a postaramy 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 E.
Markowska.
W imieniu całej redakcji witamy w nowym roku szkolnym
i zapraszamy do owocnej
współpracy i lektury.

REDAKTORZY NACZELNI:
Maria GIERAŁTOWSKA,
Laura WŁOSIŃSKA,
TADEUSZEK
zdjęcie:
Weronika KOŁOS,
Laura WŁOSIŃSKA
grafika zdjęcia:
Amelia KALINKO

spis treści
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– O historii pewnej rasy… opo-

– Joanna Pietruczuk o talencie

wiada Adrian RogalewskiBieliński - str. 15.

Amelii Bielach - str. 27.
W Galerii Tadeuszka - Karol
Dołkin ukazany przez Weronikę Klimowicz - str. 28.
Dawid Malinowski - trener
PKK
„Żubry”
Białystok
w wywiadzie z Karolem Dołkinem - str. 29-30.
Hanna Koda młody TALENT
SP 16 oczami Weronki Klimowicz - str. 31.
Jesienne inspiracje w wykonaniu koła plastycznego pod
opieką pani Bożeny Winconek
- str. 32-33.

–

– Pamiętamy i zdalnie gramy...

- relacja Marii Gierałtowskiej
z XXI Koncertu Pamięci str. 16-18.
– Stoimy nad przepaścią - przekład intersemiotyczny Amelii
Bielach - str. 19.

–

–

– Pobliskie atrakcje proponuje
–
–

W tym numerze:
– Wybory

–

–

–

–

–

–

–

–

podczas pandemii
opisują Milena Kułakowska
i Patrycja Rybakiewicz –
str. 4.
O nietypowych obchodach
11 listopada opowiada Filip
Wawiernia - str. 5.
Z panią Małgorzatą Woroszyło
na
temat
akcji
#SP16WspólneDobro rozmawiają Amelia Bielach i Antoni
Jaworski - str. 6-7.
V edycję Konkursu Historycznego
„Zamień
celebrytę
na autorytet” Parada Postaci
Historycznych
relacjonuje
Maria Gierałtowska - str. 10.
Historyczny
Wojewódzki
Konkurs Fotograficzny opisuje Weronika Kołos - str. 11.
Obchody Dnia Języków Obcych przedstawia Laura Włosińska - str. 12.
Nasze prawa - ważna sprawa!
- w swoim artykule wykrzykuje Dominika Ostrowska str. 13.
Felieton Antoniego Jaworskiego „SP 16 w dobie koronawirusa…” - str. 14.

Maria Cimochowska - str. 20.
Na spacer kładką zaprasza
Daria Sakowska - str. 21.
A może… kolejną podróż
z Tadeuszkiem proponują
Klaudia Perkowska i Karolina Sawczyńska - str. 22-23.
Z Marią Gierałtowską, stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego rozmawia Joanna Pietruczuk - str.
24-25.
Sukces uczniów SP 16 w konkursie historycznym opisuje
Joanna Pietruczuk - str. 26.

–

– Czy wykluczanie jest właści-

we? - odpowiadają Amelia
Bielach i Weronika Muszkatel
- str. 34.
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Wybory
podczas pandemii
Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku na rok
2020-2021 odbyły się 30 września 2020 r. Poprzedzone były kampanią wyborczą,
w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli
wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Kampania
W wyborach o miejsce przewodniczącego SP 16 walczyli
przedstawiciele klas IV-VIII:
Oliwia Bednarowicz, kl.
IV a,
Piotr Bohdziewicz, kl. IV b,
Alexander Wróblewski, kl.
IV c,
Mateusz Pełszyk, kl. V a,
Aleksandra Kozłowska, kl.
VI a,
Wiktoria Nowosada, kl.
VI b,
Weronika Kołos, kl. VI c,
Laura Śmietało, kl. VI d,
Wiktoria Krystkowicz, kl.
VI e,
Oliwia Krasowska, kl. VII b,
Wiktoria Iłenda, kl. VII c
Amelia Januć, kl. VII d,
Pola Bobrowicz, kl. VIII a,
Hanna Kotyńska, kl. VIII b.

Wybory
Wszyscy uczniowie głosowali
przez Internet w Formularzu
Google przygotowanym przez
panią Izabelę Kardasz, opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki
Przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego została Pola
Bobrowicz z kl. VIII a, a jej
zastępcą - Weronika Kołos
z kl. VI c i Hanna Kotyńska
z kl. VIII b.

Według nas - uczniów, samorząd świetnie się spisuje w swoich obowiązkach. Wiemy, jak
trudno jest działać w obecnych
warunkach i organizować akcje
i uroczystości.
Bardzo im dziękujemy i trzyma-

my kciuki za nowy rok szkolny!
Milena KUŁAKOWSKA,
Patrycja RYBAKIEWICZ
zdjęcie:
Laura WŁOSIŃSKA
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(Nie)typowy
11 listopada
11 listopada 2020 r. odbyły się wyścigi motocrossowe dla juniorów i dorosłych. Był to
wyścig, z którego pieniądze były przeznaczone na cel charytatywny - Mikołaja walczącego
z SMA.
Na miejsce przyjechali miłośnicy adrenaliny nie tylko z Białegostoku, lecz nawet z zagranicy, mniej więcej 100 zawodników, w tym 20 juniorów i mnóstwo widzów. Wśród zawodników była też grupa juniorów do
której należę, czyli Off Road
Junior Białystok.
Po zdjęciu motorów z przyczepy i przygotowaniu się do jazdy
po torze, organizator zwołał

sę na podium.
Najważniejsze, że nic nam się
nie stało, poza kilkoma stłuczeniami. Nie miałem do niego pretensji o tę kolizję, pomogłem
mu wstać, podaliśmy sobie dłonie i pojechaliśmy dalej, by
ukończyć rajd.
Po nas pojechały jeszcze dwie
grupy: amatorzy i prawdziwi
rajdowcy.
Po 2 godzinach pojechaliśmy

dumny.
Uważam, że każdy taki udział
w wyścigu, to czas pełen możliwości i spełniania marzeń. To
nauka
dorosłości,
dążenia
do sukcesu i ciężkiej pracy
nad sobą. Dzięki temu uczymy
się, że nie warto się poddawać
i rezygnować z celu od razu.
Trzeba natomiast w siebie wierzyć i rozwijać swoje umiejętności.

wszystkich do siebie i wyjaśnił
uczestnikom zasady wyścigu.
Poinformował, że za 20 min.
startuje I grupa, czyli my.
O 11.20 wyruszyliśmy na tor.
Pierwsze dwa kółka były zapoznawcze. Potem zaczęły się wyścigi i niestety... nie obyło się
bez kolizji. Zderzyłem się z kolegą Pawłem. Straciłem błotnik
i tablicę numeracyjną oraz szan-

jeszcze raz. I wtedy znowu miałem wypadek. Na zakręcie zaklinowałem się z kolegą Gabrysiem. Na pomoc przyszedł nam
jeden z rodziców i nas rozdzielił. Zebrałem siłę, by dalej walczyć o podium. Musiałem nadrobić stracony czas, wyprzedzając kolejnych zawodników. Finalnie byłem w pierwszej dziesiątce, lecz i tak tata był ze mnie

Nie ważne
jest zwycięstwo,
liczy się sprawa.
To według mnie jest
Prawdziwy Patriotyzm.

Filip WAWIERNIA
zdjęcie:
Marek WAWIERNIA
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Wspólne będzie wspólne
Wywiad z wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki
w Białymstoku, Małgorzatą Woroszyło, koordynatorem projektu „SP16 Wspólne Dobro”.

- Co i kto zainicjował akcję „SP16 Wspólne Dobro”?

- Idea projektu narodziła się
na radzie pedagogicznej podczas podsumowania realizacji
Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w zeszłym roku szkolnym. Pamiętacie, jak na jesieni przygotowywaliście inscenizacje dla rodziców? Też uczestniczyłam podczas tych spotkań i zaprezentowałam wtedy raport z badania
„Młodzi cyfrowi” oraz przedstawiałam rodzicom bieżące trudności, z którymi borykamy się
na terenie szkoły. W naszej placówce zaobserwowaliśmy dziwne zjawisko. 98% uczniów ma
oceny zachowania powyżej bardzo dobrej, a jednak doświadczamy niewłaściwych zachowań polegających na niszczeniu
mienia szkoły. Przykłady to:
oblepianie ściany toalet namoczonym papierem, niszczenie
kabin w toalecie, drzwi, wydłubywanie dziur w ścianach, pisanie po ławkach i po ścianach,
niszczenie klawiatur, czy sprze-

dawanie karteczek obiadowych
w stołówce. Nauczyciele dyskutowali o tym, jaka może być
przyczyna takiego zachowania.
Postanowiliśmy
zrealizować
projekt o nazwie „SP16 Wspólne Dobro”, więc został powołany zespół nauczycieli w składzie: pani Małgorzata Woroszyło, pani Marzena Dęby, pani
Monika Markowska, pani Izabela Kardasz, pani Joanna Derkowska, pani Agata Żebrowska,
pani Bożena Charkiewicz, pani
Agnieszka Matukiewicz.
- Jaki jest cel projektu?
- Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby
dbania o wspólne dobro społeczności szkolnej SP16. Jest to
działanie podjęte w ramach realizacji rekomendacji ze sfery
społecznej Szkolnego Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego.
- Na czym polega akcja
„SP16 Wspólne Dobro”?

Grupa nauczycieli, która zgłosiła się do realizacji projektu za-

proponowała, aby akcję zacząć
od ankiety skierowanej do
uczniów na temat tego, co jest
wspólnym dobrem dla społeczności uczniów i nauczycieli.
Wyniki tej ankiety zostały opublikowane na blogu „Blogerzy
z Szesnastki”. Głosy ankietowanych wskazują, że wspólne dobro to kompetencje, które
kształtujecie w szkole, czyli relacje między ludźmi, przyjaźń,
wzajemna pomoc. Jednak wielu
uczniów z naszej szkoły mówi,
że ma kłopot z otrzymaniem
lekcji w przypadku nieobecności. Koledzy nie chcą powiedzieć lub informacje są niepełne. I to jest właśnie obszar, który trzeba wzmocnić.
Tylko kilka osób wskazało,
że dobrem wspólnym jest wyposażenie szkoły: podręczniki,
książki z biblioteki, szkolne
ławki, sprzęt komputerowy. I to
jest kolejny obszar, nad którym
trzeba popracować. Wspomniałam już o oblepianiu ściany
w toalecie namoczonym papierem, o niszczeniu kabin, drzwi,
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o wydłubywaniu dziur w ścianach, o pisaniu po ławkach i po
ścianach, o niszczeniu klawiatur. TO też jest wspólne dobro.
Super, że wskazaliście w ankiecie na podręczniki i książki
z biblioteki. Widocznie zauważyliście, że nie jest zbyt fajnie
korzystać ze zniszczonych podręczników.
Przyjemniej jest też w czystej,
sprawnej toalecie. Miło jak ławki NIE są pomazane i zniszczone. To wspólne dobro zależy od
Was w dużym zakresie. Liczymy, że realizacja tego projektu
pomoże wszystkim zwrócić
uwagę na ten aspekt. W końcu
społeczność szkolna, której 98%
uczniów ma oceny zachowania
wzorowe i bardzo dobre to jest
ogromny potencjał.
- Jakie działania zostały
już

podjęte,

a jakie są

zaplanowane?

Okres zawieszenia nauki stacjonarnej pokrzyżował nasze plany. Do tej pory podjęto następujące działania:
stworzenie logo przez uczennicę klasy VI c, Amelię Kalinko,
przeprowadzenie
ankiety
wśród uczniów klas IV-VIII
na temat tego, co jest wspólnym dobrem dla społeczności
uczniów i nauczycieli,

zamieszczenie wyników ankiety do wiadomości społeczności szkolnej na blogu Blogerzy z Szesnastki,
przygotowanie
informacji
o projekcie do gazetki szkolnej,
przeprowadzenie pogadanki
wśród uczniów klas I-III
przez wychowawców na temat, czym jest wspólne dobro,
przygotowanie przez uczniów klas I-III rymowanek,
rysunków.
- Ile będzie trwał projekt
„SP16 Wspólne Dobro”?

- Projekt planowany był na jeden rok szkolny. Nauka zdalna
uniemożliwiła nam dokończenie
realizacji w poprzednim roku i
utrudnia w bieżącym. Główne
działania chcielibyśmy podjąć
wtedy, kiedy uczniowie byliby
w szkole. Idziemy małymi
kroczkami, licząc, że wszyscy
uczniowie wrócą do stacjonarnego trybu nauki.
- Kto może włączyć się
do projektu?

- KAŻDY! W kolejnych działaniach liczymy na wsparcie Samorządu
Uczniowskiego.
Wszystkich uczniów zachęcamy
do uczestniczenia w działaniach
proponowanych w ramach projektu.
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- Jaki ma być efekt końcowy projektu?

- W ramach kompetencji społecznych chcielibyśmy, aby uczniowie identyfikowali się z naszą placówką, czując, że to od
nich zależy w jakich warunkach
będą przebywać, że wspólne
będzie wspólne. Liczymy na to,
że uczniowie będą szanować
mienie szkoły i dążyć do tego,
aby jak najdłużej służyło innych
dzieciom.
- Dziękujemy
wość
ich

za

możli-

poszerzenia

wiadomości

mat

na

swote-

projektu

„SP16

Dobro”.

Według

Wspólne

nas to wspaniała inicjatywa,

którą

wspierać

i

będziemy
zachęcamy

do tego samego wszystkich!
Dziękujemy za rozmowę.

- Dziękuję.
Amelia BIELACH
Antoni JAWORSKI
LOGO Projektu:
Amelia KALINKO
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25 listopada 2020 r. odbyła się
V edycja Konkursu Historycznego
„Zamień
celebrytę
na autorytet” Parada Postaci
Historycznych upamiętniająca
dwudziestolecie międzywojenne. Celem Konkursu jest:
− przybliżenie uczniom ważnych, historycznych postaci,
np. patronów szkół, ulic jako
autorytetów dla współczesnej
młodzieży,
− wzrost poszanowania wartości prezentowanych przez
wybrane postaci,
− rozwijanie
wśród dzieci
i młodzieży postaw humanistycznych i patriotycznych,
− rozwijanie współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem
lokalnym.

TadeuszeK NA CZASIE

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Martyna Gierałtowska, Piotr Chrostowski
i Szymon Jakubecki przygotowani przez panią Bożenę
Charkiewicz. Prezentowali postać Marii Składowskiej-Curie,
polską fizyk i chemik, dwukrot-

ną laureatka Nagrody Nobla.
W konkursie wziął też udział
zespół ze Szkoły Podstawowej
im.
Walerii
Szalay-Groele
w Przecławiu, który przedstawił
losy patronki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Białymstoku zaprezentowali
postać wielkiego kompozytora
oraz polityka Ignacego Jana Paderewskiego.
Miło
na
poinformować,
że I miejsce ex aequo otrzymał
zespół ze Szkoły Podstawowej
nr 16 w Białymstoku i zespół
ze
Szkoły
Podstawowej
w Przecławiu, II miejsce - ze
Szkoły Podstawowej nr 1
w Białymstoku.
Gratulujemy laureatom
i organizatorom.

Maria GIERAŁTOWSKA

TadeuszeK NA CZASIE
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zdjęcie: Maria Gierałtowska
II miejsce
−

W

ojewódzki Historyczny Konkurs Fotograficzny
„Lokalni świadkowie wydarzeń” miejsca pamięci, pomniki, tablice upamiętniające postać Świętego Papieża Jana
Pawła II odbył się 10 listopada
2020 r.
Celem konkursu jest:
− promocja wartości szeroko
pojętego patriotyzmu, tożsamości, wśród uczestników
konkursu,
− promocja młodych talentów,
− upowszechnienie
dobrych
praktyk konkursu poprzez
wykreowanie młodego człowieka świadomego wartości
patriotyzmu.
Ideą zaś było zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca pamięci, pomniki, tablice upamiętniające postać Świętego Papieża
Jana Pawła II, którą należy zaprezentować na wykonanej fotografii.
Ponadto autor zdjęcia w kilku
zdaniach miał opisać przedstawione miejsce z zaznaczeniem,
w jaki sposób jest ono związane

z postacią Jana Pawła II.
Miło
nam
poinformować,
że uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku
zostali jego laureatami:
− I miejsce - Zuzanna Żebrowska, kl. V a,

wyróżnienie - Sylwia Chomicka, kl. VIII a,
− wyróżnienie - Jakub Kościuk, kl. VII c,
− wyróżnienie
- Zuzanna
Kardasz, kl. VII b,
− wyróżnienie - Weronika
Kołos, kl. VI c.

zdjęcie: Weronika Kołos
wyróżnienie

zdjęcie: Zuzanna Żebrowska
I miejsce
−

II miejsce - Wiktoria Nowosada, kl. VI b,
− II miejsce - Mateusz Rogowski, kl. VII d,
− II miejsce - Piotr Grybowicz, kl. VI b,
− II miejsce - Maria Gierałtowska, kl. VI c,

Uczennice do konkursu przygotowała pani Bożena Charkiewicz.
Konkurs cieszył się wielkim
zainteresowaniem wśród uczniów podlaskich szkół i był doskonałą okazją, aby zwrócić
uwagę na wartości ważne w życiu młodego człowieka.
Weronika KOŁOS
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Obchody
Europejskiego Dnia Języków Obcych
Europejski Dzień Języków międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady
Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Święto zostało ustanowione
przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu w 2001 roku na zakończenie
zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego
Roku Języków. Celami święta są przede wszystkim: ukazanie Europejczykom znaczenia
uczenia się języków, propagowanie nauki języków obcych przez całe życie, propagowanie
różnorodności językowej i kulturowej Europy.
30.09.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusz Kościuszki w Białymstoku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków.
Z tej okazji uczniowie każdej
z klas mieli za zadanie ubrać się
zgodnie z kolorami flagi europejskiego państwa, które wcześniej wybrała.
Dodatkowo trzeba było przygotować plakat na ten sam temat.
Europejski Dzień Języków
pokazał, że nauka języków to
doskonała rozrywka, a zdobywanie wiedzy na temat kultury
innych narodów to fascynująca
przygoda.
Laura WŁOSIŃSKA
zdjęcia:
Izabela KARDASZ
Monika E. MARKOWSKA
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Nasze prawa - ważna sprawa!
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie
dzieci na świecie. Tego dnia w wielu krajach podejmowane są wspólne inicjatywy w celu
okazania wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. Rocznica
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to dzień radosny, ale z poważnym przesłaniem.
UNICEF inicjuje projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach
dziecka. To okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych
zakątkach świata, gdzie prawa są łamane, bądź nie są przestrzegane. Ten rok jest trudny
dla nas wszystkich, ale wyjątkowo trudny dla dzieci w miejscu, w którym, jeszcze przed
epidemią koronawirusa, sytuacja była tragiczna. Takim miejscem jest Jemen - kraj, w
którym od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Najbardziej
bezbronnymi jego ofiarami są dzieci, tracące szansę na szczęśliwe dzieciństwo.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju szkolne obcho-

dy Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka zostały przepro-

wadzone w trybie zdalnym.
Społeczność szkolna włączyła
się w akcję pomocową na rzecz
dzieci w Jemenie i zrealizowała
ciekawe przedsięwzięcia.
Jednym z nich była akcja
„Wspólna podróż po Jemenie” dotycząca zapoznania dzieci z trudną i ciężką sytuacją ich
rówieśników w tym kraju, podczas wspólnego oglądania prezentacji przygotowanej przez
UNICEF w czasie zajęć on-line
oraz w domu z najbliższymi.
Kolejnym krokiem akcji była
rozmowa o tym, co powinno się
zmienić, aby prawa dzieci
w Jemenie były respektowane.
Z kolei w ramach akcji
„Lepszy świat dla dzieci w Jemenie” uczniowie kl. IV-VIII
wykonali prace plastyczne obrazujące wizję lepszego świata
dla dzieci w tym kraju. Wszystkim działaniom towarzyszyła
wystawa on-line pod hasłem
„Pomoc dla Jemenu”. Przygotowane na tę okazję prace potwierdziły, iż prawa wszystkich
dzieci na świecie nie są uczniom obojętne.
Dominika OSTROWSKA
rysunek:
Dominika OSTROWSKA
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SP 16 w dobie koronawirusa,
czyli o drugim roku nauki w (bez)nadziei
1 września 2020 uczniowie wszystkich typów szkół wrócili do placówek, kontynuując
nauczanie stacjonarne. Powrót do szkół odbył się po półrocznej przerwie związanej
z epidemią koronawirusa w Polsce.
Powrót do szkoły

Decyzję o powrocie do szkoły
podjęło Ministerstwo Edukacji
Narodowej wraz z Ministerstwem Zdrowia. Uczniowie
i rodzice mieli wiele obaw,
lecz każda ze szkół opracowała
zarządzenia poprawiające bezpieczeństwo.
W naszej szkole, przy wejściu
każdy uczeń dezynfekował ręce.

Do placówki wszystkie dzieci,
nawet najmłodsze, wchodziły
bez opiekunów. Na przerwach
musieliśmy nosić maseczki
i utrzymywać dystans społeczny. Wszystkie pomieszczenia
i meble były codziennie dokładnie dezynfekowane. Mimo początkowych niepokojów nauczanie stacjonarne odbyło się
bez żadnych zakłóceń. Wśród

uczniów niektórych klas zdarzały się jednak incydenty związane z zachorowaniem na koronawirusa i te klasy przechodziły
na dwa tygodnie na nauczanie
zdalne.
Zdalne powraca

Niestety w związku ze znacznym zwiększeniem liczby zachorowań na koronawirusa
w Polsce, decyzją premiera RP,

od 24.10.2020 r. wszystkie
szkoły rozpoczęły nauczanie
zdalne.
Wszyscy już wiemy, że i ten rok
szkolny będzie się różnił od poprzednich. Jesteśmy jednak
w tej chwili lepiej przygotowani
do nauczania zdalnego niż
w marcu 2020 roku. Wiemy,
co nas czeka i że nie będzie lekko.

Do kiedy
potrwa zdalne?

Z aktualnych informacji wynika, że nauczanie zdalne jeszcze
potrwa. Co będzie dalej zależy
od sytuacji epidemicznej w Polsce.
Mamy
jednak
nadzieję,
że w tym roku szkolnym wrócimy jeszcze do szkoły.

Antoni JAWORSKI
rysunek:
Amelia KALINKO
Tadeuszek, maska:
Amelia BIELACH
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Basset hound…
historia pewnej rasy
Basset hound pochodzi od basseta artezyjsko-normandzkiego, który w połowie XIX wieku
przybył z Francji do Anglii, gdzie skrzyżowano go z bloodhoundem, czyli psem świętego
Huberta. W wyniku tej krzyżówki otrzymano okazy przypominające dzisiejsze psy rasy
basset hound. Ostatni etap rozwoju rasy jest zasługą Amerykanów, którzy przypisali
sobie stworzenie odmiany psa do towarzystwa zamiast psa gończego, co było wcześniej
cechą charakterystyczną bassetów. Po długim okresie, w którym Stany Zjednoczone były
uznawane za ojczyznę rasy basset hound, miłośnicy psów w 1987 r. oficjalnie przyznali,
że krajem jej pochodzenia jest Anglia i dziś obowiązuje jej angielski wzorzec.
Wygląd

Jest to niski pies, mierzący
od 33 do 38 cm wysokości
lecz jest długi. Charakteryzują
go długie uszy, nadmiar skóry
i krótkie łapy.
Z pozoru pies flegmatyczny,
leniwy o smutnym wyglądzie.
Najczęściej występują w kolorach
biało-czarno-brązowym
lub biało-brązowym.
Użytkowość

Rasa na początku była głównie
wykorzystywana do polowań
na króliki i zające. Dziś najczęściej są one wykorzystywane
jako psy wystawowe i do towarzystwa.
Charakter

Basset hound ma łagodny, dobroduszny charakter i umiarkowany
temperament.
Choć
na pierwszy rzut oka sprawia
wrażenie flegmatycznego, to
w rzeczywistości jest wesołym,
chętnym do zabawy i zaskakująco ruchliwym psem. Bardzo źle
znosi samotność i szybko przywiązuje się do właściciela. Niestety, bassety są bardzo uparte i
podczas spaceru pies potrafi położyć się na chodniku i stwierdzić, że dalej nigdzie nie idzie
bo to idealny czas na drzemkę.

swojej budowy narażone są
na dysplazję stawu biodrowego
oraz dysplazję stawu łokciowego.

Zdrowie i choroby

Kupując basseta, musimy pamiętać, że trzeba będzie szczególnie dbać o jego uszy i oczy.
Zdarza się nieprawidłowa budowa powiek (entropium i ektoprium) i wypadanie gruczołu
trzeciej powieki.
Wśród psów tej rasy trafiają się
alergicy. Basset houndy z racji

Polecam tę rasę wszystkim.
Miałem basseta i wiem, że to
cudowny przyjaciel i kompan.
Adrian ROGALEWSKI-BIELIŃSKI

zdjęcia:
Adrian ROGALEWSKI-BIELIŃSKI
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Pamiętamy
i zdalnie gramy
XXI Koncert Pamięci
Ideą XXI Koncertu Pamięci, pierwszego w historii zdalnego, było upamiętnienie
wydarzeń września 1939 r., utrwalenie pamięci o losach Polaków i ich wkładzie w dążenie
do odzyskania wolności i niepodległości, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej,
propagowanie przywiązania do historii i tradycji narodowych wśród dzieci i młodzieży
z Podlasia.
Organizatorem Koncertu byli:
Marszałek Województwa Podlaskiego,
Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku.

Organizatorzy

W współtworzenie Koncertu
włączyły się placówki z całego
województwa podlaskiego:
Przedszkole Samorządowe
nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku,
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza
Kościuszki
w Białymstoku,
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci Michała
i Aleksandra Chrzanowskich
w Gródku

Ogólnokształcąca
Szkoła
Muzyczna II st. im. Witolda
Lutosławskiego w Białymstoku,
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku,
VI Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Zygmunta Augusta
w Białymstoku,
zespół MAŁE HDK z Hajnowskiego Domu Kultury,
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ,,SKOWRONKI”.

W przygotowanie XXI Koncertu Pamięci włączyło się wielu
nauczycieli z SP 16: pani Monika Markowska, pani Małgorzata
Woroszyło,
pani Agnieszka
Baranowska,
pani Beata Jatel, pani Dorota
Skorupska, pani Bożena Winconek, pani Agnieszka Matukiewicz, pani Izabela Kardasz
i pan Kamil Komorowski
(MISTRZ MONTAŻU!!!).
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Koncert rozpoczęli uczniowie
kl. VI c Szkoły Podstawowej
nr 16 w Białymstoku pod kierunkiem pani Bożeny Winconek, hymnem państwowym
Rzeczypospolitej
Polskiej
„Mazurkiem Dąbrowskiego” do
słów Józefa Wybickiego, bo...
„Jeszcze Polska nie zginęła/
Kiedy my żyjemy…”.
„Nie zobaczysz matko syna” to
piosenka do słów Ernesta Brylla
i muzyki Katarzyny Gaertner,

którą zaprezentowała uczennica
kl. IV c Szkoły Podstawowej
nr 16 w Białymstoku, Julia
Wyszyńska, przygotowana pod
kierunkiem
pani
Doroty Skorupskiej.
Hanna Koda, uczennica kl.
VIII a Szkoły Podstawowej
nr 16 w Białymstoku i Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia w Białymstoku w klasie skrzypiec pana Piotra Krakowiaka
wykonała
utwór

„Fantazja B-dur” Georga Philipa Telemanna.
XXI Koncert Pamięci, podczas
którego zaprezentowali się wokaliści, instrumentaliści i recytatorzy z całego województwa,
poprowadzili: Maria Gierałtowska, uczennica z kl. VI c
i Antoni Jaworski, uczeń
z kl. VI c Szkoły Podstawowej
nr 16 w Białymstoku przygotowani pod kierunkiem pani Moniki Markowskiej.

Rezultatem pracy jest film zamieszczony na kanale pod linkiem:
https://youtu.be/JHHoR9Fadkk
Koncert był doskonałą okazją
promocji wartości szeroko pojętego patriotyzmu, tożsamości,
wśród uczestników konkursu,
promocją młodych talentów,
upowszechnienia dobrych praktyk Koncertu poprzez wykreowanie młodego człowieka świadomego wartości patriotyzmu.
Koncert pozwolił zwrócić uwagę na wartości ważne w życiu
młodego człowieka oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na
odległość, bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii
cyfrowych. zgodnie z priorytetami MEN.
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21 Koncertów Pamięci to świadectwo niesłabnącego zainteresowania młodego pokolenia historią wojny z totalitarnym złem
i piękną postawą Polaków broniących Ojczyzny.
Inicjatorami tego wspaniałego
przedsięwzięcia byli:
pani Lidia Maria Trojanowska,
pan Tadeusz Trojanowski,
pan Jerzy Bołtuć.
Organizacją XXI Koncertu Pamięci chcieliśmy pokazać nasze
przywiązanie
do
wolności
i niepodległości oraz przypomnieć, jak głębokie i wyjątkowo tragiczne doświadczenie dotknęło wówczas Polskę.
Niech ten Koncert
stanie się bodźcem
do refleksji
nad wartością dobra
i pokoju w życiu
każdego człowieka.

Maria GIERAŁTOWSKA

XXI Koncert Pamięci podsumował Marszałek Województwa
Podlaskiego, Artur Kosicki.

Szanowni Państwo!
Kieruję wyrazy uznania dla społeczności
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza
Kościuszki, dla Pani Dyrektor Anny
Zalewskiej, Pani Moniki Markowskiej,
wszystkich uczniów i nauczycieli tworzących piękny XXI Koncert Pamięci.
Przesyłam wyrazy sympatii ekipie technicznej pracującej przy realizacji materiału filmowego.
Miło mi, że mogłem uczestniczyć w tym
projekcie.
W imieniu Sybiraków oraz członków
Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci
Zesłańców Sybiru w Białymstoku, bardzo serdecznie dziękuję.
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StoiMY nad przepaścią...
„Przepaść” Tadeusza Różewicza to wiersz z tomiku „Srebrny kłos” wydanego
w Warszawie 1955 roku.
Babcia w czarnych sukniach
Drucianych okularach
Z laseczką
Stawia stopę
Nad przepaścią krawężnika cofa
Rozgląda się bojaźliwie
Choć nie widać śladu samochodu
Podbiega do niej chłopczyk
Bierze za rękę
I przeprowadza
Przez otchłań ulicy
Na drugi brzeg
Rozstępują się
Straszliwe ciemności
Nagromadzone nad światem
Przez złych ludzi
Kiedy w sercu
Małego chłopca
Świeci iskierka
Miłości

Przepaść to miejsce niebezpieczne,
bez dna, które może wchłonąć unicestwić człowieka, z którego nie
ma powrotu; niebezpieczne urwisko grożące upadkiem, śmiercią,
przerażające
wysokością
(chodnika).
Utwór Tadeusza Różewicza możemy podzielić na trzy obrazy.
Pierwszy, „Niepewność”, przedstawia starszą kobietę stojącą
na
chodniku.
Spoglądającą
z obawą w kierunku ulicy.
Drugi to „Przejście” - ukazuje
dwoje ludzi - starą kobietę i małego chłopca, który trzyma jej dłoń.
Przechodzą przez ulicę.

Na trzecim obrazie, „Światło”, możemy dostrzec ciemne chmury
ustępujące pod wpływem blasku
złotej iskry. „Straszliwe ciemności” symbolizujące: żałobę, samotność, krzywdę, koszmar wojny,
zagubienie, nienawiść zostają pokonane przez gest chłopca - podanie pomocnej dłoni.
Za najcenniejszą wartość podmiot liryczny uważa miłość, która rodzi życzliwość i współczucie,
przynosi bezinteresowną pomoc,
otacza opieką.
Przedstawia swój pogląd na to,
co w życiu ważne i dobre.

Przekład intersemiotyczny
wiersza „Przepaść” Tadeusza Różewicza
wykonanie: Amelia BIELACH
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Pobliskie atrakcje
Białowieża
Białowieski Park Narodowy to wspaniałe miejsce, gdzie można spędzić czas w otoczeniu
natury i zwierząt oraz oglądać ciekawe wystawy.
Muzeum

Przyrodniczo-

Leśne

Białowieży

w

jest
wyjątkowe, ponieważ z jednej
strony to najstarsze muzeum w
województwie podlaskim, a zarazem wyróżnia je bardzo nowoczesny sposób prezentacji.
Opiera się on na innowacyjnych
technologiach i w niczym nie
przypomina kojarzącego się ze
słowem muzeum zwiedzania
wystaw w gablotach za szkłem.
Muzeum prezentuje ekspozycje
kulturowe, botaniczne i zoologiczne. W zbiorach tego muzeum prezentowane są również
kolekcje naukowe.

miejsce gdzie możemy spotkać
między innymi wilki, sarny i
oczywiście żubry.

dzić to miejsce, gdyż ma swój
niepowtarzalny urok.

Park Pałacowy w Biało-

Ze względu na bliską odległość od Białegostoku, Białowieski Park Narodowy jest
doskonałą opcją na jednodniowy wypad, przejazd samochodem zajmie tylko ok.
1,5 godziny. Szczególnie zadowoleni będą miłośnicy przyrody i historii.
(źródło:
www.muzeum.bpn.com.pl
www.pl.wikipedia.org
www.bpn.com.pl)

wieży

to idealne miejsce dla
miłośników natury. Można tam
odpocząć wśród oazy zieleni.
Park pałacowy jest autentycznie
piękny o każdej porze roku.
Warty uwagi jest również Dworek Gubernatora Grodzieńskiego położony na obrzeżach Parku.

Maria CIMOCHOWSKA
Rezerwat Pokazowy Żubrów

położony jest przy szosie
Hajnówka - Białowieża, ok. 3
km przed Białowieżą. Rezerwat
ma powierzchnię aż 27 ha, w
porównaniu do powierzchni
Białegostoku czyli 10 210 ha to
nie wiele, ale rezerwat i tak
sprawia wrażenie ogromnego.
W warunkach zbliżonych do
naturalnych, prezentowane są
wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyjących w Puszczy
Białowieskiej oraz duże drapieżniki. To niepowtarzalne

Cerkiew
w

św.

Białowieży

Mikołaja

to cerkiew w
której onegdaj modlił się car
Mikołaj II wraz z rodziną i świtą. Wybudowana w latach 18941897 - w czasach, gdy te tereny
należały do Imperium Rosyjskiego - uchodziła za najpiękniejszą w Guberni Grodzieńskiej. Myślę, że warto odwie-
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Kładką...
Narwiańskiego Parku Narodowego
Narwiański Park Narodowy, utworzony 1 lipca 1996 r., jest jednym z 23 parków
narodowych na terenie Polski. Park znajduje się w północno-wschodniej Polsce,
w województwie podlaskim, na zachód od Białegostoku, pomiędzy miejscowościami Suraż
i Rzędziany. Ma obszar 6810,23 ha, przy czym początkowo, na skutek nieprecyzyjnych
pomiarów, uważano, że jest to 7350 ha i taka wartość jest podana m.in. w akcie
powołującym park. Wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 15408 ha.

Od czasu do czasu warto wybrać się w miejsce, w którym
będziemy mogli zaznać chwili
spokoju oraz spędzić czas z rodziną na łonie natury.
Dobrym pomysłem będzie wybranie się do Narwiańskiego
Parku Narodowego. Znajduje
się tam wiele atrakcji i każdy
powinien znaleźć coś dla siebie.
Kładka nad Narwią-ŚliwnoWaniewo jest to drewniany pomost poprowadzony nad rzeką
Narew i jej rozlewiskami. Aby
przedostać się na drugą stronę,
musimy przeprawić się drewnianą, pływającą platformą
przez rzekę, używając siły swoich mięśni, ciągnąc za łańcuch.
Znajdzie się także coś dla fanów
wycieczek rowerowych. Trasy
rowerowe znajdują się na
obrzeżach Narwiańskiego Parku
Narodowego i w jego otulinie.

Przebiegają po drogach żwirowych lub rzadko uczęszczanych.
W wielu miejscach przecinają je
szlaki piesze.
W Parku są szlaki wodne przeznaczone dla kajakarzy. Jednym
z nich jest spływ „Kajakiem
wokół Kurowa”,. Na jego trasie
można
zwiedzić
fort
„Koziołek”, jedyny w swoim
rodzaju przykład dawnej sztuki
fortyfikacyjnej. Niecodzienną
atrakcją turystyczną są przewozy łodzią zwaną „pychówką”.

(źródło: www.mynaszlaku.pl
www.pl.wikipedia.org
www.atrakcjepodlasia.pl)
Daria SAKOWSKA
zdjęcia:
Agnieszka BARANOWSKA
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A może...
Tatrzański Park Narodowy
Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się najwyższy szczyt w Polsce
(Rysy, 2499 m n.p.m.) jest tam też największe jezioro oraz największy wodospad.
Największym jeziorem jest Morskie Oko, położone w Dolinie Rybiego Potoku. Jego
powierzchnia wynosi 34,93 ha. Największy wodospad na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego to natomiast Siklawa, spadająca z progu Doliny Pięciu Stawów Polskich do
Doliny Roztoki. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się ponadto około
650 jaskiń. Oczywiście zdecydowana większość z nich nie jest udostępniona do zwiedzania
przez turystów. Ci, którzy jednak chcą poznać tatrzańskie jaskinie, mogą odwiedzić
jaskinię Mroźną (w Dolinie Kościeliska) oraz jaskinię Raptawicką, Mylną oraz Smoczą
Jamę w Wąwozie Kraków.
Park narodowy
jako forma
ochrony przyrody

Żeby chronić przyrodę w parkach narodowych należy postępować według określonych zasad, m.in. nie można zostawiać
po sobie śmieci i zacząć sprzątać również po innych. Turyści
zwiedzający parki zobowiązani
są również do chodzenia wyznaczonymi szlakami, żeby nie
niszczyć znajdujących się tam
obiektów. Nie należy też płoszyć zwierząt, które mieszkają
w parkach. Mogą się one bać
i narobić wiele szkód.
W parkach narodowych pobierane są opłaty, które przeznacza
się na tworzenie i utrzymanie
infrastruktury
turystycznej
i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody,
np. w Tatrzańskim Parku Narodowym 15% wpływów z opłat
za wstęp wspiera działalność
ratowniczą
Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Co warto zobaczyć?

Wodospad Siklawa
Jest to największy wodospad

w Polsce! Ma około 70 metrów
wysokości i - w zależności
od poziomu wód - spływa dwiema lub trzema strugami. Woda
opada po Ścianie Stawiarskiej,
która oddziela Dolinę Roztoki
od Doliny Pięciu Stawów. Wodospad jest doskonale widoczny
z zielonego szlaku.

Wąwóz Kraków
i Smocza Jama
Wąwóz Kraków to nazwa jednego z najbardziej malowniczych fragmentów Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominający kanion. Nazwa wzięła
się stąd, że poprzez pionowe

ściany przypomina wąską krakowską ulicę. Ale jakby tego
było mało - rozmaite części wąwozu nazywają się też: Rynek,
Plac pod Ratuszem, Wawel,
a nawet Kościół Mariacki. Wysokie ściany wąwozu porośnięte
są bujną roślinnością - mszakami i paprociami, a dno usłane
kamieniami. Gdy pada na dnie
tworzy się niewąski potoczek.
17 metrów ponad dnem wąwozu
mieści się - też z krakowska Smocza Jama, do której wespniemy się po drabinie, a potem
po skałach, trzymając się łańcuchów. Przed wiekami wąwóz
był odwiedzany przez poszukiwaczy złota, którzy pozostawili
na jego ścianach charakterystyczne ślady.
Trzydniowiański Wierch
Trzydniowiański Wierch to
przepiękny szczyt w Tatrach
Zachodnich, na którym krzyżują
się dwa szlaki: zielony i czerwony. To mniej znana turystom
atrakcja Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Ma dwa wierzchołki, które opadają do trzech
dolin. Widoki z Wierchu są dalekie, bo jego górne partie porastają tylko trawy i kępy borówek, które jesienią przebarwiają
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stoki na czerwono. Ze Trzydniowiańskiego Wierchu zobaczymy Mnichy Chochołowskie
- rząd białych turni na zboczach
Bobrowca.
Klaudia PERKOWSKA,
Karolina SAWCZYŃSKA
zdjęcia:
Agnieszka BARANOWSKA
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„Trzeba robić to, co kochamy,
wówczas nagrody przychodzą same…”

M

aria Gierałtowska to uczennica kl. VI c Szkoły Podstawowej nr 16

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. 4 marca 2020 r. odebrała stypendium
w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego na rok 2020
z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego.
Joanna: Co musiałaś zrobić,
aby otrzymać stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego?
Maria: Żeby dostać stypendium
artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego, musiałam wykazać, że jestem laureatką konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich w dziedzinie artystycznej, jak również
moje zaangażowanie w życie
szkoły. Moją dziedziną był teatr
i recytacja.
J.: Kiedy i gdzie odbyła się uroczystość rozdania stypendium?
M.: Gala odbyła się 4 marca
2020 r w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
J.: Ile osób dostało stypendium
Marszałka Województwa Podlaskiego?
M.: To stypendium otrzymało
140 osób z całego województwa.
J.: Jak wyglądała ta uroczystość?
M.: Miała miejsce w sali Opery
i Filharmonii Podlaskiej. Galę
uświetniły występy muzyczne,
wokalne i taneczne stypendystów. Na zakończenie członkowie Domu Kultury w Łapach
wręczyli Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz Jury

obrazy, które zostały przez nie
namalowane. Po uroczystej gali
odbył się wspaniały poczęstunek.
J.: Co czułaś dostając stypen-

dium Marszałka Województwa
Podlaskiego?
M.: Kiedy pani Monika Markowska poinformowała mnie o
tym w szkole, nie wierzyłam,
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że to prawda. Nie spodziewałam
się, iż mam szansę. Otrzymując
to stypendium, czułam radość,
dumę, cudowne uczucie, którego nie da się opisać. Cieszyłam
się, że moja praca została doceniona.
J.: Co powiedziałabyś innym,
którzy chcieliby otrzymać takie
stypendium?
M.: Wydaje mi się, że trzeba
robić to, co kochamy, wówczas nagrody przychodzą same. Ja na stypendium pracowałam od 3. roku życia. Trzeba mieć wiele osiągnięć, by je
dostać.
J.: Co jeszcze chciałabyś osiągnąć?
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zdjęcia:
Monika MARKOWSKA

M.: Chciałabym dalej brać
udział w konkursach recytatorskich, plastycznych, a najbardziej teatralnych.
Joanna PIETRUCZUK
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Sukces w konkursie historycznym
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
na przełomie listopada i grudnia 2020 roku wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie
Historyczno-Plastycznym
„Stulecie
Bitwy
Warszawskiej”
zorganizowanym
przez białostockie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Białymstoku oraz Szkołę Podstawową nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.

Celem Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego
„Stulecie Bitwy Warszawskiej”
było upowszechnienie wiedzy
o Bitwie Warszawskiej - jednej
z najważniejszych w historii
Europy oraz upamiętnienie tego
niezwykle ważnego wydarzenia
i oddanie hołdu jego bohaterom.
Zadaniem uczestników było
wykonanie pracy plastycznej projektu znaczka pocztowego
lub banknotu nawiązującego

do bitwy warszawskiej lub wybranego epizodu z wojny polsko-bolszewickiej.
Miło
nam
poinformować,
że uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie laureatów
konkursu w kategorii projekt
znaczka pocztowego:
I miejsce - Julia Dołżyk,
II miejsce - Karolina Sawczyńska,
III miejsce - Oliwia Bo-

chenko.
Wyróżnienia otrzymali:
Mateusz Rogowski,
Piotr Bąkowski.
Gratulujemy sukcesu wszystkim
Laureatom i opiekunowi, nauczycielowi historii, pani Beacie
Jatel.
Joanna PIETRUCZUK
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Talent Amelii Bielach
ponownie doceniony
Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „O czym śpiewa swą pieśń jesienny
wiatr” w ramach X Jesieni Talentów 2020 „Z Inspiracji Księdza Jana”, biorąc pod uwagę
następujące kryteria: oryginalność i pomysłowość, estetykę wykonania pracy, zgodność
pracy z tematem, samodzielność wykonania pracy przyznała I miejsce Amelii Bielach,
uczennicy kl. VI c Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.
Opiekunem Amelii była pani Bożena Winconek.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Księdza Jana Twardowskiego
w Białymstoku zorganizowała
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „O czym śpiewa swą pieśń
jesienny wiatr” w ramach X Jesieni Talentów „Z Inspiracji
Księdza Jana”.
Celem konkursu było:
rozbudzanie zainteresowania
twórczością i osobowością
Księdza Jana Twardowskiego,
poznanie świata poetyckiego
Księdza Jana Twardowskiego,
rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
promowanie młodych talentów,
zachęcenie do podejmowania
twórczych działań,
umożliwienie
prezentacji
własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych
uczestników,
popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
rozbudzanie zainteresowań
przyrodą.
Zadaniem było wykonanie dowolną techniką pracy na temat:
„O czym śpiewa swą pieśń jesienny wiatr”.
I miejsce w tym Konkursie, to
nie jedyny sukces plastyczny

Amelii Bielach w tym roku
szkolnym. Zdobyła również
III miejsce w Konkursie Plastycznym „Mieszkańcy lasów
i ich tajemnice”.

Gratulujemy Amelii oraz pani
Bożenie Winconek i trzymamy kciuki za kolejne.
Joanna PIETRUCZUK

GALERIA TadeuszkA
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Czterokrotnie najlepszy bramkarz
Karol Dołkin

K

arol Dołkin - uczeń klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku,
trenuje piłkę nożną w AP Junior Białystok. Jest bramkarzem. Ćwiczy od
sześciu lat. Trenuje cztery razy w tygodniu.
Został powołany do kadry Podlasia, zdobył cztery indywidualne wyróżnienia
- statuetki „Najlepszego bramkarza”.

opracowała:
Weronika KLIMOWICZ
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Dawid Malinowski
trener PKK „Żubry” Białystok
w kadrze SP 16

D

awid Malinowski - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Warszawie, trener II klasy, kategorii B PZKosz, instruktor pływania,
instruktor lekkoatletyki, absolwent studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki, trener drużyn seniorskich PKK „Żubry” Białystok, asystent trenera w I i
II ligowych drużynach PKK „Żubry” Białystok, trener
Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, trener
grup młodzieżowych PKK „Żubry” Białystok.
Kariera zawodnicza:
KS Wasilków - III liga (trener Edward Małachowicz),
AZS WSWFiT w Supraślu - liga akademicka (trenerzy
Aleksy Olesiuk i Remigiusz Kozłowski),
PKK „Żubry” Białystok - III liga (trener Jerzy Karpiuk),
PKK „Żubry” Białystok - II liga (trener Jerzy Karpiuk),
Adder Group - II liga BLS (trener i zawodnik),
Tokyo Sushi - I liga BLS (trener i zawodnik),
Awanturnicy - I liga BLS (trener i zawodnik).
Kariera trenerska:
PKK „Żubry” Białystok - asystent trenera Jerzego
Karpiuka - II liga,
PKK „Żubry” Białystok - asystent trenera Marka Kubiaka - II liga,
PKK „Żubry” Białystok - asystent trenera Marka Kubiaka - I liga,
PKK „Żubry” Białystok - drużyny młodzieżowe
(szkoła podstawowa),
PKK „Żubry” Białystok - trener główny - III liga
(sezon 2011/2012),
Adder Group - II liga BLS (sezon 2013/2014),
Tokyo Sushi - I liga BLS (sezon 2014/2016),
Awanturnicy - I liga BLS (sezon 2016/2017),
Trener Meczu Gwiazd BLS w roku 2013, 2014, 2015,
2016,
Trener zespołu akademickiego WSWFiT w Białymstoku w półfinale i finale Akademickich Mistrzostw Polski.

- Na czym polega Pana praca?
- Z definicji nauczyciel wychowania fizycznego to osoba, której zadaniem jest kształtowanie
sprawności fizycznej i psychomotorycznej oraz rozwijanie
strefy poznawczej i emocjonalnej - motywacyjnej poprzez aktywność ruchową. Podmiotem
pracy nauczyciela jest człowiek
bardzo młody, który ulega wielu
przemianom biologicznym i
osobowościowym. Dodałbym
jeszcze tylko tyle, że duży nacisk staram się położyć na wychowanie młodego człowieka.
Tak, żeby wiedział, jak się zachować podczas aktywności
fizycznej (fitness klub, basen,
stadion itp.), umiał do tego dobrać strój, prawidłową rozgrzewkę itp. Bardzo ważny jest
też element emocjonalny, czyli
przeżywanie sukcesów i porażek oraz przestrzeganie zasady
fair play. W dzisiejszych
czasach wychowanie fizyczne
ma też na celu motywowanie
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uczniów do podjęcia jakiejkolwiek aktywności ruchowej
i uświadomienie im, jaki ma to
wpływ na człowieka. W końcowym zamyśle jest to wychowanie młodego ucznia tak, aby potrafił zorganizować i przeprowadzić grę i zabawę z rówieśnikami. Potrafił zagrać, znał zasady i przepisy gier i zabaw zespołowych.
- W jaki sposób prowadzi Pan
treningi z podopiecznymi?
- Część pracy wykonujemy już
na zajęciach wychowania fizycznego. Na bazie tego z chętnymi osobami doskonalimy
umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych.
Nasza
szkoła
uczestniczy w Programie Szkolny Klub Sportowy oraz SMOK,
co pozwala nam rozwijać sportowe zainteresowania młodych
adeptów sportu.
- Jakie sukcesy odnieśli Pana
podopieczni?
- Przez lata pracy w szkole te
sukcesy były i większe, i mniejsze, ale sama świadomość,
iż przy naszym zapleczu sportowym, możemy rywalizować
z klasami sportowymi z innych
szkół, daje dużo radości i satysfakcji. Według mnie największymi sukcesami było dotarcie
do mistrzostw województwa w
unihokeju dziewcząt i w koszykówce chłopców. Uważam,
że największym sukcesem w
mojej pracy z uczniami był
ostatni rok, w którym uczniowie
klas VIII (kapitanem był Jakub
Kozłowski) zdobyli brązowy
medal Igrzysk Miasta Białegostoku w unihokeju, koszykówce
i piłce ręcznej, co pokazuje,
że nie zamykamy się na jedną
dyscyplinę, a potrafimy przygotować zawodników wszechstronnie i kompleksowo.
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- W jaki sposób osiąga Pan
tak duże sukcesy, mimo braku
wyposażenia?
- Wyposażenie mamy coraz lepsze. Największym minusem jest
mała sala gimnastyczna, na której trudno nauczyć zawodników
grać na większej przestrzeni,
stosując odpowiednie ustawienie i „spacing”. A tak naprawdę
to nie wyposażenie i hala są najważniejsze. Najważniejszy jest
czynnik ludzki, czyli uczniowie
i trener. W sporcie jest takie powiedzenie: „Sprzęt nie gra”
i wiele razy przyjeżdżaliśmy
na zawody z plastikowymi kijami do unihokeja i wygrywaliśmy z zespołami mającymi kije
za 150-200 zł. Wiele rzeczy
można zastąpić dzięki pomysłowości np. drabinkę koordynacyjną na linię narysowaną na
boisku kredą, mniejszą ilość
piłek - dobrą organizacją zajęć i
doborem ćwiczeń, podziałem na
grupy itp.
Do dziś mam przed oczami moment, gdy przychodzimy z zespołem dziewcząt na zawody
unihokeja w szkolnych białych
koszulkach, na których numery
pisaliśmy mazakami na plecach,
a po wygraniu turnieju podpisywaliśmy koszulki nazwiskami,
bo dziewczęta chciały mieć pamiątkę po zawodach. W pamięci mam ich widok w tych sweterkach i koszulkach. Takiego
„ognia”, jak miały tamte dziewczyny, waleczności nigdy nie
zapomnę.:):):)
Obecnie problemem nauczycieli
wychowania fizycznego jest to,
że mamy mnóstwo sprzętu,
a brakuje dzieci do jego wykorzystania.:(
Ubolewam też nad faktem,
iż jako kilkukrotni zwycięzcy
grupy mogliśmy być organizatorami Finałów Miasta Białego-

stoku i musieliśmy zrezygnować z tego przywileju z powodu
braku posiadania wymiarowej
hali sportowej. A takie zagranie
u siebie Finału na pewno byłoby
dużym przeżyciem dla naszych
zawodników. Byłaby to doskonała okazja zaprezentowania
naszej pracy i przeżyć z tym
związanych. Pewnie byłoby dużo łatwiej namówić inne osoby
do uczęszczania na SKS-y.
- W jaki sposób przygotowywani są zawodnicy przed zawodami?
- Jeżeli chodzi o przygotowanie
przed samymi zawodami, to
po prostu, czy to na lekcji, czy
na zajęciach pozalekcyjnych
więcej gramy lub ćwiczymy daną dyscyplinę sportową. Startujemy w różnych zawodach i turniejach oraz organizujemy mecze sparingowe. Tak naprawdę
nie ma specjalnych przygotowań, po prostu podczas zajęć
staram się dobrze wykonać swoją pracę. Jak mówi stare chińskie przysłowie: „Jak kochasz
to, co robisz, to nigdy nie chodzisz do pracy”. Czy to po
weekendzie, czy po wakacjach,
zawsze wracam z uśmiechem
do spotkań i zajęć z uczniami,
z optymizmem patrząc w przyszłość.
- Dziękuję za rozmowę. Jestem bardzo dumny, że uczy
mnie tak niezwykły nauczyciel
- pełen pasji, zaangażowania
i chęci.
- Dziękuję.
wywiad przeprowadził:
Karol DOŁKIN
rysunek:
Filip WAWIERNIA
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Hanna Koda
skromność, która idzie w parze
z niezwykłym talentem

H

anna Koda - uczennica klasy VIII a Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku
gra na skrzypcach obecnie pod kierunkiem pana Piotra Krakowiaka. Jest
laureatką wielu konkursów skrzypcowych, m. in. otrzymała wyróżnienie
X Konkursu Skrzypcowego w Grajewie, III nagrodę w kategorii B
w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Jak Wieniawski” w Lublinie, wyróżnienie
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Grażyny Bacewicz.
To osoba niezwykle skromna, więc o jej niezwykłym talencie wie niewielu. Mamy okazję
wysłuchać w jej wykonaniu utwór „Fantazja B-dur” Georga Philipa Telemanna, którym
uświetniła XXI Koncert Pamięci.
Zdjęcia pochodzą ze strony warsztatów III Polsko-Niemiecki Festiwal dla Młodych
Muzyków, 6-11 września 2019, Bremen (Niemcy), których Hania była uczestnikiem.

opracowała:
Weronika KLIMOWICZ

str. 30

TadeuszeK i SZT UKA
Oczami wyobraźni...

I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„O czym śpiewa swą pieśń jesienny wiatr”
w ramach X Jesieni Talentów 2020
„Z Inspiracji Księdza Jana”
wykonanie: Amelia Bielach

TadeuszeK i SZT UKA

„Jesienne inspiracje”
wykonanie: Weronika Muszkatel
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„Jesienne inspiracje”
wykonanie: Maria Gierałtowska

„Oczami wyobraźni...”
wykonanie: Joanna Pietruczuk

opracowała:
Bożena WINCONEK

„Przez dziurkę od klucza”
wykonanie: Wiktoria Nowosada
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TadeuszeK mówi
Czy wyklucza(NIE) jest właściwe?
Słuchaj uszami tolerancji. Patrz oczami współczucia. Mów językiem miłości.

rys. Weronika MUSZKATEL

Ostatnio zauważyłyśmy,
że wiele osób nie toleruje ciemnoskórych. Świadczą o tym chociażby

protesty w Ameryce.
Wciąż popularne są stereotypy, iż czarni są gorsi od białych. Przykładem tego zachowania są
konkwistadorzy, którzy
w XV w. przejmowali
tereny dzisiejszej Ameryki Północnej. Transportowali
ciemnoskórych z Afryki do Ameryki Północnej i zmuszali
do ciężkiej pracy.
Inne powody, przez które ludzie zostają wykluczeni, to choroby psychiczne np.: zespół
Downa czy autyzm. Niektóre osoby uważają,
że autyści są nieprzecięt-

nie inteligentni, ale są
też ludzie, którzy sądzą,
że są nienormalni, tylko
przez to, że inaczej postrzegają świat, dziwnie
się zachowują i inaczej
wyglądają.
Nie wykluczajmy ludzi
o INNYCH niż my poglądach,
wyglądzie,
pochodzeniu,
religii,
kulturze...!
Cytując słowa ks. Jana
Twardowskiego „jesteśmy w kratkę” i dzięki temu świat nie jest
nudny.
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